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Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja painotti, että kokouksen tavoitteena on viimeistellä ehdotukset. Työryhmän jäsenille 

toimitetussa tarkistetussa asiakirjassa oli otettu huomioon edellisessä työryhmän kokouksessa mainitut 

seikat sekä jäsenten antama kirjallinen palaute. Yhteinen sihteeristö oli tehnyt muutosten laatimisessa 

yhteistyötä kansalaisten kanssa. Kaikki ehdotukset oli otettu huomioon, mutta osaa niistä kansalaiset eivät 

hyväksyneet. Puheenjohtaja korosti myös, että hänellä oli ollut kansalaisten kanssa epävirallinen kokous, 

joka pidettiin tiistaina virtuaalisesti. Tätä kokousta varten laadittuja tarkistettuja ehdotuksia tarkasteltaessa 

puheenjohtaja ja tiedottaja totesivat, että kannanotot toivat ehdotuksiin syvyyttä eivätkä poikenneet paljon 

siitä, mitä kansalaisilla oli ehdotustensa ytimessä – suosituksista. Kansalaiset päättivät myös, että kaikki 

aiheet, jotka saattavat olla päällekkäisiä muiden työryhmien aiheiden kanssa, pidetään tässä työryhmässä, 

koska ehdotuksissa käsitellään tiettyjä ulkosuhteisiin liittyviä näkökohtia.  

 

Kuten aiemmissakin kokouksissa, ehdotukset käsiteltiin ryhmittäin, tällä kertaa ehdotus  kerrallaan, jotta 

voitiin käsitellä työryhmän kaikkien osapuolten mahdolliset jäljellä olevat erimielisyydet tai parannustoiveet.  

 

Ennen kuin kaikki ehdotukset käsiteltiin erikseen, työryhmässä keskusteltiin joidenkin näiden ehdotusten 

merkityksellisyydestä, jota erityisesti työryhmän kansallisia parlamentteja edustava osapuoli korosti. 

Tiedottaja korosti jälleen, että kaikkia aiheita tarkastellaan EU:n kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. 

Muut osapuolet totesivat, että muiden työryhmien kanssa on todennäköisesti päällekkäisyyksiä mutta 

totesivat sen olevan parempi kuin että olennaiset ehdotukset jäisivät huomiotta. Työryhmä sopi kaikki 

ehdotukset huomioon ottavasta lähestymistavasta. 

Keskustelu ehdotuksista 

Ehdotuksesta 1 käytiin vilkasta keskustelua, jossa ideat vaihtelivat EU:n ja kansallisella tasolla tehtävistä 

investoinneista strategisille aloille aina InvestEU-ohjelman kaltaisten olemassa olevien ohjelmien 

hyödyntämiseen. Keskusteltiin huolenaiheista, jotka koskevat köyhyyden mahdollisen lyhyen aikavälin 

lisääntymisen torjumista tämäntyyppisten strategisten toimien osalta. Kansalaiset totesivat, että on 

puututtava köyhyyteen ja muihin lyhyen aikavälin kysymyksiin tasapuolisen ja oikeudenmukaisen siirtymän 

varmistamiseksi mutta totesivat pitkän aikavälin hyötyjen olevan valtavat. Lisäksi keskusteltiin 

riippumattomuuden ja protektionismin välisestä kysymyksestä. Kansalaiset kannattivat siirtymistä kohti 

riippumattomuutta strategisilla aloilla tunnustaen samalla kilpailukykyisten ja avointen markkinoiden edut. 

Ehdotuksista 2 ja 3 käytiin molemmista erittäin vilkasta keskustelua vaihtoehtoina, jotka ovat päällekkäisiä ja 

joissa vaikuttaa olevan yhtäläisyyksiä muiden työryhmien ehdotusten kanssa. Kansalaiset korostivat, että 

EU:n on voitava turvata resurssien saanti eettiseltä kannalta perustelluista lähteistä. Energiantuotantoa ja -

toimituksia koskevan ehdotuksen 3 osalta kansalaiset katsoivat, että suositusten tarkoituksena on 

nimenomaan pysyä laajoina, jotta niitä voidaan soveltaa tuleviin tilanteisiin, sen sijaan, että niissä viitattaisiin 

tiettyihin maihin tai alueisiin. 

Kokouksen pisimmät keskustelut käytiin ehdotuksesta 4. Kansalaiset halusivat varmistaa, että keskitytään 

siihen, että he haluavat EU:n olevan päätöksenteossa nopea ja tehokas. Määräenemmistöpäätöksistä 

käytiin paljon keskustelua: miten niitä voitaisiin hyödyntää nykyisten perussopimusten puitteissa ja pitääkö 

perussopimuksia muuttaa, jotta niitä voitaisiin soveltaa yleisesti. Laajentumiskeskusteluissa keskityttiin 



 

 

pitämään mielessä laajentumisen strateginen merkitys. Kansalaiset ymmärtävät tämän ja haluavat toimia 

sellaisen EU:n luomiseksi, joka on vahva, vakaa ja valmis laajentumiseen, myös päätöksenteossaan. 

Ehdotukseen 5 ei tehty merkittäviä muutoksia. 

Ehdotuksesta 6 keskusteltiin myös laajasti. Useat työryhmän jäsenet tukivat edelleen ajatusta siitä, että EU:n 

on oltava vahva toimija ja arvioitava suhdettaan Natoon ja samalla harkittava myös uusia 

puolustusstrategioita. Samalla sen olisi säilytettävä identiteettinsä rauhan ja vaurauden edistäjänä kaikkien 

mahdollisten puolustusvalintojen ytimessä. Puheenvuoroissa käsiteltiin erilaisia Naton jäsenyyttä koskevia 

kantoja eri maissa. Puolustuskeskustelussa käsiteltiin myös strategista riippumattomuutta. Kansalaiset 

peräänkuuluttivat vapaita ja oikeudenmukaisia tiedotusvälineitä, joissa disinformaatio voitaisiin tunnistaa ja 

sitä voitaisiin torjua. EU:n mahdollisten uudentyyppisten asevoimien laajuudesta ja olemassaolosta vallitsi 

monenlaisia näkemyksiä, mutta oli laaja yksimielisyys siitä, että niitä olisi käytettävä puolustustarkoituksiin. 

Ehdotuksesta 7 päästiin laajaan yhteisymmärrykseen. Kansalaiset totesivat, että autokraattisten 

järjestelmien lisäksi pitäisi mainita myös hybridijärjestelmät. EU:n laajentumisvalmisteluista käytävään 

keskusteluun peräänkuulutettiin myönteisempää puhetta. Keskustelussa korostettiin myös, että laajentumista 

on tarkasteltava pelkkää Länsi-Balkania laajemmin ja sovittiin, että käytetään nimitystä ”ehdokasmaat ja 

mahdolliset ehdokasmaat” sen sijaan, että niistä laadittaisiin luettelo. 

Loppuhuomautukset 

Kokous kesti sille varattua aikaa kauemmin, minkä vuoksi tulkkausta ei ollut saatavilla keskustelun viimeisten 

15 minuutin aikana. Puheenjohtaja Ahuja ilmoitti, että yhteinen sihteeristö ottaisi tämän keskustelun 

huomioon ja tekisi yhteistyötä kansalaisten kanssa mahdollisten lisämuutosten tekemiseksi ehdotuksiin. Hän 

totesi, että tavoitteena on jakaa päivitetyt ehdotukset työryhmälle, ennen kuin ne asetetaan saataville 

lauantaina iltapäivällä järjestettävää täysistuntokeskustelua varten. Eriävät näkemykset mainittaisiin selvästi 

työryhmän tuotoksissa samoin kuin ehdotusten lähteet. 


