
EU JA KV-KAUPPA

Suomelle kirkas
EU-linja: Tehdään
EU:sta vahvempi ja
vaikuttavampi
EU on Suomen ja suomalaisten yritysten kotikenttä – sen
myönteinen kehitys on meille elintärkeää. Kuulumme EU:n
integraation voittajiin. Venäjän aloittama sota ja muuttunut
turvallisuustilanne ovat entisestään kirkastaneet unionin
merkitystä Suomelle. Mitä vahvempi ja vaikutusvaltaisempi EU
on myös globaalisti, sen parempi se on Suomelle. Geotalouden
muutosten nopeutuminen ja jännitteiden heijastuminen
kauppasuhteisiin edellyttävät terästäytymistä kansainvälisen
kaupan edistämisessä.

EU:n toimintakyky edellyttää, että unionin perusasiat saadaan kuntoon. Yhteiset
sisämarkkinat ovat heikentyneet kriisien myötä eikä EU:n ulkopuolella olla edistytty
riittävästi kaupan vapauttamisessa. Yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta
haastetaan myös unionin sisällä.

Suomen on työskenneltävä ponnekkaasti vahvan ja toimintakykyisen EU:n puolesta.
Priorisointi on avainasemassa: EU:ssa on keskityttävä asioihin, joita Euroopassa on
perusteltua hoitaa yhdessä. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja EU:n
vahvuuksien tukeminen TKI-panostuksilla edistävät myös EU:n kriisinsietokykyä ja
houkuttelevuutta investointikohteena.

Suomen tulee vaikuttaa oikea-aikaisesti EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden lisää-
miseksi ja syventämiseksi sääntelyesteitä purkamalla ja reilua kilpailua vauhdittamalla.

Ylisääntelyä on vältettävä. Maailmankaupan ajurina korostuvat jatkossa data ja
digitaaliset palvelut – lähentäen markkinoita ja alentaen niille pääsyn esteitä.
Datatalouden ja tekoälyn ylisääntely EU:ssa on estettävä sen heikentäessä koko alueen
kilpailukykyä. Finanssialan sääntely uhkaa kiristää rahoituksen saatavuutta erityisesti
pk-yrityksiltä ja padota näin kasvua. Paremman sääntelyn periaatteista täytyy pitää
kiinni kaikessa lainvalmistelussa.

Pyrkimys strategiseen autonomiaan tähtää omavaraisuuden kasvattamiseen, joka
maltillisesti mitoitettuna suojaa yritysten tuotantoketjujen toimivuutta. Oman maan
yritysten suojaaminen tukien ja protektionismin keinoin kuitenkin tuhoaa kilpailukyvyn.

Suomen tulee vaikuttaa globaalin toimintaympäristön pelisääntöihin voimallisemmin
osana EU:ta sekä tarjota ratkaisuhakuisia esityksiä vapaan ja avoimen kaupan sekä
terveen kilpailun vahvistamiseen. Valtiontukikilpailussa ei varsinkaan pienemmillä
mailla ole menestymisen mahdollisuuksia. Suomen tulee pyrkiä varmistamaan
yritysten level playing field globaalisti ja EU:n sisällä.

Politiikka on palannut kauppaan ja teknologiaan. Suurvaltakamppailu heijastuu
suomalaisyrityksiin epäedullisella tavalla. Samalla vihreän kasvun myötä suomalais-
yrityksillä on valtavia menestymisen mahdollisuuksia. Näiden hyödyntäminen
edellyttää entistä tavoitteellisempaa kansainvälisen kaupan edistämistä.

TOIMENPITEET

• Uuden sääntelyn sijasta panostetaan
olemassa olevan regulaation
tehokkaaseen toimeenpanoon
ja oikeusvarmuuteen.

• EU-säädöksiltä on edellytettävä
huolellisia vaikutusarviointeja
sekä kilpailukyvyn ja pk-yritysten
näkökulman nykyistä parempaa
huomioimista. Pk-yritysten rahoituksen
turvaamiseksi tulee välttää finanssialan
ylisääntelyä.

• Toteutetaan päästövähennykset
kustannustehokkaasti, markkina-
ehtoisesti ja teknologianeutraalisti.
Euroopan tulee määrätietoisesti
irtaantua Venäjän fossiilienergiasta
ja olla edelläkävijä vihreän siirtymän
toteuttamisessa.

• Hallitusohjelmaan sisällytetään kirkas
EU-linja, jossa määritellään Suomen
päämäärät ja prioriteetit. Suomen EU-
edunvalvontaprosesseja terävöitetään.

• Suomessa ollaan pragmaattisia
yritystukien hyödyntämisessä,
jotta suomalaisyrityksille ei koidu
kilpailuhaittaa.

• Kauppapolitiikan instrumentteja
hyödynnetään kaupanesteiden
karsimiseksi, markkinoiden
avaamiseksi ja tasapuolisten
toimintaedellytysten luomisessa
eurooppalaisille yrityksille.


