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EU:n toimivat sisämarkkinat
ovat iso, tärkeä asia
Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat,
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat
liikkua vapaasti EU:n alueella.

Suomi on globalisaation voittaja

Ilmastonmuutokselle stoppi
vaihtoehtoa ei ole

Tehdään EU-rahalla fiksuja
investointeja tulevaisuuteen

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raakaaineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa.
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia.

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi.
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan
kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä,
rahoittamisen arvoisina asioina.

Tiesitkö, että...

Miksi sisämarkkinoista pitäisi kiinnostua? Siksi,
että kun ne toimivat, vienti ja tuonti on helppoa.
Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla
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... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen
avun antaja.
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... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta

Nyt määritetään, miten EU:n yhteisiä varoja
Ihmisarvon ja ihmisoikeuksien
käytetään vuosina 2021 2017. Siksi EU:n
budjetista on syytä hieman kiinnostua.
kunnioittaminen.

Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut
toimimaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kesken.
Esitämme, että EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan
tasapainoon vuonna 2050. Valintojen on samalla
turvattava hyvinvoinnin ja työpaikkojen säilyminen
Euroopassa.

Vapaus.

Kiertotalous on tärkeä osa ilmastotyötä. Kun
kiertotalous toimii hyvin, raaka-aineita ja energiaa
säästyy. Siis luonnonvaroja. Kiertotalouden avulla
voidaan myös suitsia jätteiden määrää ja viime
kädessä vähentää tuhlausta. Jätteet ovat myös
raaka-ainetta. Niitä pitää voida hyödyntää.

Kansanvalta.
Tasa-arvo.

EU:n toimintaa ja ohjelmia rahoitetaan yhdessä.
EU-rahaa pitäisi siksi käyttää investointeihin, jotka
hyödyttävät meitä kaikkia tulevaisuudessa. Joitain
asioita on tehokkaampaa rahoittaa EU-tasolla.
Toimiva oikeusjärjestelmä on elintärkeä asia sekä
ihmisille että yrityksille. Oikeusvaltioperiaate antaa
ennustettavuutta investoinneille ja turvaa
kuluttajille. Sitä ei saa päästää rapautumaan
yhdessäkään EU-maassa.

Oikeusvaltio.
EU:n perusarvot. Ei hassumpi joukko, vai mitä?

EK:n tavoitteet

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

EU-rahoitus, osaaminen

Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n
tulevissa energiaa, ilmastoa, bio- ja kiertotaloutta
koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä
käytäntöjä, joita on syytä levittää.

Tulevaisuuteen tähtääviä investointeja ovat
panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret
väylähankkeet sekä turvallisuus ja vakaus EU:n
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliikeasiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö.

Ilmastopäästöille pitää saada hintalappu
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät,
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat
kasvavat.

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n
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jotta yritykset alkavat
kehittää
kiertotalouden
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta.
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin
ja vientiin.

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen.
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan,
et saa hyötyjäkään.
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Tehdään EU-rahalla fiksuja
investointeja tulevaisuuteen

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat,
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat
liikkua vapaasti EU:n alueella.

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raakaaineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa.
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia.

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi.
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan
kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä,
rahoittamisen arvoisina asioina.
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Tulleja ei EU-maiden välillä ole. Lait ja säännöt
tehdään yhdessä. Tämän ansiosta suomalaisilla
yrityksillä on yli 500 miljoonan ihmisen
kotimarkkinat, ei vain noin 5 miljoonan. Se
tarkoittaa lisää asiakkaita ja lisää mahdollisuuksia.
Kuluttajille se tarkoittaa edullisempia hintoja ja
enemmän valinnanvaraa.
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ovat iso, tärkeä asia

Suomi on globalisaation voittaja

Ilmastonmuutokselle stoppi
vaihtoehtoa ei ole

Tehdään EU-rahalla fiksuja
investointeja tulevaisuuteen

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat,
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat
liikkua vapaasti EU:n alueella.

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raakaaineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa.
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia.

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi.
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan
kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä,
rahoittamisen arvoisina asioina.
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data kulkemaan vapaasti. Pidetään huolta, että
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat
EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan
tarvitaan lisää.
Tarjotaan yrityksille kannustimiaohjelman,
kiertotalouden
yritysten välinen kilpailu toimii.
kasvavat.
Horisontti Euroopan, rahoitusta on
kasvatettava.
Laadun on oltava vastakin EU:n
Vapaakauppaneuvottelut ovat jo nyt pitkiä ja
tutkimukseen
ja
kehittämiseen,
pilotointiin
Tehdään töitä, että sisämarkkinat eivät ota takaToteutetaan EU:n energia- ja ilmastolainsäädäntö
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen
monimutkaisia. Siksi niitä ei pidä kuormittaa lisää
pakkia. Pidetään huolta siitä, että säännöt ovat
ja Suomen omat suunnitelmat
mahdollisimman
ja
vientiin.
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja innomuilla kuin kaupankäyntiin liittyvillä tavoitteilla.
selkeitä ja ajan tasalla. Ei luoda sääntöjä sinne,
missä niitä ei tarvita. Ja ennen kaikkea: pidetään
kiinni siitä, mitä on sovittu.

Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

kunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja
markkinaehtoisesti.

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan,
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta.
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin
ja vientiin.

EK:n tavoitteet

EK:n tavoitteet

Ilmastopolitiikka ja kiertotalous

EU-rahoitus, osaaminen

vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei
tasajakona eri jäsenmaihin.
Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen.
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan,
et saa hyötyjäkään.
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EU:n toimivat sisämarkkinat
ovat iso, tärkeä asia

Suomi on globalisaation voittaja

Ilmastonmuutokselle stoppi
vaihtoehtoa ei ole

Tehdään EU-rahalla fiksuja
investointeja tulevaisuuteen

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat,
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat
liikkua vapaasti EU:n alueella.

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raakaaineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa.
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia.

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi.
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan
kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä,
rahoittamisen arvoisina asioina.

EK:n tavoitteet
Tehdään EU-rahalla
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investointeja Ilmastopolitiikka
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Koska kauppaneuvottelut vievät aikaa ja niitä
on entistä enemmän, työhön on oltava riittävät
resurssit. Kauppapolitiikan ammattilaisia tarvitaan.

EK:n tavoitteet

EU-rahoitus, osaaminen
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EU-rahoitus, osaaminen

EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan
ohjelman, Horisontti Euroopan, rahoitusta on
kasvatettava. Laadun on oltava vastakin EU:n
tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi
EK:n tavoitteet
EK:n tavoitteet
annettava avoimen kilpailun perusteella,
ei
Ilmastopolitiikka
ja
kiertotalous
EU-rahoitus,
osaaminen
tasajakona eri jäsenmaihin.
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koskevissa päätöksissä. Meillä on hyviä
kehitykseen sekä innovaatioihin. Niitä ovat suuret
EU-maissa.
EU:n rahoitus voisi väylähankkeet
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käytäntöjä, joita on
syytä levittää.
sekäsiihen.
turvallisuus ja vakaus EU:n
lähialueilla. Niitä ovat turvapaikka- ja muuttoliikeJos valtio
ei vaali oikeusjärjestelmän
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saada hintalappu
asiat sekä ulkorajoja koskeva yhteistyö.
maailmanlaajuisesti. Silloin päästöt vähenevät,
tomuutta,
sen
EU:sta
saama
rahoitus
voitaisiin
kilpailutilanne tasapuolistuu, cleantech-markkinat
EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan
kasvavat.
ohjelman, Horisontti
Euroopan, rahoitusta on
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen
mukaan,
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tutkimus- ja innovaatiopolitiikan keskeinen
ja Suomen omat suunnitelmat mahdollisimman
tavoite. Tutkimukseen, kehitykseen ja innokunnianhimoisesti, kustannustehokkaasti ja
vaatioihin suunnattavaa rahoitusta on siksi
markkinaehtoisesti.
annettava avoimen kilpailun perusteella, ei
tasajakona eri jäsenmaihin.
Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan,
jotta yritykset alkavat kehittää kiertotalouden
edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta.
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin
ja vientiin.

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen.
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan,
et saa hyötyjäkään.

voinnin ja taloudellisen vaurauden perusta.
EU:n toimivat sisämarkkinat
ovat iso, tärkeä asia

Suomi on globalisaation voittaja

Ilmastonmuutokselle stoppi
vaihtoehtoa ei ole

Tehdään EU-rahalla fiksuja
investointeja tulevaisuuteen

Paperinmakuinen termi EU:n sisämarkkinat kätkee
taakseen isoja oikeuksia. Sisämarkkinat takaavat,
että ihmiset, tavarat, palvelut ja rahavirrat voivat
liikkua vapaasti EU:n alueella.

Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi
sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raakaaineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen
köyhyys on puolittunut maailmassa 20 vuodessa.
Avoin kaupankäynti luo työpaikkoja ja hyvinvointia.

Meidän kaikkien on tehtävä osamme, jotta
ilmastonmuutos hidastuisi ja lopulta pysähtyisi.
Meillä ei ole muuta mahdollisuutta. Tarvitaan
kansainvälistä yhteistyötä.

EU:n budjetti tuntuu ehkä vielä sisämarkkinoitakin
paperinmakuisemmalta. Budjetin painotukset
kuitenkin kertovat, mitä EU:ssa pidetään tärkeinä,
rahoittamisen arvoisina asioina.
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on tehokkainta tehdä yhdessä
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Sisämarkkinat

Ydinasiat kunniaan.
Toimivat sisämarkkinat eivät ole itsestäänselvyys,
mutta ne ovat elintärkeät suomalaisille yrityksille.
Ne ovat samalla elintärkeät suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin rahoittamiselle.
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sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. Suomalaiset hyötyvät globalisaatiosta
edelleen. Avoin kaupankäynti alentaa mm. raakaaineiden, tavaroiden ja palveluiden hintoja. Hyödyt
näkyvät myös muualla. Esimerkiksi äärimmäinen
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... yli 120 miljoonaa ihmisten ja luonnon
aiheuttamien katastrofien uhria maailmassa
saa vuosittain EU:lta apua. EU ja EU-maat
ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen
avun antaja.
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EU:n rooli maailmassa)

... EU:ssa asuu 7 % maailman väestöstä, mutta

Tehokkaita ja toimivia markkinoita tarvitaan,
Twitter: jotta
@Elinkeinoelama
yritykset alkavat kehittää kiertotalouden

edellyttämiä innovaatioita. Jatketaan siis
lainsäädännön pullonkaulojen purkamista
mm. jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen osalta.
Tarjotaan yrityksille kannustimia kiertotalouden
tutkimukseen ja kehittämiseen, pilotointiin
ja vientiin.

Älykäs, avoin Eurooppa

tasajakona eri jäsenmaihin.

Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava kaikissa
EU-maissa. EU:n rahoitus voisi olla sidottu siihen.
Jos valtio ei vaali oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, sen EU:sta saama rahoitus voitaisiin
kyseenalaistaa. Jos et pelaa sääntöjen mukaan,
et saa hyötyjäkään.

E
P
e
w
T

