
Rakennetaan älykästä ja avointa Eurooppaa



Neuvotteluvoima 

kolmansien maiden 

kanssa, EU:n osuus 

maailmankaupasta 1/3

EU:n merkitys 

Suomen 

elinkeinoelämälle

Sijoituskannasta 80 % 

EU-maissa

Työntekijöiden liikkuminen 

vaivatonta

Vakaa hintataso, 

matalat korot, 

suojaa valuuttariskeiltä

Ulkomaankaupasta 

2/3 EU-sisämarkkinoilla



Kulunut viisivuotiskausi on ollut 
kaksijakoinen

• Positiivista kehitystä kilpailukyvyssä, työllisyydessä, julkisessa 

taloudessa, pankkisektorilla 

• Menestystä kauppaneuvotteluissa

• EU:n johtajuus Pariisin ilmastoneuvotteluissa

• Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka pinnalle

• Kansalaiset EU-myönteisempiä kuin vuosikymmeniin

Kasvavaa turbulenssia

• EU:ta rapauttavia tekijöitä sekä EU:n sisä- että ulkopuolella

• Globaalit epävarmuustekijät ja poliittiset riskit lisääntyneet
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Näkymät uuteen 
viisivuotiskauteen

• Vaalitulos syventänee EU:n hajaannusta ja 

jakolinjoja entisestään

– Epäluottamus jäsenmaiden välillä ja EU-

toimielinten kesken 

– Jäsenmaiden sisäpolitiikka vie huomiota

• EU:ta murennetaan nyt sisältä käsin

• Hajanaisuus syö samalla EU:n globaalia 

vaikutusvaltaa

➢ Negatiivinen kierre on pysäytettävä

➢ Yhtenäisyyden vahvistaminen on EU-päättäjien 

tärkein tehtävä
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Suomen EU-puheen-
johtajuuskaudella agendalla

• EU:n monivuotinen rahoituskehys

• Pitkän aikavälin ilmastolinjaukset

• Kauppapolitiikka, mm. Kiina

• EU:n teollisuuspolitiikan suunta

• Arvokysymykset

• Brexit?

• Tulevan 5-vuotiskauden linjaukset

– Suomen prioriteetit: kestävä kasvu ja 

turvallisuus
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EK:n viestit
Suomen 
EU-politiikkaan

Suomesta EU:n pelirakentaja

• Yhtenäisyyden palauttaminen on Euroopan kohtalonkysymys

• Suomi voi nousta EU-rivejä kokoavaksi voimaksi

– Aktiivinen, rakentava, käytännönläheinen ote 

• Fokus perusasioihin ja EU-vahvuuksiin

– Sisämarkkinat

– Kauppapolitiikka

– Investoinnit tulevaisuuteen

– Ilmastopolitiikka

– Turvallisuus

– Oikeusvaltioperiaate



Rakennetaan älykästä ja avointa 
Eurooppaa

• Puolustetaan EU:n yhteisiä arvoja ja oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamista

• Kohti vähähiilistä taloutta EU:ssa ja maailmalla: EU:n 

kasvihuonepäästöt nettonollaan vuoteen 2050

• Vaalitaan sisämarkkinoita ja toimeenpannaan niiden 

pelisäännöt. Pidetään kiinni toimivasta kilpailusta

• Aktiivista kauppapolitiikkaa: varmistetaan, että vientimaamme 

hyötyy globalisaatiosta myös tulevaisuudessa

• Panostetaan tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

• Vahvistetaan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ennakoivasti

• Lue lisää EU-kannoista: www.ek.fi/EU2019
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http://www.ek.fi/EU2019


Jos haluamme 20 vuoden päästä elää avoimessa, älykkäässä 
Euroopassa, päätökset on tehtävä nyt. 
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EU:lla vahva 
yhteinen ääni 
maailmassa

Eurooppa elää 
puhtaasta energiasta

Sisämarkkinat on 
kotimarkkinat



Vuonna 2039 EU:lla on vahva yhteinen ääni 
maailmassa
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• EU ajaa kansalaisten ja yritysten asioita 

kaikkialla maailmassa –

markkinoillepääsystä kriisinhallintaan ja 

konsuliapuun. Se vaatii sitoutumista ja 

yhteistyötä jo tänään. 

• Yrityksen perustaminen nopean 

talouskasvun Etiopiaan on yhtä helppoa 

kuin Puolaan, ja tavarat ja palvelut 

liikkuvat maanosien välillä lähes 

vapaasti. EU ja Afrikka ratkovat 

ongelmia yhdessä. 

• EU:lla on yhteinen puolustus ja 

ulkorajavalvonta. Sen ansiosta on voitu 

sopia myös yhteisestä maahanmuutto-

ja turvapaikkapolitiikasta. Euroopassa 

on turvallista. 

#OmaEurooppa



Johtopäätökset

• EU-myönteisten voimien aika ottaa johtajuus ja asettaa 

agenda; ei jäädä sivustaseuraajiksi ja reagoijiksi

• Realismia EU:ta koskeviin odotuksiin – jo olemassa 

olevat saavutukset edellyttävät jatkuvaa työtä

• Teknokraattinen komissio on pienen maan tuki ja turva


