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1. JOHDANTO
Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusval-
tioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, 
EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten koko-
naisturvallisuuden takaaminen.

Suomi saa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden hoitaakseen tär-
keällä hetkellä. Eurooppalaiset päämiehet ovat juuri sopineet kunnianhimoisesta 
ja eteenpäin katsovasta strategisesta ohjelmasta 2019–2024 kehittääkseen unio-
nia ja vastatakseen EU:n ulkoisiin ja sisäisiin haasteisiin.

EU:n globaali toimintaympäristö on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja ar-
vaamattomammaksi: suurvaltakilpailu ja voimakas unilateralismi ovat nousussa, 
ja kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä normeineen ja periaatteineen on 
joutunut haastetuksi. Olemme nähneet myös unionin yhteisiä arvoja kyseen-
alaistettavan. 

Lisäksi yksi jäsenmaa on jättämässä unionin. Varaudumme Ison-Britannian EU-
eroon erosopimuksen mukaisesti tai ilman sopimusta. Tavoitteena on EU:n yh-
tenäisyyden ja etujen puolustaminen. Brexitin ei tule hallita EU-agendaa muiden 
tärkeiden aiheiden kustannuksella.

Unionin yhtenäisyys on entistä ratkaisevampaa. Eurooppalaisen integraation 
kulmakiviä – rauhaa, turvallisuutta, vakautta, demokratiaa ja vaurautta – on vaa-
littava. Vain olemalla yhtenäinen ja puolustamalla omia yhteisiä arvojaan EU voi 
luoda hyvinvointia ja ratkoa aikamme suuria haasteita.

Eurooppalainen menestystarina pohjautuu demokraattisiin instituutioihin, ih-
misoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Oikeusvaltioperiaatteen toteutu-
mista on vahvistettava, jotta kansalaiset voivat nauttia rauhasta ja yhtäläisistä 
oikeuksista ja jotta EU voi uskottavasti puolustaa monenkeskistä sääntöperus-
taista järjestelmää ja kansainvälisiä ihmisoikeusinstituutioita.

Toimintamme tulisi keskittyä niille aloille, joilla EU voi parhaiten tuottaa euroop-
palaista lisäarvoa. Meidän on tehtävä enemmän kestävän kasvun edistämiseksi ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta voimme vastata kansalaisten odotuksiin.

Tavoitteena tulee olla kilpailukykyinen ja sosiaalisesti eheä EU. Sisämarkkinat, 
sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajantasainen sääntely takaavat 
EU:n yhteisen kilpailukyvyn. Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden sekä di-
gitalisaation kokonaisvaltaisen hyödyntämisen on oltava keskiössä.  Edistämällä 
osaamista ja koulutusta, alueellista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä su-
kupuolten tasa-arvoa EU luo kestävää kasvua ja hyvinvointia kansalaisilleen.

Kestävyyden tulee olla kaiken EU-toiminnan yhteisenä nimittäjänä, ja kestävän 
kehityksen Agenda 2030:n toimeenpano on varmistettava niin unionissa kuin 
laajemminkin. EU:n tulee nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla 
pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. 

Suomi edistää arktisen alueen vakauden, taloudellisten mahdollisuuksien, työl-
lisyyden sekä erityisherkän luonnon turvaamisen huomioivaa EU-politiikkaa. 
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Keskiössä tulee olla ilmastonmuutoksen hillintä, jota tuetaan EU:n tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiorahoituksella. Suomi ottaa keskeisen roolin EU:n arktisen 
politiikan vahvistamisessa. 

Kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaamiseksi on olennaista vahvistaa unio-
nin sisäistä ja ulkoista turvallisuutta sekä puolustusyhteistyötä, mukaan lukien 
hybridiuhkien torjuntaa.

EU:n oikeutus lunastetaan luomalla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävää hyvinvointia. EU:n hyväksyttävyyden kannalta keskeistä on kyetä tehok-
kaaseen päätöksentekoon ja saada sovitut asiat toimeenpantua. Vain vahva ja 
toimintakykyinen Eurooppa kykenee vaikuttamaan maailmanlaajuisesti.

Avoimuus, parempi sääntely, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudat-
taminen sekä kansalaisten osallistuminen ovat keskeisiä luottamuksen vahvista-
miseksi Euroopan unioniin. Tarkoituksenamme on viestiä avoimesti, aktiivisesti 
ja selkeästi puheenjohtajakaudellamme, jotta EU:n toiminta ja saavutukset tule-
vat paremmin ymmärretyiksi ympäri Eurooppaa. Lisäksi edistämme digitaalisten 
välineiden parempaa hyödyntämistä neuvoston työssä. 

Suomi jalkauttaa ensimmäisenä puheenjohtajamaana strategisen ohjelman 
2019–2024 painopisteitä neuvoston työhön. Kuten trion ohjelmassa koroste-
taan, olemme sitoutuneita varmistamaan sujuvan siirtymän seuraavalle lainsää-
däntökaudelle ja solmimme läheiset ja rakentavat suhteet uusiin toimielimiin.
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2. YHTEISET ARVOT  
JA OIKEUSVALTIOPERIAATE 
EU:N TOIMINNAN KULMAKIVENÄ
Euroopan unioni on ennen kaikkea arvoyhteisö, ja sen jäsenyys edellyttää EU:n 
yhteisiin perusarvoihin sitoutumista. EU:n asianmukaisen toiminnan, hyväksyt-
tävyyden ja uskottavuuden kannalta on välttämätöntä turvata ihmisarvon kun-
nioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Näiden 
yhteisten arvojen turvaaminen ja vahvistaminen on toteutettava kokonaisvaltai-
sella tavalla. Kyse on paitsi Euroopan kansalaisten suojelemisesta myös asiasta, 
joka vaikuttaa muun muassa talouden toimintaan unionissa. Oikeusvaltioperi-
aatteen ytimessä ovat riippumattomat ja itsenäiset tuomioistuimet. 

Neuvoston puheenjohtajana Suomi toimii sen hyväksi, että EU:n oikeusvaltiovä-
lineitä vahvistetaan ja kehitetään. Tavoitteena on löytää parempia ja tehokkaam-
pia keinoja varmistaa yhteisten arvojen kunnioittaminen jäsenvaltioissa sekä 
ennaltaehkäistä ongelmat. Neuvoston oikeusvaltiovuoropuhelua arvioidaan ja 
kehitetään jäsennellymmäksi sekä tuloksiin keskittyvämmäksi ja vertaisarvioin-
timekanismin perustamiseen tähtäävää työtä jatketaan. Myös neuvottelut eh-
dollisuuden luomisesta EU-varojen vastaanottamisen ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisen välille jatkuvat. Tavoitteena on saada aikaan tasapainoinen ja 
tehokas mekanismi, jossa EU:n rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteen nou-
dattamiseen. 

Lisäksi on olennaista torjua korruptiota, joka horjuttaa unionin yhteistä arvo- ja 
sääntöperustaa, kansalaisten luottamusta viranomaisiin sekä moitteetonta ta-
loudenhoitoa. 

EU:n tulee toimia myös tasa-arvon ja osallisuuden edistämiseksi kaikilla poli-
tiikka-aloilla. Epätasa-arvo aiheuttaa huomattavaa inhimillisen ja taloudellisen 
potentiaalin menetystä sekä kansallisesti että EU-tasolla. Tarvitsemme EU:lle 
sukupuolten tasa-arvostrategian, joka sisältää sekä erillisiä toimenpiteitä että 
valtavirtaistamista.
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3. KILPAILUKYKYINEN 
JA SOSIAALISESTI EHEÄ EU
Euroopan talous kasvaa edelleen, mutta aiempaa hitaammin.  Haasteita on var-
sinkin työmarkkinoiden toiminnan mukautumisessa nopeaan teknologiseen ke-
hitykseen ja globaalin työn uudelleenjakoon. Julkiset taloudet ovat vahvistuneet 
sekä lähentyneet toisiaan ja työllisyysasteet ovat nousseet, mutta ponnistelu-
ja tarvitaan vielä kansalaisten taloudellisten mahdollisuuksien parantamiseksi. 
Vaikka nuorisotyöttömyys on laskussa, lisätoimia tarvitaan yhä sen eteen: meillä 
ei ole varaa kadotettuun sukupolveen. Parempi sääntöjen ja yhdessä sovittujen 
politiikkatoimien täytäntöönpano on välttämätöntä.

Jännitteet kansainvälisessä kaupassa, brexit ja poliittisen toimintaympäristön li-
sääntyvä epävarmuus korostavat tarvetta kansallisten uudistusten jatkamiseen. 
Euroopan tulee pystyä kohtaamaan ikääntymisen haasteet sekä koveneva kan-
sainvälinen kilpailu parantamalla tuottavuutta ja kilpailukykyä kestävillä toimilla.

Seuraavalla lainsäädäntökaudella EU:ssa tuleekin keskittyä entistä painokkaammin 
kasvun, kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen kannalta tärkeimpiin politiikka-alu-
eisiin. EU tarvitsee kokonaisvaltaisen kestävää kasvua ja kilpailukykyä edistävän 
pitkän tähtäimen strategian, joka kattaa erityisesti toimenpiteet hyvin toimivi-
en sisämarkkinoiden sekä kunnianhimoisen ja sääntöpohjaisen kauppapolitiikan 
edistämiseksi. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla EU:n kehittäminen maail-
man kilpailukykyisimmäksi ja sosiaalisesti eheimmäksi vähähiiliseksi taloudeksi.

3.1 Kattavat ja tulevaisuuteen suunnatut sisämarkkinat

EU:n sisämarkkinat kuuluvat maailman suurimpiin talouksiin 15 000 miljardin eu-
ron bruttokansantuotteella. Sisämarkkinat kattavat 500 miljoonaa kuluttajaa ja 
21 miljoonaa pk-yritystä. Sisämarkkinoiden taloudellisten hyötyjen lasketaan ole-
van 8,5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. 

Toimivat sisämarkkinat, sääntöpohjainen vapaakauppa sekä laadukas ja ajan-
tasainen sääntely takaavat EU:n kilpailukykyä. Talouskasvu on eurooppalaisen 
hyvinvointimallin perusta. Kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamisen tärkeimpänä 
keinona on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa. Sisämarkkinoiden syventä-
minen edellyttää entistä kokonaisvaltaisempaa sekä tulevaisuuteen suunnattua 
lähestymistapaa, jossa sisämarkkinapolitiikka, digitalisaatio, moderni kilpailu- ja 
teollisuuspolitiikka ja kauppapolitiikka muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Lisäk-
si tarvitaan johdonmukaisuutta sosiaalisen pilarin edelleen kehittämiseksi. Näin 
sisämarkkinat tuottavat näkyviä tuloksia myös kansalaisillemme. Meidän on 
huolehdittava siitä, että sisämarkkinat kohtelevat reilusti kaikkia eurooppalaisia. 
Siksi tulee varmistaa modernien työ- ja sosiaalistandardien toteutuminen koko 
unionin alueella sekä arvioida tarve päivittää työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvajär-
jestelmiä kohtaamaan työn uudet muodot. Etenkin lähetettyjen työntekijöiden 
työehtojen turvaaminen työntekomaassa sekä tehokas valvonta niin lähtömaas-
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sa kuin työntekomaassakin on keskeistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jo 
voimassaolevan sääntelyn täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja viranomaisyh-
teistyön kehittämiseen. Uudella Euroopan työviranomaisella (ELA) on tässä kes-
keinen rooli. 

Edistetään aktiivista teollisuuspolitiikkaa EU:n tasolla. Tehdään suunnitelma eu-
rooppalaisen elinkeinoelämän kestävästä kehityksestä globaalissa muutospro-
sessissa.

Euroopan kasvupotentiaali kytkeytyy kiinteästi palvelusektorin toimintaan. Digi-
taalisen ja datavetoisen talouden, innovaatioiden, uusien teknologioiden ja lii-
ketoimintamallien kehittäminen sekä talouden arvoketjujen toiminta perustuvat 
etenkin palvelutalouteen. Palveluiden sisämarkkinoiden tehostamiseksi on kes-
kityttävä erityisesti digitaalisiin palveluihin ja rajat ylittävän palvelukaupan estei-
den poistamiseen. 

Meidän tulee asettaa tavoitteeksi Euroopan globaali johtoasema digitaalisessa 
taloudessa. Digitalisaatio, tekoäly sekä data- ja alustatalous ovat Euroopan tuot-
tavuuden, kasvun, hyvinvoinnin ja työllisyyden avaintekijöitä. Pitkällä tähtäimellä 
talouskasvu ja työpaikat riippuvat teollisuuden murroksesta kohti digitalisaation 
mahdollisuuksien täysimääräistä käyttöönottoa. Esimerkiksi terveys ja liikkumi-
nen ovat aloja, joiden digitalisointi tarjoaa huomattavia liiketoimintamahdolli-
suuksia. Myös kulttuuri- ja luovien alojen kasvupotentiaali tulee hyödyntää. Digi-
talisaation, innovaatioiden ja uusien teknologioiden kehittämistä voidaan tukea 
keskeisesti vahvan tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman (Horisontti Eu-
rooppa) avulla. 

Työtä kilpailukykyisen ja ihmislähtöisen datatalouden saavuttamiseksi tarvitaan. 
Lähtökohtana on datan saatavuuden, yhteensopivuuden ja käytön edistäminen 
kunnioittaen samalla yksilöiden oikeuksia ja yksityisyyttä. Edistys tällä alueella 
on välttämätöntä, koska datatalous muodostaa perustan digitaalisten palvelu-
jen ja liiketoiminnan kehittämiselle sekä uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, 
hyödyntämiselle. Siksi tarkastelemme lisätyötä vaativia alueita tavoitellen hori-
sontaalista lähestymistapaa, joka huomioi datatalouden roolin ja tarpeet yli sek-
toreiden.

Liikenteen alalla on merkittävät mahdollisuudet tukea kasvua ja kestävyyttä uu-
sien liiketoimintamahdollisuuksien ja palveluiden sekä päästövähennysten avul-
la. Työ liikennesektorilla keskittyy paitsi avointen lainsäädäntöehdotusten eteen-
päinviemiseen myös korkeatasoisten digitaalisten palveluiden edellytyksiin, 
liikenne palveluna -konseptin edistämiseen, toimiviin liikenneverkkoihin sekä 
hiilettömään liikenteeseen. Digitalisaatiota ja automaatiota edistetään, koska ne 
tukevat liikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden kehittymistä ja auttavat ilmas-
to- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa kaikessa liikenteessä.

3.2 Hyvinvointi ja osaaminen osallistavan kasvun perustana 

Euroopan talous- ja työllisyystilanteen parantuessa edessämme on uusi haas-
te – osaavan työvoiman puute. Sosiaalisen ulottuvuuden politiikkasektorit ovat 
keskeisiä vahvistettaessa osaavan työvoiman saatavuutta sisämarkkinoilla. Tämä 
hyödyttää myös työmarkkinoiden ulkopuolella olevia, kun kasvava työllisyysas-
te osaltaan vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja vakautta. On tärkeää 
muistaa, että yksi EU:n perustavoitteista on kansalaisten hyvinvoinnin turvaa-
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minen. Meidän tulisi edistää hyvinvointitaloutta, uutta kokonaisvaltaista lähesty-
mistapaa, joka auttaa ymmärtämään sitä, kuinka ihmisten hyvinvointi lisää myös 
tuottavuutta, luo talouskasvua ja vähentää julkisia kuluja pitkällä tähtäimellä.

Tavoitteena tulee olla eurooppalaisen koulutuksen ja tutkimuksen nostaminen 
maailman parhaaksi. EU tarvitsee tulevaisuusorientoituneen ja kattavan jatku-
van oppimisen strategian, joka huomioi työelämän muutokset ja digitalisaation. 
Tarvitsemme myös merkittävästi vahvemman Erasmus-ohjelman koulutuksen, 
osaamisen ja liikkuvuuden edistämiseksi ja eurooppalaisten yliopistojen vah-
vistamiseksi. Pidemmän aikavälin tavoitteena tulee olla eurooppalaisen verkos-
tomaisen ”superyliopistomallin” luominen. Tämän lisäksi meidän tulee huomioi-
da työn uudet muodot ja pohtia, ovatko työelämälainsäädäntömme ja sosiaalisen 
suojelun järjestelmämme ajan tasalla. EU-toimin tulee edistää työtekijöiden liik-
kuvuutta EU:n sisällä sekä huippuosaajien rekrytointia kolmansista maista. Liik-
kuvuuden esteet tulee poistaa ja eurooppalaisia työmarkkinoita syventää. EU:n 
muuttoliikepolitiikassa laillisten maahantuloreittien järjestelmän kehittäminen 
tukee osaltaan työvoiman saatavuuden tavoitetta.

Naisten työmarkkinaosallistumisen lisääminen on yksi avainkeinoista osaavan 
työvoiman määrän maksimoimisessa. EU:n ja sen jäsenmaiden tulee jatkaa toi-
mia, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa työelämässä, työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista sekä samapalkkaisuutta. Lisäksi on välttämätöntä tukea pi-
dempiä työuria edistämällä työsuojelua, terveyspolitiikkaa ja osa-aikatyöjärjes-
telyjä.

Euroopalla ei ole varaa tuhlata inhimillistä pääomaansa. Tästä syystä erityistä 
huomiota on kiinnitettävä nuorten sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Kaikil-
la nuorilla taustasta riippumatta tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet digitaalisen 
osaamisen parantamiseen.

3.3 Kunnianhimoinen, avoin ja sääntöihin perustuva 
kauppapolitiikka

Kansainvälisten kauppasuhteiden kasvaneet jännitteet ja protektionismi aiheut-
tavat epävarmuutta Euroopan taloudelle. Tässä tilanteessa EU:n on puolustetta-
va monenvälistä järjestelmää ja yhteisiä sääntöjä sekä vastustettava sisäänpäin 
kääntynyttä lähestymistapaa ja uusia kaupan esteitä. 

EU on maailman suurin vapaakauppa-alue ja teollisuustuotteiden ja palveluiden 
viejä. Kansainvälinen kauppa tuo Euroopan kansalaisille valtavia taloudellisia ja 
hyvinvointia lisääviä hyötyjä. Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajakauden 
(1999) jälkeen EU:n kaupankäynti muun maailman kanssa on yli kaksinkertaistu-
nut ja vastaa jo kolmannesta EU:n bruttokansantuotteesta. Yli 36 miljoonaa eu-
rooppalaista työpaikkaa riippuu viennistä EU-alueen ulkopuolelle, ja EU:n vienti 
tuottaa 2 300 miljardin euron arvonlisän EU-alueelle. Euroopan talouskasvun ja 
työllisyyden edistäminen edellyttää uusien markkinoiden avaamista ja yhteisten 
sääntöjen vahvistamista. EU:n kilpailukykyä ja houkuttelevuutta kauppakumppa-
nina tukee parhaiten kunnianhimoinen, avoin ja sääntöihin perustuva kauppapo-
litiikka.

EU on vahva kauppapoliittinen toimija, ja sillä on merkittävä asema monenvälisen 
kauppajärjestelmän säilyttämisessä ja vahvistamisessa. Maailman kauppajärjes-
tön (WTO) uudistaminen ja sen uskottavuuden ja toimintakyvyn parantaminen 
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ovat tärkeitä tavoitteita. Erityisesti WTO:n sitovan riitojenratkaisujärjestelmän 
säilyttäminen on keskeistä.

EU:n kauppasopimuksilla varmistetaan tasapuolisemmat kilpailuolosuhteet ja 
helpotetaan eurooppalaisten yritysten kytkeytymistä globaaleihin arvo- ja han-
kintaketjuihin. Suomen puheenjohtajakaudella EU jatkaa kunnianhimoisten ja 
tasapainoisten kauppasopimusten neuvottelemista keskeisten kumppaneiden 
kanssa. On keskeistä vahvistaa EU:n kauppasopimuksiin sisältyvien kestävän 
kehityksen tavoitteiden sitovuutta. Lisäksi on tärkeää varmistaa neuvoteltujen 
sopimusten nopea voimaantulo ja sopimusten tehokas ja täysimääräinen toi-
meenpano, jotta Euroopan kansalaiset ja yritykset saavat kaiken sopimusten tar-
joaman hyödyn.

Suomen kaudella jatketaan keskusteluja EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden 
tiivistämisestä komission puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin heinä-
kuussa 2018 sopiman yhteislausunnon pohjalta. Myös kauppa- ja investointisuh-
teiden edistäminen Kiinan kanssa on tärkeä tavoite. EU tavoittelee tasapainoi-
sempaa taloussuhdetta Kiinan kanssa. Eurooppalaisten yritysten pääsyä Kiinan 
markkinoille tulee parantaa, ja maailmanlaajuisesti on luotava tasavertaisemmat 
toimintaedellytykset.

3.4 Kohti osallistavaa talousliittoa

Kestävä taloudellinen kasvu edellyttää määrätietoisia politiikkatoimia. Hyvin toi-
miva rahoitussisämarkkina vaatii kestävämpiä pääomamarkkinoita, viimeisteltyä 
pankkiunionia sekä toimivaa kriisinratkaisuvälineistöä. Talouspolitiikan koordi-
naatiossa on lisättävä avoimuutta ja yksinkertaistettava kehikkoa. Viimesijainen 
vastuu talouspolitiikasta kuuluu kuitenkin jäsenmaille itselleen.

Vain terve pankkisektori voi rahoittaa tarvittavat investoinnit teknologiseen ke-
hitykseen tai ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Siksi määrätietoinen 
riskienvähennys on välttämätöntä: pankkiunionin loppuunsaattaminen vaatii 
kunnianhimoista otetta. Keskustelut jatkuvat sovitun tiekartan pohjalta kattaen 
valtiolainojen vakavaraisuuskohtelun. Suomi vie puheenjohtajana eteenpäin yh-
teisen talletussuojan teknisiä keskusteluita.

Riskien hajauttaminen pääomamarkkinoilla ja kestävä rahoitus ovat keskeisiä 
vahvistettaessa yhteistä talous- ja rahaliittoa. Tässä yhteydessä on löydettävä 
ratkaisu pankkien ja valtioiden välisen kohtalonyhteyden katkaisemiseksi. Vihre-
än rahoituksen tulee täydentää kestäviä ilmastopolitiikkatoimia.

Osaksi EU:n talousarviota ollaan luomassa uutta välinettä euroalueen erityistar-
peita varten jäsenmaiden lähentymiseksi sekä kilpailukyvyn edistämiseksi, ja Eu-
roopan vakausmekanismia vahvistetaan rahoitusvakauden turvaamiseksi.

Keskustelut digitaalisen talouden verotuksesta jatkuvat, kun asiassa edetään 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssä. Haitallisen verokil-
pailun vähentämiseksi ja veronkierron ehkäisemiseksi tarvitaan lisää työtä. Tii-
viillä EU-yhteistyöllä voidaan tehokkaasti kitkeä aggressiivista verosuunnittelua, 
torjua veronkiertoa ja vähentää haitallista verokilpailua. Näillä politiikkatoimilla 
vahvistetaan yritysten oikeudenmukaista ja ennustettavaa toimintaympäristöä. 
On myös huolehdittava, että pankkivalvojilla on riittävät toimivaltuudet ja kyky 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa.
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4. EU GLOBAALINA 
ILMASTOJOHTAJANA
EU on ollut edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maailmanlaajuisten 
toimien eteenpäinviemisessä Pariisin sopimuksen puitteissa. Sopimuksen mu-
kaan maapallon keskilämpötilan nousu rajataan alle kahteen asteeseen, pyrkien 
rajoittamaan nousu 1,5 asteeseen. Tämä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen 
ja nielujen tasapainon saavuttamista maailmanlaajuisesti mahdollisimman pian. 
Meidän täytyy ponnistella Pariisin sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen vakavien vaikutusten estämiseksi. Toimi-
valla politiikkatoimien yhdistelmällä siirtyminen ilmastoneutraaliin Eurooppaan 
edistää myös talouskasvua ja kilpailukykyämme tulevina vuosikymmeninä. 

Pariisin sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi osapuolet ovat sitoutuneet vuo-
teen 2020 mennessä eli käytännössä viimeistään vuoden 2020 aikana sekä päi-
vittämään kansalliset päästövähennystavoitteensa vuodelle 2030 että laatimaan 
ja toimittamaan YK:lle pitkän aikavälin päästövähennysstrategiansa. Komission 
tiedonanto ”Puhdas maapallo kaikille – eurooppalainen visio kukoistavasta, ny-
kyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta” käynnisti kes-
kustelun siitä, kuinka Euroopan tulisi valmistautua pitkän aikavälin strategian 
toimittamiseen YK:lle. Prosessi jatkuu Suomen puheenjohtajakaudella, ja tavoit-
teena on mahdollistaa pitkän aikavälin strategian keskeisten elementtien määrit-
täminen Eurooppa-neuvostossa vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Ilmastopolitiikan integrointi kaikilla sektoreilla on keskeistä, mm. energiaunionin 
toimeenpano ja päästövähennysten edistäminen.

Siirtyminen bio- ja kiertotalouteen edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
mistä ja parantaa Euroopan kilpailukykyä. Samalla se uudistaa taloutta ja teolli-
suutta ja luo työpaikkoja ja kestävää kasvua sekä edesauttaa ympäristönsuojelua. 
Viemme eteenpäin komission päivitetyn biotalousstrategian täytäntöönpanoa. 
Kiertotaloudessa työ on tähän mennessä keskittynyt erityisesti muoviin, jättei-
siin, kuluttajien vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen ja sidosryhmien sitout-
tamiseen. Tämän työn jatkamisen ohella on tarpeen näyttää suuntaa seuraaville 
askelille, kuten toimenpiteiden laajentamiselle uusille sektoreille. Materiaalien 
kiertoon siirtyminen on keskeistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja 
biodiversiteetin säilyttämiseksi. 

Puhtaan veden ja ruuan sekä kestävän maatalouden ja metsänhoidon strategi-
nen ja taloudellinen arvo on lisääntymässä. Edistämme yhteistä maatalouspoli-
tiikkaa, joka huomioi paremmin ilmastonmuutoksen. Viemme eteenpäin toimia 
YK:n biodiversiteettisopimuksen toteuttamiseksi sekä luonnonvarojen kestävän 
käytön ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.
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5. KANSALAISTEN 
KOKONAISTURVALLISUUDEN 
TAKAAMINEN
Lähialueiden konfliktit ja väkivaltaisuudet vaikuttavat Euroopan turvallisuuteen. 
Niiden taustalla on kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksia sekä 
ilmastonmuutoksen kielteisiä seurauksia.

On tärkeää, että EU käyttää konflikteihin vaikuttaakseen johdonmukaisesti kaikkia 
sen ulkoisen toiminnan välineitä, kuten diplomatiaa, kriisinhallintaoperaatioita, 
kauppapolitiikkaa ja kehitysapua. EU:n on puolustettava monenvälisiä ratkaisuja 
ja tehostettava osallistumistaan   konfliktien ehkäisemiseen ja rauhanvälitykseen 
kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja nuorten tärkeään rooliin. 

Euroopan suojeleminen edellyttää, että hyödynnämme käytössä olevia välineitä 
ja valmistaudumme yhdessä tulevaisuuden uhkiin. 

EU on avainasemassa edistettäessä kansalaisten kokonaisvaltaista turvallisuutta. 
Torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia sekä huolehtimalla rajaturval-
lisuudesta EU ja sen jäsenvaltiot voivat rakentaa unionista turvallisemman paikan 
elää. Tämä edellyttää myös eriarvoisuuden vähentämistä. 

EU:n sisäistä turvallisuutta pitää edistää laaja-alaisesti rikosten ennaltaehkäisys-
tä, lainvalvontayhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä rajaturvallisuuteen, 
pelastustoimintaan ja muihin keskeisiin sektoreihin.

EU:n sisäisen turvallisuuden strategia on tarjonnut kestävän viitekehyksen alan 
käytännön yhteistyölle. On aika arvioida strategian vahvuudet ja kehittämistar-
peet. Uudet sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat on tunnistettava, jotta 
voimme vahvistaa kykyämme reagoida niihin. Tässä on otettava huomioon sisäi-
sen ja ulkoisen turvallisuuden yhä tiiviimpi keskinäinen yhteys. 

5.1 EU vahvana, yhtenäisenä ja tehokkaana ulkoisena toimijana 

EU:n vahva ulkoinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää Euroopan hyvinvoinnin, 
menestyksen ja turvallisuuden kannalta. Suomi tukee puheenjohtajakaudellaan 
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa unionin ulkoisen toi-
minnan vahvistamisessa EU:n globaalistrategian mukaisesti. 

Nykyinen haastava kansainvälinen toimintaympäristö korostaa EU:n ulkoisen toi-
minnan yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden parantamisen tär-
keyttä. Yhtenäisyyden vahvistaminen edellyttää jäsenmailta parempaa valmiut-
ta kompromisseihin ja sitoutumista yhteiseen toimintaan. Johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi EU:n ulkosuhteiden välineitä tulee käyttää yhdenmukaisesti. EU:n 
vaikutusvallan ja tehokkuuden kasvattamiseksi tarvitaan nopeampaa päätöksen-
tekoa. Keskustelua tulisi jatkaa Lissabonin sopimuksen sisältämistä mahdolli-
suuksista hyödyntää määräenemmistöpäätöksentekoa tietyillä yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan aloilla.    
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Myös EU:n ulkosuhderahoituksen uudistaminen tulevalle monivuotiselle rahoi-
tuskehyskaudelle (2021–2027) on keskeistä toiminnan johdonmukaisuuden kan-
nalta. Unionin tulisi sopia yksinkertaistetusta ja joustavammasta järjestelmästä, 
jossa kustannustehokas rahoitus tukee sisältötavoitteita.

EU:lla on merkittävä rooli globaalihallinnan rakenteiden muokkaamisessa. 
YK-pohjaista sääntöihin perustuvaa monenvälistä järjestelmää tulee vahvistaa ja 
tarpeen mukaan myös uudistaa. Kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen sekä 
universaalien ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämi-
sen tulee olla kaiken EU:n ulkoisen toiminnan ytimessä. EU:n on säilytettävä kes-
keinen asemansa kehityspolitiikassa ja humanitaarisessa avussa sekä kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen toi-
meenpanossa niin unionissa kuin globaalisti. Myös sukupuolten välisen tasa-ar-
von sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen on huomioitava läpileikkaa-
vasti.

EU:n vahva ulkoinen toimijuus edellyttää aktiivista vuoropuhelua maailmanlaa-
juisesti. EU:n ja Afrikan kumppanuuden kokonaisvaltainen kehittäminen tasa-
vertaisemmaksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi suhteeksi jatkuu Suomen 
puheenjohtajakaudella. Yhteisenä tavoitteena tulee olla ekologisesti, taloudelli-
sesti ja sosiaalisesti kestävä muutos, jolla vastataan etenkin ilmastonmuutoksen, 
väestönkasvun ja muuttoliikkeen ulkoisen ulottuvuuden hallintaan. On keskeis-
tä, että EU:n kehitysrahoituksen maantieteellinen fokus on Afrikassa. Työllisyyt-
tä kasvattavaa kaupankäyntiä ja investointeja tulee lisätä huomioiden erityisesti 
Afrikan nuoret ja naiset. Afrikan rauhan ja turvallisuuden, kestävän kehityksen ja 
ilmastotoimien tukeminen on myös olennaista.   

On keskeistä vaalia EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuutta, joka on merkittävässä 
asemassa hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamisessa Atlantin molemmin puo-
lin. EU:n tulee myös tarkastella Kiina-suhteita strategisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
Lisäksi on tärkeää, että EU jatkaa johdonmukaista ja yhtenäistä Venäjä-politiik-
kaa, mukaan lukien pakotteissa. Venäjään liittyen valikoiva kanssakäyminen, ih-
misten välisten yhteyksien edistäminen ja alueellinen yhteistyö muun muassa 
ympäristön suojelemiseksi ovat unionin intresseissä. Pohjoisen ulottuvuuden 
politiikassa on tähän sopivia välineitä. 

EU:n naapuruston vakauden lisääminen on unionin keskeinen tavoite. EU:n itäi-
nen kumppanuus edistää tiiviimpää yhteistyötä kuuden kumppanimaan kanssa 
ja tukee niiden uudistuksia. Suomen kaudella painopisteenä on yhteiskuntien 
kestokyvyn lisääminen. EU:n eteläisessä naapurustossa on tärkeää lisätä EU:n 
tukea YK:n rauhanvälitykselle Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan konflikteissa, jotka ai-
heuttavat yhä suurta inhimillistä kärsimystä. 

EU:n laajentumispolitiikalla on merkittävä rooli Euroopan rauhan, vakauden ja 
kehityksen edistämisessä. EU-jäsenyyden tavoittelu edellyttää kumppanimailta 
EU:n yhteisiin arvoihin sitoutumista. Länsi-Balkan on EU:lle strategisesti merkit-
tävä alue, ja Suomi jatkaa työtä alueen maiden uskottavien laajentumisnäkymien 
eteen. EU-hakijamaana Turkki on EU:lle keskeinen kumppani monilla aloilla. 

Arktisen alueen merkitys on kasvanut ilmastonmuutoksen, lisääntyvien talou-
dellisten aktiviteettien, liikenneyhteyksien avautumisen sekä alueen geopoliit-
tisen merkityksen lisääntymisen seurauksena. Näin ollen arktisella alueella on 
yhä suurempi merkitys EU:n hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Ilmastonmuutok-
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sen vuoksi arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa muuta maailmaa nopeam-
min, millä on suuria vaikutuksia alueelle ja koko maailmalle. Arktisen politiikan 
keskiössä onkin oltava ilmastonmuutoksen hillintä. Arktisten luonnonvarojen ja 
uusien yhteyksien mahdollisuudet ovat lisänneet alueen strategista merkitystä 
ja keskeisten globaalien toimijoiden kiinnostusta. EU:n tulee panostaa arktiseen 
tutkimukseen ja innovaatioihin, ympäristönsuojeluun sekä ilmastotoimiin, kuten 
mustan hiilen päästöjen vähentämiseen ja kestävään taloudelliseen toimintaan 
infrastruktuurin, liikenteen ja energiasektorin aloilla. On tärkeää varmistaa, että 
arktisten alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen näkemyksiä ja oikeuksia kun-
nioitetaan ja edistetään.

5.2 Turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Euroopan 
suojelemiseksi ja turvallisuuden tuottamiseksi

EU edistää rauhaa ja vakautta. Haastavassa geopoliittisessa ympäristössä EU:n 
on kehitettävä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä kansalaistensa suojelemi-
seksi ja EU:n vahvistamiseksi turvallisuuden tuottajana. EU:n globaalistrategian 
mukaisesti meidän on oltava uskottava kumppani muille kansainvälisille toimi-
joille. Toimiva turvallisuus- ja puolustusyhteistyö lisää myös solidaarisuutta EU:n 
jäsenmaiden välillä.

EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön alalla on saavutettu viime vuosien ai-
kana merkittävää edistystä. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön käynnistäminen 
yhdessä Euroopan puolustusrahaston ja puolustuksen vuosittaisen arvioinnin 
kanssa sekä sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamisky-
vyn luominen ovat tärkeitä askeleita kohti syvempää turvallisuus- ja puolustus-
yhteistyötä. Puheenjohtajakaudellamme haluamme varmistaa, että jo asetetut 
tavoitteet toimeenpannaan tehokkaasti. Jatkamme myös EU:ssa käytävää aktii-
vista strategista keskustelua turvallisuudesta ja puolustuksesta. 

Haluamme käydä keskustelua tekoälyn ja digitalisaation roolista tulevaisuuden 
puolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä. Digitalisaation ja tekoälysovellus-
ten taloudellinen potentiaali arvioidaan merkittäväksi, ja Euroopan on pysyttävä 
tämän kehityksen kärjessä. 

Toimivat kumppanuudet ovat keskeinen osa turvallisuus- ja puolustusyhteistyön 
kehittämistä. Tavoitteenamme on tehostaa EU:n ja Naton yhteistyötä erityisesti 
sellaisilla aloilla kuin sotilaallinen liikkuvuus ja hybridi- ja kyberuhkien torjuminen. 
EU:n ja Yhdysvaltain väliset hyvät suhteet ovat keskeinen prioriteetti.

5.3 Kriisinkestokykyä hybridi- ja kyberuhkia vastaan

EU:n jäsenvaltioihin ja toimielimiin kohdistuu vaikeasti havaittavia ja määriteltäviä 
moniulotteisia hybridiuhkia. Nopeasti kehittyvät hybridiuhat ovat pitkän aikavälin 
haaste, jonka torjumiseen on varauduttava. 

Hybridiuhat yhdistävät erilaisia tavanomaisia ja epätavanomaisia toimia ja väli-
neitä, joita valtiot tai valtiosta riippumattomat toimijat koordinoidusti käyttävät 
tiettyjen poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Hybriditoimilla, kuten tieto-
verkkohyökkäyksillä, vaalihäirinnällä ja disinformaatiokampanjoilla, pyritään vai-
kuttamaan päätöksentekoomme sekä heikentämään yhteiskuntiamme ja EU:n 
yhtenäisyyttä.
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Sekä EU:n että jäsenvaltioiden valmiuksia on vahvistettava hybridiuhkien torjumi-
seksi. Tarvitsemme yhdessä valmisteltuja ja koordinoituja toimia.

Eurooppa-neuvoston asettamien poliittisten tavoitteiden saavuttaminen ja jo 
olemassa olevien välineiden vaikuttavuus edellyttävät työn nykyistä johdonmu-
kaisempaa järjestämistä. Lisäksi tarvitaan vahvoja kumppanuuksia, kuten EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä. Eurooppalainen hybridiuhkien torjunnan osaamiskes-
kus on keskeinen toimija, joka edistää hybridiuhkiin liittyvää yhteistyötä.

Järjestämme puheenjohtajakaudellamme eri tasoilla käytäviä skenaarioihin pe-
rustuvia poliittisia keskusteluja EU:n kriisinkestokyvyn kehittämiseksi ja hybridi-
uhkia koskevan tietoisuuden lisäämiseksi.

Korkeatasoisen kyberturvallisuuden ylläpitäminen on keskeinen edellytys kansa-
laisten, yritysten ja jäsenvaltioiden turvallisuudelle ja koko EU:n toimivuudelle. 
Muun muassa 5G-teknologian käyttöönotto tuo mukanaan merkittäviä uusia 
mahdollisuuksia, mutta edellyttää myös vahvempaa otetta kyberturvallisuuden 
näkökulmasta. Kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuuden parantamiseen on 
panostettava myös EU:n yhteisin toimin. Unionin jäsenvaltioiden toistensa vah-
vasti verkottuneet kansantaloudet hyötyvät yhdessä tehtävistä kyberturvallisuu-
den parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Edistämme kyberturvallisuus-
osaamista. Unionin tavoitteena on oltava myös torjua vihamielistä vaikuttamista 
ja estää konflikteja, vähentää kyberturvallisuusriskejä ja tuoda vakautta kansain-
välisiin suhteisiin. 
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6. MUITA SUOMEN PUHEENJOHTAJAKAUDEN 
KESKEISIÄ ASIOITA

6.1 Muuttoliikkeen kokonaisvaltainen hallinta

Maahanmuutto on globaali ilmiö. Muuttoliikkeen tehokas hallinta edellyttää 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon muuttoliikkeen si-
säinen ja ulkoinen ulottuvuus. Euroopan unioni on laajan keinovalikoimansa ja 
vahvan kansainvälisen asemansa vuoksi yksittäistä jäsenvaltiota paremmassa 
asemassa muuttoliikkeen hallintaan.

Ihmisoikeusperustainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka pohjautuu kan-
sainvälisiin sopimuksiin, viranomaisyhteistyöhön, tehokkaaseen ulkorajavalvon-
taan ja asianmukaisiin, nopeisiin ja oikeusturvan kannalta laadukkaisiin turvapaik-
kaprosesseihin.

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän hyväksyminen yhtenä paketti-
na olisi ollut tehokkain EU-tasoinen ratkaisu, mutta lukuisista yhteisistä ponnis-
tuksista huolimatta tähän ei ole päästy. Mahdollinen tie eteenpäin voisi avautua 
hyväksymällä yksi kerrallaan ehdotuksia, joista yhteisymmärrys olisi saavutetta-
vissa. Näin EU voisi ottaa välttämättömiä edistysaskeleita ja saavuttaa konkreet-
tisia tuloksia muuttoliikkeen hallinnassa.

Uudelleensijoittaminen on ollut yksi tehokkaimmista tavoista auttaa haavoittu-
vimmassa asemassa olevia muuttoliikekriiseissä. EU:n laajuinen, riittävillä talou-
dellisilla kannustimilla tehostettu uudelleensijoittamisohjelma muodostaisi hal-
litun tavan helpottaa muuttoliikepaineita ja osoittaa solidaarisuutta niitä maita 
kohtaan, joihin on merkittävästi tulijoita. 

Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisten nk. valvottujen keskusten perus-
tamisessa EU:n alueelle ei ole edetty. Ajankohtaisempi aloite olisi mereltä pe-
lastettujen sijoittamiseksi käyttöönotettava väliaikainen järjestely, jolla voitaisiin 
osaltaan ratkaista pelastettujen EU:n sisäiseen sijoittamiseen liittyviä haasteita, 
joita on toistaiseksi ratkottu tapauskohtaisesti.

Osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja Schengen-alueen turvaamista eri 
reittien tehokas seuranta ja tilannekuvan ylläpitäminen ovat välttämättömiä. 
Meidän on pysyttävä valppaina nykyisten ja kehittyvien reittien suhteen.

Tehokkaan ja kestävän palautuspolitiikan luomiseksi EU:n tulee käyttää kaikkia 
keinojaan, kuten positiivisia ja negatiivisia kannustimia kauppa-, kehitys- ja vii-
sumipolitiikan aloilla. Enemmän työtä ja resursseja tulisi suunnata palautettujen 
maahanmuuttajien uudelleenkotouttamiseen.

Euroopan raja- ja merivartioviraston vahvistaminen auttaa jäsenvaltioita hallit-
semaan rajojaan ja tehostamaan laittomasti maassa oleskelevien palauttamista. 
Virastolla on tämän vuoksi merkittävä rooli sekä Schengen-alueen että vapaan 
liikkuvuuden turvaamisessa.
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6.2 Monivuotinen rahoituskehys (2021–2027)  
EU:n prioriteettien toteuttajana

Suomen EU-puheenjohtajakaudella pyrkimyksenä on viimeistellä neuvoston neu-
vottelut tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä syksyllä 2019. Tavoitteena 
on saavuttaa tasapainoinen rahoituskehys, joka ottaa huomioon yhteisiä eu-
rooppalaisia tavoitteita edistävät uudet prioriteetit ja perinteiset politiikka-alueet, 
yhteisesti sovittujen kehyskattojen puitteissa. Lisäksi EU-puheenjohtajakaudel-
lamme haemme mahdollisimman suurta edistystä eri sektoriasetusehdotusten 
käsittelyssä.

Tulevan nykyaikaistetun rahoituskehyksen tulisi tehokkaasti toteuttaa EU:n po-
liittisia prioriteetteja. Korostetut ehdollisuudet vahvistavat EU-rahoituksen vai-
kuttavuutta. Rahoitusta tulisikin ohjata ennakkoehdoin koskien muun muassa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja muuttoliikkeen hallintaa.

Euroopan tulee pysyä tutkimuksen, kehityksen ja innovaation eturintamassa. 
Avoimeen kilpailuun ja tutkimuksen korkeaan laatuun perustuva Horisontti Eu-
rooppa -puiteohjelma on tässä ratkaiseva työkalu. Myös koheesiopolitiikan tulee 
keskittyä entistä vahvemmin kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen kaikkialla Eu-
roopassa. Sosiaalisella koheesiolla on tässä erityinen merkitys. Alueellisen ko-
heesion edetessä tarve EU:n yhteiselle koheesiorahoitukselle vähenee. Rahoi-
tusta kohdennettaessa tulisi lisäksi huomioida jäsenmaakohtaiset pysyvämmät 
erityispiirteet, kuten harva-asutus. 

Maataloutta on voitava harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmais-
sa. Uudistetulla ja nykyaikaistetulla yhteisellä maatalouspolitiikalla tulee vastata 
ruokaturvan, ruokaturvallisuuden, ilmastonmuutoksen sekä ympäristönsuojelun 
haasteisiin. Etenkin maaseudun kehittämisrahoituksella on keskeinen rooli. 

Muuttoliikkeen hallinta edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Varmista-
malla riittävä rahoitus ja käyttämällä rahoituskehyksen eri rahoitusotsakkeita voi-
daan tehokkaimmin vastata sekä muuttoliikkeen hallinnan sisäisiin että ulkoisiin 
tarpeisiin. 

Euroopan puolustusyhteistyön vahvistaminen on myös yksi uusista prioritee-
teista, joilla on merkittävää EU-tason lisäarvoa ja joka tulee huomioida tulevassa 
rahoituskehyksessä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa elintapoihimme, ja siksi tulevan rahoituskehyksen ra-
hoitusohjelmilla tulisikin selkeästi edistää yhteisiä ilmastotavoitteitamme. Esitys 
ilmastotoimien painoarvon nostamisesta 25 prosenttiin EU:n budjetista tukee 
tätä tavoitetta. Myös EU:n arktisella politiikalla ja eri EU-instrumenttien kautta 
rahoitettavilla arktisilla projekteilla on tuettava ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Tulevan rahoituskehyksen omien varojen kokonaisratkaisun tulee olla yksinker-
tainen, läpinäkyvä ja reilu. Tulopuolella edistämme neuvotteluja tasapainoisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi jäsenmaiden kesken. 

Suomen EU-puheenjohtajakaudella tavoitellaan lisäksi sopua neuvoston ja Eu-
roopan parlamentin välillä vuoden 2020 budjetista. Sekä vuoden 2019 budjetin 
toimeenpanon että vuoden 2020 budjetin tulee noudattaa moitteettoman va-
rainhoidon periaatteita.
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