
OHJELMA

9.30-11.30 Aamuistunto: Löytyykö EU:lle johtoajatus?
9.30-9.45 Seminaarin avaus

9.45-10.00 Alustukset
10.00-11.30 Paneeli

11.30-12.00 Voileipälounas

12.00-14.00 Iltapäiväistunto: Löytyykö EU:lle yhteinen sävel?
12.00-12.20 Alustukset 
12.20-13.50 Paneeli
13.50-14.00 Yhteenveto

Ulkopoliittisella instituutilla ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistolla on ilo kutsua sinut seminaariin

EU 2009 - 2014: KAIKKI ON GLOBAALIPOLITIIKKAA?
Johtoajatus ja yhteinen sävel unionin ulkoisiin haasteisiin



Anna Korppoo 
Vt. ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti

Ilmastonmuutos vs. kilpailukyky

•Globaali hiilivero ei aiheuttaisi kilpailukykyongelmia, mutta veron 
käyttäminen vain joissain maissa aiheuttaa 
•EU luopui päästöoikeuksien laajamittaisesta huutokauppaamisesta ja 
päätti jakaa pääosan oikeuksista ilmaiseksi

Johtaa hallinnon osallisuuteen päästöoikeuksien jaossa ja siten 
uusiin lobbausmahdollisuuksiin
Vääristää markkinasignaalia

•Olisiko EU:n rajalla tuontituotteilta perittävä hiilivero ollut parempi 
ratkaisu?
•Miten WTO tähän suhtautuisi?
•Keskustelu aiheesta jatkuu koska Yhdysvaltojen ja Kiinan sopu 
kilpailukykykysymyksistä on tärkeä Kioton jälkeisen sopimuksen 
neuvotteluissa



Hilkka Vihinen 
Professori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Kehitys-, kauppa- ja maatalouspolitiikka – löytyykö 
koherenssi?

•Vanhin, budjetiltaan suurin yhteinen politiikka unionissa, mutta ei samaa 
asemaa politiikkaprioriteeteissa - seuraukset?

•Toimintaympäristön ja unionin muutos: avautuminen ulospäin ja läheneminen 
muihin politiikkoihin (kehitys-, kauppa-, koheesio-, ympäristö-) kiistatonta, mutta 
kiistanalaista

•Yhteensovittaminen haastavaa: Yhteisen maatalouspolitiikan 
päätöksentekojärjestelmä sektorisuuntautunut, hyvin järjestäytyneet 
intressiryhmät – Parlamentin valta vahvistumassa, politiikan valmistelu ja 
Neuvoston näkökulma edelleen sektorin sisäistä

•2009 Budjettitarkastelu: Yhteisen maatalouspolitiikan osuus - ennakoiko 
käyttämättömien varojen siirto budjetissa tulevien päätösten suuntaa ja 
toteutusta?



Toby Archer 
Tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Migration, Social Tension and the Failure of European 
Leadership

• New far-right discourse linking security, 
crime, migration and Euroscepticism.

• Cost and benefits of immigration to the 
EU are not evenly shared.

• EU policies on immigration have failed: 
over-burdening some members, anger 
neighbours and failing to live up to EU 
values.



Hiski Haukkala 
Erikoistutkija, Ulkoasiainministeriö

Venäjän kehityksen ja EU:n yhteisen Venäjän- 
politiikan haasteet

•Venäjä on Suomelle elintärkeä kysymys, samoin EU:n Venäjän- 
politiikka:

– Miten näette Venäjän kehityksen, entä EU:n? 
– Mitä Suomi/Euroopan parlamentti voisivat tehdä ongelmien 

ratkaisemiseksi?



Pertti Salminen 
Johtaja, Energiateollisuus ry

Energiaturvallisuus ja energian-tuotannon vaihtoehdot
•Järkevä EU:n sisäinen energiapolitiikka 
- toimivat markkinat, tehokkuus, päästöttömät lähteet, korkea omavaraisuus, 
jäsenmaiden välinen ”solidaarisuus”, EU-kansalaisten kiihkoton informointi

•Aktiivinen EU:n energiaulkopolitiikka 
- hankinnan hajauttaminen, EU-tason ja bilateraaliset suhteet energian 
tuottajamaihin, suhteet kuluttajamaihin 
- Globaalia vastuunkantoa ja suunnannäyttämistä: järkevää ilmastopolitiikka, 
kehitysmaiden kohtuuhintaisen energian saannin edistäminen

•Vahva jäsenvaltioiden kansallinen energiapolitiikka 
- kansallinen päätöksenteko energialähteiden ja tuotantotapojen valinnoissa

•Voimakas panostus energia-alan tutkimus- ja kehitystyöhön 
- globaali yhteistyö perustutkimuksessa 
- vahvat EU-hankkeet 
- päästöttömyys, turvallisuus ja energiatehokkuus lähtökohtina



EU:n energian käyttö 2006 (EU-27) 
Yhteensä noin 1825 Mtoe, päästöttömät 21 %

Geoterminen
0,3 %

Bio ja jäte
4,8 %

Tuulivoima
0,4 %

Öljy
 37 %

Hiili
 18 %

Kaasu
24 %

Uusiutuvat
7,1 %

Vesivoima
1,5 %

Aurinko
0,05 %Ydinvoima

14 %

Lähde: Eurostat



EU:n sähkön käyttö 2006 (EU-27) 
Yhteensä noin 3360 TWh, päästöttömät 45 %

Hiili 30 %

Öljy 4 %

Kaasu 20 %

Ydinvoima 31%
Vesivoima 10% 

Muut 1 %

Muut RES 4 %

Lähde: Eurostat



Eräitä vertailulukuja maailma vs. EU 
Arvio vuoden 2007 tasosta

Maailma USA Kiina EU %

Väkiluku milj 6600 302 1310 494 7,5

BKT Mrd $ 50000 13840 3250 16830 34

Energian käyttö Mtoe 12100 2380 1940 1860 15

Sähkön käyttö TWh 18200 4300 2500 3300 18

CO2-päästöt Milj t 29000 5900 5800 4100 14



EU:n energiapolitiikka on murroksessa 
Mitä on energiaturvallisuus?

Toimitusvarmuus
Moskova

Kilpailukyky
Lissabon

Ilmasto
Kioto

Energiaturvallisuus



Mika Kerttunen 
Pääopettaja, Maanpuolustuskorkeakoulu

Suutarit ja heidän lestinsä – Euroopan unionin ja Naton 
sisäisen kehityksen vaikutus keskinäiseen suhteeseen

Poliittinen päätöksentekojärjestelmä
Sotilaallinen johtamisjärjestelmä
Nopean toiminnan joukot
Kansalliset asevoimat

Sotilaallinen kriisinhallinta
Siviilikriisinhallinta
Yhteinen puolustus

Eurooppa
Afrikka
Välimeri
Intian valtameri

•Rakenteet

•Toiminta

•Alueet

•Yhdysvallat



Peter Nyberg 
Ylijohtaja, valtiovarainministeriö

Rahoitusvalvonta kriisin jälkeen – Onko mahdollista 
löytää yhteiset mallit?
ALUSTAVAT JOHTOPÄÄTÖKSET TAULUKOSTA (taustapaperin s. 2)
•poliittinen valmius yhteiseen kriisienhallintaan (ml. kustannusten jako) ratkaisee 
paljon;
•ideaaliratkaisu ei löydy eli pitää valita prioriteettinsa ja/tai lisäjärjestelyt;
•yhteistyöjärjestelmien erityisongelmia ovat:

– jatkuva sopiminen (loputtomasti kokouksia);
– suuremmat sääntöjen tulkintaerot (kilpailu);

•keskitettyjen järjestelmien erityisongelmia ovat:
– korkea viranomaisriski (yksi totuus);
– kriisinhallinnan vaikeudet (kuka maksaa); ja 
– vastuunalaisuuden epämääräisyys (kuka erottaa)

•Mitkä ovat Suomen kannalta tärkeimmät edut ja ongelmat mm. näiden 
vaihtoehtojen joukossa? 
•Mikä tulevaksi malliksi EU:lle ja miksi?



Kriisiajan hoito Vastuun-alaisuus Sama tulkinta säännöistä Vaikutus 
kilpailuun

Viran-omais- 
riski

Yksi EU- 
valvoja 
kaikille

Vaatii EU- 
verotusoikeu-den 
tms. EU-tason 
rahoitus-mekanismin

Direktiivi(t) tai uusi 
perus-sopimusosa 
EU:lle (verot)

Mahdollinen jollei 
valvojalla ole 
”sivukonttoreita”

Neutraali (jos kaikki 
pankit voidaan käsi- 
tellä samalla 
tavalla)

Korkea

Yksi EU- 
valvoja isoille

Mahdollinen (sama 
kuin yllä tai eräiden 
jäsenmaiden 
sopimuksella)

Vastaisi 
jäsenmailleen tai 
erillisdirektiivi 
EU:ssa? Muuten 
vaikeaa

Mahdollinen jollei 
valvojalla ole 
”sivukonttoreita”

Syntyy ero 
kansainvälisten ja 
kansallisten toimi- 
joiden välillä

Korkea

Kaikkien 
yhteinen 
kollegio

Vaikeasti 
hahmoteltava (liian 
monta sopijaa)

Vaikeasti 
hahmoteltava (jollei 
kansal-lista 
vastuuta)

Ei, koska valvojan 
”sivukonttorit” käytännössä 
välttämättömiä

Neutraali Korkea (jos 
toimii)

Vain isojen 
kollegio

Mahdollinen (eräiden 
jäsenmaiden 
sopimuksella)

Vastaisi 
jäsenmailleen

Ei (korkeintaan vain isojen 
kesken)

Syntyy ero 
kansainvälisten ja 
kansallisten toimi- 
joiden välillä

Koholla

Pankki- 
kohtaiset 
kollegiot

Mahdollinen 
(relevanttien 
jäsenmaiden 
sopimuksella)

Vastaisi 
jäsenmailleen

CEBS etc. voi luoda 
suositukset

Nykyiset erot 
säilyvät (mutta kon- 
vergenssi jatkuu)

Lievästi koholla

Tiukka 
kotivaltio

Isäntävaltion etu voi 
kärsiä (jollei sopimus- 
ta kriisinhal-linnasta)

On CEBS etc. voi luoda 
suositukset

Nykyiset erot 
säilyvät (mutta kon- 
vergenssi jatkuu)

Matala

Nykytilanne Sekava On Ei (mutta konvergenssi 
jatkuu)

Nykyiset erot 
säilyvät (mutta kon- 
vergenssi jatkuu)

Matala

Valikoima erilaisia mahdollisia EU-valvontamalleja
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