14

EUROOPPA
TEKSTI: MARI KAMAJA | KUVITUS: AURA IJÄS

Suomi osaa olla hiljaa
myös EU:ssa
POLITIIKKA |
Hallituksella on komeankuuloisia EU-linjauksia.
Ne pitäisi vielä saada
käytäntöön.

O

lemme taitavia olemaan
hiljaa.
Klisee, totta kai, mutta
se kuvaa harmillisen hyvin Suomen EU-politiikkaa. Suomea on vaikea asetella aktiivisen
visionäärin rooliin. Pikemminkin Suomi
on hiljainen tarkkailija.
Hallituksen tuoreessa EU-selonteos-

sa, joka linjaa tulevia vuosia, Suomi on
Euroopan unionin aktiivinen jäsen, joka
vaikuttaa ominaispainoaan enemmän.
Suomi ei ole mikään rettelöitsijä tai
koplaaja, sillä rakentava jäsenmaa saa
helpommin tavoitteitaan läpi. Suomi myös
pyrkii vaikutusvaltansa kasvattamiseen
toimimalla unionin valtavirrassa.
Konsensus, siitä suomalaiset tykkää-

vät. Selonteon muotoilu kuulostaa toki
hyvältä, mutta käytännössä se tarkoittaa,
että Suomi ei tulevinakaan vuosina aio
olla järin aktiivinen. Visionäärisen EU:n
kehittäjän pitäisi erottua valtavirrasta, ei
soljua sen mukana. Ja siihen Suomessa
ei näytä olevan intoa, summaa Ulkopoliittisen instituutin EU-ohjelmajohtaja
Hanna Ojanen.

EU-politiikka ja Suomi

Nykytilanne

Suomen asema

Tulevaisuus

Ilmasto ja energia

» EU on sopinut mittavasta ilmasto- ja energiapaketista, joka leikkaa päästöjä ja edistää uusiutuvan
energian käyttöä.

» Suomi tukee EU:n tavoitteita
mutta ei ole ollut eturivissä vaatimassa suurempia ponnistuksia.
Haluaa päättää tuotantomuodoista
kansallisesti.

» Joulukuun Kööpenhaminan ilmastokokous on ratkaiseva. Siellä
pitäisi saada sopu maailmanlaajuisista päästövähennyksistä.

» Jos lämpenemistä ei pysäytetä
kahteen asteeseen, koko maapallo ja sen väestö kärsii. Seurauksena
muun muassa katastrofeja, konﬂikteja ja pakolaisuutta.

Laajeneminen

» EU sulattelee yhä aiempia laajenemisiaan. Turkki ja Balkanin maat
haluavat Unioniin, Islannilta odotetaan hakemusta.

» Suomi kannattaa laajenemista.
Tavoitteena on, että 2020 kaikki
Pohjoismaat, Länsi-Balkanin maat
ja Turkki ovat EU:n jäseniä.

» Missä menevät laajenemisen
rajat? Laajentuminen voi muuttaa
niin EU:n toimintatapoja kuin sen
väestörakennettakin.

» Laajeneminen lisää vakautta. Talous kasvaa, mutta EU-rahat suuntaavat yhä enemmän itään. Työvoima liikkuu etenkin uusista jäsenmaista vanhoihin.

Turvallisuus

» Yhteistyö on edennyt, mutta on
silti vielä vähäistä. EU on aktiivinen
toimija kriisinhallinnassa. Uusia
nopean toiminnan joukkoja ei ole
käytetty kertaakaan.

» Suomi haluaa osallistua Lissabonin sopimuksen mukana tulevaan
rakenteelliseen yhteistyöhön. Tukee EU:n sotilaallisten kykyjen kehittämistä.

» Kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta lisääntyvät, ja sotilaallista voimaa halutaan myös sisäisten
kriisien varalle. Ehkä joskus myös
yhteinen EU-puolustus?

» Puolustusyhteistyö ehkä vähentää kansallisen puolustuksen tarvetta Suomessakin. Kriisinhallinta
tuo vakautta, ja pakolaisia virtaa
Eurooppaankin vähemmän.

Talous

» Talouspolitiikka on jäsenvaltioiden käsissä, joten talouskriisissä
EU toiminut vähänlaisesti. Kaikkiaan EU tehnyt hyvää jäsenmaiden
taloudelle.

» Suomi myötäilee yleistä linjaa.
Kannattaa yhtenäisen ﬁnanssivalvonnan rakentamista ja ajoi pankkien stressitestejä EU:ssa.

» Talouskriisin jälkimainingeissa
tuntuu riittävän hyvää tahtoa sopia
paremmasta valvonnasta ja veroparatiisien kitkemisestä. Osa jäsenmaista voi kaivata tukea.

» Euroalueeseen kuuluminen on
hyödyttänyt suomalaisia muun
muassa alhaisilla koroilla. Finanssimarkkinoihin voi puuttua vain kansainvälisellä tasolla.
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Mitä merkitystä sillä on?

