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Maaliskuun Eurooppa-neuvosto 21.–22.3.2019

Maaliskuun Eurooppa-neuvoston aiheina ovat työllisyys, kasvu ja
kilpailukyky, ilmastonmuutos ja ulkosuhteet. Muissa asioissa käsitellään
disinformaation torjuntaa.
Suomi korostaa sisämarkkinoiden merkitystä EU:n kasvun keskeisenä
kulmakivenä. Suomi on toimittanut yhdessä 16 muun maan kanssa
sisämarkkinoiden kehittämistä koskevan, Eurooppa-neuvoston joulukuun
2018 päätelmiin pohjaavan päämieskirjeen Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajalle.
Suomi painottaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa
sisämarkkinapolitiikka, teollisuuspolitiikka, digitalisaatio ja ulkoinen
ulottuvuus toimivat tiiviimmin toisiaan täydentävintä kasvun ja
kilpailukyvyn edistämiseksi. Erityisen tärkeää on digitaalisen talouden ja
palvelutalouden laaja-alainen kehittäminen. EU:n kilpailukyky
avainteknologioissa, datataloudessa ja strategisissa arvoketjuissa on
varmistettava hyödyntämällä entistä paremmin sisämarkkinoiden
mahdollisuudet.
Suomi korostaa avoimen ja sääntöihin perustuvan kauppapolitiikan
merkitystä EU:n kasvulle ja kilpailukyvylle.
Ilmastonmuutoksen osalta Suomi pitää tärkeänä, että EU tavoittelee pitkän
aikavälin strategiassaan nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä, linjassa
Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa.
Pidämme strategisen tason Kiina-keskustelun jatkamista tärkeänä. EU:n
tulee ajaa omiin arvoihinsa ja tavoitteisiinsa pohjautuvaa Kiina-politiikkaa
ja vahvistaa unionin sisäistä yhtenäisyyttä.
Suomi painottaa sitä, että disinformaation torjunta on myös osa laajempaa
hybridiuhkiin vastaamista. Tarvitaan pitkäjänteistä toimintaa, jotta voidaan
vahvistaa EU:n ja jäsenvaltioiden kykyä vastata näihin uhkiin.
Suomi voi hyväksyä Philip R. Lanen nimittämisen Euroopan keskuspankin
johtokunnan jäseneksi.
Työllisyys, kasvu ja kilpailukyky
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Eurooppa-neuvosto käy keskustelun taloustilanteesta, vahvistaa vuotuisen kasvuselvityksen poliittiset
tavoitteet ja hyväksyy euroalueen talouspolitiikkaa koskevan suosituksen.
Päätelmäluonnoksessa todetaan, että vahva taloudellinen perusta on Euroopan vaurauden ja
kilpailukyvyn kannalta olennaisen tärkeä. Päätelmäluonnoksessa nostetaan esiin sekä sisämarkkinat
että digitaali-, teollisuus- ja kauppapolitiikka. Sisämarkkinoita tulisi vahvistaa ja syventää sekä esteitä
poistaa erityisesti palvelujen alalta.
Päätelmäluonnoksessa nostetaan esille myös tarve EU:n teollisuuden tulevaisuutta koskevalle visiolle
sekä kilpailukykyisen digitalouden kehittäminen. Investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin on
lisättävä kilpailukyvyn turvaamiseksi avainteknologioissa ja strategisissa arvoketjuissa. Tasapuolinen
kilpailu sekä sisämarkkinoilla että maailmanlaajuisesti on varmistettava kuluttajien suojelemiseksi ja
talouskasvun edistämiseksi. Avoimen sääntöpohjaisen monenvälisen kauppajärjestelmän merkitystä
painotetaan.
Ilmastonmuutos
Eurooppa-neuvosto uudistaa sitoumuksensa Pariisin sopimukseen. Päätelmäluonnoksessa korostetaan
tarvetta kunnianhimoiselle pitkän aikavälin strategialle, jolla pyritään ilmastoneutraaliuteen Pariisin
sopimuksen mukaisesti. Kansalliset pitkän aikavälin strategiat tulisi saattaa päätökseen hyvissä ajoin.
Päätelmäluonnoksessa huomioidaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden tarjoavan merkittäviä
mahdollisuuksia talouskasvun, työpaikkojen, teknologian kehittämisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen
kannalta.
Ulkosuhteet
Eurooppa-neuvosto valmistelee EU–Kiina-huippukokousta (9.4.2019) ja keskustelee yleisistä Kiinasuhteista globaalissa kontekstissa.
Muut asiat
Muiden asioiden alla Eurooppa-neuvosto käsittelee disinformaation torjuntaa. Päätelmäluonnoksessa
painotetaan tarvetta koordinoiduille toimille, jotta sekä EU-vaaleja että kansallisia vaaleja voidaan
suojella. Toimia demokraattisten järjestelmien turvaamiseksi ja disinformaation aiheuttamien uhkien
torjumiseksi tulee jatkaa.
Eurooppa-neuvoston on tarkoitus nimittää Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan jäseneksi
Philip R. Lane (Irlanti) 1.6.2019 alkavaksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi.
Eurooppa-neuvoston yhteydessä järjestetään myös Eurooppa-neuvosto (Art. 50). Sen osalta
toimitetaan erillinen muistio.
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