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Epävirallinen päämieskokous Sibiussa 9.5.2019

Sibiun epävirallisessa päämieskokouksessa käydään valmistavaa keskustelua
unionin uuden strategisen ohjelman (2019–2024) painopisteistä.
Suomi on johdonmukaisesti vaikuttanut EU:n tuleviin painopisteisiin
korostaen kasvua ja turvallisuutta sekä ilmastoasioita ja yhteisiä arvoja.
Suomi katsoo, että strategisen ohjelman olisi painotettava sisämarkkinoiden
vahvistamista keskeisimpänä kasvua ja työllisyyttä edistävänä tekijänä.
Erityisesti digitaalisen talouden ja palvelutalouden kehittäminen edellyttävät
lisätyötä. Lisäksi on edistettävä taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista
kestävyyttä sekä tehostettava eri politiikka-alojen keskinäisiä yhteyksiä
sisämarkkinoiden kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.
Kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi EU:n on jatkettava
aktiivista työtä avoimen ja sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän
puolustajana ja vahvistajana.
Unionin ulkoisen turvallisuuden ja puolustusyhteistyön edistämisessä
Suomen tavoitteena seuraavalla viisivuotiskaudella on EU:n toiminta- ja
ennakointikyvyn vahvistaminen muun muassa jatkamalla strategista
keskustelua turvallisuuden ja puolustuksen alalla, kehittämällä siihen
liittyviä rakenteita ja rahoitusta ja varmistamalla EU:n puolustusaloitteiden
keskinäinen johdonmukaisuus. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa
hybridiuhkien torjuntaa EU:ssa.
EU:n ilmastotavoitteet tulee asettaa siten, että EU osaltaan myötävaikuttaa
Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja etenkin lämpenemisen
rajoittamiseen 1,5 asteeseen. EU:n osalta tämä tarkoittaa nettonollapäästöjen
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Keskeinen keino päästövähennysten
kustannustehokkaaseen saavuttamiseen on päästökaupan vahvistaminen.
Ilmastonäkökulma tulee huomioida jatkossa vahvemmin EU:n kaikilla
keskeisillä politiikka-alueilla. Kestävyyden tulee olla kaikkea EU:n toimintaa
ohjaava periaate.
Suomi pitää tärkeänä, että yhteiset arvot ovat vahvasti esillä strategisessa
ohjelmassa ja jatkaa vaikuttamista, jotta EU-tason välineitä
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen seurantaan ja varmistamiseen
kehitettäisiin edelleen.
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Suomi pitää EU:n globaalin roolin ja kansainvälisen vaikutusvallan
vahvistamista tärkeänä ja korostaa EU:n ulkoisen toiminnan yhtenäisyyttä,
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.
EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon muodostuu
sisäisestä ja ulkoisesta ulottuvuudesta. Molempien täytäntöönpanoa on
tehostettava.
EU:n päätöksenteon tehokkuutta ja avoimuutta, paremman sääntelyn
työkaluja, päätösten täytäntöönpanoa ja kansalaisten osallistamista tulee
edelleen kehittää.

EU27:n päämiehet kokoontuvat 9.5.2019 epäviralliseen huippukokoukseen Sibiussa, Romaniassa.
Kokouksen puheenjohtajana toimii Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk, ja sitä isännöi
EU-puheenjohtajamaa Romanian presidentti Klaus Iohannis, joka edustaa maataan Eurooppaneuvostossa.
Päämiesten on määrä keskustella EU:n lähivuosien haasteista ja painopisteistä. Huippukokouksen on
tarkoitus hyväksyä tulevaisuuteen katsova Sibiun julistus. Julistuksessa korostettaneen – liittyen sen
julkistamiseen juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja – muun muassa EU:n yhtenäisyyttä, yhteisiä
ratkaisuja, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta, reilua politiikkaa, EU:n vastuullista globaalia roolia
ja tarvetta turvata uusien sukupolvien eurooppalaisten tulevaisuus.
Kokouksen työistunnoissa käydään valmistelevaa keskustelua EU:n vuosien 2019–2024 strategisesta
ohjelmasta. Tämä unionin lähivuosien painopisteet sisältävä ohjelma on tarkoitus hyväksyä kesäkuun
Eurooppa-neuvostossa – juuri ennen Suomen EU-puheenjohtajakauden alkua. Suomi on ensimmäisenä
puheenjohtajana jalkauttamassa uutta strategista ohjelmaa neuvoston työhön.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk esittää Sibiun keskustelun pohjaksi strategisen ohjelman
painopisteitä alustavasti seuraavasti:
1) kansalaisten ja vapauksien turvaaminen, mukaan lukien yksilönvapaudet, oikeusvaltioperiaate,
ulkorajojen turvaaminen, terrorismin vastainen taistelu, muuttoliikkeen hallinta, hybridiuhkien torjunta
2) EU:n taloudellisen perustan kehittäminen, mukaan lukien sisämarkkinoiden kehittäminen,
tulevaisuusinvestoinnit, tasapuolisen toimintaympäristön turvaaminen ja digitaalisaatio
3) vihreämpi, reilumpi ja osallistavampi tulevaisuus, mukaan lukien kestävä ja turvallinen energia,
ympäristön- ja ilmastonsuojelu, osallisuuden edistäminen ja epätasa-arvon vähentäminen
4) EU:n intressien ja arvojen edistäminen globaalisti, mukaan lukien sääntöpohjaisen järjestelmän
turvaaminen, rauhan, vakauden, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen, kunnianhimoinen
kauppapolitiikka, EU:n johtajuus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja kestävä kehitys.
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