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Kysymyksiä & Vastauksia
Miksi keskustelua Euroopan unionin tulevaisuudesta?
Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden edessä on mahdollisuuksia ja haasteita, jotka vaativat huolellisia valintoja.
Tarkoituksemme on ymmärtää paremmin, kuinka mielestänne maanne ja EU:n tulisi toimia tämä huomioon ottaen.
Monet eurooppalaiset kokevat myös, että he eivät voi osallistua EU:hun liittyviin debatteihin. Niitä pidetään usein liian
monimutkaisina ja teknisinä. Tavoitteemme on tarjota teille mahdollisuus ilmaista mielipiteenne asiatietoihin perustuen.
Johtopäätökset jaetaan politiikoille ja asiantuntijoille ympäri Eurooppaa.

Miksi aihe ‘Eurooppa maailmassa’?
27 EU-jäsenvaltiota edustaa tärkeää osaa maapallon väestöstä ja vauraudesta. Niiden tekemillä päätöksillä on vaikutus koko
maailmaan. Siksi on tärkeää tietää, millaista roolia kansalaisten mielestä heidän hallituksensa ja/tai EU:n mahdollisesti tulisi
esittää maailmassa.
EU-hallitukset ovat nyt viemässä loppuun sopimusta EU:n institutionaalisista muutoksista. Tämän prosessin jälkeen on
tärkeää, että he miettivät unionin pitkän tähtäimen roolia maailmassa.

Mikä tämän asiakirjan tarkoitus on?
Tämä tiedote antaa yleiskuvan aiheista, joista keskustelette muiden EU-maiden kansalaisten kanssa. Sen tarkoitus ei ole kattaa
kaikkia mahdollisia näkökantoja. Se:
z

Antaa tietoa EU:sta.

z

Antaa taustatietoa jokaisesta keskusteltavasta aiheesta, ensin maakohtaisella tasolla, ja sitten EU-tasolla.

z

Esittää erilaisia mahdollisia lähestymistapoja näihin aiheisiin sekä väitteitä jokaisen lähestymistavan puolesta ja
vastaan. Nämä lähestymistavat on yksinkertaistettu, koska mielipiteiden kirjavuus koko Euroopan alueella on liian
laaja esitettäväksi kaikessa monimutkaisuudessaan. Näiden lähestymistapojen tarkoitus ei ole kuitenkaan rajoittaa
vaihtoehtoja, vaan pikemminkin saada aikaan vuoropuhelu. Kun tarkastelette esitettyjä väitteitä, haluatte ehkä valita
yhden lähestymistavan tai yhdistää osia eri lähestymistavoista.

Onko tämä asiakirja tasapuolinen?
On vaikeaa olla täysin objektiivinen. Olemme kuitenkin tehneet kaikkemme voidaksemme varmistaa, että näkökantojen
monimuotoisuus on esitetty tasapuolisesti tässä asiakirjassa. Olemme käyneet sen läpi monien kumppaniemme avustuksella.
Monilla on myös erilaisia näkemyksiä keskusteltavista aiheista.
Olemme jättäneet alkuperäisen tekstin seuraaville Euroopan parlamentin jäsenille. He ovat arvioineet sen yleisesti ottaen
tasapainoiseksi. Tämä lopullinen versio sisältää heidän kommenttinsa ja korjaukset.
z

Andrew Duff, Yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

z

Jens-Peter Bonde, Tanska, Itsenäisyys ja demokratia -ryhmä

z

Pierre Jonckheer, Belgia, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi

z

Pervenche Bérès, Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue
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Euroopan unioni tänään
Euroopan unioni (EU) on Euroopan demokraattisten maiden unioni.
Vuonna 1957 perustettu Euroopan talousyhteisö on käynyt läpi monia muutoksia, ja vuodesta 1993
lähtien se tunnetaan nimellä “Euroopan unioni”. Jäsenmäärä on kasvanut kuudesta perustajamaasta
27:ään tänä päivänä. Sen päätöksentekovaltuudet (“toimivaltaisuus”) ovat myös laajentuneet.
Kokonaisväestömäärä: 492 iljoonaa asukasta (maailmassa: 6,6 miljardia).

EU:n kartta
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
EHDOKASMAAT

SUOMI

RUOTSI

Helsinki
Tukholma

Tallinna
VIRO
Riika
LATVIA

TANSKA
Kööpenhamina
Dublín

IRLANTI

YHDISTYNYT
KUNINGASKUNTA ALANKOMAAT

Berliini

BELGIA
Bryssel

P UO L A
SAKSA

Praha

Luxemburg

LUXEMBURG
Pariisi

RANSKA

Vilna

Varsova

Amsterdam
Lontoo

LIETTUA

TŠEKIN TASAVALTA
SLOVAKIA
Wien
Bratislava
ITÄVALTA
Budapest
UNKARI
ROMANIA
SLOVENIA
Ljubliana Zagreb
Bukarest
KROATIA

Skopje

Rooma

PORTUGALI

Madrid

ESPANJA

Sofia
BULGARIA

ENTINEN JUGOSLAVIAN
TASAVALTA MAKEDONIA

Ankara

ITALIA
TURKKI

Ateena

Lissabon

KREIKKA
MALTA
Valletta
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Jäsenvaltio

Asukasluku
(miljoonaa)

Työttömyysaste
(%)

HDI *

Euroa valuuttana
käyttävät maat

Belgia

10.5

7.6

0.945

€

Saksa

82.5

6.7

0.932

€

Ranska

60.9

8.6

0.942

€

Italia

58.8

6.5

0.940

€

Luxemburg

0.5

4.9

0.945

€

Alankomaat

16.3

3.3

0.947

€

Tanska

5.4

3.4

0.943

Irelanti

4.2

4.0

0.956

Yhdistynyt kuningaskunta

60.4

5.4

0.940

Kreikka

11.1

8.6

0.921

€

Espanja

43.8

8.2

0.938

€

Portugali

10.6

8.0

0.904

€

Itävalta

8.3

4.5

0.944

€

Suomi

5.3

6.6

0.947

€

Ruotsi

9.0

6.2

0.951

Tšekin tasavalta

10.3

6.1

0.885

Viro

1.3

4.7

0.858

Kypros

0.8

4.4

0.903

Latvia

2.3

5.4

0.845

Liettua

3.4

5.8

0.857

Unkari

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Puola

38.1

11.2

0.862

Slovakia

5.4

10.5

0.856

Slovenia

2.0

4.8

0.910

Bulgaria

7.7

4.9

0.816

Romania

22.3

7.5

0.805

Romania

4.4

14.3%

0.846

Turkki

72.5

10.2%

0.757

Entinen Jugoslavian tasavalta
Makedonia

2.05

35.8%

0.796

€

€

Ehdokasmaat

* Human Development Index/Inhimillisen kehityksen indeksi
HDI-indeksi mittaa maan keskimääräiset saavutukset inhimillisen kehityksen kolmella pääalueella: terveys, tieto ja elintaso. 1 on korkein taso, 0
alhaisin.
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Miksi ja milloin alkoi Euroopan
rakentamisprosessi?

Tärkeitä päivämääriä

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan
jälkeen muutamat Euroopan johtajat
päättivät tehdä lopun vihasta ja
vihamielisyyksistä Euroopassa –
erityisesti Ranskan ja Saksan välillä –
ja luoda olosuhteet kestävälle rauhalle.

1951

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin 6 maan toimesta: Ranska,
Länsi-Saksa, Italia, Belgia, Hollanti ja Luxemburg

1957

Rooman sopimus luo Euroopan talousyhteisön. Näillä
“yhteismarkkinoilla” tullit poistetaan (1968) ja käyttöön
otetaan yhteinen politiikka, ennen kaikkea kaupankäynnissä ja
maanviljelyksessä (1960-luvulla).

1973

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyvät jäseniksi.

1979

Ensimmäiset yleiset Euroopan parlamenttivaalit.

1981

Kreikka liittyy jäseneksi.

1986

Espanja ja Portugali liittyvät.

1986

Yhtenäisasiakirja vapauttaa ihmisten, palvelujen ja pääoman vapaan
liikkumisen tavaroiden lisäksi. Se pani alulle kuusivuotisohjelman,
jonka tarkoitus on luoda yhtenäismarkkinat *.

1993

Yhtenäismarkkinat toteutetaan ja EU perustetaan. Uusia yhteistyön
muotoja jäsenmaiden välillä kehitetään asteittain – esimerkiksi
puolustuksen, oikeuslaitoksen ja sisäasioiden alalla.

1995

Itävalta, Suomi, Ruotsi liittyvät.

2002

Euro otetaan käyttöön 12 maassa.

2004

Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola,
Slovakia, Slovenia liittyvät.

2005

Ranska ja Alankomaat hylkäävät kansanäänestyksellä sopimuksen
Euroopan perustuslaista. Turkin neuvottelut jäsenyydestä ovat
avoinna.

2007

Romania, Bulgaria liittyvät.

Vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri
ehdotti Euroopan hiili- ja teräsyhteisön
perustamista. Se muuttaisi sodan
raaka-aineet sovinnonteon välineiksi
ja saisi Euroopan kansat tekemään
yhteistyötä.

* Yhtenäismarkkinat
Yhtenäismarkkinat on tulliliitto, jonka tarkoitus on taata ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuminen EU-maiden välillä. Tämä
tarkoittaa:
- Yksityisille: oikeus elää, työskennellä, opiskella tai jäädä eläkkeelle vapaasti toisessa EU-maassa ja päästä vapaasti käsiksi tavaroihin ja
palveluihin koko EU-alueella.
- Yhtiöille: oikeus tehdä kauppaa missä tahansa EU-maassa ja myydä tarvikkeita ja palveluja euroopanlaajuisesti.
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Mitä EU tekee ja ei tee
Euroopan unioni (EU) ei ole liittovaltio (kuten USA). Se ei
ole myöskään pelkkä järjestö kansainvälistä yhteistyötä varten
(kuten Yhdistyneet Kansakunnat). Sen jäsenvaltiot ovat
perustaneet yhteisiä toimielimiä, joille ne ovat siirtäneet
osan päätöksentekovaltaansa. Näin tietyistä yhteistä etua
koskevista asioista voidaan päättää demokraattisesti Euroopan
tasolla. EU pitää sisällään nykyisin viidentyyppistä
toimivaltaa.

Lähestymistapa 1
EU:n yhteispäätösmenettely

Yksinomainen
toimivalta

Jaettu toimivalta

Jäsenvaltiot sitoutuvat
(BONDE) siirtämään
EU:lle vallan päättää
ja hallita. Ne eivät saa
tehdä omia lakeja
kyseisillä alueilla.

Jäsenvaltiot luottavat,
että EU harmonisoi
ja koordinoi heidän
säännöksiään silloin
kun he kokevat sen
tehokkaammaksi kuin
toimittaessa itsenäisesti.
Jaettu toimivalta
tarkoittaa, että silloin
kun EU toimii, se
korvaa jäsenvaltioiden
toiminnan.

EU:n sisällä eri asioista päätetään eri tavoin. Jotkut
päätökset EU tekee yhteispäätösmenettelyllä, joistakin
asioista päätetään eri asteisella koordinoinnilla, ja joillakin
aloilla EU:lla ei ole mitään roolia. Tämä kaavio alla pyrkii
tiivistämään tämän tilanteen.
EU vaikuttaa noin 80%:iin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä.

Lähestymistapa 2
Multi-speed /
joustava

Lähestymistapa
Lähestymistapa 3
Tuki, koordinointi, 4
täydentävät toimet Ei EU roolia

Jotkut EU-maista
voivat käyttää EU:n
toimielimiä edetäkseen
tietyissä asioissa. Tämä
tunnetaan tehostettuna
yhteistyönä.

Jäsenvaltiot
vastaavat asioistaan
lähinnä itse. EU:n
roolin rajoittuessa
jäsenvaltioiden
toiminnan
tukemiseen,
koordinointiin tai
täydentämiseen.

Jotkut maat ovat saaneet
erivapauden niin että
tietyt säännöt eivät koske
niitä. Tämä tunnetaan
nimellä ‘opting-out’.

Jäsenvaltiot
päättävät itse,
ilman mitään
pakotteita
koordinoida tai
tehdä yhteisiä
päätöksiä.

Miten asiat ovat tänään (esimerkkejä)
z

Kilpailu-säännöt

z

Yhtenäis-markkinat

z

Euroalue (13 maata)

z

Tutkimus

z

Kauppa-politiikka

z

Aluepolitiikka

z

z

Työllisyys

z

Tulliliitto

z

Maatalous

z

Terveys

z

Raha-politiikka
euromaissa

z

Ympäristö

Schengen -sopimus,
koskee lähinnä
rajatarkastuksia
(15 maata).

z

Koulutus

z

Kuluttajansuoja

z

Ulko-politiikka

z

Liikenne

z

Eläkkeet

z

Energia

Joillakin mailla on
erivapaus työajoissa,
viisumiasioissa ja
puolustus-politiikassa.

z

Terveys

z

Turvallisuus ja oikeus

NOE 003-07_FI.indd Sec1:8
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Kaavio 1 - Kuinka EU:n talousarvio jakautuu (2007)

EU rahoittaa politiikkojaan noin €120 miljardin
vuosittaisella talousarviolla, jonka suurelta
osalta maksavat jäsenvaltiot; tähän mennessä
ei ole olemassa EU-veroa. Tällä hetkellä se
on vain hiukan yli 1 prosenttia maiden koko
bruttokansantulosta (toisaalta on muistettava, että
jäsenvaltioiden kansalliset talousarviot ovat 35 % 50 % niiden kansantulosta).

5%

43%

EUR 126.5 miljardin

1% 6%

34%

11%

Alueellinen ja koheesiopolitiikka, tutkimus, innovaatio, työllisyys, energia
Lähinaapuripolitiikka, kehitysapu, tuki ehdokasmaille
Terveys, koulutus, kulttuuri, kuluttajan oikeudet media, nuoriso
Yhteinen maatalouspolitiikka
Ympäristö, kalastus, maaseudun kehittäminen
Muut kulut hallinto mukaan lukien

Kuinka EU toimii – Päätoimielimet ja päätöksentekoprosessit
Tehdäänkö päätökset määräenemmistöllä vai
yksimielisesti?

Euroopan unionin neuvosto
Neuvosto edustaa jäsenvaltioita. Se on EU:n
pääpäätöksentekoelin; se hyväksyy Euroopan
komission ehdottamia säädöksiä. Kun se kokoontuu
valtioiden päämiesten tai hallitusten tasolla, siitä tulee
“Eurooppa-neuvosto” jonka rooli on tarjota EU:lle
poliittista valtaa avainasioissa.

f

Useimmilla aloilla joilla on jaettu toimivalta
jäsenvaltioiden välillä (katso kaavio s.8), päätökset
tehdään määräenemmistöllä, mutta ei yksinkertaisella
määräenemmistöllä: 50% jäsenmaista. Tässä järjestelmässä
– jota kutsutaan enemmistöpäätökseksi - sopimukseen
päästään sekä jäsenvaltioiden enemmistöllä että niiden
edustaman väestön enemmistöllä.
Yksimielisyys, johon tarvitaan jokaisen maan suostumus,
vaaditaan yleensä arkaluonteisilla aloilla, joita ovat verotus,
sosiaalipolitiikka, puolustus, ulkopolitiikka ja EU:n
perussopimusten uudistaminen.treaties.

Kuinka Euroopan parlamentti ja neuvosto
toteuttavat ‘yhteispäätösmenettelyä’?

Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentin valitsevat kunkin jäsenmaan
kansalaiset välittömillä vaaleilla joka viides vuosi
samanaikaisesti kaikissa maissa. Nykyisessä
parlamentissa on 785 jäsentä kaikista 27 EU-maasta.
Seuraavat vaalit ovat vuoden 2009 kesäkuussa.

EU:n laista äänestetään yhdessä neuvoston ja Euroopan
parlamentin kanssa.

Sen päärooli on hyväksyä Euroopan lait ja hyväksyä
EU:n vuotuinen talousarvio.

Tämän ‘yhteispäätösmenettelyn’ mukaan parlamentti jakaa
lainsäädäntövallan neuvoston kanssa monilla aloilla kuten
työntekijöiden vapaa liikkuminen, yhtenäismarkkinat,
koulutus, ympäristö, terveys, kuluttajasuoja, jne.

Se jakaa nämä vastuut Euroopan neuvoston kanssa.

Euroopan parlamentti voi hylätä ehdotuksen näillä aloilla.

NOE 003-07_FI.indd Sec1:9
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Toimivallan käyttö

Euroopan komissio
ItSe on ainoa EU:n toimielin, joka voi tehdä
lakialoitteen. Se varmistaa myös, että EU:n politiikat
pannaan oikein täytäntöön.

Euroopan
komissio

Kun komissio on muotoillut ehdotuksen joko
uutta lakia tai vuosibudjettia varten, se luovuttaa
sen parlamentille ja neuvostolle, jotka hyväksyvät
tai hylkäävät sen. Yksimielisyyttä vaaditaan sen
muuttamiseen, mutta vain määräenemmistö sen
hyväksymiseen.

valvoo

nimittää
tekee laki- ja
budjettiesityksiä
Euroopan
parlamentti

Tällä hetkellä komissio koostuu 27 komissaarista, yksi
jokaisesta jäsenvaltiosta.

f

Ministerineuvosto

yhteispäätösmenettely
Kansalaiset
EU-laki

sovittelee
Tuomioistuin

Kansalliset
hallitukset
EU:n talousarvio

valvoo
Tilintarkastustuomioistuin

Muut toimielimet
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden
komitea ovat neuvoa antavia komiteoita, jotka koostuvat
ammattijärjestöjen, työnantaja- ja kuluttajajärjestöjen ja
paikallisten viranomaisten edustajista.
Euroopan tuomioistuin takaa EU:n sopimusten
kunnioittamisen jäsenvaltioissa ja EU-lakien
ensisijaisuuden kansallisiin lakeihin nähden.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin valvoo EU:n tuloja
ja varojen käyttöä.
Euroopan keskuspankki on riippumaton toimielin, joka
vastaa 13 euromaan rahapolitiikasta.
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Aihe 1 – Taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi
globaalissa kilpailumaailmassa
Tarvikkeiden, ihmisten, palvelujen ja viestinnän virrat ovat
yhä enemmän globaalisia. Tapahtumilla ja inhimillisillä
toiminnoilla toisella puolella maailmaa on jälkimaininkeja
jokapäiväiseen elämäämme. Taloudellinen ympäristö, jossa
EU ja sen jäsenvaltiot toimivat, rakentuu globaalisissa
mittasuhteissa. Keskinäistä riippuvuutta vahvistetaan uusilla
teknologioilla.

Samanaikaisesti EU-maiden väestö ikääntyy eikä kasva yhtä
nopeasti kuin muualla maailmassa. Jotkut väittävät, että
näiden haasteiden kohtaaminen tarjoaa hyvinvoinnillemme
enemmän mahdollisuuksia kuin ongelmia. Jotkut ajattelevat
päinvastoin.
Tässä yhteydessä kysymme:
Kuinka työpaikkojen ja eläke-etujen tasoa ja laatua
voidaan pitää yllä globaalinen kilpailu ja ikääntyminen
huomioon ottaen?
Kuinka päätökset tulisi tehdä näistä asioista EU:ssa?

Haasteita ja mahdollisuuksia - Työpaikat
IJotta voitaisiin turvata riittävä elintaso, kansalaiset tarvitsevat työpaikkoja. Heillä
tulee olla myös korkeatasoiset taidot ja hyvä mukautumiskyky voidakseen pysyä
kilpailukykyisinä maailmassa, missä taloudet ovat läheisesti liittyneet toisiinsa.
Jotkut väittävät, että EU suoriutuu heikommin USA:han verrattuna työllistämisen
ja kasvun aloilla. Maat kuten Kiina, Intia, Brasilia ja Venäjä ovat muuttumassa
taloudellisesti vaikutusvaltaisiksi. Niiden osuus tuonnista on entistä suurempi, ja ne
tekevät sen usein halvemmalla kuin me alhaisempien palkka- ja sosiaaliturvatasojen
ansiosta.

Faktoja
Vuonna 2005, 8,7% EU:n
työvoimasta oli työttömänä
(5,1% USA:ssa).
7% EU:n työntekijöistä (15
miljoonaa) elää köyhyysrajan
alapuolella.

Muutokset Euroopassa tällä hetkellä ovat monet, koska esiin työntyy uusia taitoja, uusia
teknologioita, uusia markkinoita ja kilpailu uusista maista. Joidenkin mielestä nämä
muutokset avaavat tietä innovaatiolle, suuremmalle tuottavuudelle ja mukautumiskyvylle,
uusille liiketoiminnan mahdollisuuksille ja lopulta luovat jopa enemmän ja parempia
työpaikkoja.
Toisten mielestä ne uhkaavat elämäntapaamme ja työpaikkoja ja pakottavat meidät
pienentämään tuotantokustannuksia ihmisten, innovaation ja pitkäaikaisen hyvinvoinnin
kustannuksella, erityisesti ”dumppauksen” seurauksena.

Kysymme tässä yhteydessä:

Tulisiko työnantajille myöntää mahdollisuus joustavasti värvätä ja irtisanoa työntekijöitä? Tulisiko
työntekijöitä suojella enemmän vai vähemmän työttömyyttä vastaan?
Tulisiko meidän olla enemmän vai vähemmän avoimia kansainväliselle kilpailulle kaupan alalla?
Onko globaalista kilpailua ajatellen hyvä strategia pyytää uusia maita liittymään EU:hun?
* Dumppaus tapahtuu, kun maa alentaa tuotteidensa hintoja eikä määrää veroja eikä normeja muiden maiden mukaisesti. Joissakin maissa pitkät
työajat ja jopa lapsityö on luvallista, ja siten niiden tuotteiden vientihintaa voidaan laskea keinotekoisesti; tähän viitataan termillä “sosiaalinen
dumppaus”. Samalla tavoin “fiskaalinen dumppaus” koskee verotustasojen alentamista
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Erilaisia lähestymistapoja – Työpaikat
Eri lähestymistapoja työmarkkinoille
Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan
Suojeleva hyvinvointivaltio
Julkiset viranomaiset
suojelevat työntekijöiden
työpaikkoja, asettavat
korkeat normit ja ehdot
työpaikkojen laadulle,
ja jos joku menettää
työpaikkansa, antavat
korkeatasoisen suojan.
Työpaikan joustavuuden
liittäminen
turvallisuuteen
Julkiset viranomaiset
panostavat enemmän
ihmisten kuin työpaikkojen
suojelemiseen. Rekrytointi
ja irtisanominen voi olla
suhteellisen helppoa,
mutta kun ihmiset jäävät
työttömiksi, he saavat
hyvän työttömyyssuojan
julkisilta viranomaisilta.

1.

Tämä suosii sosiaalista koheesiota ja
korkeita työllisyysnormeja.

1. Liian tiukat työmarkkinasäännöt toimivat
jarruttimina työnantajille rekrytoinnissa.

2. Se takaa vakaan aseman työntekijöille
ja hyvän suojan henkilön jäädessä
työttömäksi.

2. Runsaat työttömyysedut eivät kannusta
työttömiä etsimään työtä. Se on kallista ja
monet elävät valtion varoilla

3. Vaikkakin lyhyellä aikavälillä saattaa tulla
suurempia kustannuksia, pitkällä aikavälillä
kustannukset ovat pienemmät, koska se
takaa vakaan työllisyyden ja sijoittaa siten
ajan mittaan ihmisten kokemukseen ja
taitoihin.
1. Tässä yhdistyy solidaarisuuden tarve
taloudelliseen kasvuun, koska se kattaa
työttömyysriskin ja antaa samalla
työntekijöille riittävästi vapautta.
2. Ihmisiä suojellaan, mutta kuitenkin heitä
kannustetaan sopeuttamaan taitojaan, sillä
heillä on mahdollisuus olla koulutuksessa
ja säilyttää samalla sosiaaliturvan antamat
edut työttömänä ollessaan.
3. Se antaa työttömille riittävästi aikaa löytää
sopiva työpaikka.

3. Se lisää epäoikeudenmukaisuutta, koska
joidenkin työttömien tai pätkätöitä tekevien
on vaikea löytää vakituinen työpaikka.
Toisilla on hyvin suojellut työpaikat ja
toisilla ei lainkaan tai epävakaa työ.

1. Tämä lähestymistapa on kannattava vain
taloudellisen kasvun aikoina. Työntekijät
kärsivät työnantajien vapaudesta sanoa
helposti irti.
2. Se on kallis, koska se vaatii korkeaa
uudelleenjakotasoa ja siksi korkeita veroja.
3. Se asettaa täyden vastuun työn etsinnän ja
taitojen sopeuttamisen suhteen yksilöille.
Tämä voi toimia hyvin nuorten ja korkeasti
koulutettujen kohdalla, mutta ei vanhempien
tai vähemmän koulutettujen.

Mallia kutsutaan nimellä
‘flexicurity’.
Työmarkkinat ilman
rajoituksia
Työmarkkinat ovat hyvin
joustavia ja vapaita
säännöksistä. On helppo
värvätä ja irtisanoa.
Julkiset tahot takaavat
vain minimiturvaverkon
työttömille, eli rajoitetun
tilapäistuen mutta ei
turvaa työpaikkaa.
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1. Tämä lähestymistapa helpottaa
yrityksiä työntekijöiden rekrytoinnissa
ja irtisanomisissa ja varmistaa siten
maksimaalisen taloudellisen tehokkuuden.
Koska työntekijöiden irtisanominen on
helpompaa, on myös helpompaa luoda
työpaikkoja.
2. Palkkauksen ulkopuoliset työvoimakulut,
kuten sosiaaliturvamaksut ovat
alhaisemmat. Tämä suosii suurempaa
kansainvälistä kilpailua. Myös työnantajien
rekrytointi vähenee.
3. Työnantaja ja henkilöt jotka työskentelevät
tehokkaasti palkitaan, koska järjestelmä
kannustaa liikkuvuutta ja innovaatiota.

1. Tämä lähestymistapa johtaa
epäoikeudenmukaisuuteen. Vaikka jotkut
voivat hyötyä siitä, monet eivät pysty
kilpailemaan, koska heillä ei ole joko
taitoja tai kykyä vaihtaa työpaikkaa tai
paikkakuntaa helposti.
2. Monet työntekijät elävät epävarmuudessa.
Siitä on seurauksena köyhyys,
stressi, terveysongelmat ja jännitystä
yhteiskunnassa.
3. Suuri työpaikkojen vaihtuvuus estää
pitkäaikaisen sijoittamisen ihmisiin ja
heikentää työntekijöiden sitoutumista
työhönsä.
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Erilaisia lähestymistapoja työpaikkoihin ja liike-elämään
Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan
Kotimaisten työpaikkojen
ja teollisuuksien
suojeleminen
Julkiset viranomaiset
pyrkivät suojelemaan
kotimaan työpaikkoja ja
teollisuuksia ulkoisia uhkia
vastaa, lähinnä asettamalla
veroja ja tulleja ulkomaisille
tarvikkeille, korvaamalla
työntekijöille, kun
liiketoimintaa siirretään ja
tarkkailemalla strategisten
kotimaisten teollisuuksien
ulkomaisia hankintoja.
Uusien työpaikkojen
luomisen kannustaminen
vapaakaupalla
Markkinat ovat
mahdollisimman
avoimet kansainväliselle
kilpailulle. Tämä tarkoittaa
kaupankäynnin avaamista
laskemalla tai poistamalla
tulleja.
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1. Se on ainoa tapa kohdata
epäoikeudenmukainen kilpailu, joka tulee
matalapalkkaisista kehitysmaista ja pitää
yllä yhteisöjen elämäntapa ja perinteiset
teollisuudet.
2. Se varmistaa että kilpailu ei tapahdu
ihmisten tai ympäristön kustannuksella
vaan tasapuolisella pelikentällä.
3. Strategisten teollisuuksien pitäminen
käsissämme on tärkeää voidaksemme
säilyttää hallitusten kontrollin taloudesta.

1. Vapaa kauppa kannustaa innovaatiota,
laadukkaampia työpaikkoja ja vauhdittaa
kansainvälistä kilpailukykyä.

1. Protektionismi ei kestä pitkällä
tähtäimellä, koska se johtaa sijoittamaan
vanhentuneeseen teollisuuteen, jolloin
kilpailukyky ja innovaatio heikkenee.
2. Se rajoittaa kuluttajan valintaa pitämällä
pois halvemmat tavarat ja palvelut.
3. Se rajoittaa teollisuuksiemme pääsyä
ulkopuolisten markkinoiden tarjoamiin
mahdollisuuksiin, koska muut maat voivat
päättää omien teollisuuksiensa tukemisesta
ja estää meitä nojautumasta suhteellisiin
etuihimme muista maista.

1. Vapaakauppa vie alaspäin tasolle,
jolla standardit asettavat ne, joilla on
pienimmät vaatimukset.

2. Se tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden
hankkia halvempia ja monipuolisempia
tuotteita ja palveluja ja laajentaa
markkinat tuotteillemme samalla kun se
tukee kasvua kehitysmaissa.

2. Se uhkaa uusia ja herkkiä teollisuuksia ja
vie työpaikkoja, koska joissakin maissa
tai alueilla häikäilemättömät ja joskus
tuetut kilpailijat ovat pyyhkäisseet pois
teollisuuksia.

3. Se kannustaa sijoituksia alueille,
joilta maat saavat suhteelliset edut
kannattamattomien sektoreiden sijaan.

3. Kahlitsemattomat vapaamarkkinat ovat
liian rajoitettuja antamaan sosiaaliturvan
niille, jotka selviävät huonosti. Se luo
voittajia ja häviäjiä ja antaa liian vähän
suojaa häviäjille.
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Haasteita ja mahdollisuuksia - Eläkkeet
Koska eurooppalaiset elävät kauemmin ja heillä on vähemmän lapsia, Euroopan
edessä on haaste: se on ikääntyminen. Tämä vaikuttaa vakavasti talouselämään, koska
on vähemmän työelämässä mukana olevia tukemassa eläkemenoja ja eläkeläisten
terveydenhuoltoa.
Eläkejärjestelmät nykyisin kuuluvat kolmeen laajaan luokkaan:
‘Pay-as-you-go’ – Nykyiset työntekijät toimivat valtion eläkkeiden maksajina.
Yksityisiä lisäeläkkeitä kannustetaan, vaikka julkiset eläkkeet todennäköisesti pysyvät
päätulonlähteenä.
Monipilarijärjestelmä – Valtion eläkejärjestelmä takaa vain suhteellisen alhaisen
peruseläkkeen, jota rahoitetaan joko eläkemaksuilla tai verotuksella. Jotta eläkkeelle
jäävien elintaso voitaisiin pitää yllä, työntekijöiden on maksettava lisäeläkemaksuja.
Olemassa on eri ammattialojen lisäeläkeohjelmia; maksut voivat olla pakollisia tai
vapaaehtoisia. Tämänkaltaiset kaksi- tai kolmipilariset eläkejärjestelmät ovat käytössä
anglosaksisissa maissa sekä Alankomaissa ja Tanskassa.

Faktoja
Tällä hetkellä neljä työikäistä
henkilöä tukee jokaista yli 65vuotiasta eläkeläistä. Vuoteen
2050 mennessä tämä suhde on
laskenut kahteen työntekijään
yli 65-vuotiasta henkilöä kohti.
65-vuotiaiden tai sitä
vanhempien EU:n
aikuisväestön määrän
arvellaan olevan noin
kaksinkertainen verrattuna
siihen mitä se on nyt

Kuinka ikääntyminen voidaan estää niin, että se ei aiheuta köyhyyttä ikääntyvien keskuudessa?
Kuinka kestämättömän korkeat eläkemaksut ja verot voidaan välttää samalla kun turvataan riittävä eläke?
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Erilaisia lähestymistapoja - Eläkkeet
Lähestymistapoja
Demograafisia’ ratkaisuja –
Nämä vaihtoehdot pyrkivät
lisäämään uusien työmarkkinoille
pyrkivien määrää demograafisella
kasvulla, jota voidaan kannustaa
esimerkiksi:
Etsimällä kannustimia
syntyvyyden lisäämiseen;

Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan
1. Suuremman syntyvyyden kannustaminen
uudistaa väestön ja parantaa työntekijä /
eläkeläinen suhdetta pitkällä aikavälillä.
2. Maahanmuutto taloudellisten tarpeiden
sanelemana auttaa pitämään yllä riittävän
työvoiman saannin.
3. Laajentuminen kannustaa taloudellista
kasvua.

Tämä vaihtoehto kannustaa
vanhempien ihmisten suurempaa
työllistämistä esimerkiksi:
Lisäämällä joustavuutta
eli antamalla vanhempien
työntekijöiden olla työssä
kauemmin;

2. Tarvittaisiin paljon lisää muuttajia
maksamaan eläkkeemme. Tämä
synnyttäisi integraatio-ongelmia.
3. Uusien jäsenvaltioiden lisääminen
ei auta maksamaan eläkkeitä
vanhemmissa jäsenvaltioissa.

Kannustamalla maahanmuuttoa ja
liikkuvuutta EU:n sisällä;
Vanhempien työntekijöiden
työllistämistason lisääminen

1. Toimenpiteet syntyvyyden kasvun
kannustamiseksi ovat tehottomia ja
kalliita. Syntyvyysongelman suhteen
ei ole paljon tehtävissä. Joissakin
tapauksissa se alentaa myös naisten
työllistämismäärä.

1. Vanhempien ihmisten määrän lisääminen
työmarkkinoilla auttaa pitämään yllä
työntekijät-eläkeläiset suhteen.
2. Työllistämistason nostaminen
vanhemmille työntekijöille tarjoaa
mahdollisuuden henkilöille, jotka ovat
vielä tuotantokykyisiä työskentelemään
ja antamaan panoksensa yhteiseen
hyvinvointiin.

1. Varhainen eläkkeelle siirtyminen
vähentää työttömyyttä avaamalla
työpaikkoja. Toisaalta taas
vanhempien ja vähemmän
dynaamisten henkilöiden pitäminen
työmarkkinoilla vie työpaikkoja
nuoremmilta työntekijöiltä.
2. Ikääntyvät työntekijät ovat
vähemmän tuottavia. Heidän
pitäminen työmarkkinoilla on kallista
ja tehotonta.

Parempi ikääntyvien sijoittaminen
työmarkkinoille;
Korkeammat eläkkeet niille jotka
jäävät myöhemmin eläkkeelle.
Uudistettu julkinen
eläkejärjestelmä
Tämä sisältää ‘pay-as-you-go’
järjestelmien ylläpitämisen ja
mukauttamisen demograafiseen
muutokseen. Esimerkiksi
lykkäämällä eläkeikää ja
alentamalla eläkkeiden tasoa ja
nostamalla eläkemaksuja.

Kannustetaan suurempaa
turvautumista yksityiseen
rahoitukseen
Tämä vaihtoehto tarkoittaa, että
yksityisten harteille asetetaan
enemmän taak kaa, riskejä ja
mahdollisia etuja kuin ‘pay as you
go’ järjestelmässä.
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1. Kun odotettavissa oleva elinikä pitenee,
on luonnollista lykätä eläkeikää.
Ihmiset elävät kauemmin ja astuvat
työmarkkinoille vanhempana.
Sosiaalisen lainsäädännön tulisi ottaa
tämä huomioon.
2. Vain jos ihmiset jäävät eläkkeelle
myöhemmin ja/tai maksavat enemmän
on mahdollista, että eläkejärjestelmät
pysyvät pystyssä ilman että ne tuhoavat
julkisen talouden.

1. Se luo tunteen yksilön vastuusta samalla
kun se huojentaa julkisen rahoituksen
osuutta. Jos työntekijät luottavat
enemmän omiin säästöihinsä, työntekijäeläkeläinen suhde vaikuttaa vähemmän
julkiseen talouteen.
2. Tämä järjestelmä riittää suojaamaan
ihmisiä katastrofeilta ja jättää samalla
tilaa yksityiselle aloitteelle.

1. Tämä muuttaa sosiaalista
lainsäädäntöä. Lupaus riittävän
suurista eläkkeistä tulisi pitää. Jos
eläkkeitä leikataan, kun ihmiset ovat
tehneet kovasti työtä niiden eteen, se
on epäoikeudenmukaista.
2. Joidenkin työntekijöiden on jäätävä
varhaiseläkkeelle työpaineen tai
fyysisten syiden vuoksi. Heidän
pitäminen työllistettynä luo
enemmän työttömyyttä ja vaatii
sairaseläkkeelle siirtymistä.
1. Se asettaa vastuun kantamisen liian
paljon työntekijöille. Jotkut hyötyvät,
mutta toiset sijoittavat huonosti ja
päätyvät köyhyyteen
2. Tämä järjestelmä tuo mukanaan
riskejä, jotka ovat liian suuria,
koska se on riippuvainen pörssin
heilahteluista.
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Toiminnan taso – Työpaikat ja eläkkeet
Mitä EU tekee nyt?

Faktoja

Nykyisin jäsenvaltiot kantavat yksin vastuun työllisyys- ja eläkepolitiikoista. Jos on
olemassa EU:n koordinointia, se perustuu hallitusten vapaaehtoiseen suostumukseen
poliittisista päämääristä, tiedotuksen jakamiseen ja poliittisiin lähentymispyrkimyksiin.
Tätä kutsutaan nimellä ‘avoin koordinaatiomenetelmä’.

Rakennerahastot edustavat
yli 40 % EU:n talousarviosta,
ESR:n osuus on noin 10 %.

Euroopan työllisyysstrategian puitteissa määritellään yhteiset tavoitteet ja päämäärät
EU:ssa.
Komissio antaa myös taloudellista tukea kansallisille ja paikallisille hallintoelimille
heidän taistelussaan työttömyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, lähinnä Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) kautta. Tämä on yksi EU:n rakennerahastoista, joka pyrkii
pienentämään varallisuus- ja elintasoeroja EU-jäsenvaltioissa ja alueilla. Tämän
periaatteen mukaan yksi kolmasosa EU-talousarviosta omistetaan EU:n vähemmän
varakkaiden alueiden tukemiseen.
Eläkkeiden osalta EU kannustaa työllistämisen lisäämistä vanhemmalla iällä. Ainoa
merkittävä EU:n lakisääteinen toiminto tähän mennessä on ollut yhtenäismarkkinoiden
luominen lisäeläkkeille ihmisten liikkuvuuden helpottamiseksi EU-maissa.

Jotkut väittävät, että koordinointi ei ole riittävä ja että EU:n panos on liian heikko, jotta voitaisiin tehokkaasti taistella korkeaa
työttömyyttä vastaan ja varmistaa riittävät eläke-edut.
Toiset väittävät, että nämä asiat tulisi jättää jäsenvaltioille, sillä ne ovat paremmassa asemassa toteuttamaan politiikkaa, joka
sopii niiden historiallisista, taloudellista, teollisista ym. eroavaisuuksista johtuviin erityistarpeisiin. Jotkut sanovat, että tiukka
koordinointi estää uudistukset ja ehkäisee innovaatiota.

Kuinka pitkälle EU-hallitusten tulisi koordinoida – tai ei – työpaikkoja ja eläkkeitä koskevia päätöksiä?
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Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan

Nyt
Lähestymistapa
1
EU:n yhteispäätösmenettely

Lähestymistapa
2
Multi-speed

Lähestymistapa
3

f
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Tuki,
koordinointi,
täydentävät
toimet

Lähestymistapa
4
Ei EU-roolia
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1. Yleiset eläke- ja työpolitiikat kannustavat
työolosuhteiden harmonisointia,
työntekijöiden liikkuvuutta maiden välillä
ja solidaarisuutta maailman-laajuisessa
kilpailussa.

1. Jäsenvaltiot eivät pysty sopimaan
yhteisestä lähestymistavasta tai kaikkia
tyydyttävästä ‘one-size-fits-all’ ratkaisusta,
koska hyvinvointivaltioiden perinteet ja
taloudelliset rakenteet ovat liian erilaisia.

2. Yksinkertainen koordinointi on
osoittautunut riittämättömäksi ongelmiemme
ratkaisemiseksi.

2. Se vahvistaa Brysselin byrokratiaa ja
vähentää hallitusten mahdollisuutta käyttää
parhaaksi katsomiaan toimitapoja.

3. Suurempi EU:n harmonisointi tekisi
yhteismarkkinat täydellisemmiksi.
Esimerkiksi yhteismarkkinat voisivat luoda
mahdollisuuksia lisäeläkevakuutusohjelmille.

3. On olemassa vaara yhdistyä kaikkein
kalleimpaan järjestelmään. Rikkaimmat maat
ja alueet maksavat vähemmän tehokkaille.

1. Kullakin maalla on omat tarpeensa ja niiden
tulisi voida päättää, kuinka paljon tai vähän
ne haluavat tehdä yhteistyötä muiden
jäsenvaltioiden kanssa.
2. Tämä lähestymistapa antaa jäsenvaltioille
mahdollisuuden kokeilla ilman että se
rikkoo Brysselistä tulevaa koordinointia tai
määräyksiä.
1. Nykyinen koordinoiva lähestymistapa
toimii, koska se perustuu jonkinlaiseen
vertaispaineeseen ja nimeämiseen, joka
varmistaa että mikään jäsenvaltio ei halua,
että sen katsotaan suoriutuvan huonosti.
2. Jäsenvaltioilla on vapaus päättää, kuinka
ne panevat täytäntöön eurooppalaiset
suuntaviivat ja luoda toimitapoja, jotka
on mukautettu niiden omien tarpeiden
mukaan.

1. Kansallisilla hallituksilla on parhaat
lähtökohdat tehdä päätöksiä.
2. Tämä lähestymistapa tarjoaa eri maille
tai alueille mahdollisuuden kokeilla eri
ratkaisuja, mikä johtaa innovaatioon ja
terveelliseen kilpailuun.

1. Tämä antaa itsekeskeisille kansallisille
näkökohdille etusijan sen sijaan
että lisättäisiin solidaarisuutta, EU:n
loukkaamattomuutta ja EU:n mahdollisuutta
näytellä roolia maailmanlaajuisesti.
2. Tästä on seurauksena suuria eroja
maaryhmien välillä.

1. Tämä lähestymistapa ei toimi, koska se ei
sisällä mitään sanktioita viivästelijöille.
2. Jotkut maat pyrkivät ajamaan omia
etujaan muiden maiden kustannuksella,
mistä voi olla seurauksena sosiaalinen ja
finanssitaloudellinen dumppaus.

1. Eroavuudet lisääntyvät. Tämä tukee
epäoikeudenmukaisia kilpailumenetelmiä
kuten sosiaalista ja fiskaalista dumppausta.
Maiden on pakko seurata maita, joilla on
alhaiset suojausmenetelmät.
2. Kansalliset taloudet eivät pysty kilpailemaan
yksin USA:aa ja Kiinaa vastaan.
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Aihe 2: Roolimme maailmassa
Kylmä sota jakoi suuren osan maailmaa kahteen
leiriin 40 vuoden ajaksi. Se loppuminen on
johtanut monimutkaisempaan ja epävakaampaan
maailmanjärjestykseen.
Tänä päivänä maailmanlaajuinen terrorismi tuo uusia
haasteita hallituksille. Kilpailu vähenevistä luonnonvaroista
kuten öljystä, kaasusta, mineraaleista ja vedestä luo uusia
geopoliittisia jännityksen lähteitä. Ilmastonmuutoksella
on vakavia negatiivisia seuraamuksia ja siihen tarvitaan
globaaleja ratkaisuja.

Kuinka EU:n tulisi puuttua globaalisiin asioihin
voidakseen ratkaista konflikteja, edistää rauhaa ja
varmistaa oman turvallisuutensa?
Kuinka päätökset näistä asioista tulisi tehdä?

Haasteita ja mahdollisuuksia – Maailmanlaajuinen rauha ja turvallisuus
Jännitys kasvaa, kun useammilla mailla on valmiudet kehittää joukkotuhoaseita
mukaan lukien ydinaseet. Ankara köyhyys vallitsee monin paikoin ja se lisää globaalisia
muuttovirtoja.
Vaarallisimpia konflikteja tänä aikana ovat sodat Irakissa ja Afganistanissa, sisällissota
Sudanin Darfur -alueella, konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä, separatistiset
liikkeet Kaukasuksella ja sodan jälkiseuraamukset Kosovossa.
Useat Euroopan maat lähettivät joukkoja USA:n johtamiin hyökkäyksiin Afganistanissa
vuonna 2001 ja Irakiin vuonna 2003. Vaikka Ranska ja Saksa vastustivat aseellista
interventiota Irakissa, UK, Puola, Tanska, Italia, Espanja ja Alankomaat osallistuivat
USA:n johtamaan liittoutumaan. Libanonissa sodan jälkeen kesällä 2006, Italia johti
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vahvistettuja maavoimia kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden palauttamiseksi Israel-Libanon rajavyöhykkeellä.
Viime vuosina EU-maat ovat kritisoineet sotilaallisia interventioita (esim. Irakissa) ja
sitä, ettei ole puututtu sotilaallisesti (esim. 1990-luvulla Ruandan kansanmurhan aikana
ja entisen Jugoslavian konfliktissa).

Faktoja
UK ja Ranska ovat ainoat
EU-maat, jotka omistavat
ydinaseita. Muut maat
joilla tiedetään olevan
ydinvalmiuksia ovat USA,
Venäjä, Kiina, Intia ja
Pakistan.
Vuonna 2006 27 EUjäsenvaltiota lähetti 11,632
sotilasta rauhanturvatehtäviin.
Turkin väestö on suurempi
kuin minkään muun nykyisen
EU-jäsenvaltion Saksaa
lukuun ottamatta. Kolme
ehdokasmaata yhdessä nostaisi
EU:n kokonaisväestömäärää
16 %:lla.

Erityisen tärkeää EU:lle ovat muutokset aivan sen rajojen tuntumassa. Tällä hetkellä
on kolme ehdokasmaata: Turkki, Kroatia ja Makedonia. Muut voivat vielä hakea, kuten
esimerkiksi Länsi-Balkanin maat, Georgia, Ukraina ja Valkovenäjä.
Ennen kuin ehdokasmaa voi liittyä EU:hun, sillä on oltava vakaa demokraattinen
hallintojärjestelmä, sen on varmistettava oikeusturva ja kunnioitettava ihmisoikeuksia.
Sillä on oltava myös toimiva markkinatalous ja hallinto, joka pystyy panemaan
täytäntöön EU:n lait ja politiikat. Jäsenyyden erityisehdot kunkin ehdokasmaan
kohdalla määritellään Euroopan komission kanssa useamman vuoden ajan käytävissä
neuvotteluissa.

Pitäisikö EU:n ja sen jäsenvaltioiden näytellä aktiivista roolia maailman näyttämöllä?
Kuinka niiden vaikutus EU:ta lähellä olevissa maissa voidaan maksimoida?
Millaisia kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulisi suosia?
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Kaksi esimerkkiä ulkopuolisista haasteista
Iranin ydinohjelma
Vuonna 2007 Iranin ei tiedetä omistavan valmiuksia ydinaseisiin. Se on allekirjoittanut NPT-sopimuksen (Nuclear NonProliferation Treaty), joka kieltää niiden omistuksen. Kuitenkin monet maat, kuten USA, Yhdistynyt kuningaskunta ja
Ranska ovat syyttäneet Irania salaisesta aikomuksesta kehittää ydinaseohjelma. Iran taas sanoo, että sen tarkoitus on
energian tuottaminen. Se kuitenkin hylkäsi EU:n ehdotuksen, jonka tarkoitus oli auttaa Irania rakentamaan ”turvallinen,
taloudellisesti kannattava ja räjähdyksen kestävä siviilikäyttöön soveltuva ydinvoimalaitos ja tutkimusohjelma.”
Vuonna 2006 Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselman, jossa vaadittiin Irania
lykkäämään ydinteknisiä toimintoja ja hyväksyi talouspakotteiden määräämisen Irania vastaan. USA:n suostumuksella
EU:n oli määrä houkutella Iran sitovaan uraanirikastevalmiuksien kehittämistä koskevaan sopimukseen lupaamalla
materiaaleja ja muuta pitkäaikaista tukea, joka helpottaisi sähkötuotantoa ydinenergialla.
Jotkut sanovat, että kansainvälisen yhteisön tulisi taivuttaa Iran sekä sanktioita että kannustimia käyttäen luopumaan
ydinasevalmiuksien kehittämisestä.
Toiset sanovat, että ydinteknologialla varustettu Iran olisi niin Lähi-idän rauhaa horjuttava, että sotilaallinen hyökkäys
Iranin ydinteknologia tuhoamiseksi on kaikkein tehokkain vaihtoehto.

Ilmastonmuutos
Inhimillisten toimintojen vaikutus ilmastoon lisääntyy. Energian tuotanto ja käyttö erityisesti synnyttää saastepäästöjä,
jotka muuttavat lämpötiloja, mikä taas vaikuttaa ympäristöön ja ihmisten elämään. Ongelma on maailmanlaajuinen, joten
ratkaisut on pantava täytäntöön yksittäisissä maissa ja niitä on koordinoitava kansainvälisesti (jos jotkut maat vähentävät
saastepäästöjään ja toiset eivät, ongelma ei ratkea).
Energiariippuvuus
Energian osalta EU-maat ovat riippuvaisia tuonnista yli puolet siitä määrästä, jonka ne kuluttavat. Tämän riippuvuuden
ennustetaan nousevan, kun kotimaiset lähteet hupenevat. Virallisten ennusteiden mukaan EU-maat luottavat, että jopa
70% kaasusta voidaan tuoda Venäjältä vuoteen 2030 mennessä. Monissa tilanteissa Venäjä on käyttänyt energiavarojaan
painostamaan naapurimaitaan.
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Erilaisia lähestymistapoja – Maailmanlaajuinen rauha ja turvallisuus
Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan
Erilaisia lähestymistapoja EU:n suhteista muuhun maailmaan
Eristäytymispolitiikka
Maat vetäytyvät pois
globaaliselta näyttämöltä
ja keskittyvät suojaamaan
omaa turvallisuuttaan
menemättä mukaan
valtamerentakaisiin
konflikteihin.
USA:n linjaus
Maat eivät pyri lisäämään
vaikutustaan maailman
näyttämöllä, mutta luottavat
lähinnä että USA ja
NATO suojelevat heitä,
seuraamalla USA:n johtoa
kansainvälisissä asioissa.

1. Täten vältetään sotilaalliset interventiot,
jotka maksavat paljon sekä inhimillisesti
että taloudellisesti.
2. Mertentakaiset konfliktit eivät kuulu meille
ja paras tapa taata oma turvallisuus on
varmistua siitä, että emme tee vihollisia.

1. Eurooppa olisi USA:n, perinteisen
liittolaisemme suojeluksessa. Amerikan
keinot ovat sopivimmat pitämään yllä EU:n
turvallisuutta ulkoista uhkaa vastaan.
2. Tämä on ainoa tapa taata ykseys EUmaiden keskuudessa, koska niiden
lähestymistavat ja historialliset suhteet
ovat liian monimutkaisia, jotta voitaisiin
saada aikaan tehokas yhteinen ulkoinen
toiminta.
3. Tämä tarjoaa EU:lle mahdollisuuden
suuntautua USA:n intressien mukaan ja
toimia yhtenä rintamana, kun vastassa on
terrorismi ja vahvasti esiin työntyvä Kiina
ja Venäjä.

Alueellinen valta
moninapaisessa
maailmassa
Jäsenvaltiot ja EU pyrkivät
vahvistamaan vaikutustaan
ja muokkaamaan maailman
tapahtumien kulkua.
Ne eivät epäröi tehdä
kansainvälisiä aloitteita
ilman USA:n tukea.
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1. Tämä vaikuttaa osaltaan vakauteen
maailmassa. Moninapainen maailma vaatii
hyvää tasapainoa maiden välillä kun taas
yksipuolinen amerikkalainen valta-asema
on osoittanut rajansa (esim. Irakissa ja
Afganistanissa).
2. Tämä vahvistaa EU-maiden
mahdollisuuksia vahvistaa taloudellisia
etujaan ja asemaansa kansainvälisellä
näyttämöllä vaikuttavana alueellisena
valtana, joka voi esimerkiksi olla apuna
ratkaisemassa konflikteja.

1. Moraalisesti ei voi hyväksyä, ettei mitään
tehdä silloin, kun viattomia ihmisiä
tapetaan. Oman etumme kannalta meidän
on edistettävä rauhaa koko maailmassa.
2. On epäreaalista ajatella, että voimme
suojella itseämme maailmanlaajuisilta
konflikteilta ja ulkoisilta uhilta, jos
vetäydymme pois maailman näyttämöltä.

1. EU-maat ja USA näkevät kansainväliset
suhteet eri tavalla. Esimerkiksi
amerikkalainen lähestymistapa
demokratiaan, ihmisoikeuksiin tai
ilmastonmuutokseen ei ole sama kuin
eurooppalainen.
2. EU:n ja USA:n intressit eivät ole samat.
Esimerkiksi energiariippuvaisuus Venäjästä
vaikuttaa EU-maihin paljon enemmän kuin
USA:han.
3. Se saa aikaan eripuraisuutta EUmaiden välille, koska jotkut haluavat
erikoissuhteen USA:han kun taas toiset
haluavat mieluummin toimia itsenäisesti.
1. Euroopan maiden näkökannat ovat liian
erilaisia. Ne eivät voi löytää yhteistä pohjaa
kansainvälisissä asioissa.
2. Se on liian idealistista eikä asianmukaista
nykyisessä muuttuvassa geopoliittisessa
kontekstissa USA:n pitäessä valtaa, Kiinan
ja muiden maiden noustessa näyttämölle.
Euroopan on valittava näiden kahden
voimatekijän väliltä.
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Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan
Erilaisia interventiomalleja
‘soft power’ ja
diplomaattisen
vaikutuksen kehittäminen
Maat pyrkivät lisäämään
vaikustaan maailman
asioihin ei-sotilaallisin
(soft power) keinoin,
kuten kauppapolitiikalla,
kauppasaarroilla, antamalla
kehitysapua ja uhkauksilla
eristää poliittisesti ja
diplomaattisesti.

Sotilaallinen interventio
YK:n mandaatilla
Sotavoimia voidaan käyttää
globaaleissa konflikteissa,
mutta vain Yhdistyneiden
Kansakuntien päätöksellä.

Yksipuolinen sotilaallinen
interventio
Maat käyttävät
sotilaallista valtaansa
sekaantuessaan maailman
konfliktitilanteisiin, ja
tarvittaessa ilman YK:n
tukea.
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1. Sotilaalliset interventiot ovat kalliita ja
aiheuttavat usein enemmän vahinkoa kuin
hyvää.
2. EU-mailta puuttuu sotilaallinen voima
puuttua konflikteihin.
3. EU:lla on maailman laajin markkina- ja
avustusbudjetti. Nämä ovat voimakkaita
keinoja, joilla voidaan vaikuttaa muihin
maihin.

1. ‘Soft power’ on tehoton, jos kysymyksessä
ovat erittäin vakavat konfliktit maailmassa.
2. Taloudelliset sanktiot tuottavat vahinkoa
tavallisille ihmisille, mutta vain harvoin
muuttavat vihamielisten hallitusten
käyttäytymistapoja.
3. EU:n diplomatiat ovat liian jakaantuneita ja
hajallaan voidakseen tehokkaasti vaikuttaa
maailman asioihin.

4. EU-mailla ja EU:lla on voimakas
diplomaattisten lähetystöjen verkosto
ja historiallisia siteitä eri maihin ympäri
maailmaa. Ne on hyvin asemoituneet
voidakseen toimia rehellisinä välittäjinä
konflikteissa.
1. Tämä edellyttää, että kansainvälinen
yhteisö suostuu sotilaalliseen
interventioon, jotta voidaan saada tuki
kansainväliseltä yhteisöltä.
2. YK on voimakas suoja huonosti
suunniteltuja sotilaallisia interventioita
vastaan, ja se neuvottelee siitä, ovatko
toimenpiteet oikeutettuja.
1. Aseellisissa konflikteissa ainoa tapa
lopettaa taistelu on puuttua sotilaallisesti
riittävin voimavaroin.
2. Valmius puuttua asioihin sotilaallisesti
toimii tehokkaana pelotteena ja estää
konfliktien syntymisen ensi sijassa.

1. YK:n hyväksynnän saaminen hidastuttaa
prosessia, koska mailla kuten Kiina, Venäjä
ja USA on veto-oikeus.
2. Olipa sillä YK:n mandaatti tai ei,
sotilaallinen interventio todennäköisesti
pikemminkin pahentaa globaalia konfliktia
kuin johtaa tulokseen.

1. Nykyiset tilanteet Irakissa ja Afganistanissa
osoittavat, että vaikka USA on maailman
voimakkain sotilasmahti, se ei pääse
tavoitteisiinsa vain sotilaallisin keinoin.
2. Sotilaallinen interventio tekee maailmasta
entistä turvattomamman lisäämällä
konflikteja.
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Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan
Erilaisia lähestymistapoja EU:n lähinaapureihin
Ei lähinaapuripolitiikkaa
eikä enää laajentumista

1. Rikkaammat jäsenvaltiot eivät pysty
maksamaan suunnattomia tukia
köyhemmille valtioille.

1. Laajentumisprosessin lopettaminen
pienentää EU:n vaikutusta naapurimaiden
poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen.

EU:n tulisi keskittyä
sisäiseen kehittämiseen
ilman että se pyrkii
kehittämään etuoikeutettuja
suhteita naapurimaihin.

2. Mitä suuremmaksi EU tulee sitä vaikeampi
on saada syvempi integraatio ja päästä
sopimukseen jäsenvaltioiden kanssa.
Prioriteettina tulisi olla sen ytimen
vahvistaminen.

2. Laajentumisen lopettaminen antaa
vaikutelman, että EU on kääntynyt
sisäänpäin, mikä vähentää sen vaikutusta,
esim. Lähi-idässä.

Lisälaajentuminen ei tule
kysymykseen.
Ei laajentumista mutta
suurempi painopiste
naapuruuteen
Uusia naapurimaita ei liity
EU:hun, mutta kannustetaan
luottamuksellisia suhteita
naapurimaihin. Tämän
’naapuruuspolitiikan’
mukaan EU ja sitä lähellä
olevat maat sopivat
poliittisista ja taloudellista
uudistuksista.
Rajoitettu laajentuminen
EU:n tulisi jatkaa
neuvotteluja nykyisten
ehdokasmaiden kanssa,
mutta tehdä selväksi, että
kestää kauan, ennen kuin ne
hyväksytään jäseniksi.

1. EU-maiden houkutusvoima voi
kannustaa hyvin merkittäviin muutoksiin
naapurimaissa.
2. On tehokkaampaa rakentaa vahva
‘ydin’ unioniin ja antaa naapurimaiden
hyötyä EU:n tietyistä puolista kuin
yrittää integroida liian monta maata liian
nopeasti.

1. Laajentumisen mahdollisuus on tehokas
työkalu Euroopan intressien ja arvojen
edistämisessä, joten on tärkeää että
laajentumisprosessia ei lopeteta.
2. Maat kuten Turkki ovat vielä kaukana
EU:hun liittymisestä, mutta ovea ei pidä
sulkea. On tärkeää että kaikki jäsenyyteen
liittyvät edot täytetään. Se vie aikaa.

Uusia hakemuksia ei
kannusteta.

1. Nykyiset ehdokasmaat eivät tyydy toisen
luokan suhteisiin EU:n kanssa, vaan ne
haluavat täyden jäsenyyden. Tämän
vaarana on lietsoa EU:n vastaisia tunteita ja
saada aikaan vastustusta sen sijaan että se
kannustaisi uudistuksia ja kehitystä näissä
maissa.
2. Mitä suurempi EU sitä suuremmat
taloudelliset ja poliittiset edut.

1. Laajentumisneuvottelujen hidastumisella
on vaara, että EU myönteisyys heikentyy
ehdokasmaissa ja kannusteet panna
täytäntöön taloudellisia ja poliittisia
uudistuksia vähenevät.
2. EU:n kykyä integroida uusia jäseniä on
rasitettu viimeaikaisilla laajennuksilla.
Lisälaajennuksia tulisi tehdä varovasti ja
asteittain.

Valintaperusteet
jäsenyydelle ovat tiukat
ja niitä sovelletaan
tunnontarkasti.
Avoin laajentuminen
EU:n tulisi jatkaa
neuvotteluja
mahdollisimman nopeasti
maiden kanssa, jotka etsivät
jäsenyyttä.
Ehdokaslista on avoin.
Pääsykriteerit ovat riittävän
joustavat niin että uusia
hakijoita ei pelotella pois.

NOE 003-07_FI.indd Sec1:22

1. Tämä on mitä tehokkain kannustin
taloudellisille ja poliittisille uudistuksille
ehdokasmaissa. Uudet jäsenvaltiot
kasvattavat EU:n yhtenäismarkkinoiden
kokoa, kannustavat taloudellista kasvua,
mahdollistavat halvemman työvoiman
poistaen siten tarpeen siirtää tuotantoa
Euroopan ulkopuolelle.
2. Mitä suurempi EU, sitä voimakkaampi se
voi olla maailman näyttämöllä.

1. EU on käynyt läpi jo kaksi laajentumista
viimeisen neljän vuoden aikana: nyt on
aika vahvistaa omia rivejä.
2. Lisälaajennus tekisi Euroopasta liian
monimuotoisen vaurauden, etnisyyden,
uskonnon, kulttuurin ja koulutuksen
osalta. On aika määritellä EU:n rajat.
3. Turkin jäsenyys lisäisi turkkilaisten
muuttoa EU-maihin.

3. 3Turkin jäsenyys auttaisi Lähi-itää luomalla
sillan Euroopan ja muslimimaailman välille.
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Toiminnan taso – Maailmanlaajuinen rauha ja turvallisuus
Mitä EU tekee nyt?

Faktoja

Ulkosuhteisiin liittyvä toimivalta on nykyisin lähinnä jäsenvaltioilla. EU:n rooli on
kuitenkin kehittynyt ajan myötä.

19 EU-jäsenmaata on Natojäseniä.

Kun unioni laajeni, sen oli määriteltävä suhteensa muuhun maailmaan. Siksi
se on kehittänyt vuodesta 1993 lähtien yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
(YUTP) voidakseen toimia yhtenäisesti. Se nimitti korkeantason edustajan ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa varten vuonna 1999.

Kiinan, Venäjän ja USA:n
lisäksi UK ja Ranska ovat
YK:n turvallisuusneuvoston
vakituisia jäseniä.

EU:lla ei ole keskusjohtoista eurooppalaista armeijaa, mutta EU-jäsenvaltioiden yksittäiset
armeijat ovat parhaimmin varusteltujen joukossa maailmassa. EU-maat näyttelevät
tärkeää roolia Natossa (Pohjois-Atlantin puolustusliitto).
EU rahoittaa tiettyjä kansainvälisiä aloitteita (esim. YK:n siviilihallintoa Kosovossa,
Palestiinan hallintoa). Länsi-Balkanilla ja Keski-Afrikassa EU aloitti vuonna 2003
EU ensimmäiset komennuksensa uuden Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikan
mukaisesti.
EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka, joka tarkoittaa yksinomaista toimivaltaa:
jäsenvaltioilla ei ole vapautta päättää omasta kauppapolitiikasta EU:sta riippumattomasti.
EU antaa tukea kehitysmaille. EU voi keskeyttää tai peruuttaa kaupankäynnin tai tuen,
jos kumppanuusmaa rikkoo ihmisoikeuksia.
EU on kehittänyt myös ‘naapuruuspolitiikan’ Pohjois-Afrikan, Lähi-idän, Balkanin ja
Itä-Euroopan maiden kanssa. Tämä rakentuu keskinäiselle sitoutumiselle demokratiaan
ja ihmisoikeuksiin, lakiin ja oikeuteen, hyvään hallintotapaan, markkinatalouden
periaatteisiin ja kestävään kehitykseen.

EU-maat yhdessä ovat
maailman suurin viejä ja
toiseksi suurin tuoja USA:n
jälkeen.
Yhteenlaskettuna EU ja sen 27
jäsenvaltiota antavat enemmän
apua köyhille maille kuin
mikään muu lahjoittaja.
EU-jäsenvaltiot pyrkivät
käyttämään noin 1%
kokonaisbudjetistaan
ulkomaanapuun. EU antaa
karkeasti laskettuna kaksi
kertaa enemmän kuin USA.

EU:lla on diplomaattisia edustuksia ulkomailla. Jotkut väittävät, että EU:n tulisi istua
YK:n turvallisuusneuvostossa Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan sijaan.

Jotkut väittävät, että koordinointi riittää ja että EU:lla ei ole tarpeeksi tehokkaita työkaluja eikä tarpeeksi yhtenäisiä strategioita
voidakseen käsitellä globaaleja turvallisuusongelmia.
Toiset väittävät, että nämä asiat tulisi jättää jäsenvaltioille, jotka ovat paremmassa asemassa käsittelemään näitä asioita.

Kuinka paljon ulkosuhteita koskevat päätökset tulisi tehdä EU:n tai yksittäisten jäsenvaltioiden toimesta?
Kuinka paljon – mikäli lainkaan - koordinointia tai neuvotteluja?

NOE 003-07_FI.indd Sec1:23

9/27/07 5:18:57 PM

24

Tomorrow’s Europe

Väitteitä puolesta Väitteitä vastaan

Nyt
Lähestymistapa 1
EU:n yhteispäätösmenettely

1. Päätöstenteko globaalisesta turvallisuudesta
on EU-tasolla tehokkaampaa kuin jos
yksittäiset jäsenvaltiot toimisivat yksin.
2. Tämä luo solidaarisuutta jäsenvaltioiden
välille niiden kohdatessa vihamielisiä
strategioita muista maista.
3. Se sallii yhtenäisen Euroopan laajuisen
talous- ja sosiaalipolitiikan kehittämisen ja
siitä hyötyvät kaikki EU:n kansalaiset.

Lähestymistapa 2
Multi-speed

1. Tämä kunnioittaa enemmän kansallista
itsemääräämisoikeutta. Yksittäiset maat
voivat valita asianmukaiseksi katsomallaan
tavalla, haluavatko ne tehdä yhteistyötä
toisten kanssa.

1. On epärealistista olettaa, että jäsenvaltiot
suostuisivat yhteiseen lähestymistapaan.
Erot prioriteeteissa ja strategioissa ovat liian
suuret.
2. Tästä on vaara että liian paljon keskitetään
Brysseliin ja siitä syntyy poliittista
jännitystä jäsenvaltioiden välillä.
3. Tämä voi vähentää valtioiden
itsemääräämisvaltaa. Se estää hallituksia
toteuttamasta politiikkaa, joka heidän
mielestään on paras heidän kansalleen.
1. Ilman tehokasta koordinointia Euroopan
rooli maailmassa pienenee. Euroopan mailta
puuttuu voima toimia yksin maailmassa.
2. Vaara on siinä, että jotkut maat ’ajavat
muiden maiden kyydissä’.

2. Jokaisella maalla on omat tarpeensa ja
mahdollisuudet ja niiden tulisi voida päättää,
kuinka paljon tai kuinka vähän ne tekevät
yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Lähestymistapa 3

f

Tuki, koordinointi,
täydentävät toime

Lähestymistapa 4
Ei EU roolia

1. Joskus jäsenvaltiot koordinoivat jo nyt
epävirallisesti, ja tämä toimii riittävän hyvin.
2. Se mahdollistaa toimet, kun EU-maat sopivat
asiasta (esimerkiksi rauhanturvaoperaatiot
tai uudelleenrakentaminen alueilla
konfliktien jälkeen) ilman että vaarannetaan
kansallista riippumattomuutta.

1. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat
prioriteettinsa, kun kysymyksessä ovat
globaalit asiat. Kansallisilla hallituksilla on
siksi parhaat mahdollisuudet päättää, mihin
toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä.
2. Joukkojen lähettäminen sotilaallisiin toimiin
on niin vakava ja syvällinen päätös, että sen
tulisi pysyä kansan valitsemien hallitusten
käsissä.
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1. Tämä lähestymistapa ei luo yhtenäisiä ja
pitkäaikaisia kansainvälisiä strategioita,
jotka voisivat tehdä EU:sta todellisen
globaalisen toimijan.
2. Jos haetaan vain pelkkää koordinointia
yhteispäätöksen sijaan, joillakin mailla
on liian suuri houkutus ‘free ride’ ja ajaa
vain omia intressejään muiden valtioiden
kustannuksella.
1. Elleivät EU-maat toimi yhdessä, ne eivät
voi olettaa voivansa vaikuttaa maailman
tapahtumiin, koska jäsenvaltiot ovat liian
pieniä, jotta niillä olisi merkittävä vaikutus
sellaisia valtoja vastaan kuin USA, Venäjä
ja Kiina.
2. EU:n sisäisen kehittymisen ja
kansainvälisten toimintojen välillä on
suora yhteys. Koordinointi sisällä ei voi
olla tehokas ilman EU:n ulkopuolista
koordinointia.
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TIEDOTUSAINEISTOA

Mistä voin löytää lisätietoja ja kysyä kysymyksiä?
Aloitteesta:
www.tomorrowseurope.eu
Puhelin: + 32 2 229 11 59

f Ilmaiskaa mielipiteenne YAHOOssa! Vastauksia
Englanti:

http://uk.answers.yahoo.com

Saksa:

http://de.answers.yahoo.com

Ranska:

http://fr.answers.yahoo.com

Italian:

http://it.answers.yahoo.com

Spanish:

http://es.answers.yahoo.com

f Voidaksenne seurata ajankohtaisia EU-asioita, suosittelemme EurActiv mediaportaalia:
EU:

http://www.euractiv.com/en/ Englanti
http://www.euractiv.com/fr/

Ranska

http://www.euractiv.com/de/ Saksa
Bulgaria:

http://evropa.dnevnik.bg/

Tšekin tasavalta:

http://www.euractiv.cz/

Ranska:

http://www.euractiv.fr/

Unkari:

http://www.euractiv.hu/

Puola:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Romania:

http://www.euractiv.ro/

Slovakia:

http://www.euractiv.sk/

f Poliittiset puolueet Euroopan parlamentissa:
z

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä: http://www.epp-ed.eu/

z

Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä: http://www.socialistgroup.eu/

z

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä: http://www.alde.eu/

z

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta: http://www.uengroup.org/

z

Vihreät / Euroopan vapaa alianssi -ryhmä: http://www.greens-efa.org/

z

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto: http://www.guengl.eu/

z

Identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmä: http://www.its-pe.eu/

z

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä: http://indemgroup.org/
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Tomorrow’s Europe
hankkeen alkuunpanija ja
koordinoija on
Notre Europe

Sen rahoittajina toimivat:
Organisatorinen kumppani:

Sponsorit:

Kumppanit:

Euroopan komissio Plan
D-suunnitelman mukaan

Sitä isännöivät Euroopan
parlamentti ja Euroopan
talous- ja sosiaalikomitea

Deliberative Polling® mielipidekysely
Deliberative Polling® on julkinen neuvotteluprosessi, jossa koehenkilöiltä kysytään heidän mielipidettään ennen ja sen jälkeen kun heillä on ollut
mahdollisuus tutkia asioita perusteellisesti. Professori James S. Fishkin kehitti vuonna 1988 ensimmäisenä tämän prosessin. Sen sovellukset eri maissa
ympäri maailmaa ovat kaikki tapahtuneet yhteistyössä Professori Robert C. Luskinin kanssa. He ovat johtaneet hankkeita eri kumppaneiden kanssa
USA:ssa, Britanniassa, Australiassa, Kanadassa, Tanskassa, Italiassa, Bulgariassa, Unkarissa, Kiinassa ja Pohjois-Irlannissa.
Deliberative Polling® on James S. Fishkinin tavaramerkki. Tavaramerkistä saatavat tulot käytetään tukemaan tutkimusta Stanfordin yliopiston
demokratian keskuksessa (the Center for Deliberative Democracy).
Lisätietoja aiheesta Deliberative Polling: http://cdd.stanford.edu

Notre Europe teki dokumentin luonnoksen seuraavien tahojen tuella: the European Council on Foreign Relations, Euractiv, the Center for European
Policy Studies, the Institutul European din România, the Centre for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, the Center for Liberal Strategies,
Nyt Europa, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, E3G
Tämä dokumentin alkuperäinen versioluonnos oli englanninkielinen. Käännetyt versiot voivat vaihdella.
Lopullinen versio 7 syyskuuta 2007.
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