Tulevan hallituskauden keskeisiä teemoja

Älykäs ja avoin Eurooppa
Markkinoita avattava EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
Eurooppa tarvitsee uutta talouskasvua ja työpaikkoja, mutta myös vakaata
toimintaympäristöä. Se takaa koko unionin alueella uusille ja vanhoille
toimijoille tasapuoliset mahdollisuudet sekä kannustaa yrityksiä innovoimaan
ja investoimaan.
Avoimuuden ja liikkuvuuden eri elementtejä on kyseenalaistettu viime
aikoina, myös EU:n sisällä. Tavarat, palvelut, pääoma ja data törmäävät
edelleen esteisiin liikkuessaan sisämarkkinoilla. Protektionistiset rajoitukset
eivät ole yritysten eivätkä kuluttajien intresseissä. Vaikka lainsäädäntö on
monilta osin edennyt pitkälle, sen täytäntöönpano jäsenmaissa on jäänyt
vaillinaiseksi.
Kauppapolitiikan mahdollistamien uusien kasvun lähteiden merkitys EU:lle
korostuu. EU on perinteisesti luonut alueelleen uutta talouskasvua
laajentumalla. Koska unionin sisämarkkinat pikemminkin pienenevät brexitin
myötä, kasvua on haettava kauempaa.

Suomen EU:n puheenjohtajuus antaa erinomaiset vaikuttamismahdollisuudet
Suomen puheenjohtajuuskausi vuoden 2019 loppupuoliskolla tarjoaa Suomelle merkittävän mahdollisuuden vaikuttaa EU:n
suuntaan ja nostaa esille tärkeänä pitämiämme painotuksia. Puheenjohtajuuskaudella Suomen on syytä korostaa Älykkään ja
avoimen Euroopan merkitystä (Smart and Open Europe).
Kokonaisuus pohjaa EU:n perustehtäviin ja on keskeinen EU:n kilpailukyvyn kannalta. Se sisältää EU:n neljä vapautta ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden Euroopan unionin alueella lisättynä viidennellä tärkeällä
vapaudella, joka koskee dataa. Teema kattaa myös mm. sellaisia keskeisiä aiheita kuten älyliikenteen ja kiertotalouden. Aihe
tukee avointa innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämistä, ja datan vapaa liikkuvuus on perusedellytys esimerkiksi tekoälyn ja big
datan laajamittaiselle hyödyntämiselle.
Avoimuus koskee vahvasti myös Suomen kannalta tärkeää tavoitetta avata uusia markkinoita EU:n ulkopuolelta vahvistamalla
EU:n vapaakauppasopimusverkostoa.
Suomen on oltava kehittämässä unionia aktiivisella ja ratkaisuhakuisella yhteistyöllä. Eurooppa on jakaantuneempi kuin ennen
ja odotukset EU:n toimintaan kaivattavista parannuksia eroavat toisistaan. EU:n toimintakykyä on pyrittävä vahvistamaan ja
jäsenmaiden yhtenäisyyttä on vaalittava mahdollisimman pitkälle. EU:n hajaantuminen ja heikentyminen ovat Suomen taloudelle
riski.
Komission, parlamentin ja neuvoston on ymmärrettävä myös pienten, Suomen kaltaisten jäsenmaiden tarpeet. Vahvistunut
hallitustenvälisyys ja komission poliittisuus vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista.

EK:n viestit
•

Yritysten kasvun tukemiseksi EU:n on toimittava johdonmukaisesti markkinoiden avaamiseksi ja tasapuolisten
kilpailuedellytysten vahvistamiseksi EU:n sisämarkkinoilla ja globaaleilla markkinoilla. Samalla on huolehdittava, että kaikki
toimeenpanevat ja noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä.

•

Suomen EU-toiminnan keskiössä on sisämarkkinoiden toiminnan vahvistaminen varmistamalla EU:n neljän vapauden –
ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden – vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella lisättynä viidennellä tärkeällä
vapaudella, joka koskee dataa. EU:ssa ja jäsenmaissa on noudatettava johdonmukaisesti hyvän lainsäädännön periaatteita.

•

EU:n toimintakyky kauppapolitiikassa ja kauppasopimusverkoston rakentamisessa pitää turvata.

•

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Suomen on korostettava älykkään ja avoimen Euroopan merkitystä.

•

EU-instituutioiden riippumattomuus, läpinäkyvyys ja päätöksenteon yhteisömetodi ovat pienille jäsenmaille välttämättömiä.

•

Suomen on puolustettava EU:n yhteistä arvopohjaa ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista. Ne ovat myös pitkäaikaisen
taloudellisen vaurauden perusta.
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