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I

TYÖLLISYYS, KASVU JA KILPAILUKYKY

1.

Eurooppa-neuvosto kävi keskustelun tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Se vahvistaa
vuotuisen kasvuselvityksen keskeiset poliittiset tavoitteet ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan
ne huomioon kansallisissa uudistusohjelmissaan ja vakaus- tai lähentymisohjelmissaan
pyrkien edistämään kasvua ja työllisyyttä investointien ja uudistusten avulla. Se hyväksyy
myös ehdotuksen neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta.

2.

Vahva taloudellinen perusta on olennaisen tärkeä Euroopan vaurauden ja kilpailukyvyn sekä
sen maailmanpoliittisen roolin kannalta. Tämä olisi saavutettava noudattaen yhdennettyä
toimintatapaa, jossa otetaan huomioon nykyiset ja kehittymässä olevat globaalit, teknologiset
sekä turvallisuus- ja kestävyyshaasteet ja joka kytkee toisiinsa kaikki asiaan liittyvät politiikat
ja näkökohdat: talous- ja rahaliitto, jota olisi syvennettävä; sisämarkkinat kaikissa
ulottuvuuksissaan unionin kasvun kulmakivenä; määrätietoinen teollisuuspolitiikka, jonka
ansiosta EU voi säilyä teollisuusmahtina; tulevaisuuteen suuntautunut digitaalipolitiikka, joka
soveltuu digitaalisen muutoksen aikakauteen ja datatalouden nousuun; sekä kunnianhimoinen
ja vahva kauppapolitiikka, joka varmistaa tasapuolisen kilpailun, vastavuoroisuuden ja
molemminpuoliset edut. Asiaankuuluvaa huomiota olisi kiinnitettävä pk-yritysten
liiketoimintaympäristön parantamiseen, osaamisen kehittämiseen ja sosiaaliseen
ulottuvuuteen.

3.

Tätä varten Eurooppa-neuvosto kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan seuraavia
toimia:
–

Sisämarkkinoita olisi edelleen syvennettävä ja vahvistettava painottaen erityisesti
palvelutalouden kehittämistä ja digitaalisten palvelujen valtavirtaistamista; jäljellä
olevat perusteettomat esteet on poistettava komission marraskuussa 2018 toimittaman
tiedonannon pohjalta, ja uusia esteitä ei saa luoda. Pääomamarkkinaunionin ja
energiaunionin syventämiseksi ja oikeudenmukaisen ja toimivan verotuksen
varmistamiseksi olisi toteutettava lisätoimia. Komissiota pyydetään kehittämään
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa maaliskuuhun 2020 mennessä pitkän
aikavälin toimintasuunnitelma sisämarkkinasääntöjen panemiseksi täytäntöön ja
noudattamisen valvomiseksi paremmin.

EUCO 1/19

1

FI

Päätelmät – 21. ja 22. maaliskuuta 2019
–

Koska Euroopan talouden on tärkeää integroitua maailmantalouteen ja säilyttää kestävä
ja kilpailukykyinen teollinen perusta, komissiota pyydetään esittämään vuoden 2019
loppuun mennessä EU:n teollisuuden tulevaisuutta koskeva pitkän aikavälin visio ja
konkreettisia toimenpiteitä sen toteuttamiseksi. Siinä olisi käsiteltävä Euroopan
teollisuuden kohtaamia haasteita kaikilla asiaankuuluvilla politiikan aloilla.

–

EU:n on entistä tehokkaammin kehitettävä kilpailukykyistä, turvallista, osallistavaa ja
eettistä digitaloutta, jolla on maailmanluokan yhteydet. Erityisesti olisi korostettava
dataan pääsyä sekä sen jakamista ja käyttöä, dataturvallisuutta ja tekoälyä luottamuksen
ilmapiirissä. Eurooppa-neuvosto odottaa mielenkiinnolla komission suositusta
5G-verkkojen turvallisuutta koskeviksi yhteisiksi toimintalinjoiksi.

–

EU:n on kannustettava suurempaan riskinottoon ja lisättävä investointeja tutkimukseen
ja innovointiin, jotta se säilyisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä
avainteknologioiden ja strategisten arvoketjujen alalla. Olisi ryhdyttävä toimiin
Euroopan innovaationeuvoston tukemiseksi edelleen sekä Euroopan yhteistä etua
koskevien tärkeiden hankkeiden toteutuksen helpottamiseksi, samalla kun varmistetaan
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä innovointiin kannustava sääntely-ympäristö ja
valtiontukikehys.

–

Tasapuolinen kilpailu olisi varmistettava sisämarkkinoilla ja maailmanlaajuisesti niin
kuluttajien suojelemiseksi kuin talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi unionin
pitkän aikavälin strategisten etujen mukaisesti. Jatkamme eurooppalaisen
kilpailukehyksen päivittämistä uusien teknologioiden ja globaalin markkinakehityksen
huomioimiseksi. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä määrittää, miten unionin
oikeudessa olevat puutteet olisi korjattava, jotta voidaan täysipainoisesti puuttua
vääristäviin vaikutuksiin, joita ulkomaisen valtion omistuksesta ja valtiontuella
rahoittamisesta aiheutuu sisämarkkinoilla.
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–

EU:n olisi edelleenkin edistettävä kunnianhimoista ja tasapainoista vapaakauppaagendaa tekemällä uusia vapaakauppasopimuksia, edistämällä EU:n arvoja ja normeja ja
varmistamalla tasapuoliset toimintaedellytykset. Eurooppa-neuvosto vahvistaa jälleen
sitoutumisensa avoimeen, sääntöihin perustuvaan monenväliseen kauppajärjestelmään,
jonka ytimenä on uudenaikaistettu WTO, ja vastustavansa protektionismia ja kilpailun
vääristymiä niiden kaikissa muodoissa. Eurooppa-neuvosto kehottaa toteuttamaan
tarvittavat toimet 25. heinäkuuta 2018 annetun Yhdysvaltain ja EU:n yhteisen lausuman
panemiseksi nopeasti täytäntöön kaikilta osin.

–

EU:n on myös suojattava etujaan kolmansien maiden epäreiluilta käytännöiltä. Tässä on
täysimääräisesti hyödynnettävä kaupan suojatoimia ja julkisia hankintoja koskevia EU:n
sääntöjä sekä varmistettava julkisten hankintojen todellinen vastavuoroisuus kolmansien
maiden kanssa. Eurooppa-neuvosto kehottaa käynnistämään uudelleen keskustelut
kansainvälisten julkisten hankintojen EU-välineestä.

–

Uusien ulkomaisten sijoitusten eurooppalaisten seurantapuitteiden ansiosta jäsenvaltiot
voivat puuttua investointeihin, jotka uhkaavat turvallisuutta tai yleistä järjestystä.

4.

Eurooppa-neuvosto järjestää maaliskuussa 2020 komission kattavan panoksen pohjalta
kokonaisvaltaisen keskustelun EU:n taloudellisen perustan lujittamisesta.

II

ILMASTONMUUTOS

5.

Eurooppa-neuvosto
–

toistaa sitoumuksensa Pariisin sopimukseen ja toteaa, että ilmastonmuutoksen vastaisia
maailmanlaajuisia toimia on tehostettava, kun otetaan huomioon tuorein tutkimustieto,
erityisesti IPCC:n erityisraportti vaikutuksista, joita maapallon lämpeneminen
1,5 celsiusasteella verrattuna esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon aiheuttaa;
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–

painottaa, että EU:n on tärkeää esittää vuoteen 2020 mennessä kunnianhimoinen pitkän
aikavälin strategia, jolla pyritään ilmastoneutraaliuteen Pariisin sopimuksen mukaisesti
ja ottaen samalla huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet ja Euroopan teollisuuden
kilpailukyky;

–

kehottaa saattamaan kansalliset pitkän aikavälin strategiat valmiiksi ajoissa;

–

toteaa, että Pariisin sopimuksen tavoitteen täytäntöönpano tarjoaa merkittäviä
mahdollisuuksia ja potentiaalia talouskasvuun, uusiin työpaikkoihin ja teknologian
kehittämiseen sekä Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseen ja että nämä mahdollisuudet
on hyödynnettävä siten, että kaikille voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja
sosiaalisesti tasapainoinen siirtymä;

–

kehottaa neuvostoa tehostamaan pitkän aikavälin ilmastostrategiaan liittyvää työtään
ennen Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2019 käytävää jatkokeskustelua.

III

ULKOSUHTEET

6.

Eurooppa-neuvosto valmisteli 9. huhtikuuta 2019 pidettävää EU:n ja Kiinan huippukokousta.
Se keskusteli yleisistä Kiinan-suhteista globaalissa kontekstissa.

7.

Viisi vuotta Krimin ja Sevastopolin laittoman Venäjään liittämisen jälkeen EU on yhä
vahvasti sitoutunut Ukrainan itsemääräämisoikeuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen.
EU toistaa, että se ei tunnusta tätä kansainvälisen oikeuden loukkausta ja tuomitsee sen
edelleen, sillä se merkitsee välitöntä haastetta kansainväliselle turvallisuudelle. EU sitoutuu
jatkossakin toteuttamaan tunnustamattomuuspolitiikkaansa.

8.

Eurooppa-neuvosto on syvästi pahoillaan trooppisen hirmumyrskyn Idain Mosambikissa,
Malawissa ja Zimbabwessa aiheuttamista ihmishenkien menetyksistä ja tuhosta. Eurooppaneuvosto pani tyytyväisenä merkille Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden jo toimittaman
hätäavun ja ilmoitti olevansa valmis jatkamaan myrskyn runtelemien maiden tukemista
antamalla kiireellistä humanitaarista apua avun tarpeessa oleville väestöryhmille.
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IV

VAPAIDEN JA REHELLISTEN VAALIEN TURVAAMINEN JA
DISINFORMAATION TORJUMINEN

9.

Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille disinformaation torjumiseksi viime
kuukausien aikana tehdyn tärkeän työn ja kehottaa tehostamaan entisestään koordinoituja
toimia, joiden tavoitteena on puuttua disinformaation sisäisiin ja ulkoisiin näkökohtiin ja
suojella EU-vaaleja ja kansallisia vaaleja kaikkialla EU:ssa. Tiedonvaihto on tässä yhteydessä
keskeistä, ja nopean hälytysjärjestelmän äskettäinen luominen on tärkeä edistysaskel.
Eurooppa-neuvosto kehottaa yksityisiä toimijoita, kuten verkkoalustoja ja verkkoyhteisöjä,
panemaan käytännesäännöt kaikilta osin täytäntöön ja varmistamaan tiukempien
vastuullisuus- ja avoimuusnormien noudattamisen. Se kehottaa jatkamaan koordinoituja
toimia unionin demokraattisten järjestelmien turvaamiseksi ja disinformaation aiheuttamien
välittömien ja pitkän aikavälin uhkien torjumiseksi olennaisena osana EU:n kestokyvyn
vahvistamista hybridiuhkia vastaan. Pitkän tähtäimen toimien suunnittelemiseksi Eurooppaneuvosto palaa tähän kysymykseen kesäkuun kokouksessaan saatuaan puheenjohtajavaltion
yhteistyössä komission ja korkean edustajan kanssa laatiman selvityksen saaduista
kokemuksista.
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