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I

JOHDANTO

Puheenjohtajakolmikko Ranska, Tšekki ja Ruotsi pyrkii löytämään yhteisiä ratkaisuja edessä
oleviin haasteisiin ja tehtäviin. Koronaviruspandemian aiheuttama kriisi muodostaa
ennennäkemättömän haasteen. Puheenjohtajakolmikko tekee kaikkensa, jotta unioni toipuu
taloudellisesta ja sosiaalisesta iskusta. Siihen päästään toteuttamalla elpymissuunnitelma, erityisesti
investoimalla vihreään ja digitaaliseen siirtymään, elvyttämällä sisämarkkinoita, vahvistamalla
EU:n kriisinkestävyyttä, kilpailukykyä ja lähentymistä sekä varmistamalla talouspolitiikan
koordinointi elpymisen tahtia ja voimakkuutta noudattaen niin, että vahvistetaan Euroopan unionia
ja talous- ja rahaliittoa. Tässä työssä puheenjohtajakolmikko pyrkii määrätietoisesti myös
suojelemaan unionin kansalaisten oikeuksia ja vaalimaan unionin arvoja.
Strategisessa ohjelmassa 2019–2024 asetetut prioriteetit ovat edelleen kaikilta osin ajankohtaisia.
Samaan aikaan pandemia ja sen seuraukset ovat pahentaneet ja tehneet kiireellisimmiksi joitakin
niistä haasteista, joihin EU:n on vastattava. Puheenjohtajakolmikko pyrkiikin käsittelemään kaikkia
näitä.
Esiin nousseista haasteista terveys vaatii erityistä huomiota. Tämänhetkinen pandemia on
korostanut tarvetta luoda vahva Euroopan terveysunioni ja parantaa alan koordinointia EU:n tasolla:
jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvilla uhkilla voi olla merkittäviä rajatylittäviä
vaikutuksia.
Puheenjohtajakolmikko pitää myös tärkeänä, että annetaan uutta pontta suhteille strategisiin
kumppaneihin, myös transatlanttisiin kumppaneihin ja nouseviin mahteihin. Nämä suhteet ovat
määrätietoisen ulkopolitiikan keskeinen osatekijä.
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Puheenjohtajakolmikko pyrkii myös vahvistamaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
(YTPP) ja lisäämään sen tulossuuntautuneisuutta hyväksymällä strategisen kompassin ja
toteuttamalla sen.
Euroopan tulevaisuuskonferenssi
Strasbourgissa 9. toukokuuta 2021 käynnistetty Euroopan tulevaisuuskonferenssi on ainutlaatuinen
tilaisuus antaa kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa heille tärkeisiin asioihin. Se tarjoaa uuden
foorumin kansalaisten kanssa käytävälle keskustelulle Euroopan haasteiden ja prioriteettien
käsittelemiseksi.
Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin kansallisia ja eurooppalaisia kansalaispaneeleja ja
täysistuntoja järjestetään lähes 10 kuukauden ajan, jotta voidaan ottaa huomioon kansalaisten ja
erityisesti nuorten keskustelut ja kannanotot. Tavoitteena on laatia suosituksia unionin tulevista
politiikoista ja tavoitteista. Johtokunnassa Ranska, Tšekki ja Ruotsi aikovat työskennellä yhdessä
konferenssin onnistumisen eteen edistämällä kansalaisten sitoutumista ja sitä kautta entistä
konkreettisempaa unionin kansalaisuutta.
Samalla puheenjohtajakolmikko varmistaa, että konferenssissa käsiteltävät kysymykset kuvastavat
aloja, joilla unionilla on toimivaltaa tai joilla sen toiminta hyödyttäisi kansalaisia.
Maaliskuuhun 2022 mennessä nämä kolme puheenjohtajavaltiota antavat johtokunnan jäseninä tai
tarkkailijoina panoksensa raporttiin eri toimien tuloksista ja kansalaisten suosituksista. Konferenssin
poliittisten johtopäätösten perusteella ne alkavat panna niitä täytäntöön tarpeen mukaan.
Monikielisyys
Puheenjohtajakolmikko pitää monikielisyyden kunnioittamista olennaisen tärkeänä. Monikielisyyttä
sekä käännös- ja tulkkauspalveluja edistetään, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden
kielellinen monimuotoisuus ja tuoda kielitaustaltaan erilaisia ihmisiä lähemmäs toisiaan, myös
kannustamalla kansalaisia opiskelemaan vieraita kieliä.
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II

KANSALAISTEN JA VAPAUKSIEN SUOJELU

EU:n yhteisten arvojen kunnioittaminen: demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet
Puheenjohtajakolmikko aikoo päättäväisesti edistää EU:n arvoja ja vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta
monenlaisilla käyttöön otetuilla mekanismeilla. Tähän sisältyy oikeusvaltiovuoropuhelun tehokas
toteuttaminen neuvostossa oikeusvaltiota koskevan vuosikertomuksen pohjalta ja uusi asetus EU:n
talousarvion suojaamiseen liittyvästä yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä.
Puheenjohtajakolmikko on myös sitoutunut vahvistamaan tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja
eurooppalaista demokratiaa. Se aikoo tarkastella komission ehdotuksia, joilla pyritään suojelemaan
vaalien rehellisyyttä, edistämään demokraattista osallistumista, lisäämään maksullisen poliittisen
mainonnan avoimuutta ja edistämään tiedotusvälineiden vapautta. Se aikoo myös edistää
eurooppalaisen demokratian toimintasuunnitelman käsittelyä muun muassa hybridiuhkien,
vihamielisten kybertoimien ja disinformaation torjumiseksi erityisesti vaaliprosesseissa. Tässä
yhteydessä se vie pidemmälle pohdintaa ja konkreettisia aloitteita, jotka osoittavat jäsenvaltioiden
välistä solidaarisuutta, ja varmistaa, että lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset voivat käyttää laillisia
valtuuksiaan sekä verkossa että sen ulkopuolella.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii vahvistamaan ulkomailla matkustavien ja oleskelevien EU:n
kansalaisten suojelua erityisesti tarkistamalla konsuliviranomaisten antamaa suojelua koskevia
sääntöjä.
Puheenjohtajakolmikko sitoutuu edistämään sukupuolten tasa-arvoa muun muassa käsittelemällä
naisten taloudellista voimaannuttamista sekä torjumalla sukupuoleen perustuvia stereotypioita, jotta
unionin sukupuolistrategia 2020–2025 toteutuisi kaikkien osalta. Se aikoo myös edistää
keskusteluja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevasta komission aloitteesta.
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Mitä tulee kaikenlaisen syrjinnän torjumiseen ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen,
puheenjohtajakolmikko aikoo kiinnittää erityistä huomiota hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevaan
EU:n strategiaan 2020–2025, rasismintorjunnan toimintasuunnitelmaan 2020–2025 ja vammaisten
henkilöiden oikeuksia koskevaan strategiaan 2021–2030. Se aikoo myös tarvittaessa tarkastella
lisätoimien tarvetta.
Lisäksi puheenjohtajakolmikko tehostaa toimia, joilla aktiivisesti ehkäistään ja torjutaan
antisemitismiä sen kaikissa muodoissa. Tämä työ pohjautuu EU:n strategiaan antisemitismin
torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi 2021–2030.
Puheenjohtajakolmikko aikoo tehostaa EU:n tason toimia lasten suojelemiseksi paremmin
erityisesti köyhyydeltä ja seksuaaliväkivallalta, myös verkossa, ja sen varmistamiseksi, että heillä
on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikilla elämänalueilla.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii myös varmistamaan, että sellaisia haavoittuvia aikuisia, jotka eivät
pysty huolehtimaan omista eduistaan, suojellaan tehokkaasti.
Muuttoliike, Schengen, poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö
Puheenjohtajakolmikko aikoo vahvistaa Schengen-aluetta vapaan liikkuvuuden alueena ilman
sisärajoja. Ulkorajojen tehokas suojelu, Schengenin arviointimekanismin vahvistaminen ja
hallinnon parantaminen ovat tässä olennaisen tärkeitä.
Puheenjohtajakolmikko vie eteenpäin muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen käsittelyä, jotta täysin
toimivaa kokonaisvaltaista turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa voidaan kehittää pidemmälle.
Se varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat virastot ja välineet otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön.
Sisäisen ulottuvuuden osalta tarvitaan sopimusta, jossa vastuu ja solidaarisuus ovat tasapainossa.
Puheenjohtajakolmikko tukee pyrkimyksiä välttää ihmishenkien menetykset ja varmistaa
kansainvälinen suojelu sitä tarvitseville. Se jatkaa ja syventää unionin yhteistyötä lähtö- ja
kauttakulkumaiden kanssa laittoman muuttoliikkeen ja ihmiskaupan torjumiseksi, tehokkaan
palauttamisen varmistamiseksi ja takaisinottosopimusten ja -järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi,
tarvittavaa vipuvaikutusta hyödyntäen.
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Puheenjohtajakolmikko aikoo tehdä kaikkensa unionin turvallisuuden vahvistamiseksi. Se torjuu
päättäväisesti varsinkin kaikkia terrorismin, radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän
muotoja ja tehostaa toimia terrorismin uhrien suojelemiseksi paremmin.
Puheenjohtajakolmikko aikoo huolehtia jatkotoimista SEUT-sopimuksen artiklan 83 kohdassa 1
olevan "EU-rikosten" luettelon laajentamista koskevalle aloitteelle, jotta voidaan valmistella
neuvoston päätös, jonka nojalla komissio voisi tehdä säädösaloitteen vihapuheen ja viharikosten
kriminalisoimiseksi.
Puheenjohtajakolmikko aikoo osallistua järjestäytyneen rikollisuuden, erityisesti ihmis-, huume- ja
asekaupan, torjuntaan, käsitellä rahanpesuun ja varallisuuden takaisin hankintaan liittyviä
kysymyksiä ja jatkaa työtä kulttuuriperintöä vastaan tehtyjen rikosten ehkäisemiseksi ja
ympäristörikosten torjumiseksi.
Tässä yhteydessä on myös tärkeää tunnistaa ja hajottaa EU:ssa toimivat korkean riskin
rikollisverkostot ja parantaa turvallisuutta unionin tietojärjestelmien käyttöönoton ja
yhteentoimivuuden avulla. Lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten olisi voitava päästä käsiksi
asiaankuuluviin tietoihin ja säilyttää niitä, jotta ne voivat käyttää laillisia valtuuksiaan rikollisuuden
torjumiseksi. Puheenjohtajakolmikko pyrkii pääsemään sopimukseen lainsäädännöstä, jolla
varmistetaan, että EU:n oikeusviranomaiset voivat tosiasiallisesti ja suoraan tutustua sähköiseen
todistusaineistoon. Tätä silmällä pitäen puheenjohtajakolmikko tukee myös tutkimusta ja
innovointia, jotta lainvalvontaviranomaisille voidaan tarjota riittävät välineet rikollisuuden
tehokkaaseen torjuntaan samalla kun varmistetaan perusoikeuksien suojelu noudattaen
täysimääräisesti perusoikeuskirjaa ja EU:n tietosuojasäännöstöä.
Se aikoo myös vahvistaa sähköistä oikeutta ja tukea oikeusviranomaisten välisen digitaalisen
tietojenvaihdon kehittämistä. Lisäksi kolmikko aikoo käsitellä ehdotusta uudeksi rikosasioiden
käsittelyn siirtämistä koskevaksi oikeudelliseksi välineeksi.
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Kriisinhallinta ja pelastuspalvelu
Puheenjohtajakolmikko pyrkii päättäväisesti lisäämään solidaarisuutta, varautumista ja reagoinnin
tehokkuutta kriisinhallinnassa luonnonkatastrofien, ihmisen aiheuttamien katastrofien ja
terveyskatastrofien yhteydessä. Se aikoo ottaa huomioon rajatylittävät riippuvuussuhteet ja
haavoittuvuudet, uudet riskit ja ilmastonmuutokseen liittyvät vaikutukset ja puuttua kasvaviin
haasteisiin kriisinhallinnan ja kriittisten infrastruktuurien kriisinkestävyyden alalla.
Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut erityisesti parantamaan unionin kollektiivista valmiutta,
toimintakykyä ja selviytymiskykyä tulevissa kriiseissä koronapandemiasta saatujen kokemusten
pohjalta.

III

TALOUDELLISEN PERUSTAMME KEHITTÄMINEN: EUROOPPALAINEN
MALLI TULEVAISUUTTA VARTEN

Varmistetaan tehokas elpyminen vihreää ja kestävää kasvua varten
Puheenjohtajakolmikko korostaa, että tuettaessa EU:n talouksien elpymistä on ratkaisevan tärkeää
toteuttaa kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia ja muita koronapandemian aiheuttaman
kriisin yhteydessä käyttöön otettuja tilapäisiä välineitä. Unionin olisi investoitava vihreään ja
digitaaliseen siirtymään ja uudistettava perusta pitkän aikavälin kestävälle ja osallistavalle kasvulle
vahvistaen samalla yhteenkuuluvuutta unionissa ja lähentäen talouksiamme ylöspäin.
Tässä yhteydessä puheenjohtajakolmikko keskittyy varmistamaan monivuotisen rahoituskehyksen
ja Next Generation EU -ohjelman onnistuneen toteuttamisen. Se aikoo erityisesti viedä eteenpäin
etenemissuunnitelmaa uusien omien varojen käyttöönottamiseksi 17.–21. heinäkuuta 2020
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston kehotuksen mukaisesti ja varmistaa monivuotisen
rahoituskehyksen ja elpymispaketin tuloksellisen ja tehokkaan hallinnoinnin.
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Lisäksi puheenjohtajakolmikko on sitoutunut eurooppalaisen ohjausjakson toteuttamiseen, myös
yhdistettynä hyväksyttyihin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin. Se aikoo myös seurata komission
käynnistämää talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelua.
EU:n vuotuisen talousarvion osalta puheenjohtajakolmikko varmistaa sujuvan hyväksymis- ja
täytäntöönpanoprosessin edistäen samalla EU:n talousarvion tuloskehyksen parantamista.
Vahvistetaan sisämarkkinoita ja kehitetään määrätietoista, kattavaa ja koordinoitua
teollisuuspolitiikkaa kasvun ja innovoinnin edistämiseksi
Puheenjohtajakolmikko pyrkii määrätietoisesti kehittämään yhtenäisemmän lähestymistavan
sisämarkkinoihin yhdistämällä kaikki asiaankuuluvat politiikat ja ulottuvuudet toisiinsa. Tätä varten
se aikoo syventää ja vahvistaa sisämarkkinoita ja niiden neljää vapautta, poistaa jäljellä olevia
perusteettomia esteitä erityisesti palvelujen alalla ja välttää uusia esteitä. Lisäksi se edistää
tulevaisuuteen soveltuvan EU:n teollisuuspolitiikan suunnittelua ottaen huomioon komission
päivitetyn teollisuusstrategian ja ohjaten samalla toimia vihreän ja digitaalisen siirtymän
tukemiseksi. Lisäksi se aikoo jatkaa komission esittämän digipalvelupaketin käsittelyä
(digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös), jotta digitaalisten palvelujen sisämarkkinoita
vahvistettaisiin ja varmistettaisiin turvallisempi verkkoympäristö ja oikeudenmukaisemmat
verkossa toimivat kauppapaikat. Yhdessä yleistä tuoteturvallisuutta koskevan komission ehdotuksen
kanssa digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös vahvistavat myös tuotteiden turvallisuutta
sisämarkkinoilla sekä verkossa että verkon ulkopuolella.
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Tulevaisuuteen soveltuvan kunnianhimoisen teollisuuspolitiikan suunnittelussa
puheenjohtajakolmikko katsoo, että on tärkeää parantaa pk-yritysten sääntelykehystä, vähentää
haavoittuvuuksia, jotka johtuvat unionin strategisesta riippuvuudesta kolmansista maista, tehdä
Euroopan teollisuudesta kestävämpi, vihreämpi, maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi ja
selviytymiskykyisempi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sekä edistää tasapuolisia
toimintaedellytyksiä maailmanlaajuisesti. Tässä yhteydessä se on sitoutunut panemaan täytäntöön
EU:n pk-yritysstrategian kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten. Se aikoo myös kartoittaa tapoja
monipuolistaa nykyisiä ja tulevia tuotanto- ja toimitusketjuja, tuottaa tarvittaessa paikallisesti;
varmistaa strateginen varastointi sekä edistää suotuisaa tuotanto- ja investointiympäristöä unionissa.
Puheenjohtajakolmikko aikoo täyttää eurooppalaisen ilmastolain ja Euratom-sopimuksen tavoitteet
ja samalla myös jatkaa työtä, joka koskee avoimia ja osallistavia liittoutumia, strategisia
arvoketjuja, tarvittaessa markkinoiden toimintapuutteiden korjaamista sekä Euroopan yhteistä etua
koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI). Se katsoo, että kilpailusääntöjen noudattamisen asianmukainen
valvonta on olennaisen tärkeää maailmanlaajuisesti, ja aikoo määrätietoisesti edistää työtä, joka
koskee komission ehdotusta sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista.
Samalla kun puheenjohtajakolmikko varmistaa sisämarkkinasääntöjen noudattamisen tehokkaan
valvonnan ja markkinavalvonnan, se myös tutkii uusia suuntia sisämarkkinoille, jotta niiden panosta
vihreään ja digitaaliseen siirtymään voitaisiin tehostaa, ja jatkaa työtä kilpailu- ja
valtiontukikehyksen tarkistamiseksi.
Puheenjohtajakolmikko aikoo kiinnittää erityistä huomiota oikeudenmukaisen ja yksinkertaisen
verotuksen kehittämiseen maailmanlaajuisesti sovittujen normien mukaisesti ilman perusteettomia
verovapautuksia, sekä veronkierron ja veropetosten torjuntaan. Se katsoo, että on tärkeää tehdä
verotusympäristöstä avoimempi ja tehostaa asiaankuuluvien tietojen vaihtoa EU:ssa ja sen
ulkopuolella. Tulliliiton vahvistaminen on toinen tärkeä prioriteetti, ja puheenjohtajakolmikko
aikoo edistää tulliliittoa koskevan toimintasuunnitelman tehokasta toteutusta.
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Lisäksi puheenjohtajakolmikko pyrkii etsimään uusia tapoja investoida taitojen hankkimiseen,
säilyttämiseen ja kehittämiseen vihreän ja digitaalisen siirtymän helpottamiseksi ennakoiden
työmarkkinoiden muuttuvia tarpeita. Se jatkaa myös työtä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan
komission toimintasuunnitelman kaikkiin painopistealueisiin perustuvien aloitteiden toteuttamiseksi
tavoitteenaan EU:n yritysten talouden elpyminen sekä unionin vihreä ja digitaalinen johtoasema
maailmassa.
Tuetaan digitaalista siirtymää ja hyödynnetään sen koko potentiaali
Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut varmistamaan unionin digitaalisen suvereniteetin itsenäisellä
ja avoimella tavalla edistämällä kulttuurisisältöä ja vahvaa media-alaa ja luotettavia teollisia
ratkaisuja sekä vahvistamalla unionin kyberresilienssiä ja reagointikykyä. Se tukee vankkaa ja
innovatiivista digitaalista ekosysteemiä yrityksille, huippuosaamista uusien teknologioiden alalla
tehtävässä tutkimuksessa ja pk-yritysten digitalisaatiota. Digitaalisessa kehityksessä on turvattava
EU:n arvot sekä perusoikeudet ja turvallisuus, ja sen on oltava sosiaalisesti tasapainoista.
Tämän tavoitteen saavuttamista edistetään kehittämällä teknologioita, kuten supertietokoneet ja
kvanttilaskenta, lohkoketjut, tekoäly ja puolijohdesirut. Puheenjohtajakolmikko pitää tärkeänä myös
sekä unionin että sen jäsenvaltioiden kansainvälisen yhteystoiminnan vahvistamista EU:n
digitaalisten standardien edistämiseksi ja maailmanlaajuisten digitaalisten sääntöjen kehittämiseksi.
Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä samanmielisten kumppanien kanssa sekä kahdenvälisesti että
asiaankuuluvien foorumien ja järjestöjen kautta.
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Puheenjohtajakolmikko aikoo toteuttaa jatkotoimia komission tiedonannolle "2030 digitaalinen
kompassi: eurooppalainen lähestymistapa digitaalista vuosikymmentä varten" ja edistää työtä
erityisesti EU:n sääntelykehyksen osalta. Näihin jatkotoimiin sisältyy digitaalista osaamista ja
koulutusta koskeva valmistelutyö. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa datan saatavuutta,
jakamista, yhdistämistä ja uudelleenkäyttöä ja luoda samalla tasapuoliset toimintaedellytykset
innovoinnin, kilpailukyvyn ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseksi.
Puheenjohtajakolmikko aikoo tältä osin saattaa päätökseen verkkoalustoja koskevan
sääntelykehyksen tarkistamisen, jotta voidaan luoda turvallisempi digitaalinen toimintaympäristö ja
tehostaa laittoman verkkosisällön torjuntaa vahvistamalla verkkoalustojen vastuuta. Se aikoo myös
viedä eteenpäin komission ehdotuksia, jotka koskevat eurooppalaista sähköistä henkilöllisyyttä,
tekoälysäädöstä ja tulevaa datasäädöstä. Kyberalalla se aikoo edistää verkko- ja tietojärjestelmien
turvallisuutta, kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä ja kyberdiplomatian välineistöä koskevaa
työtä. Puheenjohtajakolmikko pyrkii myös parantamaan kyberturvallisuuden kriisinhallintakehystä
EU:ssa ja vahvistamaan tuotteille yhteiset kyberturvallisuusstandardit.
Toisena prioriteettina on vastata kansainvälisen yritysverotuksen haasteisiin, jotka johtuvat talouden
globalisoitumisesta ja digitalisaatiosta. Tältä osin puheenjohtajakolmikko on sitoutunut
käsittelemään ehdotuksia, jotka komission odotetaan esittävän, kun niistä on päästy sopimukseen
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) osallistavan kehyksen puitteissa.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii siihen, että ehdotuksista päästään yhteisymmärrykseen neuvostossa
mahdollisimman nopeasti, kuten OECD:n täytäntöönpanoaikataulu edellyttää.
Puheenjohtajakolmikko kannustaa myös yksinkertaistamaan ja nykyaikaistamaan unionin alvsääntöjä, jotka olisi mukautettava paremmin digiteknologiaan.
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Talous- ja rahaliiton syventäminen sekä rahoituspalveluihin, yhtiöoikeuteen ja yritysten
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään liittyvät kysymykset
Puheenjohtajakolmikko on päättänyt syventää talous- ja rahaliittoa sen kaikissa ulottuvuuksissa ja
aikoo vahvistaa euron kansainvälistä asemaa ja kehittää vahvat, kilpailukykyiset ja vakaat EU:n
rahoitusmarkkinat. Se pyrkii tekemään digitaalisesta rahoituksesta innovatiivisempaa, tehostamaan
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa ja kehittämään yritysten hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmien kestävyyttä. Tavoitteena on lisätä strategista riippumattomuuttamme talous- ja
rahoitusasioissa säilyttäen samalla avoin talous.
Puheenjohtajakolmikko aikoo erityisesti edistää pankkiunionin toteuttamista ja todellisen
pääomamarkkinaunionin luomista. Se tukee myös työtä kestävän rahoituksen kehittämiseksi, EU:n
luokitusjärjestelmän täytäntöönpano mukaan luettuna, sekä tehokkaampien ja
häiriönsietokykyisempien maksujärjestelmien hyväksi.
Yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmien osalta puheenjohtajakolmikko edistää ihmisoikeuksia
ja ympäristövaikutuksia koskevien huolellisuusvelvoitteiden asettamista ja tukee EU:n normien
laatimista yritysten kestävyysraportoinnille, jotta edistettäisiin EU:n vastuullisen liiketoiminnan
mallia.
Lisätään EU:n riippumattomuutta ja kilpailukykyä avaruusalalla
Puheenjohtajakolmikko korostaa, että EU:n keskeisten toimijoiden välisiä suhteita on tärkeää
vahvistaa, jotta EU:n avaruusohjelman toteuttamisessa onnistuttaisiin. Se aikoo tukea tutkimusta,
kehittämistä ja teollisia sovelluksia, edistää EU:n Galileo- ja Copernicus-lippulaivaohjelmia koko
maailmassa, kehittää mahdollisia uusia aloitteita, mukaan lukien avaruusratkaisuihin perustuvat
suojatut yhteydet, ja edistää edelleen vastuullista käyttäytymistä avaruudessa erityisesti
Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa.
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Tuetaan tutkimusta, koulutusta ja nuorisoa
Puheenjohtajakolmikko aikoo jatkaa keskusteluja eurooppalaisen tutkimusalueen käyttöönotosta.
Se auttaa määrittämään ja toteuttamaan sellaista tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, jolla nykyisiin
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin voidaan vastata unionin kansalaisia hyödyttävällä
tavalla. Tavoitteena on vahvistaa tutkimusinfrastruktuureja ja tutkimustoimintaa (perus-, soveltava
ja disruptiivinen tutkimus) unionissa.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii kehittämään eurooppalaista koulutusaluetta edelleen muun muassa
yhteistyöllä ja vaihdoilla Erasmus+ -ohjelman puitteissa ja eurooppalaisissa yliopistoissa, ja se
tunnustaa laadukkaiden koulutusinvestointien keskeisen roolin. Tältä osin se jatkaa
osaamisohjelmaan liittyvää työtä, erityisesti onnistunutta, osallistavaa ja turvallista digitaalista
koulutusta koskevaa työtä sekä digitaalisten taitojen edistämistä koulutuksessa.
Puheenjohtajakolmikko aikoo myös tukea nuorten hyväksi tehtävää työtä, parantaa nuorten kanssa
käytävää vuoropuhelua ja kannustaa heitä osallistumaan poliittisiin päätöksiin. Tässä yhteydessä
puheenjohtajakolmikko aikoo edistää erityisesti Euroopan nuorison teemavuodelle 2022
suunniteltuja toimia.
Lisäksi puheenjohtajakolmikko tukee urheilualan elpymiseen tähtäävää työtä. Tätä silmällä pitäen
se aikoo edistää urheilun roolia yhteiskunnassa ja sen vaikutusta terveyden, kansalaisten
hyvinvoinnin ja osallistavamman yhteiskunnan edistämiseen.
Tuetaan alueiden kehittämistä
Puheenjohtajakolmikko katsoo, että on tärkeää edistää EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden
lähentymistä ja aluekehitystä koheesiopolitiikan avulla. Prosessia tuetaan elpymis- ja
palautumistukivälineen ja muiden asiaankuuluvien välineiden synergioiden ja täydentävyyden
avulla. Samalla olisi otettava huomioon syrjäisimpien ja syrjäseutualueiden, merellisten ja rajaalueiden, kaupunkialueiden sekä siirtymäalueiden erityistarpeet, myös Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman yhteydessä.
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Vahvistetaan kuluttajansuojaa
Kuluttajansuojan vahvistamiseksi puheenjohtajakolmikko aikoo edistää EU:n
kuluttajansuojapolitiikan mukauttamista vihreän ja digitaaliseen siirtymän haasteisiin sekä tehostaa
markkinavalvontaa. Tässä yhteydessä on tärkeää torjua väärennöksiä ja taata yhtäläiset
mahdollisuudet tuotteiden laatuun.
Kulttuuri etusijalle
Puheenjohtajakolmikko aikoo laatia uuden kulttuurialan työsuunnitelman ja alkaa toteuttaa sitä,
keskittyen erityisesti kulttuurin merkitykseen taloudelle, taiteelliseen vapauteen ja vaikutuksiin,
joita digitalisaatiolla on kulttuuriin. Tässä yhteydessä se aikoo edistää kulttuuria ja tiedotusvälineitä
eurooppalaisen mallin perustana sekä investointeja kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.
Lisäksi puheenjohtajakolmikko korostaa, että on tärkeää varmistaa oikeudenmukainen korvaus
luovan työn tekijöille ja kestävä toimintaympäristö riippumattomille tiedotusvälineille. Se aikoo
erityisesti toteuttaa media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman jatkotoimia.
Vahvistetaan ja edistetään matkailua EU:ssa
Puheenjohtajakolmikko tekee kaikkensa luodakseen edellytykset alan elpymiselle koronapandemian
aiheuttaman kriisin jälkeen, myös kehittämällä uusia matkailumuotoja. Se aikoo käsitellä myös
kestävyyttä.
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IV

ILMASTONEUTRAALIN, VIHREÄN, OIKEUDENMUKAISEN JA SOSIAALISEN
EUROOPAN RAKENTAMINEN

Ilmastoneutraalin ja vihreän Euroopan rakentaminen
Puheenjohtajakolmikko aikoo päättäväisesti viedä EU:n ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050
mennessä johtavalle tielle taloudellisen kilpailukyvyn, työpaikkojen, hyvinvoinnin ja terveyden
lisäämiseksi. Tätä varten se edistää 55-valmiuspakettia Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti
muun muassa jatkamalla toimia lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen niin, että
ketään ei jätetä. Puheenjohtajakolmikko aikoo viedä eteenpäin kaikkien asiaan liittyvien
säädösehdotusten käsittelyä, jotta neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa saataisiin päätökseen,
tarkoituksena erityisesti vahvistaa päästökauppajärjestelmää ja perustaa WTO:n sääntöjen mukainen
hiilirajamekanismi hiilivuodon estämiseksi. Nämä toimet ovat olennaisen tärkeitä ilmastosiirtymän
yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi ja ilmastonmuutosta kestävän yhteiskunnan
rakentamiseksi.
Tarvitaan lisätoimia tukemaan vähähiilisen ja uusiutuvan energian kehittämistä, kaikkia
vähäpäästöisiä teknologioita ja lisäämään energiatehokkuutta, jotta voidaan saavuttaa EU:n
tehostetut ilmastotavoitteet vuodelle 2030 ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Prosessissa
painotetaan teknologianeutraaliutta, selviytymiskyvyn ja innovoinnin vaalimista sekä
oikeudenmukaisen siirtymän ja kohtuuhintaisen energian varmistamista. Sähkön ja kaasun
sisämarkkinat on saatava valmiiksi varmistaen samalla strategisten raaka-aineiden varma, kestävä ja
vääristymätön toimittaminen unioniin. Puheenjohtajakolmikko aikoo toteuttaa jatkotoimia kaasu- ja
sähkömarkkinoiden sekä EU:n päästökauppamarkkinoiden toiminnasta tehtävien tutkimusten
perusteella. Se tukee myös pyrkimyksiä laadukkaaseen rakennusten perusparannukseen
kustannustehokkaan ja kestävän lähestymistavan pohjalta.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää siirtymistä myrkyttömään ympäristöön ja kiertotalouteen,
kestävien tuotteiden kehittämistä sekä ilmastoystävällisempää ja avoimempaa energiatuotteiden
verotusta. Se aikoo myös edistää ja kannustaa biotaloutta, ottaen samalla huomioon alueelliset ja
paikalliset erot, olennaisena osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelman loppuun saattamista ja
keskeisenä tekijänä siirryttäessä kohti fossiilitonta ja resurssitehokasta yhteiskuntaa.
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Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut suojelemaan luontoa ja biologista monimuotoisuutta
ennallistamalla rappeutuneita ekosysteemejä, edistämällä EU:n biodiversiteettistrategian
täytäntöönpanoa ja lisäämällä kiireellisesti ennallistamistoimia vahingoittuneiden ekosysteemien
suojelemiseksi merellä ja maalla. EU:n uuden metsästrategian toteuttamisessa Euroopan metsien
kestävyys ja monikäyttöisyys, erityisesti kestävän metsänhoidon avulla, ovat olennainen tekijä, ja
siinä on noudatettava toimivallan jakoa sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. On myös
tärkeää suojella EU:n ulkopuolisia metsiä erityisesti edistämällä työtä sellaisen uuden EU:n
välineen laatimiseksi, jolla minimoidaan EU:n markkinoille saatettuihin tuotteisiin liittyvä
metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen riski.
Puheenjohtajakolmikko tukee siirtymistä kohti kestäviä maatalous- ja elintarvikejärjestelmiä
toteuttamalla EU:n pellolta pöytään -strategian ja uuden yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ottaen
samalla huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja olosuhteet toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Se edistää erityisesti torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön vähentämistä, eläinten
terveyttä ja hyvinvointia sekä luomumaataloutta antamalla kuluttajille selkeää ja yksinkertaista
tietoa elintarvikkeista, millä varmistetaan terveelliset elintarvikkeet unionin kansalaisille.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää kalavarojen kestävää ja tasapainoista hoitoa erityisesti EU:n
suhteissa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Se aikoo niin ikään edistää kestävän vesiviljelyn
kehittämistä.
Lisäksi puheenjohtajakolmikko vahvistaa sitoumuksensa kehittää kestävää, turvallista, älykästä ja
digitaalista liikennettä, siirtyä päästöttömään ja vähäpäästöiseen liikkuvuuteen sekä tehdä
liikennejärjestelmistä kestävämpiä, älykkäämpiä ja selviytymiskykyisempiä. Näin edistetään
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja varmistetaan alan työntekijöille houkuttelevat työolot.
Myös liikenneyhteyksien parantaminen Euroopassa on edelleen prioriteetti.
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Puheenjohtajakolmikko on myös sitoutunut vähentämään rakennus- ja kiinteistöalan
ilmastovaikutuksia edistämällä alan uusia aloitteita sekä edistämään EU:n yhdennettyä
meripolitiikkaa. Se tukee sellaisen eurooppalaisen merialueen luomista, jolla on korkea sosiaalinen
ja ympäristöön liittyvä tavoitetaso.
Unionin pyrkimykset ja saavutukset ilmastoneutraalin ja vihreän Euroopan rakentamisessa
muodostavat edelleen perustan sen pyrkimyksille kannustaa globaaleja kumppaneita seuraamaan
sen esimerkkiä Pariisin sopimuksen ja Agenda 2030:n täytäntöönpanossa.
Oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentaminen
Puheenjohtajakolmikko pitää tärkeänä vahvistaa Euroopan sosiaalista mallia. Tämä huomioon
ottaen se aikoo helpottaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin soveltamista jatkossa, erityisesti
asiaa koskevan lainsäädäntö- ja muun työn avulla, jota on tarkoitus viedä eteenpäin EU:n ja
jäsenvaltioiden tasolla sekä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kautta.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää sosiaalista osallisuutta ja ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista
lähentymistä kunnioittaen täysin kansallista toimivaltaa ja unionin erilaisia työmarkkinamalleja,
erityisesti puolustamalla oikeudenmukaisia palkkoja ja ihmisarvoisia työpaikkoja, vähimmäistuloa
koskevia säännöksiä ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Lisäksi se pyrkii edistämään
yhteisötalouden kehitystä, jotta haavoittuvat ryhmät voivat paremmin integroitua työmarkkinoille.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii myös varmistamaan, että unionilla on valmiudet käsitellä
väestörakenteen muutosten vaikutuksia. Se aikoo kiinnittää huomiota erityisesti ikääntyneisiin ja
vammaisiin henkilöihin, joiden oikeudet ja osallisuus työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa ovat
edelleen olennaisen tärkeitä. Se aikoo myös edistää aktiivista ja tervettä ikääntymistä sekä
lastenhoidon ja pitkäaikaishoidon saatavuutta, kohtuuhintaisuutta ja laatua muun muassa lisäämällä
tukea virallisille ja omaishoitajille.
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Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut parantamaan työoloja myös digitaalitaloudessa ja alustojen
kautta työskenteleville. Se aikoo toteuttaa toimia työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseksi ja
työmarkkinoilla esiintyvään sukupuolten väliseen epätasa-arvoon puuttumiseksi, muun muassa
kaventamalla sukupuolten palkkaeroja ja edistämällä naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia
sovittaa yhteen työ-, perhe- ja yksityiselämä. Kolmikko aikoo edistää tapoja integroida vammaiset
henkilöt paremmin työmarkkinoille ja hyödyntää heidän potentiaaliaan.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii lisäksi tehostamaan koulutusta, työpaikkojen luomista ja siirtymistä
työpaikasta toiseen erityisesti hyödyntämällä vihreän ja digitaalisen siirtymän tarjoamia
mahdollisuuksia ja rakennerahastojen asianmukaista käyttöä. Työmarkkinoiden nykyiset haasteet
huomioon ottaen tarvitaan myös lisätoimia työmarkkinapolitiikan sekä elinikäisen oppimisen
kulttuurin kehittämiseksi (mukaan lukien oikeus elinikäiseen oppimiseen yksilötasolla) ja
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi erityisesti oppisopimuskoulutettavien liikkuvuuden avulla.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää myös digitaalialan sekä luonnontieteiden, teknologian,
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-alat) osaamista unionissa sekä maaseudun ja syrjäisten
alueiden kehittämistä.
Terveyttä suojelevan Euroopan rakentaminen
Puheenjohtajakolmikko aikoo tehostaa Euroopan tason toimia yhteinen terveys -mallin
edistämiseksi. Tavoitteena on varmistaa EU:n kansalaisten terveyden suojelu ja EU:n valmiudet
vastata terveyshaasteisiin tutkimuksesta aina tuotantoon asti ja parantamalla EU:n tason
koordinointia rajatylittäviin terveysuhkiin vastaamiseksi.
Puheenjohtajakolmikko aikoo saattaa päätökseen neuvottelut Euroopan terveysunionia koskevasta
paketista ja tukea sen täytäntöönpanoa, muun muassa terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen
(HERA) perustamista koskevan ehdotuksen osalta.
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Puheenjohtajakolmikko jatkaa työtä covid-19-rokotteiden ja lääkkeiden saatavuuden
varmistamiseksi turvaamalla entistä vankemman lääkkeiden toimitusketjun ja tukemalla lääkkeitä
koskevan lainsäädännön päivittämistä Euroopan lääkestrategian pohjalta.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää terveyspolitiikan vahvistamista muun muassa keskittymällä
toimiin, joilla ehkäistään sairauksia ja edistetään terveellisiä ympäristöjä ja elämäntapoja. Se aikoo
keskittyä erityisesti Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman toteuttamiseen.
Puheenjohtajakolmikko aikoo käsitellä komission ehdotusta eurooppalaisen terveysdata-avaruuden
perustamisesta.
Puheenjohtajakolmikko aikoo myös tukea yhteinen terveys -mallia kannustamalla
lisätoimenpiteisiin mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja vahvistamalla sitä koskevaa EU:n
toimintasuunnitelmaa.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää monenvälisiä toimia terveyden alalla ja tukea
maailmanlaajuista terveyttä koskevia toimia pääasiassa WHO:n ja muiden asiaankuuluvien YK:n
virastojen kanssa, jotta voidaan vahvistaa WHO:n valmiuksia vastata maailmanlaajuisiin
terveyshaasteisiin.

V

EUROOPAN ETUJEN JA ARVOJEN EDISTÄMINEN MAAILMASSA

Puheenjohtajakolmikko on edelleen sitoutunut strategisen ohjelman 2019–2024 toteuttamiseen
toimimalla strategisemmin ja lisäämällä EU:n valmiuksia toimia itsenäisesti etujensa turvaamiseksi,
arvojensa ja elämäntapansa ylläpitämiseksi sekä maailmanlaajuisen tulevaisuuden muovaamiseksi.
EU pysyy monenvälisyyden ja globaalin sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen
liikkeellepanevana voimana, joka varmistaa avoimuuden, oikeudenmukaisuuden ja välttämättömät
uudistukset. Se tukee YK:ta ja keskeisiä monenvälisiä järjestöjä.
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Nopeasti muuttuvassa ja epävakaassa maailmassa puheenjohtajakolmikko pyrkii luomaan poliittista
yhtenäisyyttä ja ottamaan käyttöön EU:n välineitä, tukee unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja toimii tiiviissä yhteistyössä komission kanssa.
Puolustetaan ja edistetään monenvälisyyttä ja vastataan suuriin haasteisiin ja kansainvälisiin
kriiseihin
Puheenjohtajakolmikko vahvistaa olevansa vakaasti sitoutunut edistämään monenvälisyyttä ja
sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä, jonka ytimessä ovat kansainvälinen oikeus ja YK.
Se pyrkii vahvistamaan unionin vaikutusvaltaa monenvälisessä järjestelmässä, jotta arvojamme ja
etujaan puolustettaisiin ja edistettäisiin paremmin.
Se aikoo edistää aktiivisesti ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamista.
Kaikessa ulkoisessa toiminnassa prioriteettina on edistää monimuotoisuutta, sukupuolten tasaarvoa, naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia nauttia täysimääräisesti kaikista ihmisoikeuksista sekä
naisten ja tyttöjen voimaantumista. Puheenjohtajakolmikko pyrkii ihmisoikeuksia ja demokratiaa
koskevan EU:n toimintasuunnitelman ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan
toimintasuunnitelman (GAP III) täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja käyttää kaikkia
asiaankuuluvia välineitä, kuten ihmisoikeuksia koskevaa EU:n maailmanlaajuista
pakotejärjestelmää. Se myös edistää aktiivisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien
kunnioittamista ja naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintaohjelman toteuttamista kaikilta
osin.
Keskeisenä prioriteettina on myös edelleen EU:n valmiuksien vahvistaminen
kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien tiedotusvälineiden ja muiden valtioista riippumattomien
toimijoiden tukemiseksi kolmansissa maissa. Puheenjohtajakolmikko aikoo tehostaa alan
yhteistyötä Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) kanssa.
Puheenjohtajakolmikko aikoo varmistaa unionin johtavan roolin maailmanlaajuisiin haasteisiin
vastaamisessa ja kiinnittää erityistä huomiota Team Europe -lähestymistavan kehittämiseen
edelleen. Hätätilanteet, kuten pandemiat, aiheuttavat uusia haasteita. Puheenjohtajakolmikko edistää
EU:n resilienssiä maailmanlaajuisen solidaarisuuden kautta ja antamalla merkittävän panoksen
maailmanlaajuiseen elpymiseen ja rokotteiden jakamiseen.
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Ilmastodiplomatia on ulkopolitiikan keskeinen piirre ja pysyvä kohta kaikkien merkittävien
huippukokousten asialistalla. Puheenjohtajakolmikko pitää myös kiinni siitä, että EU on asettanut
kansainvälisillä foorumeilla prioriteetiksi kestävän kehityksen, erityisesti vihreän kehityksen
ohjelman yhteydessä.
EU:n on myös kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten teknologia vaikuttaa Euroopan
asemaan maailmassa ja miten se voi säilyttää riittävät tekniset ja tieteelliset valmiudet
riippumattomuutensa turvaamiseksi. Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää EU:n johtoasemaa
standardien laatimisessa erityisesti uusien teknologioiden alalla.
Puheenjohtajakolmikko tukee EU:n ja jäsenvaltioiden valmiuksien lisäämistä
julkisuusdiplomatiassa ja strategisessa viestinnässä sekä disinformaation, tiedon manipuloinnin ja
vihamielisen sekaantumisen torjunnassa riippumatta siitä, mistä nämä ovat peräisin.
Lisäksi puheenjohtajakolmikko kannustaa työskentelemään EU:n rajoittavien toimenpiteiden
täytäntöönpanon ja tehokkuuden vahvistamiseksi muun muassa varmistamalla, että EU:n
kansalaisia ja yrityksiä suojellaan kolmansien maiden vihamielisiltä toimenpiteiltä ja
pakkokeinoilta.
Lisäksi EU aikoo käsitellä kansainvälisiä kriisejä ja jännitteitä kokonaisvaltaisella
lähestymistavalla. Se seuraa tiiviisti kansainvälistä kehitystä ja sen osallistuminen on aktiivista
muun muassa diplomaattisten toimien kautta.
Kauppa
Kauppa on yksi tärkeimmistä kasvun vetureista, ja se tuo mukanaan miljoonia työpaikkoja ja
edistää vaurautta. Puheenjohtajakolmikko haluaa olla mukana muotoilemassa kunnianhimoiseen ja
tasapainoiseen vapaakauppaohjelmaan perustuvaa uutta maailmantalouden hallintajärjestelmää,
jonka ytimessä on WTO ja jota täydennetään kahdenvälisellä kauppaohjelmalla, samalla kun
Euroopan unionia suojellaan epäreiluilta ja vahingollisilta käytännöiltä ja varmistetaan
vastavuoroisuus.
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Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää unionin kauppapolitiikkaa Agenda 2030:n ja Pariisin
sopimuksen mukaisesti ja muistuttaa, että komissio on toimittanut kauppapolitiikan
uudelleentarkastelun tähän liittyen. Tässä suhteessa keskeisiä prioriteetteja ovat edelleen EU:n
vihreän ja digitaalisen siirtymän tukeminen ja kestävämpien, monipuolisempien ja vastuullisempien
arvoketjujen edistäminen.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii lisäksi edistämään WTO:n eri osatekijöiden uudistamista ja
vahvistamaan monenvälisten kauppasääntöjen noudattamista. Se kehittää molempia osapuolia
hyödyttäviä kumppanuuksia, jotka auttavat saavuttamaan EU:n taloudelliset ja kestävyyteen
liittyvät tavoitteet. Se pyrkii varmistamaan kumppaneidemme kanssa tehtyjen kauppasopimusten
tehokkaan täytäntöönpanon ja niiden noudattamisen aktiivisen valvonnan. Se aikoo myös edistää
tasapuolisia toimintaedellytyksiä kehittämällä riippumattomia EU:n välineitä, kuten kansainvälisten
julkisten hankintojen väline tai ulkomaisten tukien valvonta sisämarkkinoilla.
Suhteet yhteistyökumppaneihin
Tavoitteidensa saavuttamiseksi EU:n on työskenneltävä kaikkien tahojen kanssa, jotka jakavat
samat tavoitteet, kuten strategisten ja samanmielisten kumppaniensa kanssa. Tältä osin
puheenjohtajakolmikko vahvistaa sitoumuksensa kehittää unionin suhteita sen arvojen,
periaatteiden ja etujen mukaisesti.
EU:n naapuruuspolitiikka
Puheenjohtajakolmikko aikoo soveltaa Länsi-Balkania koskevaa strategista lähestymistapaa. Se
kiinnittää huomiota maiden keskinäisen taloudellisen yhdentymisen etenemiseen, elpymiseen sekä
EU:n jatkuvaan turvallisuuden takaamiseen. Se aikoo jatkaa liittymisprosessia tehostetun
laajentumismenetelmän mukaisesti tukemalla syvällisiä ja käänteentekeviä uudistuksia keskeisillä
aloilla, joita ovat muun muassa oikeusvaltio, demokraattiset instituutiot, vapaat tiedotusvälineet ja
talous. Puheenjohtajakolmikko pyrkii elvyttämään ja tehostamaan alueen kanssa käytävää
säännöllistä poliittista vuoropuhelua. Vuonna 2022 pidetään EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokous.
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Puheenjohtajakolmikko aikoo uudistaa, vahvistaa ja kehittää edelleen strategista kumppanuutta
eteläisen naapuruston kanssa. Se tukee vuonna 2021 pidettävän itäisen kumppanuuden
huippukokouksen sitoumusten ja kumppanimaiden uudistusohjelmien toteuttamista niiden EU:n
kanssa tekemien sopimusten mukaisesti.
Ympäristön vakaus ja turvallisuus itäisellä Välimerellä on EU:n strategisten etujen mukaista, ja sen
tavoitteena on luoda yhteistyöhön perustuva ja molempia osapuolia hyödyttävä suhde Turkkiin
Eurooppa-neuvoston päättämän kehyksen pohjalta.
Puheenjohtajakolmikko tukee niiden viiden periaatteen soveltamista, jotka ohjaavat suhteita
Venäjään kesäkuussa 2021 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.
Kolmikko aikoo edistää Etyjin kautta tehtävää yhteistyötä turvallisuuden ja vakauden lisäämiseksi
Euroopassa hyödyntäen täysimääräisesti sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Yhteistyötä Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maiden (Islanti,
Liechtenstein ja Norja) kanssa jatketaan kaikissa yhteistä etua koskevissa kysymyksissä.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii myös edistymään merkittävästi assosiaatiosopimusta koskevien
neuvottelujen päätökseen saattamisessa Andorran, Monacon ja San Marinon kanssa. Se aikoo jatkaa
myös EU:n ja Sveitsin suhteiden meneillään olevaa uudelleenarviointia.
Puheenjohtajakolmikko aikoo seurata tarkasti EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja
yhteistyösopimuksen ja erosopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa. Se aikoo työstää
pidemmälle komission lainsäädäntöehdotusta, joka koskee unionin sisäisiä menettelytapoja kauppaja yhteistyösopimuksessa määrättyjen yksipuolisten toimenpiteiden mukauttamiseksi.
Afrikka
Puheenjohtajakolmikko vahvistaa, että Afrikan kanssa on kehitettävä kattavia ja molempia
osapuolia hyödyttäviä kumppanuuksia.
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Helmikuussa 2022 pidettävässä EU:n ja Afrikan unionin (AU) huippukokouksessa pyritään
uudistamaan ja syventämään kumppanuutta, jotta voidaan yhdessä kehittää solidaarisuuden,
turvallisuuden ja vaurauden alue, joka kokoaa yhteen kummankin maanosan alueet, väestöt ja
järjestöt. Keskeisiä yhteisten arvojen edistämiseen perustuvia prioriteetteja ovat muun muassa
turvallisuus ja puolustusalan yhteistyö sekä kestävä ja osallistava talouskehitys, mukaan lukien
toipuminen koronapandemiasta. Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut toteuttamaan EU:n Sahelstrategian sekä Afrikan sarvea koskevan EU:n strategian.
Amerikat
Puheenjohtajakolmikko tukee vahvaa, molempia osapuolia hyödyttävää pitkän aikavälin strategista
kumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa 7. joulukuuta 2020 annettujen neuvoston päätelmien
mukaisesti ja toteuttaa Yhdysvaltojen kanssa sovitun yhteisen transatlanttisen toimintaohjelman,
joka syntyi 15. kesäkuuta 2021 pidetyn EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksen tuloksena, muun
muassa kauppa- ja teknologianeuvoston (TTC) puitteissa. Puheenjohtajakolmikko aikoo myös
syventää entisestään strategista kumppanuutta Kanadan kanssa.
Puheenjohtajakolmikko tukee suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibian alueeseen EU:n
korkean tason toimien avulla ja alialueellisten järjestöjen sekä strategisten ja muiden kumppanien
kanssa.
Aasia ja Tyynenmeren alue
Puheenjohtajakolmikko aikoo huolehtia Eurooppa-neuvoston hyväksymän monitahoisen
lähestymistavan soveltamisesta suhteissa Kiinaan pitäen mielessä EU:n yhtenäisyyden.
EU:n ja Intian suhteiden osalta se tukee 8. toukokuuta 2021 annetun EU:n ja Intian julkilausuman
täytäntöönpanoa ja erityisesti sitä, että komissio käynnistää uudelleen neuvottelut kunnianhimoisista
sopimuksista kaupan, investointisuojan ja maantieteellisten merkintöjen alalla.
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Puheenjohtajakolmikko aikoo myös tukea indopasifista aluetta koskevan EU:n yhteistyöstrategian
toteuttamista neuvoston päätelmien sekä Euroopan komission ja korkean edustajan 16. syyskuuta
2021 antaman yhteisen tiedonannon mukaisesti, erityisesti ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja
yhteyksien, turvallisuuden ja puolustuksen sekä toimitusketjujen aloilla. Puheenjohtajakolmikko
aikoo myös syventää edelleen yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa.
EU:n ja ASEANin suhteiden 45. vuosipäivän kunniaksi on suunniteltu erityistä
juhlahuippukokousta. Puheenjohtajakolmikko tukee vuoropuhelua ja yhteistyötä myös Aasia–
Eurooppa-kokouksen (ASEM) kautta.
Yhteenliitettävyys
Puheenjohtajakolmikko aikoo tukea EU:n strategista lähestymistapaa maailmanlaajuiseen
yhteenliitettävyyteen Global Gateway -yhteenliitettävyysstrategian pohjalta.
Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu
Puheenjohtajakolmikko aikoo vahvistaa kansainvälisiä kehityskumppanuuksia panemalla
täytäntöön naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) – Globaali Eurooppa
ja lujittamalla kehitysyhteistyön eurooppalaista rahoitusrakennetta. Se aikoo keskittyä erityisesti
vihreään ja osallistavaan maailmanlaajuiseen elpymiseen, koronapandemian seurauksiin
puuttumiseen, selviytymiskyvyn parantamiseen ja inhimilliseen kehitykseen tehtäviin
investointeihin.
Puheenjohtajakolmikko aikoo nopeuttaa Agenda 2030:n ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen
toteuttamista, tarvittaessa Team Europe -lähestymistapaa käyttäen. Puheenjohtajakolmikko pyrkii
vahvistamaan yhteyttä vakauttamisen, humanitaarisen toiminnan ja kehitysyhteistyötoimien välillä.
Tehokkaan kehitysyhteistyön vahvistaminen on edelleen keskeinen prioriteetti, ja siinä painotetaan
erityisesti korruption torjuntaa.
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Humanitaarisen avun alalla puheenjohtajakolmikko aikoo edistää unionin johtavaa asemaa ja
vahvistaa pyrkimyksiään edistää periaatteellista ja tehokasta toimintaa.
Turvallisuus ja puolustus
Puheenjohtajakolmikko vahvistaa, että epävakauden lisääntyessä maailmassa EU:n on kannettava
suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan.
Puheenjohtajakolmikko pyrkii hyväksymään maaliskuuhun 2022 mennessä rohkean ja
toteuttamiskelpoisen strategisen kompassin, jolla tehostetaan ja ohjataan EU:n turvallisuus- ja
puolustusalan tavoitetason ylläpitämistä kriisinhallinnan, selviytymiskyvyn, suorituskykyjen ja
kumppanuuksien alalla. Se pyrkii varmistamaan strategisen kompassin ja sen tavoitteiden
toteutumisen sovitun aikataulun mukaisesti.
Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut vahvistamaan YTPP:tä tavoitteenaan säilyttää EU:n rooli
vastuullisena, suorituskykyisenä ja luotettavana toimijana ja globaalina kumppanina rauhan ja
turvallisuuden alalla.
Puheenjohtajakolmikko aikoo tukee reagointikykyisiä, vakaita ja joustavia eurooppalaisia
operaatioita sekä tiiviimpää yhteistyötä, koordinointia ja yhteyksien luomista jäsenvaltioiden
operatiivisten sitoumusten sekä YTPP-siviili- ja sotilasoperaatioiden välille. Puheenjohtajakolmikko
aikoo varmistaa Euroopan rauhanrahaston vakaan toteuttamisen maaliskuussa 2021 hyväksytyn
neuvoston päätöksen mukaisesti.
Puheenjohtajakolmikko on sitoutunut edistämään turvallisuus- ja puolustuskumppanuuksia
kansainvälisten ja alueellisten kumppaniorganisaatioiden kanssa erityisesti EU:n ja Naton
yhteistyön tehostamiseksi sekä EU:n ja YK:n yhteistyön parantamiseksi sovittujen puitteiden
pohjalta sekä kehittämään edelleen kahdenvälisiä suhteita kumppanimaiden kanssa strategisemman
ja räätälöidymmän lähestymistavan pohjalta. EU:n ja Naton yhteistyön osalta
puheenjohtajakolmikko on edelleen täysin sitoutunut asiaan liittyvien yhteisjulistusten
täytäntöönpanoon.
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Puheenjohtajakolmikko aikoo jatkaa työtään YTPP-siviilialan sopimuksen panemiseksi
kokonaisuudessaan täytäntöön alkukesään 2023 mennessä ja perustan luomiseksi kunnianhimoisen
YTPP:n jatkumiselle tulevina vuosina.
Puheenjohtajakolmikko edistää lisäksi suurempaa johdonmukaisuutta puolustukseen liittyvien EU:n
aloitteiden eli pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY), puolustuksen koordinoidun vuosittaisen
tarkastelun (CARD) ja uuden Euroopan puolustusrahaston välillä. Näiden aloitteiden
toteuttamisessa tavoitteeksi olisi asetettava kriittisten suorituskykypuutteiden ja strategisten
riippuvuussuhteiden vähentäminen, erityisesti kun on kyse kehittymässä olevista ja disruptiivisista
teknologioista ja kriittisistä arvoketjuista. Tämä tasoittaa tietä vahvemmalle tekniselle ja teolliselle
perustalle Euroopan puolustuksessa.
Lisätoimia tarvitaan myös, jotta voidaan vahvistaa unionin ja jäsenvaltioiden resilienssiä sekä
niiden kykyä torjua hybridiuhkia, kuten disinformaatiota ja tiedon manipulointia.
Puheenjohtajakolmikko aikoo edistää meneillään olevaa työtä hybridivälineistön kehittämiseksi.
Tärkeitä prioriteetteja ovat myös sen varmistaminen, että unionilla on pääsy globaaleihin
yhteisresursseihin (mukaan lukien avaruus, kyberavaruus, ilmatila ja avomeri), sekä strateginen
pohdinta EU:n avaruus-, turvallisuus- ja puolustusulottuvuuksista ja sotilaallisen liikkuvuuden
parantaminen kaikkialla unionissa. Puheenjohtajakolmikko pyrkii myös vahvistamaan EU:n panosta
merelliseen turvallisuuteen erityisesti päivittämällä EU:n strategiaa, kehittämällä edelleen
koordinoitu läsnäolo merialueilla -konseptia ja tekemällä yhteistyötä rannikkovaltioiden kanssa.
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