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UK ON ULKONA – ENTÄS NYT?
Yhdistyneet kuningaskunnat, eli Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, eivät ole olleet enää
helmikuun alusta Euroopan unionin jäsen. Se on dramaattinen uutinen siinä kuvassa,
mitä Euroopan historia on ollut toisen maailmansodan jälkeen: suuren rauhanhankkeen vääjäämättömältä tuntunut laajentuminen ja täydellistyminen koko maanosan
kattavaksi taloudelliseksi ja poliittiseksi yhteisöksi on kokenut valtavan takaiskun.
Samaan aikaan brittien euroero on melko arkipäiväinen luku heidän pitkässä ja
kompleksisessa suhteessaan manner-Eurooppaan. Koko jäsenyytensä ajan se oli
ikään kuin toinen jalka ulkona vaatien poikkeuksia milloin mistäkin. Toisaalta sisämarkkinat, yksi EU:n suurimmista menestyshankkeista oli juuri brittien aikaansaannosta.
Arkipäiväiseltä eropäiväkin tuntui, kun se tapahtui. Markkinoilla oli ehtinyt myllertää
jo useamman kerran ja eroneuvotteluissa ei ollut vauhtia ja vaaratilanteita puuttunut. ”Tulihan se sieltä vihdoin”, saattoi jo moni ajatella - puolin ja toisin. Päivä ei tuonut mukanaan dramatiikkaa, koska mikään ei käytännössä muutu ennen ensi vuodenvaihetta, jolloin siirtymäaika päättyy.
Nyt alkavat kuitenkin uudet haasteelliset ajat. Pitäisi neuvotella uuden suhteen
perusteista. EU:n holistinen lähtökohta ja UK:n ”kauppasopimus plus” näkemys eivät ole sellaisinaan yhteensovitettavissa. Molempien on joustettava selkeästi, jotta
jonkinlainen sopimus olisi valmis ja hyväksyttävissä ennen vuodenvaihdetta. Siksi
riskit sopimuksettomaan eroon ovat vielä ilmeiset. Silti pidän todennäköisimpänä
lopputuloksena jonkinnäköistä syvän kauppasopimuksen ja puitesopimuksen yhdistelmää, joka voidaan hyväksyä ennen vuodenvaihdetta. Siihen liitetään erilaisia
sektorikohtaisia sopimuksia sitä mukaa, kun ne valmistuvat.
Eurooppa ei kuitenkaan ole hajonnut. Eikä tarve eurooppalaiseen yhteistyöhön eri sektoreilla ole vähentynyt – päinvastoin. EU ja UK tarvitsevat toisiaan demokratian ja monenkeskisyyden puolustamisessa globaalisti,
taloudellisesta näkökulmasta sekä puolustus- ja sotilasyhteistyön saralla. Siksi: let’s say ”see you UK” - not farewell.
Juho Romakkaniemi
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja

KOMISSION TIEKARTTA VUODELLE 2020
Tuore Euroopan komissio on aloittanut vauhdilla. Tammikuun 2020 lopussa hyväksytyn
työohjelman pohjalta se valmistelee kuutta yleistavoitetta seuraavasti:
1. EUROOPAN VIHREÄN KEHITYKSEN
OHJELMA

dellista selkeyttä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Eurooppalainen ilmastolaki, jolla vuoden
2050 hiilineutraaliustavoite kirjataan
lainsäädäntöön. Eurooppalainen ilmastosopimus kokoaa yhteen kaikki toimet
koskien alueita, paikallisyhteisöjä, kansalaisyhteiskuntaa, kouluja, elinkeinoelämää
ja kansalaisia. EU johtaa myös Glasgow’ssa
pidettävää COP26-kokousta edeltäviä
kansainvälisiä neuvotteluja. Komissio
esittää aloitteita, joilla torjutaan biodiversiteetin vähenemistä ja tuetaan viljelijöitä.
Strategialla varmistetaan korkealaatuisten,
kohtuuhintaisten ja turvallisten elintarvikkeiden tuottaminen kestävämmällä
tavalla.

3. IHMISTEN HYVÄKSI TOIMIVA
TALOUS

2. EUROOPAN DIGITAALINEN
VALMIUS
Uusi eurooppalainen datastrategia tarjoaa
mahdollisuuden hyödyntää datan arvoa
jatkuvasti lisääntyvänä ja uudelleenkäytettävänä voimavarana. Tämä kattaa digitaalisen tiedon hyödyntämisen sekä tekoälyn
kehittämisen ja käyttöönoton niin, että
kunnioitetaan eurooppalaisia arvoja ja
perusoikeuksia. Euroopan uudistettu
teollisuusstrategia vahvistaa Euroopan
unionin teollisuus- ja innovaatiovalmiuksia. Digitaalisia palveluja koskevalla
säädöksellä vahvistetaan digitaalipalveluiden sisämarkkinoita ja vastataan pienten
yritysten tarpeeseen, joka koskee oikeu-

Komissio aikoo toteuttaa toimia, joilla ekologinen ja digitaalinen siirtymä voidaan
ottaa huomioon EU:n ainutlaatuisessa
sosiaalisessa markkinataloudessa. Samalla
varmistetaan, että EU:n taloudessa yhdistyvät sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kestävyys ja talouskasvu. Jäsenvaltioiden kansallisia perinteitä kunnioittaen komissio
aikoo esittää ehdotukset työntekijöiden
oikeudenmukaisista vähimmäispalkoista
EU:ssa sekä eurooppalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä. Lisäksi varmistetaan tehokas ja oikeudenmukainen
verotus. Komissio aikoo myös ehdottaa
eurooppalaista lapsitakuuta, jotta kaikki
lapset saisivat peruspalveluita. Nuorisotakuulla tuetaan nuorten koulutusta sekä
harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.
4. VAHVEMPI EU MAAILMANNÄYTTÄMÖLLÄ
Strategiat Afrikan ja Länsi-Balkanin naapurimaiden yhteistyötä varten. Komissio aikoo edistää liittymisneuvotteluita
Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa.
Se tekee jatkossa kaikkensa tukeakseen,
päivittääkseen ja edistääkseen sääntöihin perustuvaa järjestelmää niin, että se
vastaisi nykypäivän todellisuutta.

5. EUROOPPALAISEN ELÄMÄNTAVAN
EDISTÄMINEN

6. UUTTA VAUHTIA EUROOPPALAISELLE DEMOKRATIALLE

Maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus
on keskeinen osa turvapaikkapolitiikan
uudistusta. EU:n kansalaisten terveyden
suojelua ja syövän torjuntaa tuetaan.
Panostukset ihmisten osaamiseen sekä tuetaan digitaalisen ja ekologisen siirtymän
mukanaan tuomia haasteita. Uusi EU:n
turvallisuusunionistrategia, jolla tuetaan
jäsenvaltioita turvallisuuden varmistamisessa. Terrorismin ja järjestäytyneen
rikollisuuden torjunta, hybridiuhkien
ehkäiseminen sekä kyberturvallisuuden
tehostaminen ja kriittisen infrastruktuurin
kestokyvyn parantaminen.

Komissio aikoo käynnistää Euroopan
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin, johon kansalaiset otetaan mukaan
vaikuttamaan. Komissio aikoo jatkossakin
varmistaa oikeusvaltiokulttuurin vahvan
aseman EU:ssa. Se tarkastelee, miten
uudet demografiset realiteetit vaikuttavat
muun muassa työllisyyteen, sosiaaliseen
suojeluun, kansanterveyteen, julkiseen
talouteen ja aluepolitiikkaan, digitaaliseen
liitettävyyteen, osaamiseen ja kotouttamiseen.

Hankkeita roskiin ja uusiksi. Komissiolla on kuuden yleistavoitteen alle 43 uutta
politiikkatavoitetta. Se tulee perumaan osan edellisen komission keskeneräisistä
aloitteesta ja uudelleen esittämään osan aloitteista.
Lisätiedot: timo.vuori@chamber.fi

MIKÄ IHMEEN

GREEN DEAL?

Vihreän kehityksen ohjelma (Green
Deal) on EU:n kasvustrategia, jonka
tavoitteena on ilmastoneutraali
Eurooppa vuonna 2050. Ohjelman
pyrkimyksenä on rakentaa nykyaikainen, resurssitehokas ja kilpailukykyinen Eurooppa, jonka talous
toimii päästöttömästi vuoteen 2050
mennessä ja jossa huomioidaan
luonnonvarojen kestävyys.
Green Deal on yksi uuden komission
tärkeimmistä aloitekokonaisuuksista.
Ohjelma sisältää toimet, joilla ilmastoneutraliteetti saavutetaan. Ohjelma
ottaa kantaa oikeudenmukaiseen
siirtymään ja sen rahoittamiseen, EU:n
luontopääoman säilyttämiseen, globaaleihin toimiin kauppapolitiikan saralla
sekä tutkimukseen, koulutukseen ja
digitalisaatioon liittyen.
Ensimmäinen askel on maaliskuussa
esiteltävä ilmastolaki, jossa tavoite
ilmastoneutraaliudesta viedään lakiin.
Maaliskuussa julkaistaan myös EU:n
teollisuusstrategia ja kiertotalouden
edistämisohjelma. Vuoden 2020 aikana
komissio etenee myös muun muassa
energiaverodirektiivin uudistamisen,
päästökaupan laajentamisen sekä

hiilitullien käyttöönoton suunnitelmien
kanssa.
Euroopan komission kunnianhimoinen
ilmastopolitiikka on kannatettavaa.
Ilmastonmuutos ja vastuullisuus ovat
keskeisessä roolissa myös kauppakamareiden toiminnassa. Keskuskauppakamari esimerkiksi sitouttaa ja kouluttaa
yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.
Ilmastopolitiikan ja Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman onnistumisen
ratkaisevat kuitenkin yksityiskohdat.
Toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi
on toteutettava niin, että EU-alueen
talouskasvu, teollisuuden toimintaedellytykset sekä työpaikat säilyvät.
Green Dealin alla valmisteltavat lainsäädäntöhankkeet voivat vaikuttaa
merkittävästi Suomen kilpailukykyyn.
On erittäin tärkeää, että Suomi vaikuttaa
tulevaan lainsäädäntöön jo valmisteluvaiheessa ja varmistaa, että komission
tulevat lainsäädäntöesitykset ovat
Suomen kilpailukykyä ja kansallista etua
tukevia.
Lisätiedot:
johanna.sipola@chamber.fi

UUTTA ILMASTORAHAA
Siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen koskettaa Euroopassa kaikkia toimialoja,
alueita ja jäsenvaltiota. Fossiilisista energiamuodoista luopuminen aiheuttaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka ravistelevat eri tavoin. Komissio
esittää osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia (Just Transition Fund, JTF), jolla rahoitetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista ja tarjotaan tukea investointien aikaansaamiseksi.
JTF-rahaston avulla halutaan keskittyä niihin alueisiin ja toimialoihin, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. Rahoituksella halutaan tukea erityisesti toimia taloudellisen rakenteen
uudistamiseksi. Esimerkkinä tästä hiilivaltaiset alueet, joilla työpaikat vähenevät vihreän
siirtymän myötä. Rahoituksen piirissä on myös turpeesta ja öljyliuskeesta luopuminen.
Toimet voivat olla esimerkiksi työttömien uudelleenkoulutusta tai innovatiivisten startup- ja pk-yritysten tukemista, jotta uutta liiketoimintaa voidaan luoda. Taantuvilla aloilla
tukea voitaisiin käyttää toiminnan asteittaiseen lopettamiseen.
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tulee sisältämään 7,5 miljardia euroa uutta EU-rahoitusta. Suomen saannoksi rahastosta on kirjattu 165 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa
29,90 euroa asukasta kohden. Ruotsissa vastaava luku on 6 euroa. Rahasto tarjoaa tukea
seuraavan seitsemän vuoden ajaksi ja sen toiminta alkaa uuden EU-budjettikauden alkaessa ensi vuoden alussa.
Täysin vastikkeetonta EU-rahoitus ei ole. EU-rahoituksen saamiseksi Suomen on sitouduttava myöntämään kansallista rahoitusta. Lisäksi EU-budjetista saatavia aluekehitysvaroja
on suunnattava toimiin, jotka helpottavat siirtymää ilmastoneutraaliin talouteen. Toisena
ehtona JTF-rahaston hyödyntämiselle on kansallisesti laadittava suunnitelma, jossa arvioidaan millä toimilla ja millä alueilla siirtymää vähähiiliseen talouteen pehmennetään.
Jäsenvaltiot neuvottelevat yhdessä komission kanssa, mitkä alueet ovat oikeutettuja saamaan tukea esitettyjen suunnitelmien perusteella. Komission julkaisemassa maaraportissa arvioitiin, että Suomessa tukea kaivattaisiin eniten Pohjois- ja Itä-Suomessa.
Uuden rahaston toimintaan liittyy vielä monia kysymyksiä. Suomen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä tarvitsee kuitenkin tuekseen laajaa keinovalikoimaa, JTF-rahaston hyödyntäminen on yksi niistä.
Lisätiedot: paivi.wood@chamber.fi

SÄÄNTELYÄ
YRITYSVASTUUSTA
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaan komission tavoitteena on sisällyttää
kestävyys syvemmin yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiin, jotta yritykset ottaisivat
paremmin huomioon pitkän aikavälin kehitys- ja kestävyysnäkökohdat. Komissio julkaisi
helmikuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin sitä, miten yritykset selvittävät toimitusketjunsa ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia koskevissa kysymyksissä. Tutkimuksessa selvitettiin myös yritysvastuun sääntelyyn liittyviä vaihtoehtoja sekä niiden hyötyjä ja kustannuksia.
Tutkimukseen vastanneiden yritysten mukaan tärkeimmät syyt ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten selvittämiseen olivat maineriskin hallinta sekä sijoittajien ja kuluttajien
odotukset. Tutkimuksen mukaan selvä enemmistö tutkimukseen vastanneista yrityksistä
kannatti yritysvastuun sääntelyä EU-tasolla kansallisen tason sääntelyn sijaan. EU-sääntelyä puoltaviksi seikoiksi mainittiin muun muassa oikeusvarmuus ja tasapuoliset kilpailuedellytykset. Myös Suomessa on parhaillaan käynnissä hallitusohjelmaan perustuva
oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista.
Raporttivelvoitteet muuttuvat
Yritysvastuuseen liittyy kiinteästi myös
muita kuin taloudellisia tietoja koskeva
raportointi. Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa komissio on käynnistänyt
julkisen kuulemisen muita kuin taloudellisia tietoja koskevan direktiivin uudistamisesta. Direktiivi koskee Suomessa tällä
hetkellä sellaisia pörssiyhtiöitä, pankkeja
ja vakuutusyhtiöitä, joilla on yli 500 työntekijää. Komissio tavoittelee ilmasto- ja
ympäristötietojen julkistamisen lisäämistä,
jotta sijoittajat saisivat enemmän tietoja
kestävistä sijoitusmahdollisuuksista sekä
voisivat paremmin suunnata sijoituksiaan
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden
mukaisesti.

Kestävät sijoitukset tarkastelussa
Vuoden 2019 lopussa Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää koskevan asetuksen sisällöstä. Asetus määrittelee jatkossa sen,
milloin tietyt taloudelliset toiminnot voidaan katsoa ympäristön kannalta kestäviksi.
Jotta taloudellinen toiminta voitaisiin katsoa ympäristön kannalta kestäväksi, sen tulee
edistää vähintään yhtä asetuksen kuudesta ympäristötavoitteesta. Lisäksi toiminta ei saa
aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksen ympäristötavoitteille ja toiminnan on täytettävä tietyt sosiaalisia näkökohtia koskevat vähimmäisvaatimukset.
Komission nimeämän asiantuntijatyöryhmän loppuraportti kestävien sijoitusten luokittelusta julkaistaan maaliskuussa. Loppuraportissa esitetään asiantuntijatyöryhmän
näkemys siitä, minkä toimintojen voidaan katsoa tukevan eniten ilmastonmuutoksen
torjuntaa tai ilmastonmuutokseen sopeutumista. Komissio laatii raportin pohjalta EU:n
kestävyysluokitusjärjestelmän ilmastotavoitteita koskevat säännökset vuoden 2020 aikana. Lisäksi komission on määrä laatia vuoden 2021 loppuun mennessä vastaavat säännökset EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän muiden ympäristötavoitteiden osalta. Kriteeristöä on myös tarkoitus päivittää säännöllisesti.
Kestävyysluokitusjärjestelmää tullaan hyödyntämään muun muassa Kestävä Eurooppa
-investointiohjelmassa sekä uudistetussa kestävän rahoituksen strategiassa. Komissio aikoo myös selvittää, miten julkinen sektori voisi hyödyntää kestävyysluokitusjärjestelmää.
Lisätiedot: ville.kajala@chamber.fi

TEKOÄLY EUROOPASSA
Euroopan komission tammikuussa julkaisemassa työohjelmassa digitalisaatioon liittyvät kysymykset, tekoäly mukaan lukien, ovat keskeisessä asemassa. Komissio esitteli
19.2.2020 tekoälyä koskevan valkoisen kirjan, joka muodostaa pohjan unionin tekoälyä
koskevalle toiminnalle.
Valkoisen kirjan yksi keskeisimpiä tavoitteita on luoda yhteinen eurooppalainen lähestymistapa tekoälyyn. Tärkeä päämäärä on sisämarkkinoiden pirstaloitumisen estäminen.
Tekoälyä koskevassa valkoisessa kirjassa on tuotu esille, että tekoälyyn liittyy sekä suuria
mahdollisuuksia että potentiaalisia riskejä. Tekoäly voi edistää merkittävästi innovaatiotoimintaa, mutta sitä kehitettäessä ja hyödynnettäessä tulee kunnioittaa eurooppalaisia
arvoja.
Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että tekoälyä koskevassa sääntelyssä korostetaan
sektorikohtaista joustavuutta ja teknologianeutraliteettia. Kuten komissio on perustellusti todennut, ”not one size fits all”. Tämä tulee ottaa huomioon tulevaisuuden sääntelytoimia harkittaessa.
Komissio on esitellyt valkoisessa kirjassa tekoälyä koskevan eurooppalaisen sääntelykehikon tärkeimmät elementit tulevaisuudessa. Lähtökohtana on, että sitovaa sääntelyä
esitetään sovellettavaksi vain, kun kyseessä on korkean riskin sektori tai järjestelmä.
Merkittävimpiä ovat turvallisuuteen, perusoikeuksiin ja tietosuojaan liittyvät riskit.
Valkoinen kirja sisältää myös muun muassa
seuraavat ehdotukset tekoälyä koskien:
•
Varmistetaan, että jokaisessa jäsenvaltiossa
on digital hub -yksikkö, jossa keskitytään
tiettyyn tekoälyä koskevaan erikoisalaan
•
Muille kuin korkean riskin tekoälysovelluksille ehdotetaan vapaaehtoista laadunvalvontajärjestelmää
•
Tutkimus- ja innovaatioprioriteetteja pyritään
virtaviivaistamaan, jotta tekoälyyn liittyvää
huippuosaamista voidaan edistää
•
Julkisen ja yksityisen sektorien välillä luodaan
kumppanuus tekoälyn ja robotiikan aloilla
Tekoäly on keskeinen osa Euroopan digistrategiaa.
Lisätiedot: erkko.meri@chamber.fi

VINKIT BRYSSELIN
KABINETEISTA - LYHYESTI
•

Vihreän kasvun metsästys: Uusi komissio on käynnistänyt vauhdilla
toimet Euroopan muokkaamisen ilmastoneutraaliksi. Kunnianhimoiset tavoitteet ovat oikeansuuntaisia, mutta niiden saavuttaminen vaatii paljon
kompromisseja. Myös parlamentilla on kunnianhimoiset tavoitteet, mutta
EU-maiden kesken on näkemyseroja keinoista. Suomenkin on nyt oltava
erityisen valppaana EU-pöydissä.

•

Kova Brexit uhkana: Kesään mennessä EU:n pitäisi saada aikaiseksi
kalastussopu brittien kanssa ja syksyllä sopu uudesta kauppasuhteesta
1.1.2021 alkaen. EU haluaa pitää kaupan esteet pieninä, mutta samalla
vaatii Britanniaa olemaan ryhtymästä verokilpailuun tai vapaamatkustajaksi työ-, kuluttajansuoja- tai ympäristönormien osalta. Britannia ei ole
tähän valmis, joten neuvotteluista tulee vaikeat. Jopa Britannian ero ilman
sopimusta kauppasuhteista eli kova Brexit on mahdollinen.

•

Kriisit taas pelkona: Nopeasti
leviävä koronavirus ja Turkin
suunnalta tulevat pakolaiset ovat
kasvava uhka Euroopalle, mikä
voi eri tavoin hankaloittaa uuden komission työtä ja vaikeuttaa eri EU-maiden tilannetta
ja taloutta. Yllättävät poliittiset
ja taloudelliset kriisit voivat taas
koetella EU:n päätöksentekoa ja
EU-maiden keskinäistä yksituumaisuutta ajankohtana, jolloin
EU:n pitäisi olla vahva ja yksituumainen niin suhteessa muihin
suurvaltoihin.

YHTEENVETO
KOMISSIO VAUHDISSA: KOMISSIO ON KÄYNNISTÄNYT
KUNNIANHIMOISEN TYÖOHJELMANSA. VUONNA 2020
FOKUKSESSA OVAT VIHREÄ TALOUS JA DIGITALISAATIO.
MOLEMMAT OVAT SUOMEN KANNALTA ELINTÄRKEITÄ HANKKEITA.
ONNISTUESSAAN KOKO EU SAA GLOBAALIA KILPAILUKYKYÄ.

VASTUU KOROSTUU: YRITYSTEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN
OHELLA EKOLOGISET JA SOSIAALISET SEIKAT OVAT PINNALLA.
YMPÄRISTÖVASTUUN OHELLA ESILLÄ LAAJEMPI YRITYSVASTUU
MUKAAN LUKIEN IHMISOIKEUDET HANKINTAKETJUISSA. EITALOUDELLISEN TIEDON RAPORTOINTIA TULLAAN LISÄÄMÄÄN.

DIGITALISAATIO KÄYTÄNNÖSSÄ: GLOBAALI KILPAILU
DIGIMAAILMASSA ON KIRISTYMÄSSÄ, VEROTUS JA TIETOSUOJA
YKSI KILPAILUTEKIJÄ. EU:N GDPR-TIETOSUOJASÄÄNTELY
HERÄTTÄÄ KANSAINVÄLISESTI KATEUTTA, SILLÄ TIETO JA SEN
HALLINTA ON VALTAA.

Kauppakamarin EU-katsaus – koonnut
Timo Vuori
johtaja, kv- ja EU-asiat, Keskuskauppakamari
puh. 050 553 5319, email: timo.vuori@chamber.fi
@TimoVuori

VIISI VINKKIÄ EUROOPALLE
- KAUPPAKAMARIEN EU-TEESIT
1.

Aidot sisämarkkinat luovat kasvua ja työtä

2. Kasvua haettava uusiltakin markkinoilta
3. Oikeat eväät kestävään kasvuun
4. Tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia
5. Yhtenäinen eu pärjää globalisaatiossa
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