
 
 

  
  

 

Tampere 2017 – Aiheet  
 

1. Committee on Constitutional Affairs (AFCO)  

With the anti-EU rhetoric culminating in Brexit and other calls for EU referendums in several Member States: 
How should the EU respond towards growing skepticism among the European people concerning its func-

tioning and democratic legitimacy? 

23. päivä kesäkuuta, 2016 Brittiläiset äänestivät kansanäänestyksessä lähtevänsä Euroopan Unionista. Vaikka 
tulos tuli monille yllätyksenä, kasvava skeptismi on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Tämä skeptismi näkyy 
parhaiten äärioikeiden, populististen puolueiden noususta kaikkialla Euroopassa. Perussuomalaiset, Yhdisty-
neen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue, Vaihtoehto Saksalle -puolue, sekä monet muut Alankomaissa, Krei-
kassa, Espanjassa ja muualla, ovat nähneet EU:n vastustamisen johdosta heidän kannatuksen kasvavan. Tä-
män lisäksi, jatkuvat kriisit, suurimpina taloudellinen kriisi ja pakolaiskriisi ovat aiheuttaneet monille tyyty-

mättömyyttä EU:ta kohtaan. Eniten kritisoituja ovat EU:n monimutkainen ja byrokraattinen rakenne, sekä sen 
demokraattinen laillisuus. 

 

 

2. Committee on International Trade (INTA) 

With rising opposition to several aspects of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), high-
lighting concerns and slowing what was initially considered inevitable acceptance on both sides of the Atlan-

tic: What position should the EU take towards the TTIP negotiations? 

Vuonna 2013, Euroopan Komissio sai mandaatin aloittaa neuvottelemaan vapaakauppasopimusta, joka tun-
netaan TTIP:nä, Yhdysvaltojen kanssa. TTIP loisi maailman laajimman vapaakauppa-alueen, jonka ansiosta 
tulisi tuhansia uusia työpaikkoja Atlantin molemmille puolille, ja arvioiden mukaan, EU:n BKT kasvaisi noin 
68-113 miljardilla EUR vuoteen 2027 mennessä. Alkuperäinen suunitelma oli allekirjoittaa TTIP kahden vuo-

den sisällä, mutta neuvotteluiden jatkuessa oppositio kasvoi Euroopassa. Kansalaisjärjestöt sekä kansalaiset 
protestoivat, peläten Euroopan tason alenemista kuluttajasuojassa sekä työntekijöiden oikeuksissa. Miten 
EU:n saisi TTIP-neuvottelut loppuun mahdollisimman nopeasti, samalla suojellen Euroopan korkeita stan-

dardeja? 

 

 

3. Committee on Industry, Technology and Research (ITRE) 

Championing green technologies: How can the EU boost research and innovation in green technologies in 
order to establish its role as a global leader in this field? 

Vihreän teknologian kehitys ja siihen investointi, voisi olla EU:lle hyödyllistä. Talouden siirto kohti vihreää 
taloutta auttaisi EU:ta täyttämään sen kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämises-
sä ja osoittaisi EU:n johtavan roolin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Tämän lisäksi taloudellisia hyötyjä 
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ei voi unohtaa. Vihreä teknoologia on tulevaisuus maailmassa, jossa ilmastonmuutos on todellinen kriisi. Jos 
EU on kärjessä kehittämässä uutta vihreeää teknologiaa, se tuo mukanaan monia taloudellisia hyötyjä. 

 

 

4. Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) 

Keeping in mind the moderate economic growth of the Eurozone and its dependence from a slowing global 
economy: How can the EU achieve lasting economic stability within the Eurozone? 

Euroopan talous jatkaa kasvamistaan, mutta vain kohtalaisesti. Vuoden 2016 kasvu on arvioiltaan 1,7%. Sitä 
huolimatta, talouden toipuminen on myös erittäin riippuvainen muusta maailmantaloudesta, jota on koetel-
lut stagnaatio. Kehittyvät taloudet, jotka ovat yksi Euroopalaisten yritysten tärkeimpiä markkinoita, kokevat 
myös hidasta taloudellista kasvua, etenkin Kiina. Tämä, sekä muut mahdolliset tekijät kuten Brexit tai Schen-
gen alueen rajoitukset pakolaiskriisita johtuen, ovat uhka Euroopan talouden toipumiselle. Miten EU voi koh-

data nämä haasteet ja saavuttaa vakauden Euroalueella? 

 

5. Committee on Legal Affairs (JURI) 

The Digital Single Market (DSM) as one of the priorities of the Junker Commission: What steps should the EU 
take towards adapting the DSM in order to maximise the growth potential of the European Digital Economy? 

Sähköisen kaupankäynnin tasot EU:n jäsenmaiden välillä ovat suhteelisen alhaisia, eikä digitaalinen markkina 
ole tällä hetkellä yhtenäinen. Euroopan nykyinen Komissio on tunnistanut yhtenäisen digitaalisen markkinan 
kehittämisen poliitisenä prioriteettina, ottaen huomioon, että toimiva digitaalinen markkina toisi huomatta-

van lisäyksen Euroopan BTK:hen, ja parantaisi tuottavuutta sekä tehokkuutta. Tämän takia on tärkeätä löytää 
yhtenäisen digitaalisen markkinan esteet, ja kehittää sitä digitaaliajan vaatimalle tasolle. 

 

6. Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) 

Breaking the glass ceiling: How can the EU address the growing protest regarding the gender pay gap in Euro-
pe? 

Vaikka sukupuolten välinen palkkaero ei ole näkynyt uutisissa hiljattain, tutkimukset osoittavat edelleen, että 
ongelma on vielä olemassa. Jatkuviin palkkaeroihin jäsenmaiden välillä löytyy monia syitä, ja sen suuruus 

myöskin vaihtelee vahvasti EU-28 maitten sisällä. Ottaen huomioon, että palkkaerot eivät ole ainostaan naisia 
syrjiviä, vaan myös haitallista taloudelle, mitä askelia EU:n tulisi ottaa päästäkseen eroon sukupuolten välisis-

tä palkkaeroista? 

 

7. Committee on Security and Defence (SEDE) 

Revisiting the Common Security and Defence Policy: How should the EU react towards growing conflicts at its 
borders? 



 
 

  
  

Euroopan naapurialueet ovat sekasorrossa. Itä-Ukrainan rauha on hauras, Lähi-idän tilanne on vielä erittäin 
epävakaa Syyrian sisällissodasta johtuen ja ISIS on yksi suurimista uhkista turvallisuudelle. Armenian ja Azer-

baijanin väliset riidat johtivat huhtikuussa 2016 aseeliseen konfliktiin, ja Venäläisen hävittäjän ampuminen 
Turkin ilmaalueella on vain yksi esimerkki Naton ja Venäjän välisistä jännitteistä. Nämä konfliktit vaikuttavat 

myös Eurooppaan, ja Pariisin, Brysselin, ja Istanbulin hyökkäykset todistavat tämän. Miten EU voi minimisoida 
rajoillaan tapahtuvat konfliktit ja sen kautta oman turvallisuutensa uhkat?  

 

 

8. Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs I (LIBE I) 

The end of the Dublin System? With the Common European Asylum Policy being heavily criticised during the 
2015 - 2016 refugee influx, how can the EU develop an Asylum Policy which effectively ensures protection to 

those in need of it while considering the capacities of each Member State? 

Yli miljoona pakolaista saapui EU:hun vuoden 2015 aikana, mikä on korkein määrä vuosikymmeniin. Tämä 
tulva aiheutti yhden EU:n suurimmista kriiseistä. EU:n rajamaat, etenkin Kreikka, Italia ja Unkari kokivat vielä 
suurempia haasteita. Kriisistä johtuen, aikaisempi Dublin II -asteus todettiin epäonnistuneeksi. Asetusta yri-
tettiin uudistaa kiintiö-systeemillä, mutta sitä vastusti vahvasti Visegrád-ryhmä. Miten EU:n pitäisi kehittää 

pakolaispolitiikkaansa kaikille maille hyväksyttävällä tavalla, jotta se kestää tulevaisuuden haasteet? 

 

 

9. Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs II (LIBE II) 

Fighting the fragmentation of the European society: In light of the rising xenophobia in Europe on one hand 
and the radicalisation of certain groups on the other, how can the EU tackle these issues most effectively? 

EU:n jatkuvilla kamppaluilla viime vuosikymmenten aikana, on ollut poliittisten ja taloudellisten vaikutusten 
lisäksi myös huomattavia sosiaalisia vaikutuksia. Erityisesti korkea työttömyysaste on edesauttanut ääri-

oikeston nousua kaikkialla Euroopassa. Näiden puolueiden retoriikka on usein Euroopan integraation vastais-
ta, erityisesti maahamuuttoa vastaan. Terrori-iskut Euroopassa ovat vain pahentaneet tätä maahanmuuton 

sekä muslimien vastaista retoriikkaa. Maahanmuuttajat, sekä muslimit kokevat usein eristäytymistä ja syylis-
tämistä Eurooppalaisissa yhteiskunnissa, mainitusta retoriikasta johtuen. Tutkimukset osoittavat, että tämä 
eristäytymisen tunne johtaa helposti ääriryhmiin liittymiseen. Miten EU voi taistella xenophobiaa ja radikaali-

soitumista vastaan Euroopassa? 

 

 

10. Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) 

Migration as a driving force in the European economy: Considering the lack of qualified work force in several 
sectors of the European economy as well as the aging population across the continent: How can the EU make 

itself more attractive to highly skilled workers from outside the EU? 



 
 

  
  

Viime vuosina on ollut koulutetun työvoiman puute tietyillä aloilla, korkeasta työttymyysasteesta huolimatta. 
Erityisesti teollisuusaloilla tarvitaan lisää päteviä työntekijöitä. Nämä puutteet ovat erityisen näkyviä Saksas-
sa, missä talous jatkuvasti kasvaa, vaikka väestö vanhenee. Jotta Euroopasta löytyisi riittävästi pätevää työ-

voimaa, on tarpeellista tehdä EU:ssa työskentelystä helpommaa ulkomaalaisille työntekijöille. 

 


