
 

Ina Laine 16a 

Euroopan unionin 
viikkokatsaus  

Ambassador School -hanke 

Tiistai 15.5. 
EU–Kuuba-yhteisneuvoston kokous 15.5.2018 

● EU-Kuuba-yhteisneuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa  
● Yhteisneuvosto keskusteli poliittista vuoropuhelua ja tulevasta yhteistyötä koskevan        

sopimuksen täytteenpanosta. 
● Viisi keskeisintä asiaa kokouksessa: 

○ joukkotuhoaseiden leviämisen torjunta. 
○ tavanomaisten aseiden valvonta. 
○ yksipuoliset pakkotoimet ja niiden vaikutukset. 
○ kestävän kehityksen Agenda 2030:n täytäntöönpano sekä. 
○ ihmisoikeudet. 

Kysymys oppilaille: Miksi ihmisoikeudet on EU:lle niin tärkeä asia? 

Vastaus: Koska EU:n perusoikeuskirjassa ihmisoikeudet on yksi perusoikeuksien        
keskeisimmistä arvoista. Kaikilla EU:n toimielimillä, komissio, neuvosto ja parlamentti, on          
oma osansa ihmisoikeuksien turvaamisessa. Vuonna 2012 hyväksyttiin EU:n strategia         
koskien ihmisoikeuksia ja demokratiaa, jossa tavoite on tehostaa EU:n toimintaa          
ihmisoikeuksien alalla ja tehdä siitä tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa. EU on vahvasti           
sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta        
maailmanlaajuisesti. EU syyttikin vuonna 2003 Kuuban hallitusta jatkuvista vakavista         
ihmisoikeuksien rikkomisesta. 

Lähde: Euroopan unioni, Ihmisoikeudet, Luettu 27.5.2018 

 

http://www.consilium.europa.eu/fi/meetings/international-ministerial-meetings/2018/05/15/cuba/?/05/2018
https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_fi


 

 
Keskiviikko 16.5. 
Balkanin maiden EU-toiveet lässähtivät: huippukokous antamassa           
vesitetyn julistuksen, jossa jäsenyyttä ei edes mainita 

● EU-maiden johtajat kokoontuivat Bulgarian Sofiassa epäviralliseen      
huippukokoukseen, jonka pääaiheena oli Länsi-Balkanin maiden jäsenyysnäkymät. 

● EU-komissio kertoi helmikuun strategiassaan, että Serbia ja Montenegro saattavat         
olla vuoteen 2025 mennessä EU-jäseniä. Muiden maiden kohdalla EU-jäsenyys on          
mahdollista myöhemmin.  

 
Kysymys oppilaille: Miten pääsee EU-jäseneksi? 
Vastaus: EU-jäseneksi liittyminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Kaikki Euroopan maat           
voivat hakea jäsenyyttä, jos se kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja on sitoutunut            
edistämään niitä. Liittymisperusteet on määritelty pääosin Kööpenhaminassa vuonna 1993         
pidetyssä Eurooppa-neuvostossa, ja niitä kutsutaan Kööpenhaminan kriteereiksi: 
 

● Maalla täytyy olla vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian,        
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja      
suojelun. 

● Maan markkinatalouden pitää olla toimiva ja pystyä selviytymään kilpailusta ja          
markkinavoimasta EU:ssa. 

● Maalla pitää olla kyky toteuttaa ja laittaa tehokkaasti täytäntöön jäsenyyden          
velvoitteet, myös poliittisen, taloudellisen ja rahaliiton tavoitteiden noudattamalla        
tavalla. 

● Länsi-Balkanin mailla on lisäedellytykset koskien pääasiassa alueellista yhteistyötä        
sekä hyviä naapuruussuhteita. 

Lähde: European comission, Conditions for membership, Luettu 27.5.2018 

 
 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005682728.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005682728.html
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en


 

Torstai 17.5. 
Euroopan unioni haastaa Saksan ja viisi muuta jäsenmaata oikeuteen                 
ilmansaasteista 

● EU-komissio antoi tammikuussa 2018 viimeisen mahdollisuuden Ranskalle, Saksalle,        
Iso-Britannialle,Italia, Unkarille ja Romanialle parantaa ilmanlaatua. 
→ Riittäviä uudistuksia ei ole tapahtunut. 
→ Maat haastetaan EU:n tuomioistuimessa oikeuteen. 

● Ranska, Saksa ja Iso-Britannia rikkoo typpidioksidin raja-arvoja ja Unkari, Italia ja           
Romania taas rikkoivat pienhiukkasille määrättyjä raja-arvoja. 

● Myös Espanjalle, Slovakialle ja Tsekille annettiin varoitus tammikuussa, kuitenkin         
niille annettiin lisäaikaa. 

 
Kysymys oppilaille: Millainen on EU:n sitoutuminen Pariisin sopimukseen? 
Vastaus: 

● Päästökauppajärjestelmän (ETS) alojen uudistus ja päästöjen vähentäminen 43%        
vuodesta 2005 

● Muiden, kuin ETS alojen taakan jakoasetus ja päästöjen vähentäminen 30%          
vuodesta 2005 

● LULUCF-asetus, eli maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous 
→ Tavoitteen päämäärä on ainakin 40% vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä        
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990. 

Lähde: Eurooppa-neuvosto, Luettu 17.5. 

 
 

https://yle.fi/uutiset/3-10210034
https://yle.fi/uutiset/3-10210034
http://www.consilium.europa.eu/fi/infographics/paris-agreement-tools-info/


 

 
Lauantai 19.5. 
Iran vaatii EU:lta "todellisia tuloksia" Yhdysvaltojen pakotteiden             
suhteen 

● EU:n ja Iranin väliset kauppasuhteet vaarantuivat, kun Yhdysvallat ilmoitti 
irtautuvansa Iranin ydinsopimuksesta ja ottavansa jälleen käyttöön Iranin-vastaisia 
pakotteita. 
→ Useat eurooppalaiset suuryhtiöt ovat ilmoittaneet, että niiden toiminta Iranissa on 
mahdotonta jatkaa, jos Yhdysvallat eivät suostu joustamaan pakotteissa. 

● Iran päättää ydinsopimuksen kohtalosta vasta, kun nähdään pystyykö EU 
vastustamaan Yhdysvaltojen pakotteille. 

 
Sunnuntai 20.5. 
Iran: EU:n tuki ei riitä ydinsopimuksen pelastamiseksi 

● Iranin ulkoministeri ilmoitti, ettei Euroopan unioni yritykset pelastaa Iranin kanssa          
solmittua ydinsopimusta ole riittävää. 

● Useat ulkomaalaiset energiayhtiöt ovat jo ilmoittaneet keskeyttävänsä toimintansa        
Iranissa, odotellessaan EU-neuvottelujen tuloksia.  

 
Kysymys oppilaille: Mitä Iran-vastaiset pakotteet merkitsevät? 
Vastaus: Iranin kanssa kauppaa käyvä yritys ei voisi toimia Yhdysvalloissa. 
Lähde: Yle uutiset, EU-maat hakevat keinoja kiertää Trumpin Iran-pakotteet, Luettu           
27.5.2018 

 
 
Keskiviikko 23.5. 
EU:n tietosuojauudistus tuo käyttäjälle oikeuksia ja parantaa             
tietosuojaa – myös Yle uudistaa tietosuojaperiaatteita 

● Tietosuojauudistus parantaa käyttäjän tietosuojaa. Se myös tuo henkilötietojen        
käsittelijöille ja rekisterinpitäjille uusia velvoitteita. 

● EU:n uutta tietosuojauudistusta käytetään 25.5. eteenpäin jokaisessa       
EU-jäsenmaassa. 

● Jokaisella on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä kerätään ja mihin          
tarkoitukseen. Jokainen voi pyytää halutessaan tietonsa nähtäväksi, saada korjata         
virheelliset tiedot ja halutessaan myös poistaa omat tietonsa. 

 
Kysymys oppilaille: Miksi tietosuojauudistus tehtiin? 
Vastaus: Tietosuojauudistuksen uudistaminen alkoi vuonna 2012, koska       
tietosuojalainsäädäntö oli EU:ssa jäänyt jälkeen kehityksestä, eikä vastannut globaaliin         
tietoympäristön olosuhteita ja verkon palvelujen toimintamalleja. Uudistuksessa pyrittiin        

https://yle.fi/uutiset/3-10213794
https://yle.fi/uutiset/3-10213794
http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3956008/Iran+EUn+tuki+ei+riita+ydinsopimuksen+pelastamiseksi
https://yle.fi/uutiset/3-10201964
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/23/eun-tietosuojauudistus-tuo-kayttajalle-oikeuksia-ja-parantaa-tietosuojaa-myos
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/23/eun-tietosuojauudistus-tuo-kayttajalle-oikeuksia-ja-parantaa-tietosuojaa-myos


 

turvaamaan henkilötietojen suoja perusoikeutena, digitaalitalouden kehitys ja tehostamaan        
rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa. 
 
Lähde: Eduskunta, EU:n tietosuojauudistuksen kansallinen täytäntöönpano, Luettu       
27.5.2018 
 

 
 
 

Kuvat: pixabay.com 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/EUn-tietosuojauudistus.aspx

