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Målsättningar

- Finlands ståndpunkter motsvarar de nationella EU-
politiska riktlinjer

- Man talar med en röst

- Samstämmigheten och kontinuiteten säkerställs

- Man agerar aktivt, snabbt, konstruktivt, 
resultatorienterat och pragmatiskt

- Man påverkar EUs utveckling

EU-samordningssystemet
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• Ärenden som avgörs inom EU behandlas av 
det ministerium till vars ansvarsområde 
ärendet enligt sakinnehållet hör.

• Statsrådets kansli samordnar beredningen 
och behandlingen av ärenden, om inte 
något annat föreskrivs om en viss 
ärendegrupp genom förordning av 
statsrådet.

EU-samordningssystemet
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erna
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-Utrikesutskottet (UTP-
skrivelser)

EU-minister-
utskottet

Pol., ekon. eller
jur. viktiga
ärenden

Statsrådets allmänna
sammanträde

U-

skrivelser

EU-samordningssystemet

Komis-
sionens
förslag

E- och UTP-

skrivelser

Finlands EU-ställning
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• Ordförandeskapet i Europeiska unionens 

råd roterar mellan EU:s medlemsstater var 

sjätte månad.

Allmänt om Finlands EU-

ordförandeskap

• De medlemsstater som har 

ordförandeskapet har ett nära samarbete i 

en grupp om tre medlemsstater, en så kallad 

trio. 

• Rumänien – Finland – Kroatien

Finland har ordförandeskapet från den 1 juli till 

den 31 december 2019

20182017

Rumänien

2019 2020

Kroatien

2021

ORDFÖRANDESKAPET 

HAR TVÅ 

HUVUDUPPGIFTER

1

2

Att planera och 

leda mötena i 

rådet och dess 

förberedande 

organ

Att företräda 

rådet i 

förbindelserna 

med övriga EU-

institutioner
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STATSRÅDETS KANSLI 

Övergripande ansvar för planering och 

genomförande av ordförandeskapet

Avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets 

kansli har till uppgift att samordna beredningen 

av agendan 

Sekretariatet för Finlands EU-ordförandeskap 

svarar för de praktiska arrangemangen av de 

möten som hålls i Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning 

ansvarar för kommunikationen under 

ordförandeskapet

Nyckelaktörer

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION 

VID EU

Hjälper till med förberedelserna i Bryssel och 

med genomförandet av ordförandeskapet

MINISTERIERNA

Ministerierna ansvarar för införandet av 

sådana ärenden på agendan som hör till deras 

ansvarsområden och för stödjandet av sina 

respektive ministrars arbete
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Resurser

1999 2006 2019

MEDLEMS-

STATER 15 25 28

BUDGET
371 miljoner finska 

mark
75 miljoner euro 70 miljoner euro

MÖTEN I 

FINLAND 80 135 90

MÖTESORTER 20

orter

21

orter
Helsingfors
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• Budgetanslaget för de totala kostnaderna för EU-
ordförandeskapet är 70 miljoner euro

• personalkostnader

• mötesarrangemang

• Extra personal (totalt cirka 170)

• statsrådets kansli, sekretariatet för ordförandeskapet och andra 
centraliserade tjänster

• sakkunniga vid ministerierna, programmet för EU-assistenter 
(45)

• extra personal till den ständiga representationen

Resurser
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Institutionnell övergång preliminär

9 maj i Sibiu: Informellt möte 

mellan stats- och 

regeringscheferna

• Beredning av en ny 

strategisk agenda för EU 

23–26 maj Europaparlamentsval

30 juni–2 juli Europeiska rådets extra 

möte

Europeiska rådets ordförande väljs, den 

nya höga representanten utnämns och 

ett förslag till ordförande för 

kommissionen läggs fram

20–21 juni Europeiska rådet

• Strategisk agenda 2019–2024
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Institutionnell övergång preliminär

2–4 juli Europaparlamentets 

plenarsammanträde

• Val av ny talman för 

Europaparlamentet 

Juli–oktober

• Medlemsstaterna nominerar kandidater 

till kommissionsledamöter 

September–november

• Europaparlamentet ordnar utfrågningar 

och röstar om godkännande av 

kommissionen

• Europeiska rådet utser den nya 

kommissionen 

Slutet av året/början av nästa år

• Rådet, kommissionen och Europaparlamentet utbyter synpunkter på prioriteringarna 

för den nya mandatperioden

• Kommissionens arbetsprogram 2020 

15–18 juli Europaparlamentets 

plenarsammanträde

• Den föreslagna ordföranden för 

kommissionen presenterar sina politiska 

riktlinjer och väljs av Europaparlamentet
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Ärvda ärenden – förutseende

Rådets 18-månadersprogram – kontinuitet

Prioriteringar lagstiftningsperioden 2019–2024 – Finlands 

ordförandeskap det första att införliva dessa i rådets arbete

Finlands ordförandeskapsprogram – riksdagens inlägg, regeringen 

godkände i juni

Beredning av agendan
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Ärvda ärenden

• Färre än normalt p.g.a. institutionell övergång

• Trots det högst sannolikt svåra ärenden, t.ex. 

• den fleråriga budgetramen 

• brexit/framtida relationer mellan EU och Storbritannien 

• migrationen

• rättsstaten

• ekonomiska och monetära unionen

Beredning av agendan 
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• Parlamentarisk process: alla politiska partier har bidragit 

• Finlands riksdagsval den 14 april 2019

• Den nya regeringen förberedde programmet och offentliggjorde 

det den 26 juni 2019

Finlands ordförandeskapsprogram
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Regeringsprogrammet, del 3.2.1, Europapolitiken

• Ett starkt, homogent och funktionsdugligt EU som har förmåga 

att lösa globala utmaningar 

• Ett ekologiskt hållbart EU som global klimatledare 

• Ett socialt hållbart och jämställt EU

• Ett ekonomiskt hållbart EU − världens mest konkurrenskraftiga 

ekonomiska region 

• Ett tryggt och säkert EU 

Se även bilaga 7
15

Finlands ordförandeskapsprogram
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Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap 

• att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen

• att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social 

inkludering

• att stärka EU:s ställning som global klimatledare

• att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet

Finlands ordförandeskapsprogram
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Stärkande av rättsstatsprincipen

• Målet är att finna bättre och effektivare sätt att säkerställa 

respekten för de gemensamma värdena i medlemsstaterna 

och att förebygga problem

• Rådets rättsstatsdialog ska utvärderas och utvecklas så att den 

blir mer strukturerad och resultatfokuserad 

• Det arbete som syftar till att införa ett system med inbördes 

granskning kommer att fortsättas

• Förhandlingarna om att skapa villkorlighet mellan mottagande av 

EU-medel och respekt för rättsstatsprincipen fortsätter 

Finlands ordförandeskapsprogram
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Ett konkurrenskraftigt EU med social inkludering

• en övergripande inre marknad

• välfärd och kompetens

• en ambitiös, öppen och regelbaserad handelspolitik

• en inkluderande ekonomisk union

Finlands ordförandeskapsprogram
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EU som global klimatledare

• senast före utgången av 2019 skapa förutsättningar att i 
Europeiska rådet fastställa de centrala elementen i EU:s 
långsiktiga klimatstrategi fram till 2050

• främja genomförandet av energiunionen och 
utsläppsminskningarna

• fortsätta genomföra kommissionens uppdaterade 
bioekonomistrategi

• utvidga åtgärderna inom den cirkulära ekonomin till att omfatta 
nya sektorer

Finlands ordförandeskapsprogram
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EU som global klimatledare (forts.)

• stödja gemensam jordbrukspolitik som bättre än för 

närvarande beaktar klimatförändringarna

• arbeta för att FN:s biodiversitetskonvention ska genomföras

• främja både ett hållbart nyttjande av naturresurserna och 

djurens välbefinnande

• sträva efter att programmen inom den fleråriga budgetramen 

(2021–2027) stöder klimatmålen.

Finlands ordförandeskapsprogram
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Säkerställande av medborgarnas övergripande säkerhet

• EU som en stark, enig och effektiv yttre aktör

• säkerhets- och försvarssamarbete för att skydda Europa 

och skapa säkerhet

• förebyggande och motarbetande av hybridhot

Finlands ordförandeskapsprogram
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Övriga viktiga frågor

• övergripande migrationshantering

• den fleråriga budgetramen (2021–2027)

Finlands ordförandeskapsprogram
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Den fleråriga budgetramen 2021–2027

• Strävan är att under Finlands EU-ordförandeskap slutföra 
rådets förhandlingar om den fleråriga budgetramen

• Den nya moderniserade budgetramen ska effektivt genomföra 
EU:s politiska prioriteringar (de nya och de traditionella 
politikområden)

• Den framhävda villkorligheten stärker EU-finansieringens 
genomslagskraft 

• Finansieringen bör styras med hjälp av förhandsvillkor som gäller 
bland annat tillämpningen av rättsstatsprincipen och 
migrationshantering

Finlands ordförandeskapsprogram
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Den fleråriga budgetramen 2021–2027

• Beslutet om de egna medlen i den nya budgetramen ska vara 

enkelt, transparent och rättvist

• På inkomstsidan främjar Finland förhandlingar för ett 

balanserat slutresultat för de olika medlemsstaterna

Finlands ordförandeskapsprogram
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Möten och andra evenemang i Finland

• Sex informella ministermöten

• Finlands regering träffar Europaparlamentets talmanskonferens 

samt Europeiska kommissionen

• Det maximala antal arbetsgruppsmöten och expertmöten som 

finansieras från budgeten för EU-ordförandeskapet är 80

• Alla de möten som finansieras från budgeten för EU-

ordförandeskapet hålls i Helsingfors

• Europeiska rådets möten, informella möten mellan stats- och 

regeringscheferna och möten mellan stats- och regeringscheferna 

och tredjeland ordnas i Bryssel

• Expertmötena i Finland finansieras av ministerierna
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4–5 juli Konkurrenskraft

11–12 juli Miljö

18–19 juli Rättsliga och inrikes frågor

28–29 augusti 

29–30 augusti

Försvarsministrarna

Utrikesministrarna (Gymnich)

13–14 september Ekonomiska och finansiella frågor

22–24 september Jordbruk

Möten och andra evenemang i Finland;

tidsplan för informella ministermöten
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4–5 juli 2019 Europeiska kommissionens kommissionskollegium 

på besök

6 september 2019 Finlands regering träffar Europaparlamentets 

talmanskonferens

Möten och andra evenemang i Finland;

politiska evenemang
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Mötesplatsen är 

Finlandiahuset



Tack!

heidi.kaila@vnk.fi


