
EUROOPAN KOMISSIO
- Yksi komissaari jokaisesta jäsenmaasta
- Verrattavissa maan hallitukseen
- Edustaa EU:ta

EUROOPAN PARLAMENTTI
- Enintään 751 jäsentä (meppiä)
- Päätöksentekoelin
- Edustaa EU-kansalaisia

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO
- Yksi ministeri jokaisesta jäsenmaasta
- Päätöksentekoelin
- Edustaa jäsenmaita
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TEHTÄVÄPOHJA 

EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENEN KENGISSÄ

TEHTÄVÄN KULKU
Astutte nyt Euroopan parlamentin jäsenen (mepin) kenkiin. Euroopan unionin kansalaiset valitsivat 
teidät välittömillä vaaleilla Euroopan parlamenttiin. Teidän tehtävänne on nyt tarkistaa (=muuttaa), 
hyväksyä tai hylätä lainsäädäntöehdotuksia. He odottavat sitä teiltä.

Pelilaudalle on asetettu kortteja tyhjä puoli ylöspäin. Kortit on numeroitu. Aloittakaa kortista 1: Yksi 
ryhmän jäsen kääntää kortin ja lukee ääneen, mitä kääntöpuolelle on kirjoitettu. Sen jälkeen ryhmä 
tekee annetut tehtävät.

Edetkää kortin 1 jälkeen järjestyksessä kortteihin 2, 3 ja 4. Älkää ylittäkö kortteihin merkittyä aikaa. 
Tehkää muistiinpanoja tähän tehtäväpohjaan.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON VAATIMAT MUUTOKSET
Kirjoittakaa vaaditut muutokset lyhyesti tähän alle (kortti 2).

EUROOPAN PARLAMENTIN ESITTÄMÄT MUUTOKSET
Kirjoittakaa tähän alle muutokset (tarkistukset), joita itse esitätte Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotukseen. Tästä tulee uusi lakiesityksenne. Kannattaa ottaa huomioon sekä neuvoston 
vaatimat muutokset (kortti 2) että eri sidosryhmien antamat tiedot (kortti 3). 

Luetelkaa perustelut/syyt, joiden vuoksi Euroopan parlamentin jäseninä katsotte, että juuri laatimanne 
lakiesitys tarjoaa parhaan ratkaisun (kortti 4).  

1.

2.

3.
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1. KOMISSION LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUS  
“TUPAKOINTI EU:SSA”

Tavoitteena on, että nuoret eivät tupakoisi. Sen vuoksi Euroopan komissio ehdottaa, että... 

1 artikla:  ...tupakkapakkauksissa on oltava terveysvaroitukset, kuten aiemmissa EU-säädöksissä on 
päätetty.

2 artikla:  ...eri valmistajien pakkausmallit eivät enää saa olla erilaisia. Kaikkien tupakkapakkausten 
on oltava samanlaisia, ja niissä voidaan käyttää vain yhtä kirjasinlajia, jolla ilmoitetaan 
tupakkamerkin nimi ja valmistaja.

3 artikla:  ...tupakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaille kielletään koko EU:ssa.

Vastuuvapauslauseke: Tehtävä ei vastaa muodoltaan eikä sisällöltään täysin ja tarkasti todellisuutta eikä siinä esitetä Euroopan parlamentin, Euroopan komission, 
Euroopan unionin neuvoston tai lobbaajien todellisia näkemyksiä. Simulaatiotehtävä on laadittu vain opetustarkoituksiin, ja osa valinnoista on tehty yksinomaan 
tämän perusteella.

Vastuuvapauslauseke: Tehtävä ei vastaa muodoltaan eikä sisällöltään täysin ja tarkasti todellisuutta eikä siinä esitetä Euroopan parlamentin, Euroopan komission, 
Euroopan unionin neuvoston tai lobbaajien todellisia näkemyksiä. Simulaatiotehtävä on laadittu vain opetustarkoituksiin, ja osa valinnoista on tehty yksinomaan 
tämän perusteella.
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2. KOMISSION LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUS  
“EU:N ARMEIJA?”

Tavoitteena on vahvistaa EU:n painoarvoa maailmanpolitiikassa. Sen vuoksi Euroopan komissio 
ehdottaa, että... 

1 artikla:  ...perustetaan EU:n armeija.

2 artikla:  ...tätä armeijaa käytetään kuivuuden ja tulvien kaltaisissa humanitaarisissa katastrofeissa 
sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolella. Sen on myös mahdollista tulla väliin EU:n ulkopuolisissa 
konflikteissa, esim. Syyriassa.



Vastuuvapauslauseke: Tehtävä ei vastaa muodoltaan eikä sisällöltään täysin ja tarkasti todellisuutta eikä siinä esitetä Euroopan parlamentin, Euroopan komission, 
Euroopan unionin neuvoston tai lobbaajien todellisia näkemyksiä. Simulaatiotehtävä on laadittu vain opetustarkoituksiin, ja osa valinnoista on tehty yksinomaan 
tämän perusteella.

Vastuuvapauslauseke: Tehtävä ei vastaa muodoltaan eikä sisällöltään täysin ja tarkasti todellisuutta eikä siinä esitetä Euroopan parlamentin, Euroopan komission, 
Euroopan unionin neuvoston tai lobbaajien todellisia näkemyksiä. Simulaatiotehtävä on laadittu vain opetustarkoituksiin, ja osa valinnoista on tehty yksinomaan 
tämän perusteella.

3. KOMISSION LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUS  
“EU JA MAAPALLON LÄMPENEMINEN”

Tavoitteena on estää maapallon lämpeneminen kriittistä 2 celsiusasteen rajaa enemmän. Sen vuoksi 
Euroopan komissio ehdottaa, että...

1 artikla:  ...vähintään 50 prosenttia EU:n energian loppukäytöstä olisi perustuttava uusiutuviin 
energialähteisiin, kuten aurinko- ja tuulivoimaan, vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050 
mennessä osuuden on oltava 100 prosenttia. 

2 artikla:  ...EU omaksuu johtavan roolin kansainvälisissä ilmastokonferensseissa ja vakuuttaa maailman 
muut maat siitä, että on ryhdyttävä tositoimiin.
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4. KOMISSION LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUS  
“EUROOPPALAINEN DEMOKRATIA”

Tavoitteena on lisätä Euroopan unionin kansalaisten osallistumisaktiivisuutta ja varmistaa, että EU:sta 
saadaan oikea käsitys. Sen vuoksi Euroopan komissio ehdottaa, että...

1 artikla:  ... europarlamenttivaaleissa äänestämisestä tehdään pakollista kaikissa jäsenmaissa. 
Siten kaikkien kansalaisten on pakko miettiä, kenet valitsevat edustajakseen Euroopan 
parlamenttiin.

2 artikla:  ... eurooppalainen kansalaiskokous, joka koostuu joka kerta satunnaisesti valituista 
kansalaisista, antaa oman panoksensa kaikkeen uuteen lainsäädäntöön. Euroopan komission, 
Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston olisi kaikkien otettava päätöksissään 
huomioon eurooppalaisen kansalaiskokouksen panos.



5. KOMISSION LAINSÄÄDÄNTÖEHDOTUS  
“EUROOPPAAN SAAPUVAT PAKOLAISET”

Tavoitteena on selvitä nykyisestä ja mahdollisesta tulevasta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden 
tulosta EU:hun ja varmistaa kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen. Sen vuoksi Euroopan 
komissio ehdottaa, että...  

1 artikla: ...jokainen EU:n jäsenmaa tarjoaa turvapaikanhakijoille turvan EU:n vähimmäisvaatimusten 
mukaisesti: Kaikilla turvapaikanhakijoilla on hakemuksensa käsittelyn aikana oikeus ruokaan, 
majoitukseen, koulutukseen ja terveydenhoitoon sekä mahdollisuus työntekoon. 

2 artikla: ...olisi otettava käyttöön koko EU:ta koskeva turvapaikanhakijoiden pysyvä siirtosuunnitelma. 
Näin jokainen maa tekisi asian hyväksi yhtä paljon.

3 artikla: ...kuhunkin maahan sijoitettavien turvapaikanhakijoiden määrä perustuu useisiin kriteereihin:
-  kunkin maan bruttokansantulo (BKTL)
-  väestö
-  työttömyysaste
-  toimet, joita maa on jo tehnyt sota-alueilta saapuneiden pakolaisten majoittamiseksi ja 

uudelleensijoittamiseksi

4 artikla:  …olisi järjestettävä laaja EU:n pelastusoperaatio Välimerellä olevien hädänalaisten 
maahanmuuttajien* pelastamiseksi, jotta estetään uudet kuolonuhrit. Jokainen jäsenmaa on 
velvollinen osallistumaan operaatioon bruttokansantulonsa mukaisesti.

Vastuuvapauslauseke: Tehtävä ei vastaa muodoltaan eikä sisällöltään täysin ja tarkasti todellisuutta eikä siinä esitetä Euroopan parlamentin, Euroopan komission, 
Euroopan unionin neuvoston tai lobbaajien todellisia näkemyksiä. Simulaatiotehtävä on laadittu vain opetustarkoituksiin, ja osa valinnoista on tehty yksinomaan 
tämän perusteella.

* AVAINTERMIT:
Maahanmuuttaja/siirtolainen: Henkilö, joka muuttaa kotimaastaan toiseen maahan mistä tahansa syystä. Tämä on yleistermi.
Pakolainen: Pakolainen on maahantulija, joka on joutunut pakenemaan kotimaastaan vainon, sodan tai väkivallan vuoksi. Hänellä on perusteltua 
aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisten mielipiteiden tai tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen 
vuoksi.
Turvapaikanhakija: Kun pakolainen hakee suojaa oman maansa ulkopuolelta, hän hakee turvapaikkaa, jotta hänelle myönnettäisiin pakolaisasema ja 
hän saisi oikeudellista suojaa ja aineellista apua. Turvapaikkahakemuksen käsittelyn aikana häntä kutsutaan turvapaikanhakijaksi.
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1.  Lukekaa Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotus. (1 minuutti)

2.  Keskustelkaa ryhmässä lyhyesti ehdotuksesta: 
Mistä siinä on kyse? Pyytäkää tarvittaessa 
opettajalta lisätietoja. (1 minuutti)

3.  Jokainen ryhmän jäsen miettii hetken, onko 
hän samaa vai eri mieltä ehdotuksen kanssa. 
Sen jälkeen jokainen vuorollaan esittää 
näkemyksensä muille ryhmän jäsenille.

Ministerineuvosto ei ole täysin samaa mieltä 
komission ehdotuksen kanssa. Haluaisimme siihen 
seuraavia muutoksia:

2 artikla: Pakkauksissa saa näkyä tupakkamerkin 
logo.

3 artikla: Vain jäsenmaat voivat päättää 
tupakkatuotteiden ostoikärajasta. EU ei voi.

Kirjoittakaa nämä muutokset (tarkistukset) 
tehtäväpohjaan. (2 minuuttia)

Tupakanvalmistajat pitävät nuoria ”korvaavina 
tupakoitsijoina”, koska nuorten on määrä korvata 
tupakoinnin seurausten vuoksi kuolleet. Siksi 
kehotamme Euroopan parlamenttia asettamaan 
tupakan ostoikärajaksi 21 vuotta 18 vuoden sijasta.

Olette laatineet oman muutetun 
lakiesityksenne.
Nyt teidän on saatava koko Euroopan 
parlamentti sen taakse. Laatikaa uudesta 
lakiesityksestänne lyhyt esittely muille mepeille 
(luokkatovereillenne). Käyttäkää tehtäväpohjaa ja 
edetkää seuraavasti: (3 min)

1.  Ottakaa esille komission alkuperäinen 
lainsäädäntöehdotus ja lukekaa se ääneen.

2.  Kertokaa luokkatovereillenne, mitä muutoksia 
neuvosto vaati siihen.

3.  Lukekaa uusi lakiesityksenne ääneen.

4.  Esittäkää 2–3 syytä tai perustelua, joiden vuoksi tästä 
on hyötyä EU:n kansalaisille. Valmistelkaa perustelut 
etukäteen ja kirjoittakaa ne tehtäväpohjaan.

• EU:n väestöstä 26 prosenttia ja EU:ssa asuvista 
15–24-vuotiaista 29 prosenttia tupakoi.

• 80 prosenttia tupakoijista on aloittanuttupakoinnin 
alle 18-vuotiaana.

• Kaksi kolmasosaa tupakoijista kuolee tupakoinnin 
seurauksena. 

• Tupakointi aiheuttaa EU:ssa vuosittain lähes 700 000 
kuolemantapausta. 

• Miljoonilla tupakoijilla on tupakointiin liittyviä 
sairauksia, kuten syöpää. 

• EU arvioi, että tupakointi maksaa Euroopan terveyden-
huoltojärjestelmille noin 25 miljardia euroa vuodessa.

EUROOPAN  
KOMISSIO

EUROOPAN UNIONIN  
NEUVOSTO

NUORTEN TUPAKOINNIN 
EHKÄISEMISTÄ EDISTÄVÄ SÄÄTIÖ

TIETOJA JA  
TILASTOJA

EUROOPAN  
PARLAMENTTI

Olemme erittäin tyytyväisiä tähän uuteen 
ehdotukseen. Haluamme hillitä ihmisiä 
aloittamasta tupakointia ja katsomme, 
että neutraalit pakkaukset auttavat selvästi 
vähentämään tupakoinnin houkuttelevuutta. 

Kannustamme Euroopan parlamenttia 
säilyttämään tämän lainsäädäntöehdotuksen 
mahdollisimman vahvana.

Me tupakanvalmistajat, emme ole tyytyväisiä 
komission uuteen ehdotukseen. Pyydämme 
Euroopan parlamenttia hylkäämään sen. Olemme 
jo ryhtyneet moniin toimiin: Tupakkamainokset 
on kielletty, ja pakkauksiin painetaan jo 
suurikokoiset varoitukset. Ei pidä unohtaa, että 
tupakanvalmistajien ansiosta valtiot saavat 
vuosittain verotuloja yli 100 miljardia euroa. 
Olemme myös suuri työllistäjä. Ehdotuksen myötä 
EU:sta voisi kadota 175 000 työpaikkaa.

SYÖVÄNTORJUNTASÄÄTIÖ TUPAKANVALMISTAJAT

Nyt on teidän vuoronne. Euroopan parlamentin 
jäseninä voitte muuttaa lainsäädäntöehdotusta 
sen mukaan, mikä teidän mielestänne parhaiten 
palvelee EU-kansalaisten etuja. MUTTA: Teidän on 
otettava huomioon neuvoston näkemykset (ks. 2) 
sekä komission alkuperäinen lainsäädäntöehdotus. 
Käyttäkää myös sidosryhmiltä (eturyhmiltä) saatuja 
tietoja. 

Toimikaa seuraavasti:

1. Kääntäkää sidosryhmäkortit yksi kerrallaan ja lukekaa 
ne ääneen (jokainen ryhmän jäsen vuorollaan lukee 
yhden korteista ääneen). Nämä kortit ovat niitä, 
joiden kulmaan on merkitty jokin symboli. Jatkakaa, 
kunnes olette lukeneet kaikki kortit. (2 min)

2.  Laittakaa kortit tekstipuoli ylöspäin pöydälle, jotta 
kaikki ryhmässä näkevät tiedot.

3.  Keskustelkaa ryhmässä alkuperäisestä 
lainsäädäntöehdotuksesta ja käykää läpi kaikki 
artiklat. Aloittakaa 1 artiklasta: Kuka on samaa mieltä 
ja kuka eri mieltä? Käyttäkää sidosryhmiltä saatuja 
tietoja perustelujenne pohjana. Käykää läpi kaikki 
artiklat samaan tapaan. (6 min)

4.  Tehkää muutettu lakiesitys, josta kaikki ryhmän 
jäsenet ovat samaa mieltä. Voitte muuttaa artiklojen 
sisältöä, poistaa niitä tai lisätä uusia. Kirjoittakaa uusi/
muutettu lakiesityksenne tehtäväpohjaan. (6 min)

TEEMA 1:
TUPAKOINTI EU:SSA
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1.  Lukekaa Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotus. (1 minuutti)

2.  Keskustelkaa ryhmässä lyhyesti ehdotuksesta: 
Mistä siinä on kyse? Pyytäkää tarvittaessa 
opettajalta lisätietoja. (1 minuutti)

3.  Jokainen ryhmän jäsen miettii hetken, onko 
hän samaa vai eri mieltä ehdotuksen kanssa. 
Sen jälkeen jokainen vuorollaan esittää 
näkemyksensä muille ryhmän jäsenille.

Olette laatineet oman muutetun 
lakiesityksenne.
Nyt teidän on saatava koko Euroopan 
parlamentti sen taakse. Laatikaa uudesta 
lakiesityksestänne lyhyt esittely muille mepeille 
(luokkatovereillenne). Käyttäkää tehtäväpohjaa ja 
edetkää seuraavasti: (3 min)

1.  Ottakaa esille komission alkuperäinen 
lainsäädäntöehdotus ja lukekaa se ääneen.

2.  Kertokaa luokkatovereillenne, mitä muutoksia 
neuvosto vaati siihen.

3.  Lukekaa uusi lakiesityksenne ääneen.

4.  Esittäkää 2–3 syytä tai perustelua, joiden vuoksi tästä 
on hyötyä EU:n kansalaisille. Valmistelkaa perustelut 
etukäteen ja kirjoittakaa ne tehtäväpohjaan.

• Yhdysvaltojen sotilasmenot ovat 
suurimmat maailmassa (649 miljardia 
dollaria), toisena on Kiina (250 miljardia 
dollaria) ja kolmantena Saudi-Arabia (250 
miljardia dollaria) (2018, Statista).

• Maailman sota-arsenaalien odotetaan 
kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä 
vuoteen 2016 verrattuna.

EUROOPAN  
KOMISSIO

EUROOPAN UNIONIN  
NEUVOSTO

RIIPPUMATON  
AJATUSHAUTOMO

KANSALAISLIIKETIETOJA JA  
TILASTOJA

EUROOPAN  
PARLAMENTTI

Libyan ja Afganistanin tilanne heikkeni 
sotilaallisen väliintulon jälkeen. Aseilla ei ratkaista 
konflikteja. Emme halua EU:n investoivan omaan 
armeijaan. Ihmiset eivät halua tätä armeijaa eivätkä 
halua, että Euroopan puolustukseen käytetään 
enemmän rahaa.

Ja vielä yksi asia: Mitä kieltä tässä armeijassa 
puhuttaisiin? Englantia? Ranskaa? Vai jotakin 
muuta EU:n 24 virallisesta kielestä?

Kannatamme uutta EU:n armeijaa, joka toimisi 
nykyisten kansallisten armeijoiden rinnalla. On 
ajateltava ennen kaikkea Euroopan unionin 
turvallisuutta. EU:n on kehitettävä pikaisesti 
oma puolustuspolitiikkansa sen sijaan, että se 
tukeutuu USA:n tukeen, jos sitä vastaan hyökätään. 
Pyydämme Euroopan parlamenttia esittämään 
lisämäärärahoja tämän armeijan kehittämiseen. Se 
on yhteisten etujemme mukaista.

RAUHANJÄRJESTÖJEN 
VERKOSTO

PUOLUSTUSTEOLLISUUS

Nyt on teidän vuoronne. Euroopan parlamentin 
jäseninä voitte muuttaa lainsäädäntöehdotusta 
sen mukaan, mikä teidän mielestänne parhaiten 
palvelee EU-kansalaisten etuja. MUTTA: Teidän on 
otettava huomioon neuvoston näkemykset (ks. 2) 
sekä komission alkuperäinen lainsäädäntöehdotus. 
Käyttäkää myös sidosryhmiltä (eturyhmiltä) saatuja 
tietoja. 

Toimikaa seuraavasti:

1. Kääntäkää sidosryhmäkortit yksi kerrallaan ja lukekaa 
ne ääneen (jokainen ryhmän jäsen vuorollaan lukee 
yhden korteista ääneen). Nämä kortit ovat niitä, 
joiden kulmaan on merkitty jokin symboli. Jatkakaa, 
kunnes olette lukeneet kaikki kortit. (2 min)

2.  Laittakaa kortit tekstipuoli ylöspäin pöydälle, jotta 
kaikki ryhmässä näkevät tiedot.

3.  Keskustelkaa ryhmässä alkuperäisestä 
lainsäädäntöehdotuksesta ja käykää läpi kaikki 
artiklat. Aloittakaa 1 artiklasta: Kuka on samaa mieltä 
ja kuka eri mieltä? Käyttäkää sidosryhmiltä saatuja 
tietoja perustelujenne pohjana. Käykää läpi kaikki 
artiklat samaan tapaan. (6 min)

4.  Tehkää muutettu lakiesitys, josta kaikki ryhmän 
jäsenet ovat samaa mieltä. Voitte muuttaa artiklojen 
sisältöä, poistaa niitä tai lisätä uusia. Kirjoittakaa uusi/
muutettu lakiesityksenne tehtäväpohjaan. (6 min)

TEEMA 2:
EU:N ARMEIJA?

Ministerineuvosto muistuttaa komissiota siitä, 
että jäsenmaat päättävät itsenäisesti ulko- ja 
puolustuspolitiikastaan. Neuvosto ehdottaa siksi seuraavia 
muutoksia:

Lisäys 1 artiklaan: Tämä EU:n armeija ei korvaa kansallisia 
armeijoita vaan on rinnakkainen niiden kanssa.

Lisäys 3 artiklaan: Jokainen jäsenmaa päättää itsenäisesti, 
minkä verran se antaa henkilöstöä ja muita resursseja (rahaa, 
panssarivaunuja, lentokoneita jne.) EU:n armeijan käyttöön. 

 Kirjoittakaa nämä muutokset (tarkistukset) tehtäväpohjaan. 
(2 minuuttia)

Konfliktien luonne ja laajuus sekä maailman 
turvallisuustilanne muuttuvat. Erilaiset uhat ja 
toimijat luovat uusia haasteita Euroopan unionin 
maiden puolustukselle ja turvallisuudelle. 

EU-maiden olisi sen vuoksi yhdistettävä voimansa, 
jotta niiden sotilaallinen merkitys maailmassa 
vahvistuisi.

Emme halua EU:n sekaantuvan kansainvälisiin 
konflikteihin, koska se uhkaa turvallisuuttamme 
Euroopassa. Euroopan suurkaupunkeihin 
kohdistuvien terrori-iskujen uhka kasvaa. 

Jos EU:n armeija perustetaan, sitä olisi käytettävä 
vain humanitaarisen avun antamiseen.
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1.  Lukekaa Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotus. (1 minuutti)

2.  Keskustelkaa ryhmässä lyhyesti ehdotuksesta: 
Mistä siinä on kyse? Pyytäkää tarvittaessa 
opettajalta lisätietoja. (1 minuutti)

3.  Jokainen ryhmän jäsen miettii hetken, onko 
hän samaa vai eri mieltä ehdotuksen kanssa. 
Sen jälkeen jokainen vuorollaan esittää 
näkemyksensä muille ryhmän jäsenille.

Olette laatineet oman muutetun 
lakiesityksenne.
Nyt teidän on saatava koko Euroopan 
parlamentti sen taakse. Laatikaa uudesta 
lakiesityksestänne lyhyt esittely muille mepeille 
(luokkatovereillenne). Käyttäkää tehtäväpohjaa ja 
edetkää seuraavasti: (3 min)

1.  Ottakaa esille komission alkuperäinen 
lainsäädäntöehdotus ja lukekaa se ääneen.

2.  Kertokaa luokkatovereillenne, mitä muutoksia 
neuvosto vaati siihen.

3.  Lukekaa uusi lakiesityksenne ääneen.

4.  Esittäkää 2–3 syytä tai perustelua, joiden vuoksi tästä 
on hyötyä EU:n kansalaisille. Valmistelkaa perustelut 
etukäteen ja kirjoittakaa ne tehtäväpohjaan.

• Maapallon ilmasto on jo yhden celsiusasteen 
lämpimämpi kuin teollisen vallankumouksen 
aikana, ja se johtuu ihmisen toiminnasta peräisin 
olevista kasvihuonekaasupäästöistä. 

• Kahden asteen nousu keskilämpötilassa johtaa 
hallitsemattomiin seurauksiin (tulvat, rajuilmat, 
merenpinnan nousu jne.)

• EU:n kontolla on 11 prosenttia koko maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä. EU:n päästöt ovat 
kolmanneksi suurimmat Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen.

• Vuonna 2018 uusiutuvan energian osuus EU:n energian 
kokonaisloppukulutuksesta oli 18,9 prosenttia (Eurostat, 
2020).

EUROOPAN  
KOMISSIO

EUROOPAN UNIONIN  
NEUVOSTO

KANSALAISETYK:N 
YMPÄRISTÖTUTKIMUSPANEELI

EUROOPAN  
PARLAMENTTI

Olemme tyytyväisiä ehdotukseen ja pyydämme, 
että Euroopan parlamentti ei taivu öljy- ja 
hiililobbareiden edessä. On saatu näyttöä siitä, 
että investointi vihreään talouteen luo myös 
uusia työpaikkoja. EU:n olisi sen vuoksi jatkettava 
näitä suunnitelmia riippumatta siitä, mitä muut 
maailman maat päättävät.

Ns. uusiutuvan energian ala ei ole vielä valmis. 
Siksi on mahdotonta tietää, voimmeko tukeutua 
pelkästään uusiutuvaan energiaan vuonna 
2050. Tämän vuoksi pyydämme, ettei Euroopan 
parlamentti tukeudu pelkästään uusiutuviin 
energialähteisiin, jotta voidaan taata EU:n 
kansalaisten ja yritysten energiansaanti.

ILMASTON PUOLUSTAJAT ÖLJY- JA HIILIALAN YRITYKSET

Nyt on teidän vuoronne. Euroopan parlamentin 
jäseninä voitte muuttaa lainsäädäntöehdotusta 
sen mukaan, mikä teidän mielestänne parhaiten 
palvelee EU-kansalaisten etuja. MUTTA: Teidän on 
otettava huomioon neuvoston näkemykset (ks. 2) 
sekä komission alkuperäinen lainsäädäntöehdotus. 
Käyttäkää myös sidosryhmiltä (eturyhmiltä) saatuja 
tietoja. 

Toimikaa seuraavasti:

1. Kääntäkää sidosryhmäkortit yksi kerrallaan ja lukekaa 
ne ääneen (jokainen ryhmän jäsen vuorollaan lukee 
yhden korteista ääneen). Nämä kortit ovat niitä, 
joiden kulmaan on merkitty jokin symboli. Jatkakaa, 
kunnes olette lukeneet kaikki kortit. (2 min)

2.  Laittakaa kortit tekstipuoli ylöspäin pöydälle, jotta 
kaikki ryhmässä näkevät tiedot.

3.  Keskustelkaa ryhmässä alkuperäisestä 
lainsäädäntöehdotuksesta ja käykää läpi kaikki 
artiklat. Aloittakaa 1 artiklasta: Kuka on samaa mieltä 
ja kuka eri mieltä? Käyttäkää sidosryhmiltä saatuja 
tietoja perustelujenne pohjana. Käykää läpi kaikki 
artiklat samaan tapaan. (6 min)

4.  Tehkää muutettu lakiesitys, josta kaikki ryhmän 
jäsenet ovat samaa mieltä. Voitte muuttaa artiklojen 
sisältöä, poistaa niitä tai lisätä uusia. Kirjoittakaa uusi/
muutettu lakiesityksenne tehtäväpohjaan. (6 min)

TEEMA 3:
EU JA MAAPALLON LÄMPENEMINEN

Ministerineuvosto on tyytyväinen, että komissio 
ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti. Se vaatii 
kuitenkin seuraavia muutoksia:

2 artikla: Energiasta 30 prosenttia saadaan 
uusiutuvista lähteistä vuonna 2030. Asetetaan 
tavoitteita vuodeksi 2050 vain, jos USA ja Kiina 
asettavat myös tiukkoja tavoitteita.

Kirjoittakaa nämä muutokset (tarkistukset) 
tehtäväpohjaan. (2 minuuttia)

Me katsomme, että EU:n olisi ryhdyttävä 
tehokkaisiin toimiin ilmaston lämpenemisen 
torjumiseksi. Olemme varovaisen toiveikkaita EU:n 
ehdotuksen suhteen ja toivomme, että Euroopan 
parlamentti tekee kaikkensa, jottei sitä vesitetä.

Jos ilmastonmuutokseen ei puututa, siitä aiheutuu 
vakavia seurauksia kaikille ja 934 miljoonan euron 
kustannukset joka vuosi. Maksajiksi joutuvat tietysti 
kansalaiset, eivät yritykset.
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1.  Lukekaa Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotus. (1 minuutti)

2.  Keskustelkaa ryhmässä lyhyesti ehdotuksesta: 
Mistä siinä on kyse? Pyytäkää tarvittaessa 
opettajalta lisätietoja. (1 minuutti)

3.  Jokainen ryhmän jäsen miettii hetken, onko 
hän samaa vai eri mieltä ehdotuksen kanssa. 
Sen jälkeen jokainen vuorollaan esittää 
näkemyksensä muille ryhmän jäsenille.

Olette laatineet oman muutetun 
lakiesityksenne.
Nyt teidän on saatava koko Euroopan 
parlamentti sen taakse. Laatikaa uudesta 
lakiesityksestänne lyhyt esittely muille mepeille 
(luokkatovereillenne). Käyttäkää tehtäväpohjaa ja 
edetkää seuraavasti: (3 min)

1.  Ottakaa esille komission alkuperäinen 
lainsäädäntöehdotus ja lukekaa se ääneen.

2.  Kertokaa luokkatovereillenne, mitä muutoksia 
neuvosto vaati siihen.

3.  Lukekaa uusi lakiesityksenne ääneen.

4.  Esittäkää 2–3 syytä tai perustelua, joiden vuoksi tästä 
on hyötyä EU:n kansalaisille. Valmistelkaa perustelut 
etukäteen ja kirjoittakaa ne tehtäväpohjaan.

• Vuoden 2019 EU-vaaleissa äänestysprosentti 
oli 50,7. 

• Äänestäminen on pakollista vain Belgiassa, 
Kreikassa ja Luxemburgissa. Kreikassa pakkoa ei 
kuitenkaan valvota. 

• Jäsenmaissa vuosina 2018 ja 2019 toteutetuista 
EU-kansalaisten kuulemista koskevista 
raporteista puolessa mainittiin nimenomaisesti 
vaatimus siitä, että kansalaisten olisi 
osallistuttava enemmän päätöksentekoon.

EUROOPAN  
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KANSALAISETTIETOJA JA  
TILASTOJA

EUROOPAN  
PARLAMENTTI

Eurooppalaiset haluavat saada äänensä 
paremmin kuuluviin EU:n toiminnassa. 
Kannatamme voimakkaasti tämän ehdotuksen 
toista osaa, erityisesti kansalaisten valitsemista 
sattumanvaraisesti. Ei kannata antaa lupauksia paikan 
saamiseksi kansalaiskokouksessa. Lisäksi tällä tavalla 
varmistetaan ”tavallisten kansalaisten” osallistuminen 
EU:n päätöksentekoon. Se on tärkeää, koska tällä 
hetkellä useimmissa osallistumiseen kannustavissa 
välineissä kohderyhmänä ovat pääasiassa joko 
ammatilliset tai muut etujärjestöt tai tietyn alan 
asiantuntijat.

Kannatamme äänestyspakkoa EU-vaaleissa. 
Tällä tavalla vaalitulokset kuvastaisivat kaikkien 
kansalaisten, myös nuorten, mielipidettä. Tämä on 
tärkeää, koska tutkimukset ovat osoittaneet, että 
ennen kaikkea vanhemmat sukupolvet äänestävät, 
mikä voi vääristää vaalituloksia. 

Sitä paitsi EU-taso on ihmisille usein vähemmän 
tuttu. Äänestyspakko muuttaisi tämän, koska 
ihmisten olisi perehdyttävä asioihin ennen 
äänestämistä.

EUROOPPALAISTA POLITIIKKAA 
AJAVA YHDISTYS

DEMOKRATIATYÖRYHMÄ

Nyt on teidän vuoronne. Euroopan parlamentin 
jäseninä voitte muuttaa lainsäädäntöehdotusta 
sen mukaan, mikä teidän mielestänne parhaiten 
palvelee EU-kansalaisten etuja. MUTTA: Teidän on 
otettava huomioon neuvoston näkemykset (ks. 2) 
sekä komission alkuperäinen lainsäädäntöehdotus. 
Käyttäkää myös sidosryhmiltä (eturyhmiltä) saatuja 
tietoja. 

Toimikaa seuraavasti:

1. Kääntäkää sidosryhmäkortit yksi kerrallaan ja lukekaa 
ne ääneen (jokainen ryhmän jäsen vuorollaan lukee 
yhden korteista ääneen). Nämä kortit ovat niitä, 
joiden kulmaan on merkitty jokin symboli. Jatkakaa, 
kunnes olette lukeneet kaikki kortit. (2 min)

2.  Laittakaa kortit tekstipuoli ylöspäin pöydälle, jotta 
kaikki ryhmässä näkevät tiedot.

3.  Keskustelkaa ryhmässä alkuperäisestä 
lainsäädäntöehdotuksesta ja käykää läpi kaikki 
artiklat. Aloittakaa 1 artiklasta: Kuka on samaa mieltä 
ja kuka eri mieltä? Käyttäkää sidosryhmiltä saatuja 
tietoja perustelujenne pohjana. Käykää läpi kaikki 
artiklat samaan tapaan. (6 min)

4.  Tehkää muutettu lakiesitys, josta kaikki ryhmän 
jäsenet ovat samaa mieltä. Voitte muuttaa artiklojen 
sisältöä, poistaa niitä tai lisätä uusia. Kirjoittakaa uusi/
muutettu lakiesityksenne tehtäväpohjaan. (6 min)

TEEMA 4:
EUROOPPALAINEN DEMOKRATIA

Euroopan unionin neuvosto kannattaa sitä, 
että kansalaiset osallistuisivat enemmän EU-
asioihin. Se korostaa kuitenkin, että jäsenvaltiot 
päättävät, onko äänestäminen pakollista. Se vaatii 
seuraavia muutoksia:

1 ARTIKLA. Komissio voi vain kannustaa jäsenvaltioita 
tekemään äänestämisestä pakollista. Lopullinen 
päätösvalta on jäsenvaltioilla. 

LISÄYS 2 ARTIKLAAN. ”Kansalaiskokous on vain neuvoa-
antava, eikä sillä ole muuta valtaa.”

Kirjoittakaa nämä muutokset (tarkistukset) 
tehtäväpohjaan. (2 minuuttia)

Äänestämisen ei pitäisi olla pakollista. Aikuisilla 
ihmisillä on oikeus olla äänestämättä, jos vaaleilla ei 
heidän mielestään ole merkitystä tai jos he eivät löydä 
mieleistään ehdokasta taikka eivät hyväksy järjestelmää. 

Lisäksi on parempi, että äänestämässä käyvät vain 
ne, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita EU:sta, koska 
heillä on eniten tietoa. Jos ne, joita äänestäminen ei 
kiinnosta, pakotetaan äänestämään, he voivat äänestää 
sattumanvaraisesti, vain täyttääkseen lain vaatimukset, 
tai äänestää turhanpäiväisiä tai piloillaan osallistuvia 
ehdokkaita.

RIIPPUMATON  
AJATUSHAUTOMO

Tavalliset kansalaiset eivät ole asiantuntijoita. 
Miksi toimielinten pitäisi antaa heille niin 
paljon painoarvoa? Ajatushautomomme 
suosittaa, että kansalaiskokouksen sijaan 
valitaan alan asiantuntijoita teollisuudesta, 
tiedemaailmasta ja kansalaisjärjestöistä.
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1.  Lukekaa Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotus. (1 minuutti)

2.  Keskustelkaa ryhmässä lyhyesti ehdotuksesta: 
Mistä siinä on kyse? Pyytäkää tarvittaessa 
opettajalta lisätietoja. (1 minuutti)

3.  Jokainen ryhmän jäsen miettii hetken, onko 
hän samaa vai eri mieltä ehdotuksen kanssa. 
Sen jälkeen jokainen vuorollaan esittää 
näkemyksensä muille ryhmän jäsenille.

Olette laatineet oman muutetun 
lakiesityksenne.
Nyt teidän on saatava koko Euroopan 
parlamentti sen taakse. Laatikaa uudesta 
lakiesityksestänne lyhyt esittely muille mepeille 
(luokkatovereillenne). Käyttäkää tehtäväpohjaa ja 
edetkää seuraavasti: (3 min)

1.  Ottakaa esille komission alkuperäinen 
lainsäädäntöehdotus ja lukekaa se ääneen.

2.  Kertokaa luokkatovereillenne, mitä muutoksia 
neuvosto vaati siihen.

3.  Lukekaa uusi lakiesityksenne ääneen.

4.  Esittäkää 2–3 syytä tai perustelua, joiden vuoksi tästä 
on hyötyä EU:n kansalaisille. Valmistelkaa perustelut 
etukäteen ja kirjoittakaa ne tehtäväpohjaan.

• Peräti 70,8 miljoonaa ihmistä eri puolilla 
maailmaa on joutunut pakenemaan kotoaan 
(UNHCR, 2019).

• Eurooppa on vastaanottanut 14 prosenttia koko 
maailman pakolaisista (UNHCR, 2019).

• Pakenemiseen on monia syitä: sota (esim. 
Syyria), levottomat olot (esim. Afganistan, Libya) 
ja terrorismi (esim. Nigeria, Eritrea).

•    Vuodesta 2014 yli 20 000 ihmistä on kuollut 
yrittäessään ylittää Välimeren (Missing Migrants 
Project, 2019).
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Jos EU on oikeasti sitä mieltä, että 
ihmisoikeuksilla on väliä, sen on toimittava ja 
pelastettava ihmishenkiä. Pyydämme Euroopan 
parlamenttia tukemaan tätä ehdotusta, koska 
EU-tason toimintamalli on aivan välttämätön. 
Kannustamme EU:ta myös tarjoamaan laillisia keinoja 
hakea turvapaikkaa EU:n ulkopuolelta. Nykyisin 
ihmiset voivat hakea turvapaikkaa vasta saavuttuaan 
EU:n maaperälle, mikä pakottaa heidät tulemaan 
laittomasti ja ottamaan tarpeettomia riskejä.

Yhteiskuntamme hyötyvät siitä, että EU:n 
ulkopuolisten maiden kansalaiset pääsevät 
onnistuneesti EU:n työmarkkinoille. Kun he pääsevät 
aidosti työmarkkinoille, he voivat auttaa parantamaan 
niiden toimintaa ja tuloksia ja tukea julkisen talouden 
kestävyyttä. EU:n väestön ikääntyessä tämä on 
erityisen välttämätöntä, jotta eläkkeet ovat jatkossakin 
kohtuullisia. 

AMNESTY  
INTERNATIONAL
 

TYÖNANTAJAT KOTOUTTAMISEN 
PUOLESTA

Nyt on teidän vuoronne. Euroopan parlamentin 
jäseninä voitte muuttaa lainsäädäntöehdotusta 
sen mukaan, mikä teidän mielestänne parhaiten 
palvelee EU-kansalaisten etuja. MUTTA: Teidän on 
otettava huomioon neuvoston näkemykset (ks. 2) 
sekä komission alkuperäinen lainsäädäntöehdotus. 
Käyttäkää myös sidosryhmiltä (eturyhmiltä) saatuja 
tietoja. 

Toimikaa seuraavasti:

1. Kääntäkää sidosryhmäkortit yksi kerrallaan ja lukekaa 
ne ääneen (jokainen ryhmän jäsen vuorollaan lukee 
yhden korteista ääneen). Nämä kortit ovat niitä, 
joiden kulmaan on merkitty jokin symboli. Jatkakaa, 
kunnes olette lukeneet kaikki kortit. (2 min)

2.  Laittakaa kortit tekstipuoli ylöspäin pöydälle, jotta 
kaikki ryhmässä näkevät tiedot.

3.  Keskustelkaa ryhmässä alkuperäisestä 
lainsäädäntöehdotuksesta ja käykää läpi kaikki 
artiklat. Aloittakaa 1 artiklasta: Kuka on samaa mieltä 
ja kuka eri mieltä? Käyttäkää sidosryhmiltä saatuja 
tietoja perustelujenne pohjana. Käykää läpi kaikki 
artiklat samaan tapaan. (6 min)

4.  Tehkää muutettu lakiesitys, josta kaikki ryhmän 
jäsenet ovat samaa mieltä. Voitte muuttaa artiklojen 
sisältöä, poistaa niitä tai lisätä uusia. Kirjoittakaa uusi/
muutettu lakiesityksenne tehtäväpohjaan. (6 min)

TEEMA 5:
EUROOPPAAN SAAPUVAT  

PAKOLAISET

Ministerineuvosto katsoo, että jäsenmaiden on 
päätettävä tästä asiasta itsenäisesti. Neuvosto haluaa 
tehdä seuraavat muutokset:

2 artikla: Jäsenmaat päättävät viime kädessä itse, 
osallistuvatko ne siirtosuunnitelmaan.

3 artikla: Jäsenmaat päättävät itsenäisesti, kuinka paljon 
pakolaisia ne ottavat vastaan.

4 artikla: Jokaisella maalla on lopullinen päätösvalta omasta 
panoksestaan.

Kirjoittakaa nämä muutokset (tarkistukset) tehtäväpohjaan. 
(2 minuuttia)

Maamme eivät voi ottaa vastaan kaikkia 
turvapaikanhakijoita. Ei ole tilaa eikä rahaa. 
Pystymme säilyttämään elämäntapamme 
vain, jos emme ota vastaan tulijoita EU:n 
ulkopuolelta. Vaadimme, että jokainen jäsenmaa 
voi päättää itsenäisesti, miten se menettelee 
turvapaikanhakijoiden suhteen ja kuinka paljon 
heitä se ottaa vastaan. EU ei saa asettaa mitään 
vaatimuksia jäsenmaille.

RIIPPUMATON  
AJATUSHAUTOMO

Suurin osa Eurooppaan pyrkijöistä saapuu 
Etelä-Euroopan maihin, koska ne ovat lähimpänä 
nykyisiä muuttoreittejä. Tämä tarkoittaa, että niiden 
on otettava vastaan eniten turvapaikanhakijoita, 
mihin tarvitaan rahaa. Muiden EU-maiden olisi 
tuettava niitä. Sen vuoksi kannatamme Euroopan 
komission lainsäädäntöehdotusta.


