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EU-nämndens studieresa till Helsingfors den 16–17
september 2019
Resans syfte
Syftet med EU-nämndens studieresa till Helsingfors den 16–17 september 2019
var att studera aktuella EU-frågor inför Finlands ordförandeskap i EU:s
ministerråd.

Redogörelse för resan
Delegationen genomförde under besöket möten med företrädare för Finlands
riksdag och regering, med forskningsinstitutet Utrikespolitiska institutet, med
Europeiska kemikaliemyndigheten samt med Sveriges ambassad i Helsingfors.
Vid samtliga möten diskuterades prioriteringarna under det finska
ordförandeskapet: att stärka de gemensamma värdena och rättsstatens principer,
att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att
stärka EU:s ställning som global klimatledare, samt att säkerställa medborgarnas
övergripande säkerhet.
I möte med Juha Jokela, programdirektör vid Utrikespolitiska institutet
behandlades även EU:s kommande fleråriga budgetram, brexit och Finlands EUmedlemskap ur ett historiskt perspektiv. Under arbetsmiddagen med Mikko
Kinnunen, avdelningschef för den politiska avdelningen vid Utrikesministeriet
diskuterades framför allt Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.
Under mötet med Stora utskottet i Finlands riksdag, där ordförande Satu Hassi
var värd, lyftes det finska ordförandeskapets prioriteringar på klimatområdet och
rättsstatens principer fram. Diskussionen berörde bl.a. även EU:s kommande
fleråriga budgetram, brexit, jämställdhet och samarbete de nordiska parlamenten
emellan. Det finska ordförandeskapets arbete med klimatfrågor var det
huvudsakliga temat vid mötet med Terhi Lehtonen, statssekreterare vid
Miljöministeriet.
Delegationen fick information om hur den finska EU-samordningen arbetar vid
mötet med Heidi Kaila, lagstiftningsråd vid avdelningen för EU-ärenden vid
statsrådets kansli, och delegationen diskuterade likheter och skillnader med det
svenska systemet. Detta var även frågor som berördes i mötet med Carina
Mårtensson, biträdande chef för Sveriges ambassad i Helsingfors.
Vid besöket på Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) redogjorde Bjorn
Hansen, chef för ECHA, bl.a. för hur myndigheten arbetar med att genomföra
kemikalierelaterad lagstiftning såsom EU:s förordning för registrering,
utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen.
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BILAGA 1

EU-nämndens delegation
•

Åsa Westlund (S), delegationsledare

•

Annika Qarlsson (C)

•

Pål Jonson (M)

•

Markus Selin (S)

•

Jessika Roswall (M)

•

Martin Kinnunen (SD)

•

Ludvig Aspling (SD)

•

Ilona Szatmari Waldau (V)

•

Désirée Pethrus (KD)

•

Tina Acketoft (L)

•

Annika Hirvonen Falk (MP)

Utöver dessa deltog tjänstemän från EU-nämndens kansli
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BILAGA 2

EU-nämndens besök i Helsingfors den 16–17 september 2019
Måndag den 16 september
16:15

Möte med Carina Mårtensson, ministerråd, Sveriges ambassad i
Helsingfors

19:00

Arbetsmiddag med ambassadör Anders Ahnlid samt Mikko
Kinnunen, avdelningschef, Utrikesministeriet

Tisdag den 17 september
9:15-10:30

Möte med Juha Jokela, programdirektör, Utrikespolitiska institutet
(FIIA)

11:00-12:30

Möte med Stora Utskottet, Finlands riksdag

12.30-13.30

Arbetslunch med Stora Utskottet, Finlands riksdag

14:00

Möte med Terhi Lehtonen, statssekreterare, Miljöministeriet

15:00

Möte med Heidi Kaila, lagstiftningsråd, statsrådets kansli

16:45-17:45

Möte med Bjorn Hansen, chef för Europeiska
kemikaliemyndigheten
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