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Hyvää Eurooppa-päivää! Helsinki EU Office edusti ylläpitäjiään EU-instituutioiden 

avoimien ovien päivänä  

 

Brysselissä vietettiin lauantaina 5.5.2018 EU-

instituutioiden perinteeksi muodostunutta avoimien ovien 

päivää aurinkoisessa säässä. Avoimien ovien päivällä 

halutaan vuosittain juhlistaa 9. toukokuuta vietettävää 

Eurooppa-päivää, jolloin Robert Schuman esitteli 

ensimmäisen kerran ajatuksensa yhteisen Euroopan 

luomisesta Schumanin julistuksen muodossa vuonna 1950. 

Schumanin julistusta on sittemmin pidetty ensimmäisenä 

askeleena Euroopan unionin perustamisen tiellä, ja 

Eurooppa-päivä on sitä myötä noussut Euroopan unionin 

symboliksi yhteisvaluutan, lipun ja kansallislaulun 

rinnalle. 

 

Eurooppa-päivän lisäksi budjettikiireet pitäneet kiireisinä Brysselissä 

 

Viime viikko oli muutoinkin tapahtumarikas Brysselissä. Euroopan komissio antoi 2. toukokuuta 

ehdotuksensa unionin tulevaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi (MRK) vuosille 2021-2027. 

Euroopan parlamentin täysistunnossa ehdotuksen julkistaneen komission puheenjohtajan Jean-

Claude Junckerin mukaan EU:n uusi talousarvio tarjoaa tilaisuuden muokata unionin tulevaisuutta 

kohti uutta ja kunnianhimoista 27 jäsenmaan solidaarista yhteisöä, jossa pyritään saamaan 

enemmän aikaan vähemmillä resursseilla. Tarkoitus on kohdistaa rahoitus sinne, missä se tuottaa 

eniten EU-tason lisäarvoa ja synergiaetuja. Esitys tarkoittaa euromäärällisesti 1 135 miljardia, joka 

on 1,11% suhteessa EU27:n BKT:hen. Kokonaisbudjetin osalta nousua edelliseen rahoituskehykseen 

on noin 30%. Esityksessään komissio ehdottaa lisäpanoksia turvallisuuteen, tutkimus- ja 

innovaatiotoimintaan, digitalisaatioon, nuorisoon, ympäristöön, rajavalvontaan ja puolustukseen. 

Leikkaukset puolestaan kohdistuvat EU:n päämenokohteisiin eli koheesiopolitiikkaan sekä 

maatalouspolitiikkaan.  
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Avoimet ovet keräsivät tuhansia vierailijoita 

 

Avoimien ovien päivää juhlittiin tarjoamalla 

kansalaisille ainutkertainen mahdollisuus 

tutustua EU-instituutioiden toimintaan, 

prioriteetteihin ja toiminnan vaikutuksiin 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Lauantain 

aikana Brysselissä järjestettiin esimerkiksi 

erilaisia aktiviteetteja poliittisista debateista, 

opastettuihin kierroksiin ja näyttelyihin saakka. 

Avoimet ovet keräsivät tänäkin vuonna 

tuhansittain kiinnostuneita osanottajia eri 

puolilta maailmaa ja kaikista ikäluokista.  

 

 

Helsinki EU Office edusti tapahtumassa sopimuskumppaneitaan esitteiden, videoiden ja muiden 

esittelymateriaalien muodossa. Myös 

Uudenmaan alueen toimijat olivat vahvasti 

esillä Helsinki EU Officen esittelypisteellä, joka 

valittiin tänä vuonna Alueiden komitean 

sisääntuloaulan viiden eurooppalaisen 

aluetoimiston valiojoukkoon. Erityistä 

mielenkiintoa esittelypisteellä herättivät 

Helsinkiä virtuaalitodellisuuden kautta 

esitelleet, Helsingin kaupungilta lainassa olleet 

VR-lasit. Virtuaalitodellisuus- ja lisätyn 

todellisuuden sisältöjä ovat tuottaneet 

helsinkiläiset yritykset ZOAN ja Arilyn.  

 

 

 

Hyvää Eurooppa-päivää toivottaen,  

Helsinki EU Officen tiimi 
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