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Lokakuu 2020 – Muutokset Euroopan komissiossa 

Tässä asiakirjassa esitetään kooste keskeisistä asioista ja tärkeistä sitoumuksista, joita 
varapuheenjohtajaehdokkaat ja komission jäsenehdokkaat ovat esittäneet Euroopan parlamentissa 
pidetyissä kuulemisissaan. Asiakirjan on tarkoitus toimia tiiviinä ja käytännöllisenä välineenä, jonka avulla 
voi seurata tulevan komission ponnisteluja ja toimenpiteitä. 

Kattava luettelo kaikista ehdokkaiden sitoumuksista ja kannoista ja kaikkien julkisten kuulemisten 
sanatarkka selostus on julkaistu Euroopan parlamentin vuoden 2019 kuulemisten verkkosivulla samoin kuin 
kirjalliset kysymykset ja vastaukset. 

Tässä asiakirjassa on lisäys, joka sisältää lokakuun 2020 kuulemisissa tehdyt sitoumukset. 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

FRANS TIMMERMANS 
Ehdokas johtavaksi varapuheenjohtajaksi 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 

Johtavaksi varapuheenjohtajaksi ehdolla ollut Frans Timmermans oli 8. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin 
kuultavana ja vastasi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan (ENVI) kuuluvien 
parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. 
Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun 
Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 Euroopan vihreän kehityksen ohjelma  
 ilmastotoimet. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Ehdokkaalle johtavaksi varapuheenjohtajaksi lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia 
kysymyksiä, joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-alankomaat
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-alankomaat
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63512/20191007RES63512.pdf
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Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 

”[...] EU:n on Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla 
saavutettava oikea tie kohti kestävää tulevaisuutta ja 
varmistettava, että kaikki kansalaiset ovat mukana ja ettei 
ketään jätetä jälkeen. Tavoitteenamme on tehdä Euroopast a 
ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Tämä voidaan 
saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, jos laadimme  
asianmukaisia suunnitelmia ja aloitamme heti.” 

”Tehtävänämme on osoittaa kansalaisille selvästi ja 
konkreettisesti, että vihreän kehityksen ohjelman avulla 
voidaan ratkaista ongelmia ja parantaa heidän elämäänsä nyt 
eikä vasta 20:n tai 30 vuoden kuluttua.” 

”Kansalliset aloitteet ja paikalliset työpaikat, joita tuetaan 
julkisella ja yksityisellä rahoituksella sekä EU:n tukemilla 
ohjelmilla ja joiden avulla jaetaan tietämystä ja valmiuksia – 
näin Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla voidaan 
mielestäni suoraan hyödyttää ihmisiä.” 

”[...] Yksi monimutkaisimmista tehtävistäni on mielestäni sen 
varmistaminen, että yhdistämme pohdintamme ja että 
toimintapolitiikkamme ovat yhteneviä [...]. En kuvittele 
pystyväni ratkaisemaan kaikkia ongelmia 100 päivän aikana. 
Yhtenevyyden puutteiden määrittäminen ja sen jälkeen 
toimien ja lainsäädännön kehittäminen näiden puutteiden 
poistamiseksi ovat mielestäni hyvin monimutkainen tehtävä, 
yksi salkkuni tärkeimmistä tehtävistä.” 

”[...] Kasvihuonekaasujen vähentäminen, lämpötilan nousun 
vähentäminen, ilmaston lämpeneminen ja biologisen 
monimuotoisuuden edistämiseen kohdistuvat hyökkäykse t  
kytkeytyvät yhteen, ja niihin on nyt puututtava kiireellisesti.” 

”Vetystrategiaa on ehdottomasti tarkoitus työstää, koska 
katson myös, että EU voi nousta tässä johtoasemaan. Meillä 
olisi yhä etulyöntiasema muihin maailman osiin nähden, jos 
nopeuttaisimme toimiamme. Uskon tähän myös siksi, että 
energiahäviötä ei synny, kun energiaa varastoidaan vetynä.” 

Vuoden 2030 päästövähennystavoitteet 

”Aloitan myös välittömästi työn, jotta voimme saavuttaa 
korkeammalle asetetut tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. 
Esitän mahdollisimman pian lainsäädäntöaloitteita, joiden 
avulla voimme vähentää päästöjä vähintään 50 prosenttia tai, 
mikä vielä parempaa, 55 prosenttia.” 

”Kantani on vahvemmalla pohjalla, jos sitä voidaan tukea 
parhaillaan laadittavalla analyysilla. [...] Saanen kuitenkin 
jälleen tehdä selväksi, että olisin erittäin yllättynyt, mikäli tästä 
seuraisi jotakin muuta kuin vähintään 55 prosentin vähennys 
vuoteen 2030 mennessä.” 

Kansainvälisten neuvottelujen johtaminen 

”Meidän on saatava muutkin vakuuttuneiksi siitä, että on 
asetettava korkeampia tavoitteita. Olen kaikilta osin 
sitoutunut vahvistamaan kansainvälist ä 
ilmastodiplomatiaamme ja panemaan kestävän kehityksen 
tavoitteet täytäntöön.” 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 

”Tarvitsemme erityistä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, 
jotta voimme tukea ihmisiä ja yhteisöjä, joihin tämä vaikuttaa 

eniten, mukaan lukien teollisuus-, hiili- ja energiaintensiiviset 
alueet.” 

”[...] Kaikilla on oltava yhdenmukaiset ja yhtenevät  
suunnitelmat [...] meidän on rahoitettava toimia myös siinä 
tapauksessa [...], että markkinavoimat eivät sitä tee ja meidän 
on puututtava asioihin. 

”Haluamme siis sisällyttää oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastoon uuden pääoman ja kansallisen yhteisrahoituksen 
yhdistelmän, joka on kytköksissä myös jo käytössämme  
oleviin eri rahastoihin – kuten maatalousrahastoon, 
rakennerahastoon ja koheesiorahastoon – varmistaen 
samalla, että InvestEU-ohjelmaa erittäin menestyksellisesti 
edistäneen EIP:n avulla taataan merkittävä varojen saatavuus 
vihreään talouteen siirtymisen mahdollistamiseksi.” 

”On päivänselvää, että siirtymän toteuttamiseksi erityisesti 
sellaisissa maissa, jotka ovat vielä hyvin riippuvaisia hiilestä, 
tarvitaan paljon enemmän varoja kuin oikeudenmukaise n 
siirtymän rahaston avulla on mahdollista kerätä kokoon. Olen 
kuitenkin täysin varma siitä, että hiili ei ole tulevaisuuden ala.” 

Biologisen monimuotoisuuden suojelu 

”[...] Aiomme esittää vahvan ja kunnianhimoise n 
vuoteen 2030 tähtäävän, biologista monimuotoisuutt a 
koskevan strategian, ja EU:n on edistettävä mahdollisimman 
kunnianhimoisia sitoumuksia biologista monimuotoisuutt a 
koskevan YK:n yleissopimuksen sopimuspuolten seuraavassa 
konferenssissa Kiinassa lokakuussa 2020.” 

”Olen halukas tekemään yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa sen 
varmistamiseksi, että voimme määrittää joitakin 
vertailuarvoja pohjustamaan EU:n toimintapolitiikkojen 
laatimista, ja tämä on toteutettava ennen Pekingin 
konferenssia.” 

”Haluan, että Euroopan unioni valmistautuu asianmukaisest i  
ja tiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa käyden 
seuraavaan konferenssiin, jossa tarkastellaan biologista 
monimuotoisuutta, jotta voimme konkreettisten ehdotusten 
avulla pyrkiä saamaan muun maailman vakuuttuneeksi siitä, 
että nyt on toteutettava kiireellisiä toimia biologisen 
monimuotoisuuden suojelemiseksi.” 

”Tarvitsemme uudelleen metsittämistä koskevaa strategiaa ja 
sellaista uudelleen metsittämistä, joka ei ole ristiriidassa 
muihin tavoitteisiin nähden [...] Asiaa on siis lähestyttävä 
harkiten, ja se edellyttää mielestäni, että otamme käyttöön 
EU:n laajuisen strategian uudelleen metsittämisen 
tukemiseksi.”[...] kuluttajille tiedottamista on parannettava. 
[...] Haluan voida jossakin vaiheessa kertoa heille, että jollakin 
tietyllä tuotteella ei ole lisätty metsäkatoa. Se ei vielä ole 
mahdollista. Meidän on siis toteutettava kansainväliste n 
kumppaniemme kanssa toimia, jotta tästä tulisi 
tulevaisuudessa totta, koska nykyään metsäkadon syynä on 
80-prosenttisesti uuden viljelymaan raivaaminen uusien 
elintarvikkeiden viljelyä varten – elintarvikkeiden, joita 
toisinaan tuodaan suoraan EU:hun. Toisinaan taas on kyse  
eläinten rehusta, jota tuotetaan EU:ssa. Kuluttajille 
tiedottamiseksi on siis paljon tehtävää, ja silläkin alalla on 
annettava sääntelyä.” 
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Nollapäästötavoite 

”[...] EU:ssa on edistyttävä kohti nollapäästöistä ympäristöä, 
jotta torjutaan ympäristön pilaantumista ja saastumista sekä 
puututaan ilman ja veden laatuun, vaarallisiin kemikaaleihin, 
teollisuuden päästöihin, kasvinsuojeluaineisiin, 
hormonaalisiin haitta-aineisiin ja mikromuoveihin.” 

”Tarvitsemme puhdasta ilmaa kaupungeissamme ja puhdast a 
vettä joissamme ja valtamerissämme, jotta voimme elää 
terveellisemmin planeetalla, joka pystyy elättämään koko 
ihmiskuntaa, ja jossa talous kasvaa hyödyttäen kaikkia eikä 
vain muutamia harvoja ja jossa kaikille on tarjolla työpaikkoja.”  

Liikenne 

”[...] liikenne on yksi taloutemme saastuttavimmista aloista. 
Tähän on puututtava päättäväisesti. Kaikkialla Euroopassa 
ihmisten elämänlaatu ja usein jopa elinkeino edellyttävät 
ajoneuvon käyttöä. Olen siitä tietoinen enkä halua 
ajoneuvotonta EU:ta vaan EU:n, jossa ajoneuvot ovat  
päästövapaita ja jossa ihmiset käyttävät puhdasta julkista 
liikennettä.” 

”Päästöjä on vähennettävä erityisesti ilmailun ja merenkulun 
aloilla, jos haluamme saavuttaa ilmastotavoitteemme. Tämä 
edellyttää tarkkaan harkittua välineiden yhdistelmää. On 
esimerkiksi investoitava rautateihin.” 

”Haluan, että EU:ssa on maailman parhaat  
liikennejärjestelmät.” 

”[...] päästökauppajärjestelmää olisi ulotettava merenkulkuun. 
Tarvitsemme kuitenkin myös laajempaa 
politiikkayhdistelmää. Haluan, että satamamme ovat vihreitä. 
Haluan, että voimme pakottaa alan toimijat käyttämään 
sähköä, jota niille tarjotaan satamissa, sen sijaan, että ne 
turvautuvat mitä kauhistuttavimpiin vaihtoehtoihin 
kaupungeissa ollessaan.” 

”Tarvitsemme kolmannen sukupolven biopolttoaineita. Ne 
voivat olla rakentava osa energiayhdistelmäämme, koska 
joillakin aloilla, kuten ilmailualalla, tarvitaan todennäköisesti  
enemmän biopolttoaineita. Syynä saattaa olla 
mielikuvituksen puute, mutta en usko sähköisen lentämisen 
laajamittaiseen toteutumiseen lähiaikoina.” 

Kiertotalous 

”Kiertotalouden alalla toteuttamiamme toimia on korotettava 
uudelle tasolle keskittyen kestäviin tuotteisiin ja jätteen 
synnyn ehkäisyyn. Meidän on toteutettava vähennys-, 
uudelleenkäyttö- ja kierrätystoimia, jotta voimme hyödyntää 
vähähiilisen talouden kaikkia mahdollisuuksia. Esitämme  
uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman, jossa 
keskitytään kestäviin tuotteisiin ja varojen käyttöön erityisesti 
tekstiili- ja rakennusalan kaltaisilla resurssi-intensiivisillä 
aloilla.” 

Kestävää elintarviketuotantoa edistävä maatilalta 
ruokapöytään -strategia 

”[...] Haluan painottaa, että ilman viljelijöitä emme saavut a 
kestävyystavoitteitamme ja että meidän on laadittava tätä 
tukevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla edistetään 
viljelijöiden kannalta tasapuolista kilpailua, myös 
kansainvälisesti. Pääsemme uskoakseni pitkälle Phil Hogani n 

alulle panemien uudistusten ansiosta, ja on selvitettävä, miten 
voimme edistää tätä maatilalta ruokapöytään -periaatetta 
noudattaen.” 

”[...] yhteistä maatalouspolitiikkaa on tarkasteltava tätä 
taustaa eli tehoviljelyn rahoittamista vasten, ja on pohdittava, 
miten voimme taata EU:n viljelijöiden tulevaisuuden ja 
tuottaa elintarvikkeita, joiden tuotanto ei enää ole 
saastuttavaa. Tätä on jo tarkasteltu Jean-Claude Junckerin 
komission toimikaudella toteutetuissa uudistuksissa, mutta se 
sisällytetään myös keskeiselle sijalle maatilalta ruokapöytään -
toimintapolitiikassa.” 

”On varmistettava elintarvikkeiden kestävyys. On myös 
varmistettava, että viljelijät pystyvät ylläpitämään 
maaseutualueita ja luomaan rakentavan suhteen 
maaseutualueiden ja kaupunkialueiden välille Euroopan 
unionissa. Tämä ei onnistu ilman viljelijöitä.” 

”Aion varmistaa, että toimintapolitiikalle luodaan puitteet [...]  
ja että karjankasvatusta voidaan harjoittaa ja sitä harjoitetaan 
ympäristöystävällisemmällä tavalla. Olen valmis tekemään 
kovasti töitä sen varmistamiseksi, että eläinten hyvinvointiin 
kiinnitetään enemmän huomiota ja että sitä parannetaan niin 
eläinten kasvatuksen, kuljetuksen kuin teurastuksen osalta. 
Tällaisia toimenpiteitä [...] EU:n viranomaisten olisi 
toteutettava.” 

Ilmastoon vaikuttavat veropolitiikat 

”Itse toteaisin kansainvälisille kumppaneillemme, että 
aiomme toteuttaa siirtymän ilmastoneutraaliin maanosaan 
vuoteen 2050 mennessä. Se edellyttää näiden toimien 
toteuttamista. On selvää, että ne vaikuttavat talouteemme. 
Jos toteutatte samoja toimenpiteitä tai verrattavissa olevia 
samansuuntaisia toimenpiteitä, voimme pyrkiä yhdessä 
näihin tavoitteisiin. Jos toimenpiteitä ei toteuteta, joudumme 
tietysti suojelemaan yhteiskuntaamme ja talouttamme sekä 
kantamaan hiilitullia rajoilla. 

”On mielestäni väistämätöntä, että joudumme vähentämään 
ja poistamaan fossiilisten polttoaineiden tukia. Tarvitsemme  
hyvin käytännönläheisen aikataulun siihen sisältyvine  
vaiheittaisine virstanpylväineen, joista voidaan keskustella 
jäsenvaltioiden kanssa. Se on yksi ilmeisimmistä ja 
räikeimmistä ongelmakohdista, joita meidän on vältettävä 
edetessämme kohti tavoitteita.” 

”Energiadirektiivimme ei ole läheskään niin ankara kuin sen 
pitäisi olla, ja sitä on tarkistettava. Lisäksi haluan saada ainakin 
mahdollisuuden tarkastella kerosiinin verotusta, koska en 
ymmärrä, miksi kyseisestä energialähteestä ei kannettaisi  
veroa.” 

Voimaan saattaminen ja täytäntöönpano 

”Ilmanlaatudirektiivin ja vastaavan lainsäädännön säännökse t  
ovat hyvin selkeät, ja mielestäni meidän olisi toteutettava 
lisätoimia niiden voimaan saattamiseksi jäsenvaltioissa [...] . 
Kyse on sääntelystä, jota tarvitaan kiireellisesti mutta jota ei 
sovelleta monissa jäsenvaltioissa. Komission on mielestäni 
toteutettava kurinalaisempia toimia rikkomismenettelyjen 
käynnistämiseksi, ja katson olevani henkilökohtaisesti 
vastuussa sen varmistamisesta.” 
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”[...] pyrimme saattamaan päästösääntelyn voimaan kaikkien 
käytössä olevien välineidemme avulla. Ajoneuvoteollisuuden 
on tullut aika luopua mukavasta asemastaan. Alalla on 
toteutettava toimenpiteitä. Alalla ei ole aikaisemmin 
toteutettu toimenpiteitä mutta nyt niitä on toteutettava, ja 
komissio aikoo saattaa voimaan sen, mitä alalla on 
toteutettava.” 

”[...] [Totean siitä, mitä] tavoitteenani on saattaa voimaan 
ristiriitaisuuksien poistamiseksi toimintapolitiikoistamme, 
että olemme jo toteuttaneet oikeansuuntaisia toimia 
palmuöljyn suhteen nykyisen komission tekemän päätökse n 
myötä, mutta näitä hyödykkeitä on tarkasteltava lähemmin 
sen varmistamiseksi, että metsäkatoa edistävä toiminta 
lakkautetaan. On lisättävä avoimuutta, jotta olisimme tarkasti  
selvillä tilanteesta, mutta se edellyttää myös vuoropuhelua 
alkuperämaiden kanssa. Niillä on tietysti omat vaatimuksensa, 
jotka koskevat oikeudenmukaista kauppaa ja suhdetta 
Euroopan unioniin.” 

Ilmastotoimet 
EU:n ilmastolaki 

”Aion ehdottaa toimikautemme 100 ensimmäisen päivän 
kuluessa ilmastolakia, jolla vahvistetaan lainsäädännössä 
vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite. Laissa esitetään 
pitkän aikavälin linjaus tämän tavoitteen saavuttamiselle  
kaikilla politiikan aloilla.” 

”[...] Haluan esitellä parlamentille ilmastolakiluonnoksen, jossa 
edetään mahdollisimman pitkälle ja säädetään täsmälleen 
siitä, minne on edettävä vuoteen 2050 mennessä mutta myös 
siitä, mitä välivaiheita se edellyttää.” 

”Olen aidosti sitä mieltä, että ilmastolailla luomme kiireellisesti 
tarvitsemamme kehyksen, jonka avulla voimme velvoittaa 

jäsenvaltiot laatimaan riittävän konkreettisia suunnitelmia, 
jotta voimme tavallaan tarkastella välivaiheita, jotka on 
käytävä läpi, jotta saavutamme tavoitteemme vuonna 2050. 
Joissakin jäsenvaltioissa työ on jo tehty mutta monissa 
jäsenvaltioissa se on vielä edessä. Tältä kannalta kehys on 
mielestäni paras yhteisen tulevaisuutemme kannalta.” 

Lainsäädäntövälineiden täytäntöönpano 

”Tarkistamme ja saatamme ajan tasalle nykyistä ilmasto- ja 
energialainsäädäntöämme. On myös selvää, että on 
tarkasteltava muita toimia, joilla saavutamme tavoitteemme 
eli puhtaamman liikenteen, vähemmän energiaa kuluttavat  
rakennukset ja kestävämmän elintarvikejärjestelmän. Meillä ei 
ole varaa itsetyytyväisyyteen.” 

”Päästökauppajärjestelmää on laajennettava muille aloille, 
kuten ilmailuun ja merenkulkuun, mutta meillä on mielestäni 
myös nykyisen lainsäädännön kehyksessä mahdollisuus 
tarvittaessa tiukentaa normeja, joko päästönormeja tai muita 
aloja koskevia normeja. Meidän on myös tarkistettava 
energiadirektiivejämme ja muita direktiivejä.” 

”Näin ollen olisi mielestäni varaa parantaa sääntelyä ja antaa 
räätälöidympää sääntelyä. Olen myös sitä mieltä, että 
parannamme sääntelyä laatimalla asianmukaisia vaikutusten 
arviointeja ja perustamalla asiaa tarkastelevan 
sääntelyntarkastelulautakunnan. Meidän on lisäksi  
tarkasteltava monia nykyisiä eri aloja koskevia säädöksiä ja 
arvioitava niiden soveltuvuutta.” 

Eurooppalainen ilmastosopimus 

”Ilmastosopimuksessa yhdistetään yhteisöjen, yritysten ja 
naapurialueiden aloitteet ja sitoumukset, jaetaan tietämystä 
ja tietoa sekä autetaan ja inspiroidaan muita parhaiden 
käytäntöjen ja konkreettisten tulosten avulla.”
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 
MARGRETHE VESTAGER 
Ehdokas johtavaksi varapuheenjohtajaksi 
Euroopan digitaalinen valmius 

Johtavaksi varapuheenjohtajaksi ehdolla ollut Margrethe Vestager oli 8. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin 
kuultavana ja vastasi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan (ITRE), sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan 
(IMCO) ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaan (ECON) kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti 
kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa 
sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä 
toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 Euroopan digitaalinen valmius  
 kilpailu. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Ehdokkaalle johtavaksi varapuheenjohtajaksi lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia 
kysymyksiä, joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
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Euroopan digitaalinen valmius 

Euroopan teollisuuden tulevaisuuden pitkän aikavälin 
strategia 

”Tarvitsemme Euroopan teollisuuden tulevaisuuden 
strategian, joka perustuu Euroopan vahvuuksiin eli 
avoimuuteen ja monimuotoisuuteen. Teollisuuden strategian 
on siis sisällettävä jokaiselle jotakin: sen on oltava vihreä ja sen 
on perustuttava oikeudenmukaiseen kilpailuun.” 

”Emme voi ottaa käyttöön teollisuuden strategiaa, jossa ei 
välitetä taloutemme viherryttämisestä ja siirtymästä 
hiilineutraaliin maanosaan. Kolikon molemmat puolet on 
otettava huomioon.” 

”Digitalisaatioon liittyy merkittäviä mahdollisuuksia parantaa 
elämänlaatuamme mutta mahdollisuuksien hyödyntämine n 
edellyttää asianmukaisia sääntöjä, jotta edistämme ihmisten 
luottamusta digitaalista muutosta kohtaan. Sen olisi 
edistettävä kansalaisten etuja. Sen olisi kunnioitettava 
perusarvojamme.” 

”Edistämällä innovointia – myös toimintamme  
organisoimisen alalla – voisimme hyödyntää paremmin jo 
käytössä olevaa tekniikkaa nopeuttaen siten 
ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämä voidaan osittain 
toteuttaa digitaalisin keinoin, koska resurssien käyttöä on 
mahdollista seurata eri tavalla kuin aikaisemmin.” 

”Saatamme yhteen kokonaisia arvoketjuja, kuten 
korkeakoulut, toimittajat ja valmistajat, ulottuen niihin, jotka 
kierrättävät valmistuksessa käytettyjä raaka-aineita.” 

”Strategian [...] on ulotuttava sisämarkkinoita laajemmalle.” 

”Asianmukaisen teollisuuden strategian avulla lisätään 
Euroopan digitaalista valmiutta.” 

Uusi pk-yrityksiä koskeva strategia 

”Teollisuuden strategian parissa tehtävään työhön sisältyy 
sellaisen uuden strategian laatiminen, jolla tuetaan Euroopan 
talouden selkärankaa eli pieniä ja keskisuuria yrityksiä.” 

”Ensinnäkin on tietysti varmistettava, että strategiaa ei ole 
tarkoitettu ainoastaan suuryrityksiä varten, koska Euroopassa 
on suuryritysten lisäksi lukuisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
myös teollisuuden alalla. Monet yritykset käyttävät  
alihankkijoita, joita on enemmän kuin yksi; juuri tähän 
perustuu Euroopan teollisuuden rakenne, minkä vuoksi  
strategian olisi koskettava koko teollisuutta.” 

”Rahoitusvälineiden saatavuus olisi myös varmistettava. Jean-
Claude Junckerin investointisuunnitelmassa tarjottiin 
rahoitusta 900 000 pienelle ja keskisuurelle yritykselle. 
Toimenpide on mielestäni jatkotoimien toteuttamisen 
arvoinen, ja sillä varmistetaan, että rahoitusta on 
tosiasiallisesti mahdollista myöntää ja että ihmiset voivat  
kehittää itseään.” 

Tekoäly 

”[...] tarvitsemme sääntöjä sen varmistamiseksi, että tekoälyä 
käytetään eettisesti ja että inhimillistä päätöksentekoa 
tuetaan sen heikentämisen sijaan. Aikomuksenani on uuden 
komission toimikauden sadan ensimmäisen päivän aikana 

esittää ehdotuksia, joiden perusteella laaditaan tekoälyä 
koskeva eurooppalainen lähestymistapa.” 

”On siis olemassa perusta toimien toteuttamiselle, ei 
välttämättä ainoastaan erojen kuromiseksi umpeen vaan 
myös kehitystoimien toteuttamiseksi tekoälyn ja 
kvanttilaskennan alalla. EU:n ohjelmille on tietysti 
myönnettävä rahoitusta. Pyydän siis teitä auttamaan 
talousarvion hyväksymisessä, jotta emme hukkaa aikaa 
näiden keskeisten investointien toteuttamiseksi.” 

”[...] ainoa tapa saavuttaa menestystä on luoda sellainen 
tekoäly, johon voimme luottaa, eli perusarvoihin perustuva 
tekoäly.” 

 ”[...] vääristymien estämistä koskeva kysymys on yksi  
peruskysymyksistä, kun keskustellaan sellaisen kehyksen 
käyttöönotosta, joka mahdollistaa luottavan suhtautumise n 
tekniikkaan.” 

”Saamme luotettavaa tekoälyä koskevien eettisten ohjeiden 
arvioinnin tulokset joulukuuhun mennessä. Niiden pohjalta 
toteutamme toimia [...].” 

”On selvää, että tarvitaan lisäinvestointeja. Tekoälyyn 
tehtävien investointien alalla EU on jäänyt muista jälkeen 
kolmin- tai nelinkertaisesti [...].” 

Digitaalipalveluja koskeva säädös 

”[...] on otettava huomioon kansalaisten tekniikkaa koskevat  
huolenaiheet ja lisättävä heidän luottamustaan saman 
prosessin yhteydessä. Aion työskennellä sellaisen 
digitaalipalveluja koskevan säädöksen laatimiseksi, joka 
kattaa digitaalisia alustoja, palveluja ja tuotteita koskevien 
vastuu- ja turvallisuussääntöjen päivittämisen. Saattaa myös 
olla tarpeen säännellä tapaa, jolla yritykset keräävät ja jakavat  
tietoa, siten, että hyödytetään koko yhteiskuntaa.” 

 ”[...] on tärkeää hyödyntää parhaalla tavalla sitä, mitä meillä jo 
on, koska asia on kiireellinen. On tärkeää tarkastella niin 
sanottuja kansalaisten digitaalisia oikeuksia eli yleistä 
tietosuoja-asetusta sen mahdollistamiseksi, että kansalliset  
viranomaiset panevat sen kaikilta osin täytäntöön. 
Toivottavasti saamme myös markkinoilta vastinetta 
sisäänrakennetun yksityisyyden suojan takaamiseksi [...]. 

Digiverotus, yhteinen yhteisöveropohja, maakohtainen 
raportointi 

”Ensimmäinen yritys digiverotuksen käyttöön ottamiseksi ei 
onnistunut. Yksittäiset jäsenvaltiot ovat sen sijaan ottaneet 
tehtävän hoidettavakseen. Se on mielestäni ihailtavaa ja 
poikkeuksellista. Toivon, että näin annetaan ensinnäkin kauan 
kaivattua pontta kokonaisvaltaisen ratkaisun ja sopimukse n 
saavuttamiseksi asiassa. Jos siinä ei onnistuta, meidän on 
mielestäni tartuttava itse toimeen. Sitoudumme esittämään 
ehdotuksen, jos kokonaisvaltaista sopimusta ei saavutet a 
vuoden 2020 loppuun mennessä.” 

”[...] eräät hyvin tärkeät säädökset ovat jääneet hyväksymät t ä. 
Yksi on yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Se on tärkeässä 
asemassa, koska vähimmäistason vero saattaa jäädä 
merkityksettömäksi, kun tarkastelemme vähimmäistason 
yhtiöveroa ja veropohjaa, minkä vuoksi tarvitaan molempia 
tekijöitä asian edistämiseksi.  
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 Toinen puuttuva asia on maakohtainen raportointi. Se toimii 
rahoitusalalla. Viimeksi kun tarkistin asian, rahoitusala oli 
edelleen olemassa, joten tästä ei näyttäisi aiheutuvan liikaa 
haittaa. Uskoisin kaikkien toimitusjohtajien haluavan ylpeänä 
esitellä työntekijöiden määrää, toimintaa, tulosta, tuottoa ja 
maksettuja veroja. Siten saamme täysin erilainen käsitykse n 
verotuksesta, myös yksilöinä.” 

”Tässä on mielestäni mahdollista soveltaa 116 artiklaa. Kaikki  
jäsenvaltiot voisivat siis osallistua prosessiin, mutta 
116 artiklassa todetaan, että jos jossakin jäsenvaltiossa tai 
joissakin jäsenvaltioissa noudatetaan kilpailun kannalt a 
haitallisia säännöksiä, kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten 
jäsenvaltioiden kanssa voidaan neuvotella säännöste n 
muuttamisesta. Jos neuvottelut eivät johda myönteiseen 
lopputulokseen, on mahdollista esittää ehdotuksia, joista 
voidaan päättää normaalissa tai tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, ja meidän olisi mielestäni 
aloitettava sen tarkasteleminen, mitä tästä seuraisi. Menestys 
ei ole mitenkään taattu mutta mielestäni on tärkeää 
hyödyntää perussopimuksen eri välineitä tarpeen mukaan.” 

Kilpailu 

Täytäntöönpanon vahvistaminen kilpailun alalla 

”Markkinat muuttuvat nopeasti ja laki muuttuu omalla 
tavallaan. On selvää, että tähän liittyy tietynasteista 
epäsymmetriaa. Lainvalvonnan toiminnan nopeus on 
rajallista, koska emme tingi oikeudenmukaisist a 
menettelyistä. Toisaalta toimia olisi voitava toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti. Käsittelyssä on parhaillaan asia, 
jossa pyrimme hyödyntämään niin sanottuja väliaikaisia 
toimia ja jossa pyrimme estämään yrityksen toiminnan, koska 
se on kilpailulle haitallista. Yrityksen lopetettua haitallisen 
toimintansa laadimme tietysti tapauksesta selvityksen, jossa 
osoitamme, millaista haittaa on aiheutunut. Tämä koskee toki 
20:tä ensimmäistä vuotta, mutta näin ilmennetään mielestäni 
hyvin sitä, että asioiden nopeuttaminen on meille hyvin tärkeä 
asia. 

”Yritystoiminnan lakkauttamista koskevaan kysymyksee n 
totean, että kyse on käytettävissämme olevasta välineestä ja 
sitä voidaan käyttää. Olen kuitenkin velvollinen käyttämään 
vähiten haittaa aiheuttavaa välinettä oikeudenmukaise n 
kilpailun palauttamiseksi, ja koska yritystoiminnan 
lakkauttaminen on vaikuttava toimi, minun on tietysti 
pyrittävä selvittämään, minkä muiden välineiden avulla 
tilanne olisi mahdollista ratkaista.” 

EU:n kilpailusääntöjen tarkistaminen 

”Elämme haastavia aikoja, myös kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanon alalla, koska markkinat muuttuvat nopeasti  
ja tulevaisuudessa on tiedossa vielä suurempia muutoksia. 
Ihmisluonne ei kuitenkaan muutu ahneuden ja pelon 
kaltaisten perusominaisuuksiensa osalta. Kilpailusääntöjä 
ohjaavat periaatteet ovat siten yhtä merkityksellisiä nyt kuin 
silloin, kun Rooman sopimus allekirjoitettiin yli 60 vuotta 
sitten. On kuitenkin varmistettava, että tapa, jolla sovellamme  
periaatteita, sopii nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin. 
Aion siis jatkaa aloittamaamme tarkastelua, joka koskee  
kilpailusääntöjen rikkomista, sulautumismenettelyjä ja 
valtiontukea. Tässä prosessissa meitä ohjaavat ja auttavat  

kokemukset, joita olemme saaneet tarkastellessamme  
digitalisaation vaikutusta kilpailuun, mukaan lukien kolmen 
riippumattoman erityisneuvonantajan laatima ja aikaisemmin 
tänä vuonna julkaisema raportti.” 

”[...] Olemme aloittaneet täysimääräisen alustavan 
toimivuustarkastuksen, minkä jälkeen toteutamme 
ohjeidemme laajamittaisen tarkistuksen. Yksi asia menee 
ohjelman edelle, ja se on päästökauppajärjestelmää koskeva 
ohjeistus. Syynä on, että haluamme olla valmiina, kun uusi  
kaupankäyntijakso alkaa. On siis oltava tiedossa, että 
aloitamme asiaa koskevan julkisen kuulemisen suhteellisen 
lyhyellä aikavälillä.” 

”[...] jatkamme toimien toteuttamista. Joitakin asioita on vielä 
selvittämättä, ja olemme juuri pyytäneet kaikkia jäsenvaltioita 
esittämään veropäätösten käyttämistä koskevan 
tilannekatsauksen, jotta voimme saattaa ajan tasalle kaiken 
aineiston, joka on peräisin ajalta, jolloin toteutimme viimeksi 
toimen muutama vuosi sitte”. 

Teollisuusstrategia 

”[...] tähän liittyy kaksitahoinen haaste: yhtäältä on turvattava 
oikeudenmukainen kilpailu sisämarkkinoilla, jotta asiakkaide n 
ja kuluttajien etuja edistetään asianmukaisesti, ja toisaalta on 
puolustettava EU:n yrityksiä, kun ne joutuvat kohtaamaan 
epäoikeudenmukaista kilpailua Euroopan ulkopuolella.” 

”EU:n julkisten hankintojen markkinat ovat suuruudeltaan 14–
15 prosenttia EU:n bkt:stä. Se tarkoittaa kahta biljoonaa euroa. 
Luvussa on numero 2 ja 12 nollaa euroina. Se on paljon rahaa. 
Me kutsumme yrityksiä harjoittamaan liiketoimintaa, mutta 
emme saa vastavuoroista kutsua. Siellä, mistä minä olen 
kotoisin, toimitaan niin, että kutsuja lakataan esittämästä, jos 
vastavuoroista kutsua ei kuulu.” 

Ulkomaisen valtion omistus ja tuet 

”On selvää, että otamme sijoittajat vastaan, mutta niiden olisi 
tultava tänne liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvistä syistä. 
Onkin varmistettava, että jos ulkomaisen valtion omistama 
yritys ostaa eurooppalaisen yrityksen, EU:hun ei myönnetä 
ulkomailta valtiontukea, joka heikentäisi täällä tasapuolisi a 
toimintaedellytyksiä. Teemme työtä kaupan ja 
sisämarkkinoiden alalla toimivien kollegojen kanssa 
luodaksemme käytännöllisen välineen, koska sellaista ei 
valitettavasti vielä ole, mutta se on korkealla etusijalla oleva 
asia.” 

Kaksiosaisen salkun hoitaminen 
”[...] lainvalvonnan riippumattomuudesta ei edes neuvotella, 
koska se perustuu asiaa koskevaan näyttöön, tosiseikkoihin ja 
oikeuskäytäntöön, ei siihen, mistä maasta on kotoisin tai 
miten laajaa toiminta on – ei mihinkään muuhun.” 

”[...] saamme riippumattomia neuvoja pääekonomistilta ja 
oikeudelliselta yksiköltä.” 

”Olen yhä vastuuvelvollinen kollegoihini nähden. Kollegio 
tekee tärkeät päätökset. Tähän mennessä kollegiossa ei ole 
keskusteltu syventävästi kilpailua koskevista päätöksist ä, 
mutta on selvää, että noudatamme kaikkia menettelyjä. 
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 Tätä ennen käymme läpi kabinettipäälliköiden viikoittaisen 
kokouksen eri vaiheet, joten päätökset todella tehdään 
kollegiossa, kuten pitääkin.” 

”[...] tuleva salkkuni on mielestäni todella vaikuttava. 
Lainsäädäntöehdotukset laadin kuitenkin kollegojeni kanssa. 
Ne laaditaan sisämarkkinoista ja sisäasioista vastaavan 
kollegani kanssa. En laadi niitä yksin. Työskentelen heidän 
kanssaan, mutta kollegani laativat yksittäiset ehdotukset.” 

”Toivon myös, että jaksatte antaa minulle palautetta, kun 
tulen pyytämään sitä. Kaikkiin kysymyksiin ei nimittäin ole 
valmista vastausta. Aiomme kuulla teitä samoin kuin valtiosta 
riippumattomia järjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja 
teollisuutta.” 

”[...] Jatkan tätä avointa ja yhteistyöhön perustuvaa tapaa 
työskennellä Euroopan parlamentin kanssa kaikissa 
lainsäädäntöprosessin vaiheissa.
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 
VALDIS DOMBROVSKIS 
Ehdokas johtavaksi varapuheenjohtajaksi 
Ihmisten hyväksi toimiva talous 

Johtavaksi varapuheenjohtajaksi ehdolla ollut Valdis Dombrovskis oli 8. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin 
kuultavana ja vastasi talous- ja raha-asioiden valiokuntaan (ECON) ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaan 
(EMPL) kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään 
tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission 
puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun 
muassa seuraavia aloja: 

 Ihmisten hyväksi toimiva talous 
 talouden ohjaus ja hallinta  
 rahoituspalvelut, rahoitusvakaus ja pääomamarkkinaunioni. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Ehdokkaalle johtavaksi varapuheenjohtajaksi lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia 
kysymyksiä, joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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Ihmisten hyväksi toimiva talous 

Tavoitteet 

”[...] haluamme painottaa voimakkaasti osallistavaa ja 
kestävää kasvua. Haluamme, että talouskehitys, sosiaaliset  
kysymykset ja kestävyys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. On 
totta, että talouskasvua ei tarvita talouskasvun vuoksi vaan 
ihmisten hyvinvoinnin vuoksi.” 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – 
toimintasuunnitelma 

”Aiomme esitellä toimintasuunnitelman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin vaikuttavaksi täytäntöön 
panemiseksi kaikkialla EU:ssa.” 

”Mainitsen joitakin konkreettisia ehdotuksia, joita parhaillaan 
tarkastellaan [...], kuten kohtuullista vähimmäispalkkaa 
koskeva aloite toimikautemme 100 ensimmäisen päivän 
aikana, eurooppalainen lapsitakuu, nuorisotakuun 
vahvistaminen, eurooppalainen 
työttömyysvakuutusjärjestelmä [...], päivitetty 
osaamisohjelma, keinot parantaa alustatalouden 
työntekijöiden työehtoja [...] ja Euroopan uusi  
sukupuolistrategia, joka sisältää velvoittavia toimenpiteitä 
palkkauksen läpinäkyvyyden varmistamiseksi.” 

Työmarkkinavuoropuhelun merkitys 

”[...] aiomme jatkaa työmarkkinavuoropuhelun kehittämistä. 

”Suhtaudumme tietysti avoimesti mahdollisista 
lainsäädäntötarkistuksista käytävään keskusteluun, mutta 
työmarkkinaosapuolet ovat jo osallisina talouspolitiikan EU-
ohjausjaksossa [...].” 

”[...] tarkastelemme jatkossa myös työmarkkinaosapuolt e n 
osallistumista talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon unionissa ja 
jäsenvaltioissa, toimintapolitiikkaa koskevista ehdotuksista 
pidettäviä kuulemisia [...] ja valmiuksien kehittämisen 
tukemista. 

”[...] olemme aina painottaneet voimakkaasti, että haluamme  
kunnioittaa työehtosopimusneuvottelumalleja, joita 
noudatetaan eri jäsenvaltioissa, erityisesti siellä, missä ne 
toimivat erittäin hyvin, kuten Pohjoismaissa [...]. Tätä 
periaatetta noudatamme nyt ja tulevaisuudessa.” 

”On myös vahvistettava eri alojen välisen ja alakohtaisen 
työmarkkinavuoropuhelun vaikuttavuutta ja toimintaa [...].” 

”[...] aiomme tehdä tiivistä yhteistyötä rakennusalan 
työmarkkinaosapuolten eurooppalaisen neuvottelukomitean 
kanssa.” 

Sosiaaliturvajärjestelmät 

”[...] on varmistettava, että kansalaiset osallistuvat  
sosiaaliturvajärjestelmiin ja että ne kattavat heidät, myös 
digitaalitalouden ja alustatalouden aloilla. 

” [...] eläkkeiden siirrettävyys rajat ylittävissä yhteyksissä on 
oikeus, jonka olisi kuuluttava myös liikkuville työntekijöille. 
Olemme valmiit tekemään työtä parantaaksemme paikan 
päällä vallitsevaa tilannetta.” 

Syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu 

”[...] pyrimme edelleen edistämään epäsuotuisassa asemassa 
olevien asianmukaista tulotasoa ja tulotukea. Komissio aikoo 
myös jatkossa soveltaa tinkimättä yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.” 

”Sukupuolikysymyksissä otetaan muun muassa käyttöön 
erityinen strategia, jossa tarkastellaan esimerkiksi naisten 
pääsyä työmarkkinoille ja palkkaeroa.” 

”[...] vammaisten tukeminen on myös komission esityslistalla.” 

Oikeudenmukainen verotus 

”[...] sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää 
oikeudenmukaista verotusta.” 

”Veronkierron torjunta pysyy omalla kohdallani tärkeänä 
painopisteenä [...]. Monikansallisia yrityksiä on verotettava 
asianmukaisesti, jotta kansalaiset ja pk-yritykset eivät joudu 
kantamaan epäoikeudenmukaista verorasitusta.  

Vihertymisen ja digitalisaation tukeminen 

”Tavoitteenani [...] on hyödyntää finanssi-, talous- ja 
rahoitusalan toimintapolitiikkaa vihertymisen ja 
digitalisaation tukemiseksi.” 

”Vihertymisen ja digitalisaation menestyminen edellyttää, 
että ne katsotaan sosiaalisesti oikeudenmukaisiksi [...] . 
Tavoitteenani [...] on näin ollen varmistaa, että 
sosiaalipolitiikkaamme kehitetään näiden muutosten 
tukemiseksi.” 

”Tämä [digitaalinen kuilu] on tärkeä osa 
osaamisohjelmaamme, koska ihmisten valmistelu 
digitaaliseen aikakauteen edellyttää tietysti digitaalista 
osaamista, ja siitä on selvästi puutetta.” 

”[...] uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston välityksellä 
autamme tukemaan ihmisiä ja alueita, joihin vihertyminen 
vaikuttaa voimakkaimmin.” 

”[...] tarkastelemme tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa, mitä lisätekijöitä tarvitaan ja miten ne 
voidaan sisällyttää monivuotiseen rahoituskehykseen, kuten 
esimerkiksi uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto.” 

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma 

”[...] toimia on tarkoitus toteuttaa eri aloilla. Ensinnäki n 
rahoitusalalla, jossa EU:n talousarvion ja EIP:n tuella 
houkutellaan investointeja ja annetaan myös neuvontatukea 
tukikelpoisten hankkeiden määrittämiseksi. Varojen 
kokoamisen lisäksi tarvitaan myös laadukkaita hankkeita, 
joiden avulla kestävä siirtymä on mahdollista toteuttaa. 

”[...] tavoitteena on hankkia yksi biljoona euroa kestävinä 
investointeina ottamalla käyttöön yksityisiä varoja InvestEU-
ohjelman ja EIP:n välityksellä. Kuten tiedätte, aiomme  
korottaa ilmastorahoitusta koskevaa tavoitetta 25 prosentista 
50 prosenttiin. Ne ovat uusia varoja, ja lisärahoitusta saadaan 
muista EU:n talousarviosta rahoitetuista osuuksista.” 
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”[...] mainitessani EIP:n lainanantotavoitteet tarkoitin 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna uusia varoja, ja ne ovat  
suuruudeltaan useita kymmeniä miljardeja euroja.” 

”Kannustamme myös jäsenvaltioita kohdentamaan 
yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin kehyksessä enintään 
viisi prosenttia varoista InvestEU-ohjelmaan, minkä ansiost a 
voimme myös ottaa käyttöön merkittäviä määriä uusia 
varoja.” 

EIP ilmastopankkina 

”[...] EIP:n muuttamiseen ilmastopankiksi liittyvänä 
tärkeimpänä tavoitteena on korottaa sen ilmastorahoituksen 
osuutta nykyisestä 25 prosentista 50 prosenttiin 
[vuoteen 2025 mennessä]. Se on ensimmäinen tärkeä toimi, ja 
fossiilisen energian rahoituksen vaiheittainen lakkauttaminen 
on osa tätä strategiaa.” 

”Arvioiden osalta mainitsitte 50 miljardia euroa vuodessa. 
EIP:n lisärahoituksen avulla on tyypillisesti mahdollista kerätä 
vähintään kaksi kolmasosaa myös kumppanihankkeide n 
avulla, eli vuodessa vähintään 45 miljardia euroa. Kymmenen 
vuoden jaksolla summa nousee jo 450 miljardiin euroon.” 

Talouden ohjaus ja hallinta 

Talouspolitiikan EU-ohjausjakson uudelleen 
kohdentaminen 

”On jatkettava talouspolitiikan EU-ohjausjakson kehittämistä. 
Maakohtaisista suosituksistamme lähes puolet liittyy 
sosiaalisiin näkökohtiin. Aion säilyttää saman painotukse n 
tulevassa talouden ohjauksessa ja hallinnassa. Aiomme myös 
sisällyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet talouspolitiikan 
EU-ohjausjakson tavoitteisiin edistääksemme sekä 
osallistavaa että kestävää kasvua.” 

”Olisi seurattava säännöllisesti edistymistä kohti kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon 
sisältyvien tavoitteiden saavuttamista. Esitämme myös 
järjestelmään liittyviä näkökohtia vihertymisen kannalt a 
merkityksellisissä toimintapolitiikoissa, kuten vihreät 
investoinnit, kiertotalous, resurssitehokkuus ja 
oikeudenmukainen siirtymä kaikilla politiikanaloilla.” 

”[...] arvioimme kestävyyden sisällyttämistä makrotaloude n 
epätasapainoon liittyvässä menettelyssä, mutta asetamme  
myös velvoittavia kestävyystavoitteita, kuten esimerkiksi 
päästövähennystavoitteet energiaunionin kaltaisissa muissa 
toimintapolitiikoissa, ja lyömme lukkoon sitoutumisemme  
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon.” 

Vakaus- ja kasvusopimuksen yksinkertaistaminen 

”[...] työmme perustuu Euroopan finanssipoliittisen komitean 
raporttiin, jossa esitetään ajatuksia vakaus- ja 
kasvusopimuksen sääntöjen yksinkertaisemiseksi, jotta niitä 
olisi myös yksinkertaisempi soveltaa ja selittää suurelle 
yleisölle, koska, kuten tiedämme, säännöt ovat nykyisellään 
liian monimutkaisia.” 

”[...] EU:n finanssipolitiikan sääntöjä koskevasta pohdinnast a 
voidaan todeta, että sen perustana voidaan käyttää Euroopan 
finanssipoliittisen komitean työtä, joka koskee menojen 
kasvulle asetettua vertailuarvoa, velka-ankkuria ja sitä, mitä 

kutsun rajoitetuksi tasapainoisen budjetin säännöksi. On 
tietysti tärkeää saavuttaa laaja yhteisymmärrys, jotta voimme  
sopia finanssipolitiikan sääntöjen mukauttamisesta ja 
yksinkertaistamisesta.” 

”Totean [vakaus- ja kasvusopimuksen joustoon liittyvistä 
kysymyksistä, joista ei neuvotella], että EU:ssa olisi yleisesti 
vältettävä tällaisten tilanteiden syntymistä ja sen sijaan 
työskenneltävä kompromisseja tavoitellen. Näin EU toimii.” 

Euroopan vakautusjärjestely 

”[...] olemme esittäneet kaksi ehdotusta. Toinen koskee  
uudistusten tukiohjelmaa, jonka pohjalta keskustelemme nyt 
lähentymis- ja kilpailukykyä edistävästä talousarviovälineestä 
[...], ja toinen koskee vakautusjärjestelyä. Esitimme  
konkreettisen ehdotuksen, joka koskee Euroopan 
investointien vakautusjärjestelyä[...]. Nyt tarkastelemme, 
missä määrin on mahdollista saavuttaa synergiaa [...] sen 
ehdotuksen kanssa, joka koskee vakautusjärjestelyä ja 
eurooppalaista työttömyysvakuutusjärjestelmää.” 

Rahoituspalvelut, rahoitusvakaus ja 
pääomamarkkinaunioni 

Pankkiunionin saattaminen valmiiksi 

”[...] pankkiunionin saattaminen valmiiksi on korkealla 
etusijalla Euroopan komission esityslistalla.” 

”Komission puolelta [...] jatkamme sen tarkastelemista, miten 
voidaan ratkaista eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän 
käsittelyn ajautuminen umpikujaan tai hyvin hidas 
edistyminen neuvostossa mutta myös, se on todettava, 
Euroopan parlamentissa. [...] Olemme valmiit helpottamaan 
tätä esittämällä tarvittaessa uusia näkökohtia keskustelujen 
helpottamiseksi.” 

”[...] meidän on ratkaistava likviditeetin tarjoamista 
kriisinratkaisussa koskeva ongelma, ja teemme asiassa 
yhteistyötä myös jäsenvaltioiden ja EKP:n kanssa.” 

”Turvallisesta sijoitusvälineestä voidaan todeta, että kuten 
tiedätte, komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksen, joka 
koskee valtionvelkakirjavakuudellisia arvopapereita.”  
Valitettavasti asia ei ole herättänyt suurta huomiota 
neuvostossa, joten on pohdittava, miten voimme elvyttää 
keskustelua.” 

Rahoitusteknologia ja kryptovaluutat 

”Aion esittää uutta strategiaa, jonka avulla EU voi parhaiten 
hyödyntää FinTech-teknologiaa ja osallistua 
maailmanlaajuiseen kilpailuun.” 

”[...] on puututtava epäoikeudenmukaisen kilpailun, 
kyberturvallisuuden ja rahoitusvakauden uhkien kaltaisiin 
riskeihin. EU:ssa tarvitaan esimerkiksi yhteistä 
lähestymistapaa Libran kaltaisiin kryptovaluuttoihin. Aion 
esittää asiaa koskevaa uutta sääntelyä.” 

”[...] Libraa on säänneltävä sen valvomiseksi EU:ssa, niin 
rahoitusvakauden kuin sijoittajien suojelun kannalta [...].” 
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Pk-yritysten rahoituksensaanti 

”Uusi komissio aikoo esittää uutta rahastoa, jolla tuetaan pk-
yritysten listautumista. Ehdotan yhdessä kollegojeni kanssa 
uutta strategiaa, jolla autetaan pk-yrityksiä torjumaan 
vihertymiseen, digitalisaatioon ja muuttuviin kaupan 
malleihin liittyviä haasteita.” 

”Konkreettinen uusi aloite, jonka aiomme esittää [...], koskee  
erityistä julkisen ja yksityisen sektorin rahastoa, jolla tuetaan 
pk-yritysten listautumisantia [...], minkä lisäksi on tietysti 
tarkasteltava edelleen edellytyksiä ja kustannuksia, jotka 
liittyvät pk-yritysten pääsyyn tavallisille pääomamarkkinoille. 

Uusi vihreä rahoitusstrategia 

”[...] jatkamme kunnianhimoisten toimien toteuttamista 
kestävän rahoituksen alalla, ja katsomme, että se sisältyy 
vihertymiseen sääntelyä koskevana osiona.” 

”Luokittelun avulla luodaan perusta monille muille toimille, 
kuten vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskulle, 
ympäristömerkeille ja monille muille. [...] laajennamme  
luokittelua myös muille aloille.” 

”Totean EU:n vihreiden joukkovelkakirjojen standardi n 
luomisesta, jonka olisi oltava kaikentyyppisten listautuneiden 
ja listautumattomien eurooppalaisten ja kansainväliste n 
liikkeeseenlaskijoiden saatavilla, että aion tukea ja edistää sitä 
komission seuraavalla toimikaudella.” 

”Avoimuuden osalta liikkeeseenlaskijoiden on esitettävä 
yksityiskohtaista tietoa kaikista tuoton ehdotetuista 
käyttötarkoituksista sekä liikkeeseenlaskijoiden vihreiden 
joukkovelkakirjojen strategiasta ja menettelyistä.” 

”Julkaisemme lähiaikoina yritysten raportointia koskevan 
toimivuustarkastuksen, muiden kuin taloudellisten tietojen 

raportointia koskeva direktiivi mukaan lukien, ja [...] aiomme  
laajentaa direktiivin soveltamisalaa muihin rahoituslaitoksiin 
sekä virtaviivaistaa rahoituslaitosten toteuttamaa tietojen 
julkistamista.” 

”Työskentelemme nyt myös kestävämpiin ja yleisempiin 
rahoitusalan toimijoihin ja tahoihin kohdennettujen 
toimenpiteiden parissa, ja aiomme tarkastella uudelleen myös 
[ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 
liittyviä] riskejä varainhoitajien ja institutionaalisten 
sijoittajien toiminnassa [...].” 

Rahanpesun torjunta 

”[...] EU:n rahanpesun vastaisia sääntöjä on sovellettu 
epäyhtenäisesti kaikkialla EU:ssa. Tämän vuoksi on 
tarkasteltava uudelleen kehyksen toimintaa. Katsomme tässä 
yhteydessä, että tietyt rahanpesun torjuntaan liittyvät 
tehtävät ja niiden koordinointi kannattaa siirtää unionin 
elimelle.” 

”Koordinointia on nähdäksemme mahdollista lisätä EU:ssa 
vaihtamalla tietoja ja hyödyntämällä parhaita käytäntöjä, 
mutta EU:n viranomaisten on myös muun kuin yhteistyöhön 
perustuvan lähestymistavan kehyksessä voitava toimia 
suoraan.” 

Pankkien vakavaraisuussääntely 

”[...] kun Basel III -asetusta saatetaan valmiiksi, on otettava 
huomioon EU:n erityispiirteet. [...] tuemme edelleen pk-
yritysten tukikerrointa.” 

”Kuten Baselin komitea totesi, Baselin sopimuksen valmiiksi  
saattamisen ei pitäisi johtaa pääomavaatimust e n 
merkittävään kokonaisvaltaiseen korottamiseen.”
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Komission varapuheenjohtajaehdokas 
 

 

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi / komission varapuheenjohtajaksi ehdolla ollut 
Josep Borrell oli 7. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän 
esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen 
vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle 
lähettämässä toimeksiantokirjeessä. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63704/20191008RES63704.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espanja
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60709/josep-borrell-espanja
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63349/20191003RES63349.pdf
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Strategisempi, päättäväisempi ja yhtenäisempi EU 
maailmannäyttämöllä 
”Meidän olisi yhdistettävä kansalliset toimivaltamme 
moninkertaistaaksemme yksittäisten jäsenvaltioiden vallan 
[...]. [...] tarvitsemme aidosti yhdentynyttä ulkopolitiikkaa, 
jossa yhdistyvät jäsenvaltioiden toimivallat, ja meidän on 
toimittava neuvostossa yhteistyössä siten, että kaikkea 
toimintapolitiikkaa hallinnoidaan komission toimin ja tämän 
parlamentin demokraattisella legitimiteetillä.” 

”Jos nimitykseni vahvistetaan, toimin varapuheenjohtajan ja 
korkean edustajan tehtävässäni keskeisessä asemassa 
pyrittäessä yhdistämään jäsenvaltioiden ulkopolitiikka ja 
komission ulkoiset toimet.” 

”[...] geopoliittinen merkittävyytemme edellyttää, että meidän 
on oltava huomattavan paljon nykyistä yhtenäisempiä. Sen 
saavuttamiseksi työskentelen kaikkien, niin suurien kuin 
pienien, jäsenvaltioiden kanssa.” 

”[...] EU tarvitsee tarkoitukseensa paremmin sopivaa 
järjestelmää, jotta estetään päällekkäisyydet ja byrokraattiset 
rutiinit ja mahdollistetaan vaikuttavampi ja syventävämpi  
strateginen analysointi. Sitä emme mielestäni tee riittävästi. 
On palautettava aloitteellisuuden ja toiminnallisuuden tunne. 
Voitte pyytää, voitte odottaa, voitte toivoa minulta jotakin – 
sillä juuri siitä on kyse, aloitteellisuuden ja toiminnallisuuden 
tunteen palauttamisesta.” 

Päätöksenteon nopeuttaminen ja tehostaminen 

”On muistettava, että ulkoasiainneuvosto on 
päätöksentekoelin, jossa keskustellaan suuntaviivoista, mutta 
olisi paljon parempi saavuttaa konkreettisia tuloksia ja yhteisiä 
toimia. Olen Eurooppa-neuvoston jäsen. Tehtäväni on esitellä 
Eurooppa-neuvostossa tärkeimpiä ulkopolitiikan kysymyksi ä. 
Se on todellinen etuoikeus, ja olen halukas tekemään niin.” 

”[...] korkean edustajan tehtävänä ei ole ainoastaan toimia 
välittäjänä vaan soveltaa ennakoivaa lähestymistapaa ja 
tasoittaa välillämme väistämättä vallitsevia eroja. Tästä syyst ä 
en tyydy noudattamaan alhaisinta yhteistä nimittäjää [...].” 

”Otan riskin siitä, että neuvosto ei hyväksy ehdotuksiani. Otan 
riskin siitä, että olen kollegojeni parissa vähemmistössä. Pyrin 
esimerkiksi siihen, että noudatamme tietyissä tapauksissa 
perussopimuksen säännöksiä, jotta ei tarvitsisi aina saavuttaa 
sataprosenttista yksimielisyyttä. Sanktioiden, ihmisoikeuksien 
ja YTPP-operaatioiden alalla ei välttämättä tarvita 
yksimielisyyttä, koska se sallitaan [...] perussopimuksessa [...].” 

”[...] Voisimme aloittaa soveltamalla määräenemmistöä 
Venäjälle määrättäviin sanktioihin, jotta vältämme  
yksimielisyysvaatimuksen, sekä ihmisoikeuksiin ja 
rauhanturvaoperaatioihin. Sen jälkeen, ja jos pystymme  
luomaan tällaisen strategisen yhteisen kulttuurin, voimme  
sopia toimivaltaan liittyvistä kysymyksistä. On siis edettävä 
vaiheittain, mutta lopullisena tavoitteena on, että päätökset  
tehdään sopivan hetken koittaessa määräenemmistöllä.” 

Toimintapolitiikkoihimme liittyvien sisäisten ja ulkoisten 
näkökohtien yhteenliittämisen parantamisen 
varmistaminen 

”[...] on varmistettava sisä- ja ulkopolitiikkojen välinen 
yhtenevyys, ja meillä on välineet poliittisen vallan 
käyttämiseksi. Haasteena on niiden yhdistäminen yhtenäisen 
strategian edistämiseksi.” 

”Yksi EU:n ulkopolitiikan suurimmista ongelmista on 
mielestäni sen jakautuminen siiloihin, mikä johtuu EU:n 
institutionaalisesta rakenteesta: komissio hoitaa tiettyjä 
tehtäviä ja neuvosto muita tehtäviä. Meidän on kuitenkin 
yhdistettävä kaikki voimavaramme maailmassa, jossa elämme 
[...].” 

”Perussopimuksen 18 artiklassa tehtäväkseni annetaan 
yksiselitteisesti komission ulkoisten toimien koordinointi. 
Ulkoiset politiikat (kaikilta osin ulkoiset) ovat yksi asia, ja 
sisäiset politiikat, joilla on ulkoinen ulottuvuus, ovat toinen 
asia. Niiden osalta teen luonnollisesti yhteistyötä 
puheenjohtajan kanssa.” 

EUH:sta 

”[...] Sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n toimintapolitiikkojen 
kulmakivistä [...] Sukupuolten tasa-arvo ulkopolitiikan alalla ei 
tarkoita ainoastaan ylimmässä johdossa työskentelevien 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tämä meidän on 
saavutettava. [...] Rehellisesti sanoen olen sitä mieltä, että on 
mahdotonta saavuttaa 50 prosentin osuutta [vuoteen 2024 
mennessä]. [...] Sopiva tavoite on noin 40 prosenttia, ja senkin 
saavuttamiseksi on tehtävä töitä. On muistettava, että 
kolmasosa Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehistä 
edustaa kansallista diplomaattikuntaa, jonka on myös 
noudatettava naispuolisten virkamiesten lukumäärää 
koskevia vaatimuksia, minkä vuoksi olemme nyt joutuneet 
ongelmiin, koska diplomaattikunnassa ei ole riittävästi 
korkean osaamistason vaatimukset täyttäviä naisia.” 

”Sukupuolikysymys on sisällytettävä arvona diplomaattiseen 
ja sotilaalliseen toimintaan.” 

”Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission 
institutionaalinen järjestelmä on mielestäni politiikaltaan 
kevyt ja menettelyiltään raskas, ketään arvostelematta. On 
kehitettävä todellisen lisäarvon tuottamista sille, mitä 
jäsenvaltiot tarvitsevat ja haluavat.” 

Suhteista jäsenvaltioihin 

”Ulkoministereistä voisi olla paljon apua korkealle edustajalle. 
En pysty itse olemaan kaikkialla läsnä mutta unionissa on 28 – 
kohta kenties 27 – ulkoministeriä, jotka voivat auttaa ja joille 
voidaan antaa tehtäväksi esittää kysymyksiä, työskennellä, 
puhua ja matkustaa sellaisista erityiskysymyksistä vastaavie n 
henkilöiden ominaisuudessa, joista heidän edustamassaan 
valtiossa ollaan muita paremmin perillä. Tämän innovoinnin 
myötä olisi mahdollista laajentaa jäsenvaltioiden osallisuutta 
EU:n ulkopolitiikasta. 

Yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa 

”Parlamentin rooli on hyvin tärkeä. [...] Toimitte 
toimintapolitiikkojen muokkaajina. Te muokkaatte sitä 
enemmän unionin ulkopolitiikkaa, mitä enemmän teitä 
kuullaan ja mitä paremmin teitä ymmärretään [...]. Minun on 
sitouduttava jatkamaan positiivista dynamiikkaa, joka 
perustuu vuonna 2010 annettuun poliittista 
vastuuvelvollisuutta koskevaan julkilausumaan, ja se 
edellyttää parlamentin kuulemista täysistunnossa, 
valiokunnassa ja erityisvaliokunnassa, jotta voin selvittää teille 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan arkaluonteisimpia 
osatekijöitä.” 
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”Sitoudun myös selvittämään jäsenille, millä kaikilla tasoilla 
kansainvälisistä sopimuksista neuvotellaan, koska 
perussopimuksessa edellytetään, että viisi kertaa vuodessa 
pidetään YUTP:n talousarvion täytäntöönpanoa tarkasteleva 
yhteinen neuvottelukokouus, ja jatkamaan seisahtuneita 
neuvotteluja kansainvälisiä sopimuksia koskevast a 
tiedonvaihdosta paremmasta lainsäädännöstä vuonna 2016 
tehdyn toimielinten sopimuksen 40 artiklan mukaisesti.” 

”Teen mielelläni tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin 
kanssa, koska olen vakuuttunut parlamentaarisen 
diplomatian mahdollisuuksista ja koska olen hyvin tietoinen 
siitä, että päätöslauselmanne, välitystoimenne ja 
vaalitarkkailuvaltuuskuntanne ovat keskeisessä asemassa 
määritettäessä uskottavaa EU:n ulkopolitiikkaa.” 

Turvallisuus ja puolustus 
”Vahvuutemme perustuu kykyymme yhdistää diplomatia, 
välitystoimet, kriisinhallinta ja turvallisuuteen liittyvät sisäiset  
ja ulkoiset näkökohdat [...].” 

Puolustus on osa turvallisuuttamme, ja toisinaan uhat saavat  
alkunsa kaukana rajoistamme. Olemme hiljattain ottaneet 
käyttöön välineitä, joilla voidaan kehittää käyttökelpoisempi a 
puolustusvalmiuksia. On edettävä pidemmälle.” 

”[...] meiltä puuttuu yhteinen strateginen kulttuuri. Olemme 
edenneet tässä suunnassa toimintapoliittisesti pysyvän 
rakenteellisen yhteistyön (PRY) myötä, teollisesti Euroopan 
puolustusrahaston myötä ja toiminnallisesti operaatioiden 
myötä. Olemme edistyneet näillä kolmella alalla. Se ei 
kuitenkaan riitä.” 

”[...] Nato on nyt ja jatkossa yhteisen liittoutumamme ja 
yhteisen puolustuksemme kulmakivi. Kehittämällä EU:n 
puolustusta vahvistamme Atlantin liittoa ja lisäämällä 
panostamme Natossa edistämme tasapainoisempaa 
transatlanttista suhdetta.” 

”[...] Lissabonin sopimuksen 42.7 artikla on pantava 
täytäntöön [...] Sekä se että toinen artikla – mielestäni se on 
212 artikla – joka koskee terrori-iskujen, terroristien tai 
luonnonkatastrofien torjuntaa yhteisin toimin, olisi 
vakiinnutettava. On tarpeen täsmentää, miten ne olisi pantava 
täytäntöön, ja kuten jo totesin, te Euroopan parlamentin 
jäsenet toimitte ulkopolitiikan muokkaajina. Olisi laadittava 
selkeitä suuntaviivoja.” 

”Jäsenvaltiot ovat lähettäneet 35 000 naista ja miestä 
maailmalle erilaisia kansainvälisiä tehtäviä varten. Se on 
vaikuttavaa, mutta lisätoimia tarvitaan.” 

”Sotilasmenomme vastaavat noin puolta Belgian bkt:stä. Ne 
ovat suuremmat kuin Kiinan sotilasmenot ja paljon 
suuremmat kuin Venäjän sotilasmenot. Vain Yhdysvaltoje n 
sotilasmenot ovat suuremmat. [...] Valmiutemme ovat  
kuitenkin paljon heikommat, mikä johtuu sirpaloitumisesta ja 
päällekkäisyyksistä. Menoista on tehtävä yhteisiä.” 

”Meidän on parannettava toimintakykyämme paikan päällä. 
On mobilisoitava joukkoja aloittaen naapurialueista.” 

”[...] olemme sopineet valmiuksien kehittämistä koskevast a 
suunnitelmasta, jossa on määritetty 11 puolustusalan 
painopistettä. Niitä ovat muun muassa [...] kybertapahtumii n 
reagoiminen, ilmatankkaus ja ohjustorjunta. [...]” Tarvitsemme  
näitä valmiuksia osallistuaksemme operaatioihin, ja on myös 
otettava huomioon niiden yhteensopivuus ja täydentävyys 
Naton painopistealoihin nähden.” 

”Jäsenvaltioiden välinen puutteellinen turvallisuus- ja 
puolustusalan yhteistyö maksaa vuosittain lähes 
30 000 miljoonaa euroa. Meidän on kehitettävä PRY:tä ja 
Euroopan puolustusrahastoa.” 

”On myös kiinnitettävä huomiota siviilihallintoon, joka on 
mielestäni yhtä tärkeässä asemassa kuin sotilasoperaatiot, ja 
sitä varten tarvitsemme muita, erilaisia valmiuksia, kuten 
poliisia, tuomareita, yleisiä syyttäjiä ja muita asiantuntijoita.” 

”Taisteluyksiköt [...] ovat yhä sotilaallisen nopean toiminnan 
ensisijainen väline, ja ne ovat Euroopan unionissa ainoat  
sotilasvoimat, jotka ovat valmiudessa lähetettäviksi lyhyellä 
aikavälillä. On mielestäni lisättävä yhteistä rahoitusta, mistä 
keskustellaan parhaillaan Euroopan rauhanrahast on 
kehyksessä [...] tulevien lähettämisten kannustamiseksi [...].” 

Ydinasesulku ja aseiden vientivalvonta 

”[...] olemme siirtymässä ydinaseiden alalla epävakaude n 
aikakaudelle, koska kaikki sopimukset, joilla on rakennettu 
turvaverkkoa näiden aseiden leviämistä ja mahdollista käyttöä 
vastaan, ovat rauenneet yksi toisensa jälkeen. Tältä osin 
meidän on EU:ssa jatkettava tehtäväämme  
ydinsulkusopimuksen laajentamiseksi. Tuemme sitä sen 
kolmen pilarin välityksellä, joita ovat asesulku, aseistariisunta 
ja ydinenergian rauhanomainen käyttö.” 

”Aseiden viennin osalta katson, että meidän on säilytettävä 
vuoden 2008 yhteinen kanta mutta myös saatettava se laajalti 
ajan tasalle. Vuodesta 2008 on kulunut jo kauan aikaa. Nyt on 
tarkistettava tätä EU:n jäsenvaltioiden yhteistä normia, joka 
koskee aseiden vientivalvontaa. 

Meidän on neuvoteltava vuoden 2008 sopimus uudelleen, 
jotta voimme ensinnäkin vaihtaa tietoja. Olisi selvitettävä, 
mitä kukin maa tekee, mitä tuotteita se vie, mihin maihin ja 
miten, sekä toteutettava joidenkin maiden tavoin 
seurantatoimia näiden aseiden käytön suhteen.” 

Uhat 

”Meihin kohdistuu hybridiuhkia, kuten 
disinformaatiokampanjoita ja kyberhyökkäyksiä, jotka 
vaarantavat demokratiamme. Olen tietoinen näiden uhkien 
vakavuudesta ja aion edistää toimien jatkamista.” 

”On selvää, että terrorismi on merkittävä ja valtava uhka. [...]  
Mitä EU [...] voi tehdä sen torjumiseksi? On olemassa 
monenlaisia välineitä, kuten diplomatia, ja suhteiden 
solmiminen maihin, jotka ovat aikaisemmin olleet tämän 
meihin kohdistuvan vakavan uhan taustalla, jota emme ole 
yksin pystyneet torjumaan.” 

”[...] käynnissä on disinformaatioprosessi, joka vaikuttaa 
vakavasti maidemme demokratian kukoistukseen. 
Disinformaatio on [...] yksi suurimmista ongelmista, jotka 
meidän on ratkaistava tekoälyn avulla. [...] Toimia toteutetaan 
kolmella alalla, joista yksi liittyy Itä-Eurooppaan. On olemassa 
nopean toiminnan solu, jonka tehtävänä on torjua 
disinformaatiota. Interventiovalmiuksia on vähennetty. 
Välineitä olisi oltava paljon enemmän, koska ongelma 
pahenee koko ajan.” 
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Ihmisoikeudet 
”[...] Euroopan unioni on muihin toimijoihin nähden 
johtoasemassa ihmisoikeuksien puolustamisen alalla. Niiden 
on oltava keskeinen osa toimintapolitiikkojamme. 
Ihmisoikeuksien edistämisen ei pitäisi olla ulkopolitiikan 
kysymys, jonka voi siirtää syrjään, vaan sen on oltava 
keskeisessä asemassa.” 

”[...] kauppaetuuksista hyötyvien maiden on noudatettava 
ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevia 
yleissopimuksia.” 

”[...] Vakuutan teille, että minulle ihmisoikeudet eivät ole vain 
kirsikka kauppasopimuksen päällä. Ne ovat olennainen osa 
sitä, ei ainoastaan silloin, kun sopimusta laaditaan, vaan myös 
silloin, kun sen täytäntöönpanoa valvotaan. [...] Aion huolehtia 
siitä, että ihmisoikeuslauseke sisällytetään kaikkiin 
kahdenvälisiin kauppasopimuksiin.” ”Olemme laatineet 
ihmisoikeuksia koskevan toimintasuunnitelman 
vuosiksi 2020–2024. Nyt on tarkasteltava näiden 
suunnitelmien konkreettista täytäntöönpanoa. Pyydän 
parlamenttia tekemään kanssani yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että se ja EU säilyvät esimerkkeinä siitä, miten 
ihmisoikeuksia puolustetaan maailmassa.” 

Painopisteet ja haasteet 

Naapuruuspolitiikka ja laajentuminen 

”Painotan heti alusta alkaen, että aion sitoutua uudistuksiin ja 
yhdentymisprosesseihin Länsi-Balkanin alueella, tukea 
demokratiaa ja alueellista koskemattomuutta Ukrainassa, 

puuttua haasteisiin eteläisen naapurustomme alueella [...] , 
kehittää uutta kattavaa strategiaa Afrikkaan nähden, laatia 
toimintapoliittista strategiaa Aasian maissa ja niiden kanssa, 
lisätä yhteistyötämme Latinalaisen Amerikan kanssa sekä 
elvyttää transatlanttisia suhteita.” 

”Olen aidosti sitä mieltä, että Balkan ja Euroopan itärajat ovat  
ulkopolitiikkamme keskeisiä painopistealoja. Emme voi sanoa 
olevamme geopoliittisessa asemassa, jos emme pysty 
ratkaisemaan ongelmia lähialueillamme [...]. Emme ehkä ole 
tietoisia siitä, miten valtavan uhan epävakaa Pohjois-Afrikka 
voi muodostaa.” 

”[...] rajojen avaaminen on ensimmäinen asia, joka meidän 
pitäisi tehdä Balkanin alueella [...].” 

”Yksi asia on varma: Kosovon ja Serbian on päästävä 
sopimukseen [...]. Teen kaikkeni tämän painopistealan 
saavuttamiseksi. Aion itse asiassa ensi töikseni vierailla 
Pristinassa.” 

Muuttoliike ja ilmastonmuutos 

”EU:n kansalaisten mielestä kaksi suurinta haastetta ovat  
ilmastonmuutos ja muuttoliike. Ne ovat molemmat  
geopoliittisia haasteita, koska emme pysty ratkaisemaan niitä 
yksin. [...] Ilmastonmuutos [...] edistää epävakautta ja 
maahanmuuttopaineita, joihin meidän on vastattava sekä 
kotona että ulkomailla. Tästä syystä ne ovat geopoliittisia 
ongelmia.” 

Muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksillä on merkittäviä 
geopoliittisia vaikutuksia. [...] Muuttoliike on sisällytettävä 
kaikilta osin ulkopolitiikkaan.”
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

MAROŠ ŠEFČOVIČ 
Varapuheenjohtajaehdokas  
Toimielinten väliset suhteet ja tulevaisuuden 
ennakointi 

Varapuheenjohtajaehdokas Maroš Šefčovič oli 30. syyskuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
oikeudellisten asioiden valiokuntaan, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan, teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaan sekä vetoomusvaliokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti 
kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa 
sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä 
toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 toimielinten väliset suhteet ja parempi sääntely  
 ennakoinnin asettaminen paremman sääntelyn kannalta keskeiseen asemaan. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Varapuheenjohtajaehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, 
joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset

 

 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-maros-sefcovic-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63062/20191001RES63062.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60711/maros-sefcovic-slovakia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60711/maros-sefcovic-slovakia
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Toimielinten väliset suhteet 
Euroopan parlamentin kanssa solmitun erityisen 
kumppanuuden vahvistaminen 

”Painopisteenäni on syventää yhteistyötämme erityiseksi 
kumppanuudeksi, joka perustuu keskinäiseen 
luottamukseemme, samoin kuin luottamussuhdett a 
kansalaisten kanssa. Ehdotan erityisesti, että 
kumppanuutemme ulottuu sääntelyalaa laajemmalle. Sitä 
olisi sovellettava kattavammin koko institutionaalisen syklin 
ajan.” 

Yhteistyön tiivistäminen toimintasuunnitelma n 
vahvistamisvaiheessa 

”[...] Ennakoin tiivistä yhteistyötä toimielintemme välillä 
toimintasuunnitelman vahvistamisvaiheessa. Kuten tiedätte, 
tarkoituksenani on tukea valittua puheenjohtajaa 
kehittämällä komission työohjelmaa. Tämä asetetaan 
painopisteeksi [...]. Tästä syystä teen alusta alkaen yhteistyötä 
komission kollegojeni kanssa sekä teidän kanssanne samoin 
kuin poliittisten ryhmien ja valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen kanssa parlamentissa. Tältä 
pohjalta olisi myös hyväksyttävä kolmen toimielimen 
yhteinen julistus, joka koskee lainsäädännön painopisteitä.” 

Sitoutuminen toteuttamaan toimia parlamentin SEUT-
sopimuksen 225 artiklan mukaisesti antamien ja 
lainsäädäntöaloitteita koskevien päätöslauselmien 
johdosta 

”[...] Euroopan parlamentin aloiteoikeus merkitsisi uuden 
institutionaalisen aikakauden alkua. Kuten valittu 
puheenjohtaja totesi, kun parlamentti pyytää jäsentensä 
enemmistöllä esittämään lainsäädäntöehdotuksen, komissio 
vastaa pyyntöön säädösehdotuksella noudattaen kaikilta osin 
suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteita ja parempaa 
sääntelyä koskevaa periaatetta.” 

”Toimien nopeaksi toteuttamiseksi ehdotan, että toimielimet 
osallistuvat varhaisessa vaiheessa parlamentin 
päätöslauselmien hahmotteluun ja tekevät kaikissa vaiheissa 
tiivistä yhteistyötä, kun niitä laaditaan. Haluan ottaa käyttöön 
varhaisvaroitusjärjestelmän, jotta varmistamme komission ja 
parlamentin välisen jatkuvan vuoropuhelun.” 

”Kun parlamentin päätöslauselma on hyväksytty, varmistan, 
että komission jäsenten kollegiossa käydään 
toimintapolitiikkaa koskeva keskustelu asiasta [...].” 

Sitoutuminen jatkamaan toimielinten välisiä 
neuvotteluja parlamentin tutkintaoikeudesta 

”[...] Kannustan elvyttämään keskustelua institutionaalisista 
kysymyksistä, joiden käsittely on kesken, erityisesti 
tutkintaoikeudesta. Ymmärrän täysin parlamentin 
pyrkimyksiä tarkistaa asetusta. Keskustelun seisahduttua 
institutionaalisten ja oikeudellisten kysymysten vuoksi olen 
valmis käymään kolmenvälisiä keskusteluja.” 

Neuvoston kannustaminen osallistumaan vuoden 2010 
puitesopimukseen 

”[...] itse lähestyisin neuvostoa uudelleen. Olisi tarkasteltava 
sitä [...], mitkä puitesopimuksen osat on saatettava ajan tasalle 

ja miten saamme neuvoston tekemään kanssamme tiiviimpää 
yhteistyötä, myös tämän sopimuksen pohjalta.” 

Parlamentin rooli Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä 
konferenssissa 

”[...] meidän on selvästi tehtävä yhteistyötä Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin parissa. Valittu 
puheenjohtaja teki hyvin selväksi, että hän on ehdottoman 
valmis tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin 
kanssa ja hyväksymään sen, että Euroopan parlamentti ja sen 
jäsenet johtavat konferenssia.” 

Avoimuus 
Kansainväliset neuvottelut 

”Totean kansainvälisistä neuvotteluista, että teen yhteistyötä 
asianomaisten komission jäsenten kanssa sen 
varmistamiseksi, että Euroopan parlamentille tiedotetaan 
säännöllisesti, erityisesti ennen merkittäviä tapahtumia ja 
kansainvälisten neuvottelujen keskeisissä vaiheissa.” 

Avoimuuden lisääminen neuvostossa 

”On tärkeää taata korkea avoimuuden taso [...]. Haluan vedota 
neuvostoon, jotta asiasta keskustellaan oikeusasiamiehen 
kanssa.” 

Avoimuusrekisteri 

”[...] avoimuusrekisteri on mielestäni saatettava päätökseen. 
Se edellyttää, että selvitämme, miten Euroopan parlamentti ja 
neuvosto voidaan ottaa mukaan toimeen, ja olen valmis 
sitoutumaan kaikilta osin keskustelemaan siitä kanssanne ja 
saavuttamaan parhaan mahdollisen ratkaisun.” 

Komiteamenettely – asiantuntijaryhmärekisteri 

”Pyrimme laatimaan asiantuntijaryhmärekisterin ja 
komiteamenettelyrekisterin. [...] Toivon, että voimme ottaa ne 
yhdessä käyttöön ensi vuonna ja että uusi väline on 
toiveidenne mukainen.” 

Vetoomukset 

Sitoutuminen parantamaan vetoomusten käsittelyä 
komissiossa 

”Perustuen kansalaisilta saatuun palautteeseen, joka koskee  
EU:n lainsäädännön rikkomisen havaitsemista ja soveltuvien 
toimien toteuttamista sen johdosta, teen 
vetoomusvaliokunnan kanssa tiivistä yhteistyötä ympäri  
vuoden ja osallistun tietysti sen vuosikertomuksen esittelyyn. 

Lisäksi, jos tietystä aiheesta esitetään lukuisia vetoomuksia, 
kannustan asiasta vastaavia komission jäseniä osallistumaan 
keskusteluun siitä, mitä voidaan tehdä esille tuotujen 
ongelmien ratkaisemiseksi.” 

Komission oikea-aikaiset vastaukset 

”Jos [...] komissiolle toimitetaan vetoomuksia, joiden johdosta 
se voi toteuttaa toimia ja joita koskevista asioista se vastaa, 
teen kaikkeni sen varmistamiseksi, että vetoomuksiin 
vastataan asianmukaisesti kolmen kuukauden kuluessa ja että 
komission jäsenet ovat valmiit osallistumaan valiokunnan 
kokoukseen.” 
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Sääntelyn parantaminen 
Sitoutuminen monivuotisen ohjelman hyväksymiseen 

”[...] ehdotan, että hyväksymme kaikkien aikojen ensimmäisen 
monivuotisen ohjelman paremmasta lainsäädännöst ä 
vuonna 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimukse n 
mukaisesti.” 

Parempaa sääntelyä koskevan komission työn 
koordinointi 

”[...] haluan tehdä kanssanne yhteistyötä sääntelyn 
parantamiseksi ja sen vaikuttavaksi ja avoimeksi täytäntöön 
panemiseksi. Tavoitteenamme olisi oltava sellaisen 
tulevaisuuden vaatimukset täyttävän lainsäädännön 
hyväksyminen ja täytäntöönpano, joka säilyttää 
ajankohtaisuutensa, josta ei aiheudu tarpeetonta rasitusta ja 
joka tuottaa tuloksia mahdollisimman vähäisin kustannuksi n. 
Tässä tarkoituksessa haluan edistää parempaa sääntelyä 
koskevaa toimintasuunnitelmaa.” 

Suhteet kansallisiin parlamentteihin ja 
toissijaisuusperiaatteen kunnioittaminen 

”Aion toimikauden kahden ensimmäisen vuoden aikana 
vierailla kaikissa kansallisissa parlamenteissa saadakseni  
paremmin tietoa tärkeästä työstä, jota ne tekevät aktiivisen 
toissijaisuuden ja suhteellisuuden alalla, ja keskustelen niiden 
kanssa monivuotisesta suunnittelustamme.” 

”Tätä on aktiivisen toissijaisuuden käsite. Olisi tarkasteltava, 
miten voimme jo varhaisessa vaiheessa kuulla kansallisia 
parlamentteja, alueviranomaisia tai alueellisia parlamentteja, 
jos niitä on, tai miten voimme ottaa ne mukaan unionissa 
käytyihin keskusteluihin.” 

 ”Aion kertoa kollegoillemme – ja olen valmis tarkastelemaan 
asiaa syventävämmin toimintapolitiikan kannalta – että jos 
komissiossa havaitaan, että yli 50 prosenttia kansallisist a 
parlamenteista vastustaisi ehdotusta, jonka mahdollisesti  
esitämme, jätämme sen esittämättä.” 

Lainsäädännöstä kansalaisille ja yrityksille 
aiheutuvan rasituksen keventäminen 
Uuden ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatteen soveltaminen 

”Aion soveltaa ”yksi sisään, yksi ulos” -periaatetta [...], joka 
tarkoittaa, että jokaisen uuden käyttäjien sääntelytaakkaa 
lisäävän lainsäädäntöehdotuksen seurauksena heidät olisi 
vapautettava jostakin vastaavasta rasituksesta. 

Tämä on erityisen tärkeää pienten ja keskisuurten yritysten 
kannalta, ja varmistan, että tätä uutta periaatetta sovelletaan 
kaikilla aloilla. ”Suhtaudun kuitenkin selkeän kielteisesti 
mekaaniseen lähestymistapaan ja erityisesti sosiaali- ja 
ympäristöalan korkeiden normien vaarantamiseen.” 

Sitoutuminen jäsenvaltioiden kanssa tehtävään tiiviiseen 
yhteistyöhön byrokratian vähentämiseksi 

”Pyrin myös tekemään tiiviimmin yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa varmistaakseni, että kun EU:n lainsäädäntöä saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei lisätä tarpeetonta 
hallinnollista rasitusta.” 

”EU:n toimielimille olisi annettava varoitus, jos jossaki n 
jäsenvaltiossa otetaan käyttöön toimia, jotka ylittävät EU:n 
lainsäädännön vaatimukset, ja aion ottaa komission 
edustustot mukaan asian tarkasteluun. Lisäksi aion varmistaa, 
että myös Euroopan parlamentin jäsenille tiedotetaan 
asianmukaisesti.” 

Pk-yrityksiä koskevan liiallisen sääntelyn vähentäminen 

”Olen valmis tekemään kanssanne yhteistyötä sen 
varmistamiseksi, että pk-yritysten ala on tyytyväinen uusiin 
muutoksiin, joita aiomme ottaa käyttöön.” 

REFIT-foorumi 
REFIT-foorumin uudistaminen tulevaisuuteen sopivaksi 

”Ehdotan, että REFIT-foorumia uudistetaan tulevaisuuteen 
sopivaksi. Olen vakuuttunut siitä, että lainsäädäntömme olisi 
esimerkiksi sovelluttava sähköisen hallinnon käyttöön ja 
digitaaliseen käyttöön. Raportoin parlamentille säännöllisesti  
foorumin havainnoista.” 

Tekoälyn sisällyttäminen REFIT-foorumiin 

”[...] haluamme myös ottaa käyttöön uusia sääntöjä, jotka 
koskevat tekoälyn kehittämistä EU:ssa. Haluan kuitenkin 
samanaikaisesti vakuuttaa teille, että lähestymme kaikkea 
hallinnolliseen rasitukseen puuttumista harkiten ja 
herkkätunteisesti asettaen sen korkealle etusijalle. Normeista 
emme missään tapauksessa aio tinkiä.” 

”[...] on ehdottomasti varmistettava, että tietojamme 
suojataan asianmukaisesti, että perusoikeuksiamme  
kunnioitetaan, että tiedämme, mitkä tahot ovat vastuussa ja 
vastuuvelvollisia ja että ihmiset hallitsevat aina tilannetta.” 

Komission edustaminen yleisten asioiden 
neuvostossa ja parlamentissa käytävissä 
monialaisissa keskusteluissa 

”Haluan toimia yhtä tiiviissä suhteessa Euroopan 
parlamenttiin kuin neuvostoon nähden, koska siten voidaan 
mielestäni auttaa Euroopan parlamenttia ilmaisemaan 
huolenaiheensa neuvostolle ja vastaavasti neuvostoa 
selvittämään kantojaan Euroopan parlamentille [...].” 

Näyttöön perustuvan poliittisen päätöksenteon 
vahvistaminen 
Yhteinen näyttörekisteri 

”Haluan [...] turvata näytön laadun ja lisätä sen avoimuutta. 
Käytännössä tutkin muiden toimielinten kanssa sellaisen 
yleisölle avoimen yhteisen näyttörekisterin perustamista, 
jossa jaamme lainsäädäntöehdotuksissa käytetyn näytön.” 

”Asiaa [...] tarkasteltaisiin teidän valvonnassanne ja 
toimielinten välillä [...].” 
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Komission vaikutustenarviointien parantaminen 

”Vaikutustenarviointien uudistamiseksi on otettava 
huomioon monenlaisia uusia tekijöitä, minkä vuoksi  
haluaisimme mahdollisimman laajasti yhdistää sen ja 
tulevaisuuden ennakoinnin [...].” 

”Vaikutustenarviointien laatua ja avoimuutta on selvästi vielä 
parannettava.” 

Julkisten kuulemisten parantaminen 

”[...] julkisia kuulemisia on toteutettava entistä enemmän 
jäsenvaltioissa ja alueilla; on keskusteltava ammatillisten 
yhdistysten kanssa ja varmistettava, että saamme  
tulevaisuudessa paremmin palautetta.” 

Sääntelyntarkastelulautakunnan tukeminen 

”Haluan tukea ulkoisia asiantuntijoita [...], lisätä heidän 
resurssejaan, jotta he voivat tehdä työnsä entistä paremmin, 
ja hyödyntää yhteisen tutkimuskeskuksen tarjoamia 
mahdollisuuksia joillakin aloilla, joilla tarvitaan enemmän 
tieteellistä näyttöä [...].” 

Strateginen ennakointi 
Sitoutuminen kehittämään ennakointivalmiuksia 

”[...] ehdotan, että pyrimme maailmanluokan ennakoivaan 
hallintotapaan ja kehitämme ennakointivalmiuksia komission 
sisällä toimintapolitiikan tavoitteiden edistämiseksi. 
Tavoitteena on myös, että hyödynnämme yhteisen 
tutkimuskeskuksen resursseja keskeisenä toimintakykyä 
edistävänä tekijänä.” 

EU:n strategisen ennakoinnin verkoston perustaminen 

”On perustettava EU:n strategisen ennakoinnin verkosto, jossa 
saatetaan yhteen EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden parhaat  
toimijat.” 

Jokavuotisen ennakointiraportin laatiminen 

”[...] minulle on annettu valitun puheenjohtajan 
toimeksiantokirjeessä tehtäväksi valmistella jokavuotinen 
ennakointiraportti, jossa tarkastellaan merkityksellisimpiä 
nousevia suuntauksia. Raporttia käytetään unionin tilaa 
koskevan puheen ja ohjelmasuunnittelun perustana. Sen 
pohjalta aion puolustaa strategisten keskustelujen käymist ä 
Euroopan parlamentissa ja Eurooppa-neuvostossa. Haluan 
saavuttaa yhteisymmärryksen muutokseen johtavista 
merkittävistä suuntauksista, joita meidän on lähestyttävä 
strategisesti. Meidän on myös kehitettävä EU:ta koskevaa 
pitkän aikavälin näkemystämme [...].” 

EU:n akkualan yhteenliittymää koskevan 
komission työn koordinointi 

EU:n akkualan yhteenliittymän liittäminen muihin 
strategisiin aloihin 

”[...] Haluan hyödyntää näitä ennakointiin liittyviä tehtäviä 
selvittääkseni teille, millä muilla strategisilla aloilla olisi 
toimittava samalla tavalla ja laadittava teollinen sopimus, jotta 
pysymme merkittävien maailmanlaajuisten kilpailijoidemme 
tasalla.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

VĚRA JOUROVÁ 
Varapuheenjohtajaehdokas 
Arvot ja avoimuus 

Varapuheenjohtajaehdokas Věra Jourová oli 7. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokuntaan ja oikeudellisten asioiden valiokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti 
kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa 
sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä 
toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 demokratian ja avoimuuden lisääminen  
 EU:n arvojen ja oikeuksien kunnioittaminen. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Varapuheenjohtajaehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, 
joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/libe/home.html
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Demokratian ja avoimuuden lisääminen 

Kärkiehdokasjärjestelmää ja ylikansallisia listoja 
koskevien kysymysten edistäminen 

”[...] kärkiehdokasjärjestelmää on parannettava myös 
tarkastelemalla ylikansallisia listoja koskevaa kysymystä. Aion 
hyödyntää rooliani uutta vauhtia eurooppalaiselle 
demokratialle käsittelevän komission jäsenten ryhmän 
puheenjohtajana sen varmistamiseksi, että komissio 
osallistuu voimakkaalla panoksella työhön, jota Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa tehdään näiden 
asioiden edistämiseksi, ja että komissio toimii rehellisenä 
välittäjänä toimielinten välillä.” 

Työryhmän perustaminen Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevän konferenssin yhteyteen 

”[...] Aion tässä roolissa perustaa Euroopan tulevaisuutta 
käsittelevän konferenssin yhteyteen ryhmän, jossa 
tarkastellaan aloitteita ja vertaillaan kärkiehdokasjärjestelmää 
ja ylikansallisia listoja koskevia eri vaihtoehtoja. Tavoitteenani  
on kehittää mekanismi, joka täyttää vaalimatematiikan 
mukaiset tärkeät kriteerit, jotta mikään maa ei joudu 
epäsuotuisaan asemaan tai sellaiseen asemaan, joka 
horjuttaisi vaalijärjestelmän tasapainoa.” 

Kärkiehdokas 

”Kärkiehdokkaan olisi oltava komission 
puheenjohtajaehdokas. Teen parhaani. Ensin käydään 
asiantuntijakeskustelu ja myöhemmin poliittinen keskustelu. 
Realistisesti arvioiden ensimmäiset ehdotukset olisi 
mahdollista esittää kesällä 2020.” 

Ylikansalliset listat 

”Tarkastelen myös ylikansallisten listojen järjestelmän 
toteuttamiskelpoisuutta ja toimivuutta.” 

Vaalilainsäädäntö 

”[...] pyrimme antamaan uutta vauhtia eurooppalaiselle 
demokratialle, mikä kattaa vaalit ja siten myös 
vaalilainsäädännön, disinformaation ja tiedotusvälineiden 
moniarvoisuuden laajemmassa mittakaavassa.” 

Maksettu poliittinen mainonta ja Euroopan tason 
poliittisten puolueiden rahoitus 

”[...] Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, joilla lisätään 
maksetun poliittisen mainonnan avoimuutta ja selvennetään 
Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta.” 

Demokraattisten järjestelmien häiriönsietokyvyn 
parantaminen 

”On tarkasteltava yhteiskunnan häiriönsietokykyä ja 
ajankohtaan liittyvää vaihtelua. Eri tutkimusten mukaan 
poliittiset puolueet tuottavat hyvin aktiivisesti valeuutisia ja 
disinformaatiota [...], minkä vuoksi haluamme tarkastella 
vaalikampanjoja koskevia sääntöjä. Asiaa on mahdollista 
edistää hyvin konkreettisin toimin.” 

Disinformaatiota koskevat käytännesäännöt 

”[...] Aion arvioida huolellisesti, ovatko verkkoalustat  
täyttäneet velvoitteet, jotka ne ovat hyväksynee t  
disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen mukaisesti.” 

Kattava lähestymistapa disinformaation torjuntaan 

”Disinformaation tehokkaaksi torjumiseksi ja 
häiriönsietokyvyn kehittämiseksi on noudatettava kattavaa 
lähestymistapaa, jota sovelletaan myös hallituksiin, poliittisiin 
puolueisiin, verkkoalustoihin, toimittajiin, tutkijoihin, 
kouluttajiin ja kansalaisyhteiskuntaan. Tätä tärkeää 
politiikanalaa kehitettäessä haluan käydä kanssanne tiivistä 
vuoropuhelua ja arvostan suuresti palautettanne.” 

Euroopan demokratiaa koskevat toimet 

”[...] Aion laatia Euroopan demokratiaa koskevan 
toimintasuunnitelman sellaiseksi, että se toimii välineenä, 
jolla annetaan uutta vauhtia asian tehokkaalle tarkastelulle, 
jotta lisätään demokratian häiriönsietokykyä. Tämä edellyttää, 
että otetaan käyttöön älykäs sääntelykehys sekä 
johdonmukaisia ja yhteenliitettyjä rakenteita.” 

Kansalaisten mukaan ottaminen 

”[...] Tehtävänäni on toimia vaikuttavasti kansalaiste n 
puolestapuhujana. Haluan, että heidän yksilökohtaiset ja 
yhteiset äänensä kuullaan niiden sivuuttamisen sijaan. 
Haluan, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan niiden 
polkemisen sijaan.” 

Euroopan kansalaisuus 

”Aion seurata hyvin tarkasti arvoja ja kansalaisuutta koskevan 
ohjelman suunnittelua [...]. Haluan, että varat käytetään 
asioihin, joita tarvitsemme. 

Eurooppalainen kansalaisaloite 

”Aion hyödyntää parhaalla tavalla kansalaisaloitteen uutta 
lainsäädäntöversiota, joka tulee voimaan 1. tammikuuta. 
Meidän on nopeutettava viestinnän järjestäjien kanssa 
mahdollistavan sähköisen järjestelmän käyttöönottoa sekä 
tarkasteltava puhelinpalvelun ja aktiivisen tuen asettamista 
saataville, jotta kansalaiset, jotka haluavat tehdä aloitteita, 
tietävät, miten me haluamme heidän toimivan oikeudellisten 
velvoitteiden täyttämiseksi. Lupaan, että teen parhaani tämän 
muuttamiseksi.” 

Tiedotusvälineiden moniarvoisuus 

”[...] Rahoitusta tulisi edelleen käyttää riippumattomiin 
hankkeisiin, joilla seurataan tiedotusvälineiden 
moniarvoisuutta, kartoitetaan tiedotusvälineiden vapauteen 
kohdistuneita loukkauksia ja tuetaan toimittajia, joiden 
turvallisuus on uhattuna. Hyödynnän kaikkia käytössäni olevia 
poliittisia ja oikeudellisia välineitä jatkotoimien 
toteuttamiseksi esimerkiksi tiedotusvälineiden vapautta ja 
moniarvoisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän 
kertomuksen kaltaisten toimien pohjalta.”  

Sananvapaus 

”[...] Sananvapaus on loukkaamaton oikeus, paitsi jos 
asianomainen sisältö on laissa kielletty. 
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Tämän periaatteen mukaisesti määritämme esimerkiksi, miten 
verkossa esiintyvään vihapuheeseen on suhtauduttava. En aio 
edistää sellaisia ratkaisuja tai ehdotuksia, joissa jonkin tahon 
tehtäväksi annetaan päättää, mitä pitäisi kirjoittaa tai ilmoittaa 
tiedotusvälineissä. Missään tapauksessa ei ole tarkoitus 
perustaa totuusministeriötä tai totuudesta vastaavan 
komission jäsenen tehtävää.” 

Toimittajien haastaminen oikeuteen 
kunnianloukkauksesta 

”[...] Aion kartoittaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joissa 
toimittajia on haastettu väärin perustein oikeuteen. 
Tarkastelemme mahdollisuutta myöntää oikeusapua tai 
rahoitusta toimittajille, jotka ovat joutuneet kärsimään 
lainsäädännön väärinkäytöstä.” 

Strategisten häirintätarkoituksessa nostettujen 
kanteiden vastainen EU:n laajuinen lainsäädäntö 

”Aion toimikauteni ensimmäisen vuoden aikana työskennellä 
tiiviisti Luova Eurooppa -ohjelman kehykseen sisältyvän 
rahoitusohjelman asianmukaiseksi kehittämiseksi; sen 
tarkoituksena on tukea riippumatonta journalismia [...]. On 
kehitettävä järjestelmällisiä toimenpiteitä, jotka kattavat  
kaikki jäsenvaltiot, jotta voimme toteuttaa parempia 
suojatoimia, ei ainoastaan sellaisissa tilanteissa, joissa 
jäsenvaltioiden järjestelmät saattavat toimittajat vaaraan, 
vaan myös tilanteissa, joissa yksittäisiin toimittajiin kohdistuu 
yksittäisiä uhkia. Tarkastelemme siis tämän rahoituksen 
käyttöä parhaalla mahdollisella tavalla.” 

Avoimuuden parantaminen 

”[...] avoimuuden osalta haluaisin esittää parlamentille ja 
neuvostolle alustavia ehdotuksia jo tämän vuoden aikana. 
Toimet olisi siis aloitettava mahdollisimman nopeasti.” 

Lainsäädäntömenettelyn avoimuus 

”[...] tämä on yksi keskeisistä tehtävistäni, joten sen 
tarkasteleminen olisi aloitettava välittömästi. Osittaisia 
tuloksia saatetaan saada seuraavan vuosipuoliskon aikana [...] . 
Parannuksia on nyt saatava aikaan. Aion siis toimia nopeasti.” 

Asiakirjojen saatavuus 

”[...] olisi tarkasteltava erityisesti mahdollisuutta parantaa 
asiakirjojen saatavuutta oikeusasiamiehen ehdotukseen 
perustuen [...]. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita, ja niistä olisi 
keskusteltava uudistetun vuoropuhelun kehyksessä. Asioiden 
tarkastelu on aloitettava puhtaalta pöydältä.” 

Vastuuvapausmenettelyn avoimuus 

”[...] Pyydän asiantuntijoilta neuvoja siitä, onko tämä 
lakisääteinen edellytys, jonka täyttyessä neuvosto voi kaikilta 
osin jakaa tietoja ja asiakirjoja [...]. Jos oikeudellisia esteitä ei 
ole, en näe syytä, jonka vuoksi neuvoston ei pitäisi jakaa 
tietoja.” 

Lainsäädäntömenettelyn avoimuuden lisääminen 

” [...]olisi tarkasteltava kaikkia vaiheita samoin kuin 
komiteamenettelyä.” 

Avoimuus kolmikantaneuvotteluissa 

”[...] erityisesti sellaisten kolmikantaneuvottelujen, jotka 
muodostavat lainsäädännön hyväksymisen viimeisen 
vaiheen, olisi oltava mahdollisimman avoimia. [...] palaamme  
keskusteluun siitä, miten kolmikantaneuvottelujen 
avoimuutta olisi lisättävä komission aikaisempien ehdotusten 
myötä. Tähänkin on paneuduttava huolellisesti tai kehitettävä 
parempi malli.” 

Yhteinen avoimuusrekisteri 

”[...] olisi pyrittävä laatimaan yhteinen avoimuusrekisteri [...].” 

Aloiteoikeus 

”[...] Huomaan, että parlamentti haluaa hoitaa asian virallisella 
menettelyllä, ja haluan tukea sitä valitun puheenjohtajan 
antaman lupauksen mukaisesti.” 

Parempaa lainsäädäntöä koskeva 
täytäntöönpanokertomus 

”Asian edistämiseksi on toteutettava enemmän toimia ja 
täytäntöönpanokertomus on julkaistava. Tämä on mielestäni 
hyvin mahdollinen ratkaisu.” 

Kaikkia toimielimiä koskevien korkeiden 
avoimuusnormien ja eettisten normien asettaminen 

”[...] Haluan voittaa kansalaisten luottamuksen EU:ta kohtaan 
parantamalla tapaa, jolla valitsemme EU:n johtajia, ja 
asettamalla kaikkia toimielimiä koskevia korkeita 
avoimuusnormeja ja eettisiä normeja.” 

Kaikille EU:n toimielimille yhteinen riippumaton eettinen 
elin 

”[...] Analysoin tai tarkastelen EU:n toimielinten järjestelmiä, 
henkilöstösäännöksiä ja käytännesääntöjä ja pyrin 
määrittämään, mitkä kysymykset saattaisivat kuulua eettisen 
elimen toimialaan. Se voisi mielestäni olla neuvoa-antava elin, 
joka antaa suosituksia mahdollisista toimista, joita voidaan 
toteuttaa konkreettisissa tapauksissa, tai eri toimielimille 
määrättävistä mahdollisista seuraamuksista. Tämä on 
kuitenkin vasta alkua, ja aion hyvin päättäväisesti aloittaa pian 
asian käsittelyn.” 

Asiaan liittyvien toimintapolitiikkojen kokoamine n 
yhteen 

”Aion myös tehdä tiivistä yhteistyötä kollegojen ja erityisesti 
oikeudellisista asioista vastaavan komission jäsenen kanssa 
sekä hyödyntää monialaista rooliani lopettaakseni  
siiloajattelun ja kootakseni kaikki asiaan liittyvät 
toimintapolitiikat yhteen.” 

Yhteistyö parlamentin kanssa 

”[...] Olen aina valmis yhteistyöhön parlamentin ja erityisesti 
valiokuntienne kanssa kaikissa poliittisen päätöksenteon 
vaiheissa ja poliittisen vuoropuhelun käymiseksi lojaaliuden, 
luottamuksen ja täyden avoimuuden hengessä.”
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EU:n arvojen ja oikeuksien kunnioittaminen 
Keskinäiseen kunnioitukseen perustuva 
oikeusvaltioperiaatetta koskeva kulttuuri 

”[...] Tästä syystä on luotava keskinäiseen kunnioitukseen 
perustuva oikeusvaltioperiaatetta koskeva kulttuuri. 
Vuoropuhelu olisi asetettava etusijalle ja kriisitilanteita olisi 
torjuttava, mutta ongelmiin on yhtä lailla puututtava siellä, 
missä niitä ilmenee. Toimin periaatteita noudattaen ja 
päättäväisesti käyttäen tarvittaessa kaikkia saatavilla olevia 
välineitä.” 

Oikeusvaltioperiaatetta koskeva vuotuinen 
tarkastelukierros 

”[...] Yhdistän voimani oikeudellisista asioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa, jotta voidaan entisestään vahvistaa 
oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanoa koskevaa 
välineistöä, erityisesti oikeusvaltioperiaatetta koskevan 
vuotuisen tarkastelukierroksen avulla” 

Parlamentin rooli 7 artiklan mukaisessa menettelyssä 

”En ymmärrä, miten Euroopan parlamentti voitaisiin 
vapauttaa 7 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta, 
koska juuri parlamentti käynnisti 7 artiklan mukaisen 
menettelyn, joten tuon asian julki tällä tavalla.” 

Korruptio 

”Totean ensinnäkin korruptiosta, että haluamme sisällyttää 
korruptiota koskevan vuotuisen arvioinnin 
oikeusvaltioperiaatetta koskevaan vuotuiseen tarkasteluun, 
koska se kuuluu siihen. [...] Tarkastelemme siis korruptiota 
järjestelmällisesti.” 

Euroopan ihmisoikeussopimus 

”[...] Haluan varmistaa, että EU liittyy Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen. Se on painokas osoitus 
sitoutumisestamme perusoikeuksiin.” 

Perusoikeuksien puolustaminen 

”Olen hyvin tietoinen tarpeesta puolustaa ihmisiä ja heidän 
perusoikeuksiaan jokaisena tuntina, jokaisena päivänä ja 
jokaisena hetkenä, jolloin heihin kohdistuu uhkia. Emme jätä 
ketään jälkeen.” 

Perusoikeuskirja 

”Jatkan [...] perusoikeuskirjan edistämistä. [...] Haluan edistää 
perusoikeuksia kaikissa toimissamme. Haluan 
perusoikeuksien sisältyvän komission poliittisen 
päätöksenteon suunnitteluun, olipa kyse tekoälystä, 
digitaalisesta siirtymästä tai yhdenvertaisuutta koskevist a 
toimintapolitiikoista.” 

Perusoikeuksia koskevan strategian päivitys 

 ”Kolmas asia, jota aiomme edistää, on perusoikeuksia 
koskevan strategian päivitys. Tämä on minulle todellinen 
pyhä kolminaisuus, nimittäin perusoikeudet, 
oikeusvaltioperiaate ja demokratia, jotka katetaan kolmessa 
eri toimenpidekokonaisuudessa ja joissa luotan parlamentin 
voimakkaaseen sitoutumiseen.” 

Kaikenlaisen juutalaisvastaisuuden torjuntaan 
sitoutuminen 

”Tältä osin meidän on yhdistettävä voimamme ja tehtävä 
yhdellä viestillä ehdottoman selväksi, että tätä on täysin 
mahdoton hyväksyä.” 

Vuoropuhelu kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten tai 
yhteisöjen kanssa 

”Suhtaudun myönteisesti siihen, että perussopimukse ssa 
säädetään kirkkojen ja elämänkatsomuksellisten ja ei-
tunnustuksellisten ryhmien kanssa käytäväst ä 
vuoropuhelusta. [...] Vuoropuhelua on tarkoitus käydä 
kahdesti vuodessa. Mietin vielä järjestelyjä ja menettelyjä, 
mutta osallistun mielelläni vuoropuheluun.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

DUBRAVKA ŠUICA 
Varapuheenjohtajaehdokas 
Demokratia ja väestökehitys 

Varapuheenjohtajaehdokas Dubravka Šuica oli 3. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaan 
kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä 
asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi 
valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia 
aloja: 
 Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi  
 Euroopan tukeminen väestörakenteen muutoksessa. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Varapuheenjohtajaehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, 
joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset.

 

 

https://ipolnet.in.ep.europa.eu/home/ep-directory/organisation-chart.html?action=structureComposition&node=02&type=SERVICE_NODE&withoutType=EXTERNAL&order=ORDER_BY_PROTOCOL_ORDER&language=fi
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-kroatia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-kroatia
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PE 629.837 

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi 

Konseptista, rakenteesta, aikataulusta ja laajuudesta 
sopiminen 

”Valittu puheenjohtaja on asettanut kunnianhimoise n 
aikataulun ilmoittamalla, että konferenssin on määr ä 
käynnistyä vuonna 2020 ja kestää kaksi vuotta. Tästä syystä [...]  
teen yhteistyötä tämän parlamentin, neuvoston ja kaikkien 
muiden asianosaisten tahojen kanssa, jotta voidaan sopia 
konferenssin konseptista, rakenteesta, aikataulusta ja 
laajuudesta. Aion esitellä ajatuksiani aivan toimikauteni alussa 
ja haluan painottaa teidän, parlamentin jäsenten, kanssanne  
tehtävän yhteistyön merkitystä.” 

Konferenssin formaatti 

”[...] neuvoa-antava komitea johtaa puhetta konferenssissa. 
Puhumme konferenssista mutta itse asiassa [...] on kyse eri 
puolilla Eurooppaa järjestettävien konferenssien sarjasta. 
Tämän haluamme siis toteuttaa.” 

Neuvoa-antava komitea 

”Perustamme neuvoa-antavan komitean, jossa toimin 
puheenjohtajana ja jonka yhteispuheenjohtajana toimii joku 
parlamentin jäsen.” 

Aiheiden määrittäminen 

”[...] On mielestäni pysyteltävä näiden kuuden pilarin rajoissa, 
jotka sisältyvät valitun puheenjohtajan toimintapolitiikkaa 
koskeviin suuntaviivoihin: Euroopan unionin New Deal -
ohjelma, ilmasto, digitalisaatio, ihmisten hyväksi toimiva 
talous, vahvempi EU maailmannäyttämöllä ja eurooppalaisen 
elämäntavan suojeleminen. Sitten on vielä tämä: uutta 
vauhtia eurooppalaiselle demokratialle. Näin laajoja aiheiden 
olisi mielestäni oltava, mutta minä en sitä päätä. Tulen 
puheillenne parlamenttiin, ja tämä on ensimmäinen tehtäväni  
ensimmäisten 100 päivän aikana. Saavun siis puheillenne ja 
pohdimme, miten asiassa on edettävä. Teemme tietysti 
yhteistyötä neuvoston kanssa mutta arvelen, että 
käännymme ensin teidän puoleenne.” 

Parlamentin rooli ja osallistuminen kaikissa vaiheissa 

”Euroopan demokratian vahvistaminen ei ole mahdollista 
ilman tärkeintä elintä eli Euroopan parlamenttia, elintä, jonka 
toimintaan kansalaiset osallistuvat aktiivisesti. Olen täysin 
sitoutunut tekemään yhteistyötä parlamentin ja neuvoston 
kanssa kaikissa konferenssin vaiheissa.” 

Vierailut kaikissa jäsenvaltioissa 

”[...] Vierailemme kaikissa jäsenvaltioissa toimikauden 
ensimmäisen osan aikana.” 

Kansallisten parlamenttien, valtiosta riippumattomien 
järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen 

”Mukaan toimiin otetaan tietysti kansalliset parlamentit ja 
valtiosta riippumattomat järjestöt. [...] Kansalaisyhteiskunt a 
on myös hyvin tärkeässä asemassa, ja siitä en tingi. Voitte olla 
varmoja siitä, että ne otetaan kaikki mukaan mutta yhdessä 
teidän kanssanne, koska toimimme konferenssissa yhdessä 

puheenjohtajina. En siis aio tehdä mitään kertomatta siitä 
teille ja, kuten totesin, sopimatta konseptista, laajuudesta ja 
ajankohdasta. Teemme kaiken yhdessä.” 

Paikallis- ja alueviranomaisten osallistaminen 

”On otettava yhteys kaikkiin – valtiosta riippumattomiin 
järjestöihin, paikallis- ja alueviranomaisiin ja kansallisiin 
parlamentteihin. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat kuitenkin 
tärkeimpiä, koska kansalaiset voidaan helpoimmin saavuttaa 
niiden kautta, ja haluamme saavuttaa kaikki kansalaiset, jotka 
ovat kiinnostuneita yhteisestä tulevaisuudestamme.” 

Kansalaisten osallistuminen 

”[...] emme valikoi ketään vaan konferenssi on täysin avoin ja 
täysin osallistava. Keskustelemme kansalaisten kanssa, 
kuuntelemme heitä ja pyrimme saavuttamaan tuloksia 
yhteisymmärryksessä.” 

Maaseutualueiden kansalaisten saavuttaminen 

”[...] meidän on mielestäni mentävä maaseutualueille 
saavuttaaksemme jokaisen kansalaisen.” 

Henkilökohtaisen tai verkossa tapahtuvan osallistumisen 
mahdollisimman laaja helpottaminen ja sujuvoittaminen 

”[...] Meidän on pyrittävä saamaan yhteys eurooppalaisiin 
kaikkialla unionissa ja kuuntelemaan heidän elämäänsä 
liittyviä toiveitaan, odotuksiaan ja huolenaiheitaan, jotka 
koskevat ilmastoa, taloutta, digitaalista kehitystä, 
maailmanlaajuisia muutoksia ja väestönkehitykse n 
muutoksia. Valittu puheenjohtaja on pyytänyt minua 
määrittämään keinoja, joilla mahdollistetaan 
henkilökohtainen tai verkossa tapahtuva osallistuminen ja 
joilla sitä helpotetaan ja sujuvoitetaan mahdollisimman 
laajasti. Asetan tämän ehdottomasti painopisteeksi.” 

Sovittuihin asioihin liittyvien jatkotoimien toteuttamisen 
varmistaminen 

”[...] konferenssin on tuotettava tuloksia. Kansalaiste n 
kuuleminen on olennaisen tärkeää mutta ei itsetarkoitus. 
Todellinen ymmärtäminen tarkoittaa todellisten toimien 
toteuttamista. Meidän on varmistettava, että sovitut asiat  
pannaan täytäntöön. Valittu puheenjohtaja esitti tämän 
yksiselitteisen sitoumuksen toimintapolitiikkaa koskevissa 
suuntaviivoissaan, ja pyrin yhdessä kaikkien komission 
kollegojeni, tämän parlamentin ja kaikkien asianosaiste n 
valiokuntien sekä muiden elinten kanssa varmistamaan, että 
toteutamme jatkotoimia sovittujen asioiden johdosta.” 

Perussopimusten mahdolliset muutokset jatkotoimina 

”Jos perussopimusta on muutettava, olen avoin syventäville 
keskusteluille, enkä ainoastaan minä, vaan te kaikki. Panin 
merkille, että ajatus esitettiin tässä valiokunnassa, ja on hyvin 
tärkeää, että parlamenttia vahvistetaan ja että sen 
vaikutusvaltaa lisätään. Kannatan tätä, koska olen yksi teistä. 
Tiedätte kuitenkin, että komissio työskentelee kollegiona; me 
muodostamme joukkueen. Jos siis haluamme noudattaa 
yksimielistä lähestymistapaa, kannatan sitä, mutta ensin on 
keskusteltava kansalaisten kanssa ja selvitettävä 
perussopimuksen asianmukaisuus ja se, olemmeko 
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hyödyntäneet kaikkia siihen liittyviä mahdollisuuksia. Jos näin 
ei ole, on aloitettava muutoksia koskeva keskustelu.” 

AFCO-valiokunnan kertomukset EU:n tulevaisuudesta 

”Olen luonnollisesti samaa mieltä kertomusten kanssa. 
Kannatin niitä täysistunnoissa, osallistuin keskusteluihin ja 
yhdyn tietysti niiden sisältöön.” 

Aloiteoikeus Euroopan parlamentille 

”[...] perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunta on tarkastellut aloiteoikeutta usean vuoden ajan, ja 
se on kirjattu kaikkiin mietintöihinne. Komission 
puheenjohtaja – niin halutessaan – minä itse ja me kaikki  
haluamme yhdessä muuttaa asiaintilaa ja antaa tarvittaessa 
aloiteoikeuden. En vastusta sitä, koska olen entinen 
parlamentin jäsen ja haluan antaa sille valtaa. Tiedän myös, 
että tämä on hyvin tärkeää meille ja teille kaikille. Tulen siis 
tänne keskustelemaan kanssanne ja seuraamme tilanteen 
kehittymistä.” 

Toissijaisuusperiaate 

”[...] Kannatan ehdottomasti toissijaisuusperiaatetta [...] ja 
pitäydyn kannassani. Vastuulleni kuuluvan sosiaalisen pilarin 
osalta on tietysti todettava, että minun on huolehdittava 
jäsenvaltioiden toimivallasta. Jos kuitenkin voimme auttaa, 
miksi emme auttaisi myöntämällä rahoitusta tai toteuttamalla 
tukitoimia, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa ja vähemmän 
kehittyneissä maissa?” 

Suhteellisuusperiaate 

”Toissijaisuus- mutta myös suhteellisuusperiaate on jo 
sisällytetty tähän. Tämä on pidettävä kaikkina aikoina mielessä 
ja otettava huomioon. Suhteellisuusperiaate on mielestäni 
tietysti myös hyvin tärkeä, eikä ole tarpeen aiheuttaa 
lisärasitusta millekään taholle, varsinkaan paikallis- ja 
alueviranomaisille.” 

”Punaisen kortin” käyttöönotto siinä tapauksessa, että 
kansallinen parlamentti päättää, että toimenpide on 
toissijaisuusperiaatteen vastainen 

”[...] Keltaista korttia on tähän mennessä käytetty kolme tai 
neljä kertaa. Se tarkoittaa, että olemme hyödyntäneet kaikki  
mahdollisuudet vihreästä kortista punaiseen korttiin. En voi 
käskeä teitä, mutta miksi emme keskustelisi asiasta Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä? Jos tämä 
on lopputulema, en vastusta sitä. Suhtaudumme täysin 
avoimesti ja osallistavasti asiaan. Uusi kollegio ja uusi komissio 
toimivat tässä hengessä.” 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n 
kansalaisten oikeudet ja EU:ssa asuvien Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansalaisten oikeudet 

”[...] Kansalaisuus on hyvin tärkeä asia, erityisesti kun 
tarkastelemme Irlantia ja Pohjois-Irlantia, ja se on otettava 
huomioon. Antelias suhtautuminen ei tietenkään riitä. On 
tehtävä enemmän näiden ihmisten hyväksi, niin täällä EU:ssa 
asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kuin 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien EU:n kansalaiste n 
hyväksi.” 

Unionin perusarvot 

”Unioni, jota aion edistää, on unioni, jonka perustana olevat 
arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalt a, 
tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä 
ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on 
ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä miesten ja naisten 
tasa-arvo. Kantani on 2 artiklan mukainen ja tulee aina 
olemaan [...].” 

Kärkiehdokasjärjestelmä ja ylikansalliset 
ehdokasluettelot 

”Saamassani toimeksiantokirjeessä ja monissa muissa 
toimeksiantokirjeissä meidät velvoitetaan asettamaan tämä 
asia esityslistalle ja keskustelemaan siitä kanssanne. Asian 
tarkastelu on saatettava valmiiksi. Ensimmäinen aihe, jota 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa 
tarkastellaan, ovat kärkiehdokasjärjestelmä ja ylikansalliset 
ehdokasluettelot. Keskustelu on saatettava päätöksee n 
kesän 2020 loppuun mennessä, jolloin voimme pohtia, miten 
asiassa edetään.” 

Euroopan tukeminen väestörakenteen 
muutoksessa 

Väestörakenteen muutoksen vaikutus eri ryhmiin 

”[...] Aion tarkastella kaikkia väestörakenteen muutokseen 
liittyviä näkökohtia ja sitä, miten se vaikuttaa eri ryhmiin.” 

Eurostatin tietoihin perustuva kartoittaminen 

”[...] kaikki toimeni perustuvat kartoittamiseen. Hyödynnän 
tässä Eurostatin tietoja ja näitä tietoja, ja kaikki toimet 
perustuvat näyttöön. Emme siis aloita tätä menettelyä 
emmekä aloita lainsäädännön täytäntöönpanoa ilman 
konkreettisia tietoja, joita Eurostat hankkii.” 

Kartoittamisen aikataulu 

”[...] Tehtävänäni on [...] kuuden ensimmäisen kuukaude n 
aikana suorittaa kartoitustoimia ja tarkastella toteutettavia 
toimia. Laadin asiasta raportin toimikauteni kuuden 
ensimmäisen kuukauden aikana.” 

Maaseutualueita koskeva pitkän aikavälin näkymä 

”Haluan keskittyä tarkastelemaan maaseutualueita, joihin 
väestön väheneminen, aivovuotoon johtava 
mahdollisuuksien puute, välttämättömien palvelujen vakava 
puute sekä suurempi köyhyysriski usein vaikuttavat  
voimakkaimmin. Koordinoin myös maaseutualueita 
koskevaan pitkän aikavälin näkymään liittyviä toimia kuullen 
tiiviisti paikallis- ja alueviranomaisia. Meidän on autettava 
niitä hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia ja tuettava niitä 
niiden ratkaistessa omia erityisongelmiaan.” 

Köyhyyden torjunta 

”Teen kaikkeni täyttääkseni velvoitteeni ja minulle 
toimeksiantokirjeessä annetut tehtävät sekä auttaakseni EU:n 
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kansalaisia, epäsuotuisassa asemassa olevia, köyhiä ja jälkeen 
jätettyjä henkilöitä elämään ihmisarvoista elämää.” 

Aivovienti 

”Aion keskittyä tarkastelemaan aivovuodon ongelmaa ja 
tukemaan alueita, joihin se vaikuttaa voimakkaimmi n, 
erityisesti nuorisotakuun välityksellä.” 

Ikääntymistä koskeva vihreä kirja 

”Aion esittää ikääntymistä koskevan vihreän kirjan, jossa 
arvioidaan, mitä voidaan tehdä ja mitä on tehtävä, erityisesti, 
jotta edistetään aktiivisena ikääntymistä, ja tarkastellaan, 
soveltuvatko sosiaaliturvajärjestelmämme iäkkäämmän 
väestön tarpeisiin. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 
tämän parlamentin ja tietysti jäsenvaltioiden kanssa, joilla on 
toimivalta useimmilla näistä aloista.” 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

”[...] aion osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria 
koordinoida toimintaa työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen parantamiseksi.” 

Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 

”On taattava äitien ja isien kannalta paremmat työajat ja 
infrastruktuuri. Miksi emme siis huolehtisi perheistä ja ottaisi 
käyttöön perheystävällistä toimintapolitiikkaa? Kannatan siis 
tätä. Tämä on yksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilareista.” 

Lasten oikeuksien suojeleminen 

”Parlamentti on tehnyt päätöksen [...] Euroopan 
sosiaalirahasto plussasta. Parlamentti pyysi sisällyttämään 
5,9 miljoonaa euroa seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen lastensuojelua ja lapsitakuuta varten. 
Kannatan sitä. Pyydän lisärahoitusta, mikäli mahdollista, 
mutta on kysyttävä komission jäsenen Johannes Hahnin 
mielipidettä asiaan [...].” Otan aina huomioon parlamentin 
päätökset ja teidän kaikkien päätöksenne [...].” 

Lasten tulevaisuuteen tehtävät lisäinvestoinnit 

”Johdan lapsiin tehtäviin investointeihin koskevaa työtä. 
Emme voisi tehdä tärkeämpiä investointeja. Koordinoin uutta 
lapsitakuuta koskevaa työtä ja esittelen lasten oikeuksia 
koskevan kattavan strategian.”
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

MARGARITIS SCHINAS 
Varapuheenjohtajaehdokas 
Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen 

Varapuheenjohtajaehdokas Margaritis Schinas oli 3. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan, kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaan sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita 
sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on 
kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne 
koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 osaaminen, koulutus ja kotouttaminen 
 yhteisen perustan luominen muuttoliikkeelle  
 turvallisuusunioni. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Varapuheenjohtajaehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, 
joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset. 

 

http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/cms/cache/offonce/poldepnet/poldep_b
https://ipolnet.in.ep.europa.eu/home/ep-directory/organisation-chart.html?action=structureComposition&node=02&type=SERVICE_NODE&withoutType=EXTERNAL&order=ORDER_BY_PROTOCOL_ORDER&language=fi
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63431/20191004RES63431.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60716/margaritis-schinas-kreikka
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60716/margaritis-schinas-kreikka
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63169/20191001RES63169.pdf
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Osaaminen, koulutus ja kotouttaminen 

Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden unioni 

”Tehtävänäni on varmistaa, että yhdistämme eri 
toimintapolitiikkojen alan asiantuntemuksen painottaen 
ihmisiä ja konkreettisia tuloksia.” 

”Kulttuurinen ilmaisu ja vapaus ovat mielestäni osa sitä, mitä 
tarkoittaa olla eurooppalainen [...].” Tarkastelen mielelläni 
yhdessä Mariya Gabrielin ja yksikköjemme kanssa 
toimivaltaamme kuuluvia tapauksia tai asioita, joihin liittyy 
sensuuria ja taiteen tukahduttamista, koska olemme 
kiinnostuneita tietämään, mitä on meneillään ja miten 
voimme auttaa.” 

Kulttuuri ja urheilu / Euroopan solidaarisuusjoukot ja 
DiscoverEU-hanke 

”Yhdyn moniin esitettyihin näkemyksiin, joiden mukaan 
DiscoverEU-hankkeeseen ja Euroopan 
solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden pitäisi 
matkustamisen lisäksi tuoda palatessaan mukanaan 
kokemuksia, hankkia tietynlaista osaamista ja tuoda 
palatessaan mukanaan tietämystä yhteiskunnalle laajemmin 
tarkasteltuna, ja haluan toteuttaa toimia tämän asian parissa.”  

”On selvää, että asiaan liittyy nuorison osallistumiseen liittyvä 
tekijä, joka muuttaa perinpohjaisesti tapaa, jolla 
tarkastelemme ilmastoa ja ympäristöä [...]. Aion siis nuoriso-
ohjelmiemme (Euroopan solidaarisuusjoukot, DiscoverEU) 
välityksellä edistää kaikin tavoin nuorten pyrkimystä kohti 
kestävää kehitystä.” 

”On pidettävä mielessä yksi Euroopan aarteista eli 
kulttuuriperintömme, johon meidän on edelleen investoitava 
ja jota meidän on edistettävä rajojemme sisä- ja ulkopuolella.”  

”Haluan kaikilta osin hyödyntää Mariya Gabrielin ja hänen 
urheiluun liittyvän työnsä sekä Stella Kyriakidesin ja hänen 
terveelliseen elämäntapaan liittyvän työnsä välisiä synergioita 
[...].” Meidän olisi sijoitettava varoja urheiluun tehtäviin 
ruohonjuuritason panoksiin, ja sitä varten meidän olisi 
annettava apuamme.” 

Koulutus / eurooppalainen koulutusalue 

”Aiomme panna eurooppalaisen koulutusalueen täytäntöön 
ja kannustaa jäsenvaltioita uudistamaan ja nykyaikaistamaan 
koulutusjärjestelmiään myös digitaalisen oppimisen alalla. 
Aion varmistaa, että hyödynnämme Erasmus+-ohjelmaa, 
DiscoverEU-hanketta ja Euroopan solidaarisuusjoukkoj a 
lisätäksemme nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja 
tarjotaksemme uusia tilaisuuksia toteuttaa liikkuvuutta.” 

”Eurooppalainen koulutusalue on luotava vuoteen 2025 
mennessä. Se on tärkein painopisteemme. Se edellyttää, että 
voimme toteuttaa toimia kaikilla koulutustasoilla kouluista 
korkeakouluihin. On luotava eurooppalainen opiskelijakortti. 
On jatkettava jo alulle pantujen eurooppalaisten 
korkeakoulujen yhteenliittymien kehittämistä. Opettajia on 
arvostettava.” 

”Erasmus+-rahasto [...] on yksi EU:n historian 
menestyneimmistä ohjelmista, ja tuemme kaikilta osin 
ehdotustanne sen varojen kolminkertaistamisesta [...]. Tietyt 
Erasmus+-ohjelmaan liittyvät näkökohdat saattavat estää 

ohjelmaan osallistumisen varojen puutteen tai muun syyn 
vuoksi [...]. Aion keskustella tästä kollegani Nicolas Schmitin 
kanssa sen selvittämiseksi, voidaanko Euroopan 
sosiaalirahastosta (ESR) myöntää rahoitusta, jotta kyseiset 
nuoret voisivat myös osallistua Erasmus+-ohjelmaan.” 

”Auttaaksemme varmistamaan, että yhtään lasta ei jätetä 
jälkeen, otamme käyttöön eurooppalaisen lapsitakuun, jotta 
taataan köyhyyden tai syrjäytymisen uhkaamien lasten 
perusoikeudet, kuten terveydenhuolto ja koulutus.” 

”Sitoudun tekemään lukuisia vierailuja paikan päälle [...]  
koulutuskeskuksiin, kouluihin ja korkeakouluihin.” 

Osaamisvajeen tunnistaminen ja uudelleenkoulutus 

”Osaamiseen liittyen on mielestäni otettava samanaikaisest i  
huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin [...] on jatkettava 
investoimista työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen ja 
torjuttava eriarvoisuutta. [...] On kuitenkin toinenkin ala, joka 
liittyy osaamiseen ja jolla meidän on toteutettava lisätoimia. 
Kyse on osallistamiseen liittyvästä pehmeästä osaamisesta eli 
osaamisesta, joka ei välttämättä johda työmarkkinoille mutta 
joka voi edistää osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan, 
kuten muiden ihmisten kanssa keskusteleminen, urheilun 
harrastaminen, museoissa käyminen ja osallistuminen 
kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Olemme päättäneet  
Mariya Gabrielin ja Nicolas Schmitin avustuksella puuttua 
kumpaankin osioon lainsäädännön välityksellä, koska asiaan 
liittyvää sääntelyä on jo annettu, välineidemme välityksellä ja 
ESR:n, Erasmus+-ohjelman, Euroopan solidaarisuusjoukkoje n 
ja DiscoverEU-hankkeen välityksellä.” 

”On toteutettava kaksi toimenpidettä [...]: ensinnäkin on 
kehitettävä osaamista ja varmistettava siten, että ne 
yhteiskuntamme osat, jotka ovat käytännössä jääneet vaille 
tiettyä osaamista, voidaan saattaa tasolle, jolla voidaan 
hyödyntää digitaalista tekniikkaa [...]. Tätä työtä voimme  
tehdä salkun sosiaalisten kysymysten parissa. Toinen osa on 
osaamisvajeen kurominen umpeen. Tällä tarkoitan sitä, mitä 
voimme tehdä sille, että digitaalialalla tarvitaan tulevina 
vuosina 250 000 koulutettua työntekijää [...]. Tässä kuvaan 
astuvat laillinen maahanmuutto ja positiivisten 
toimenpiteiden toteuttaminen sen välityksellä, mistä Mariya 
Gabriel teille kertoi – eli digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelman – ja sen välityksellä, miten 
hyödynnämme koulutustoimia eurooppalaisella 
koulutusalueella tämän puuttuvan osaamisen tuottamiseksi.” 

”Elinikäisen oppimisen tukeminen on asetettu painopisteeksi. 
Täytäntöönpanossa on hyödynnettävä kattavaa välineistöä, 
kuten uutta osaamisohjelmaa, Erasmus+-ohjelmaa ja ESR:ää. 
Jäsenvaltioita on autettava selvästi tunnistamaan elinikäiseen 
oppimiseen liittyvät erityistarpeet [...]. Lupaan myös, että 
toimien toteuttaminen on aloitettava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa noudattaen. On tunnistettava 
jäsenvaltioiden tarpeet ja sovitettava niitä yhteen EU:n 
toimintapolitiikkojen ja välineiden kanssa.” 

”Harjoittelujaksoja ei voida pitää mahdollisuutena saada 
nuoret töihin epävarmoihin oloihin ja vääristäen koulutuksen 
käsitettä. Harjoittelujaksojen mielekkyyden edellytyksenä on, 
että ne ovat lyhytaikaisia, riippuen siitä, millaisesta 
osaamisesta ja oppimisesta on kyse. Mielestäni on myös hyvin 
tärkeää puhua palkkauksesta. Jos nämä edellytykset eivät 
täyty, harjoittelujaksot eivät enää ole harjoittelujaksoja. 



Komission jäsenehdokkaiden kuulemisissa annetut sitoumukset 
 

 
37 

Komissio jatkaa siis asian tarkastelemista Nicolas Schmitin 
kanssa, jotta siitä tulee tämänkaltaisessa työssä sovellettava 
yleisperiaate.” 

”En ole tyytyväinen siihen, että monet asiat, joista olemme 
keskustelleet, kuten elinikäinen oppiminen, nuorten 
työttömyys, osaaminen ja osaamisen kehittäminen, ovat  
hajallaan ympäri komissiota. Kaikki tämä on siis koottava 
yhteen, ja se on mielestäni tehtäväni yhdessä työllisyysasioist a 
vastaavan komission jäsenen, kulttuurista, koulutuksesta, 
nuorisoasioista ja urheilusta vastaavan komission jäsenen, 
yhdenvertaisuusasioista vastaavan komission jäsenen sekä 
terveydenhuoltoasioista vastaavan komission jäsenen 
kanssa.” 

Maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamisen 
parantaminen 

”Aion tarkistaa maahanmuuttajien ja pakolaisten 
kotouttamista koskevaa vuonna 2016 tehtyä 
toimintasuunnitelmaa. [...] Panin tyytyväisenä merkille, että 
maahanmuuttajien ja pakolaisten pitkän aikavälin 
kotouttaminen sisällytetään uuteen Euroopan sosiaalirahast o 
plussaan. Näin saamme käyttöömme enemmän välineitä ja 
varoja osallistamisaloitteiden tukemiseksi.” 

”On myös mahdollista ja selvästi tarpeen tarkistaa jossaki n 
maassa pitkään oleskelleita ulkomaalaisia työntekijöitä 
koskevaa lainsäädäntöä [...]. Tarkistus on suunniteltu 
toteutettavaksi. [...] Olen valmis harkitsemaan 
lainsäädäntötarkistuksen esittämistä pitkään oleskelleita 
ulkomaalaisia koskevaan lainsäädäntöön mahdollisten 
esteiden poistamiseksi, jotta laillisesti oleskelevat henkilöt 
voivat hyötyä työvoiman liikkuvuudesta kaikkialla EU:ssa.” 

Yhteisen perustan luominen muuttoliikkeelle 

Uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus 

”Uuden maahanmuutto- ja turvapaikkasopimukse n 
täytäntöönpano [...] on vaativa tehtävä, mutta uskon meidän 
onnistuvan siinä hyödyntämällä voimavarojamme ja 
ottamalla opiksi menneisyydestä. Uuden sopimuksen on 
oltava monialainen ja yhdistettävä sisäiset ja ulkoiset 
toimintapolitiikat. Aloitamme yhdessä sisäasioista vastaavan 
komission jäsenen kanssa Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän uudistamisen käymäll ä 
vuoropuhelua teidän kanssanne ja jäsenvaltioiden kanssa. [...]  
Esittelemme teille nopeasti vaihtoehdot, joista haluaisimme  
keskustella ja saavuttaa yksimielisyyden, mutta virallisen 
esityksen teemme vasta sen jälkeen.” 

”On mielestäni ryhdyttävä painottamaan Dublin-järjestelmän 
ja vastaavien menettelyjen uudistamista ja tilanteen 
ratkaisemiseksi otettava huomioon kaikki muut  
kokonaiskuvan muodostavat tekijät, kuten palautukset, uudet 
takaisinottosopimukset ja -järjestelyt, Schengen ja rajat [...] . 
On ylläpidettävä edistystä, jota on saavutettu viidessä 
säädöstekstissä, joita olette ansioituneesti laatineet Euroopan 
parlamentissa. [...] Toiseksi on keskityttävä kahteen 
puuttuvaan asiakirjaan eli Dublin-järjestelmää ja menettelyjä 
koskeviin asiakirjoihin. [...] Päästäksemme umpikujast a 
sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa tämä pyritään estämään, on 
pystyttävä huomioimaan uudet tekijät [...]. Mainitsen ensiksi  
palautukset ja takaisinottojärjestelyt. [...] Sen jälkeen meidän 

on tarkistettava Schengen-ehdotusta, koska sisäinen vapaus 
on sidoksissa siihen, miten suojelemme rajojamme.” 

”Aiomme esittää asiasta vastaavan komission jäsenehdokkaan 
kanssa [...] vuoden loppuun mennessä tilannekatsauksen [...] , 
jossa esitetään keskeiset kysymykset, joihin on puututtava [...] . 
Tämän jälkeen [...] pystymme antamaan asialle uutta pontta 
koko komission jäsenten kollegion ja valitun puheenjohtajan 
kanssa ensi vuoden alussa.” 

”Tilapäisratkaisuna [...] ja kunnes uusi todellinen 
turvapaikkajärjestelmä tulee voimaan, on tuettava 
jäsenvaltioita, myös toteuttamalla maihinnousua koskevia 
väliaikaisjärjestelyjä. Tähän on mielestäni sisällytettävä 
asianmukaisen vuoropuhelun käyminen niiden lukuisien 
valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, jotka tekevät 
hienoa etsintä- ja pelastustyötä Välimerellä.” 

”Kaikki uuden sopimuksen ehdotukset ja aloitteet on pantava 
täytäntöön pyrkien samanaikaisesti poistamaan sisärajoilla 
tehtävät tarkastukset ja palaamaan asianmukaisesti toimivaan 
Schengen-alueeseen. 

Aion johtaa uudistettua pyrkimystä sellaisten henkilöiden 
palauttamiseksi, joilla ei ole oleskeluoikeutta, ensinnäkin 
saattamalla päätökseen EU:n sisäisten palautussääntöj e n 
uudistuksen ja toiseksi toteuttamalla takaisinottosopimuksi a 
ja -järjestelyjä tärkeimpien kauttakulku- ja alkuperämaide n 
kanssa.” 

Laillisen maahanmuuton väylien luominen 

”Muuttaminen ja lailliseen maahanmuuttoon liittyvien 
merkityksellisten toimien toteuttaminen eivät siis ole 
riippuvaisia laittoman maahanmuuton torjunnasta. Niitä on 
organisoitava asianmukaisesti ja myönteisessä hengessä. [...]  
Nämä kokeiluhankkeet, joiden ansiosta jotkin jäsenvaltiot 
voivat avullamme aloittaa laillista maahanmuuttoa koskevan 
tietyntyyppisen osaamisen hyödyntämisen, ovat hyvä alku. 
On toteutettava tämänsuuntaisia lisätoimia. Vaikka asia on 
minulle uusi, suhtaudun hyvin myönteisesti sinistä korttia 
koskevan ehdotuksen tarkistamiseen. On syytä tarkastella, 
missä tältä osin epäonnistuttiin. [...] on jatkettava näiden 
humanitaaristen käytävien ylläpitämistä yhdessä 
kotouttamistoimien toteuttamisen kanssa, koska näin 
voidaan myös taata ihmisten laillinen maahantul o 
järjestyneellä tavalla.” 

”Laillista maahanmuuttoa koskevien parhaillaan 
toteutettavien kokeiluhankkeiden lisäksi aion edistää 
nykyaikaisia ja kohdennettuja laillisen maahanmuut on 
järjestelmiä, jotka täyttävät EU:n talouden ja työmarkkinoiden 
tarpeet ja joilla vastataan väestörakenteeseen liittyviin 
haasteisiin. Aiomme varmistaa, että humanitaarisia käytävi ä 
perustetaan Nigerissä ja nyt myös Ruandassa sovellettavien 
hätäsiirtomekanismien mallin mukaisesti.” 

Maahanmuuton ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden 
yhtenevyys 

”Yksi toimintani painopisteistä on käynnistää yhdessä Jutta 
Urpilaisen [...] kanssa toimikauden varhaisessa vaiheessa 
takaisinottosopimusten uusi aalto kauttakulku- ja 
alkuperämaiden kanssa.” 

”On hyvin tärkeää keskustella ensin [...] kolmansien maiden 
kanssa. [...] On pyrittävä [...] globaaleihin sopimuksiin ja kaikkia 
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hyödyttäviin ratkaisuihin. Sopimuksissa on myös 
paneuduttava ongelman perussyyhyn ja puututtava siihen. 
On tarkasteltava näiden maiden kehitystarpeita ja nuorten 
mahdollisuutta elää ihmisarvoisesti omissa kodeissaan [...]. Se 
on tavoitteeni, ja siitä olemme keskustelleet Ylva Johanssoni n 
kanssa.” 

”On totta, että EU:n ja Turkin yhteinen julkilausuma on 
tuottanut tuloksia viime aikoihin asti. [...] on myös totta, että 
jotkin sopimukseen liittyvät näkökohdat on jätetty 
roikkumaan ilmaan [...]. Meidän on mielestäni tarkistettava ja 
uudistettava sopimusta [...], ja aiomme keskustella tästä Turkin 
hallituksen kanssa [...]. Kreikkaa ei jätetä eikä sitä voida jättää 
yksin selviytymään muuttovirroista [...]. Toivon, että 
pääsemme tulevien viikkojen aikana tarkastelemaan EU:n ja 
Turkin välistä sopimusta uusin silmin ja myönteisessä valossa.”  

Turvallisuusunioni 

Euroopan turvallisuusunioni 

”Tämä sama unioni asettaa tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevia maailmanlaajuisia normeja, ja [...] tehtävänäni on 
varmistaa, että turvallisuuteen liittyvässä toiminnassamme  
kunnioitetaan perusoikeuksia. Perusoikeuksien 
kunnioittaminen on sisällytettävä toimintapolitiikkoihin 
alusta alkaen. Tämä ohjaa myös työtäni yhteenliitettävyyttä 
koskevien ehdotusten täytäntöön panemiseksi, jotka ovat  
erityisen tärkeitä, kun otamme käyttöön uusia 
tietojärjestelmiämme.” 

Sisäistä ja ulkoista turvallisuutta koskevien komission 
toimien parempi yhteenliittäminen 

”Komissiossa jatketaan tietojen säilyttämistä koskevaa työtä. 
Jatkamme tilanteen arvioimista Euroopan unionin 
tuomioistuimen tehtyä päätöksensä, vaikka monet muut asiat  
odottavat tietääkseni vielä käsittelyä tuomioistuimessa. Olen 
keskustellut yksikköjen kanssa ja ymmärtänyt, että niiden 
mielestä olisi turvallisempaa odottaa näiden 
ratkaisemattomien asioiden saattamista päätökseen ennen 
kuin päätämme seuraavista toimenpiteistä.” 

Hybridiuhkien ehkäisemistä, havaitsemista ja niihin 
vastaamista koskevien EU:n valmiuksien lisääminen 

”Painotan väsymättä sen täytäntöönpanoa, mistä olemme 
yhteisesti sopineet. Aion edistää koordinoitua 
lähestymistapaa EU:n kansalaisten suojelemiseen verkossa 
hyväksymällä terroristista verkkosisältöä koskevan 
ehdotuksen, osallistumalla tulevan digitaalisia palveluja 
koskevan säädöksen laatimiseen ja investoimalla EU:n 
internetfoorumin toimintaan. Hyödynnän kaikkia tilaisuuksia 
parantaa EU:n häiriönsietokykyä ja kykyä torjua hybridiuhkia, 
jotka uhkaavat järjestelmiämme ja demokratioitamme.” 

”Tehtävänäni on enemmänkin varmistaa, että kun 
digitaalipalveluja koskeva säädös laaditaan [...], on aika 
saavuttaa asianmukainen tasapaino toimintapolitiikkojen, 
turvallisuuden ja takuiden välillä. [...] Voimme mielestäni 
vastata riittävällä tavalla näihin huolenaiheisiin antamall a 
vakuutuksen siitä, että perusoikeuksien olisi ohjattava 
turvallisuuspolitiikkaamme. [...] Perusoikeuksia ei pitäisi pitää 
[...] vaikutustenarviointina, joka on toteutettava 
loppuvaiheessa. [...] Ne on pantava täytäntöön alusta alkaen, 
kun teemme toimintapolitiikkaa koskevia päätöksiä. 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

JOHANNES HAHN 
Komission jäsenehdokas 
Budjetti ja hallinto 

Komission jäsenehdokas Johannes Hahn oli 3. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
budjettivaliokuntaan, talousarvion valvontavaliokuntaan sekä oikeudellisten asioiden valiokuntaan kuuluvien 
parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. 
Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun 
Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 
 komission nykyaikaistaminen ja digitalisaatio  
 EU:n taloudellisten etujen suojaaminen. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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PE 629.837 

Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat 
Miten monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvässä 
asiassa olisi edettävä 

”Voitte luottaa siihen, että aion painottaa voimakkaasti, että 
komission ehdotusta [1,1 prosenttia bktl:stä] alhaisempi  
talousarvio vaikuttaisi haitallisesti toimintapolitiikan 
tavoitteisiin ja vaarantaisi unionin kyvyn toteuttaa tehokkaita 
toimia.” ”Tämä on vähimmäistaso.” 

”Oikea tapa edetä on noudattaa alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa, minkä jälkeen selvitetään, 
mihin se on johtanut, ja lopuksi pyritään käymään 
neuvotteluja.” ”Yritän saada vakuuttuneiksi erityisesti sellaiset 
tahot, jotka painottavat voimakkaasti 1 prosentin kysymyst ä, 
siitä, että uudet haasteet ja uudet tehtävät edellyttävät niiltä 
lisäjoustoa.” ”Haluan tehdä niille selväksi, mitä tarvitaan. Aion 
myös puhua tiedotusvälineille.” ”Olemme puolellanne 
neuvoston kanssa käytävässä keskustelussa. Monissa 
jäsenvaltioissa [...] on ymmärretty, että riittäviä resursseja 
kaivataan kipeästi.” 

”Talousarvio ei koostaan riippumatta – olipa kyse 1,1:stä tai 
1,3 prosentista bruttokansantulosta – riitä rahoittamaan 
kaikkia tarpeita ja hankkeita, jotka tuottavat eurooppalaist a 
lisäarvoa. Unionin talousarviota olisi pidettävä yksityisiä ja 
julkisia investointeja edistävänä tärkeänä tekijänä, joka ohjaa 
niitä kohti EU:n toimintapolitiikan painopisteitä.” 

”Kyse ei ole rahasta vaan muista asioista, joihin aivan oikein 
viittaatte eli omista varoista, joustotason ylläpitämisestä ja 
jopa korottamisesta ja oikeusvaltioperiaatteen 
käyttöönotosta. Tästä kaikesta on kyse, samoin kuin 
toimintapolitiikan nykyaikaistamisesta. [...] Tärkeintä on 
selittää kansalaisille, miksi tarvitsemme talousarviota. [...]  
Jokaisesta tuotetusta 100 euron summasta 50 euroa 
maksetaan valtiolle, 49 euroa jää kansalliseen talousarvioon ja 
ainoastaan 1 euro menee Euroopan unionille kaikkia 
toimintapolitiikkoja varten, jotka ovat hyvin tärkeitä ja joita 
kansalaiset vaativat.” 

Omat varat 

”Olen vakuuttunut siitä, että on ratkaisevan tärkeää saavuttaa 
sopimus tulopuolesta, jotta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävät neuvottelut voidaan saattaa 
valmiiksi. Euroopan parlamentti on tehnyt selväksi, että omien 
varojen uudistus ja tulolähteiden monimuotoistaminen ovat  
edellytys sille, että se hyväksyy tulevan kehyksen. Muistutan 
neuvostoa tästä kannasta.” 

”Muovimaksu ja päästökauppajärjestel män 
huutokauppatulojen laajentaminen ovat kaksi toimialaa, joilla 
uskon voitavan saavuttaa hyvin konkreettisia ja hyvin nopeita 
tuloksia.” ”Yhteinen yhteisöveropohja ja digitaalivero olisi 
mahdollista ottaa käyttöön ja ne olisi otettava käyttöön. Rajat  
ylittävään hiiliveroon liittyy avoimuutta edistävä tekijä.” 
”Mahdollisia korotuksia olisi rajoitettava koskemaan 
ilmastoon liittyviä aloitteita.” 

”Meidän olisi vaiheittain lisättävä omien varojen osuutta 
kokonaistalousarviosta.” ”Edunsaajien ja nettomaksajien 
eriyttäminen ei ole enää validi toimenpide, [...] koska 
nettomaksajat hyötyvät hyvin usein edunsaajamai ssa 

tehdyistä investoinneista.” ”Jaottelu olisi mielestäni 
poistettava.” 

Oikea-aikaisuus ja varautumissuunnitelma 

”Teen kaikkeni helpottaakseni tarkoituksenmukaist a 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen pääsemistä oikea-
aikaisesti.” ”Mitä nopeammin toimimme, [...] sitä pikemmin 
voimme siirtyä konkreettiseen täytäntöönpanoon ja pyrkiä 
kaikkiin toimintapolitiikkaa koskeviin tavoitteisiimme.” 
”Oikea-aikaisesti tehdyn sopimuksen ansiosta saavutamme  
tuloksia talven loppuun mennessä.” 

”Tämän on oltava huomiomme keskipisteenä, mutta totean 
rehellisesti, että komission on valmistauduttava ja henkilöstön 
tietysti valmisteltava kiireellisiä toimenpiteitä, joita 
toteutetaan, jos emme pääse sopimukseen ajoissa. [...] Voin 
luvata teille, että tällaisen tilanteen koittaessa esitämme 
tarvittavia asiakirjaluonnoksia.” 

Maksamattomien maksujen määrän minimointi 

”Meidän on päästävä nopeasti sopimukseen monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, koska viime kerralla, kun päätös tehtiin 
vain kaksi viikkoa ennen määräaikaa, maksuja jäi tunnetusti 
maksamatta; syynä oli se, että alakohtaisista ohjelmista 
sopimisessa kului muutama kuukausi, minkä lisäksi  
ohjelmasuunnittelu viivästyi.” 

”Olette ottaneet käyttöön joustovälineitä, joita voidaan 
käyttää, mikäli maksurajoitteita ilmenee.” 

Väliarviointi 

”Kannatan sitä täysimääräisesti. Se olisi toteutettava, siinä on 
järkeä, ja mitä aikatauluun tulee, [...] tarvitsemme hieman 
enemmän joustoa, jotta emme vain jää odottelemaan 
väliarvioinnin toteuttamista. On tietysti tarkasteltava 
indikaattoreita heti, kun havaitsemme, että jotakin ohjelmaa 
ei käytetä asianmukaisesti tai sillä ei saavuteta toivottua 
vaikutusta.” ”Toimenpide on pantava täytäntöön ennen 
väliarviointia ja mahdolliset mukautukset on myös aiheellista 
tehdä sitä ennen.” 

Ilmasto – oikeudenmukaisen siirtymän rahasto – EU:n 
rahoituksen jakautuminen ja käyttäminen eri 
jäsenvaltioissa 

”Ilmastoon liittyvistä EU:n talousarvion menoista 25 prosentin 
suuruista osuutta ei voida pitää viimeisenä sanana eikä 
lopullisena rajana.” ”Monenlaisia toimia on jo esitetty mutta 
nyt näitä [...] tavoitteita on tarkasteltava ohjelmien tasolla.”  
”Jos mukautusten tarpeellisuudesta vallitsee laaja 
yksimielisyys, suhtaudun tietysti avoimesti ehdotuksiinne.” 

”Ilmastoon liittyvien menojen jäljittäminen on asia, jota on 
tarkasteltava, ja aion esittää erityisiä toimenpiteitä sitä silmällä 
pitäen. [...] Meidän on selvennettävä tapaa, jolla laadimme  
ohjelmia, koska sen seurauksena syntyy hyvin merkityksellisiä 
ohjelmia.” ”On varmistettava, että rahoitusvirrat eivät kumoa 
toistensa vaikutuksia.” 

”Euroopan investointipankin (EIP) osalta yhtenä osatekijänä 
[...] voisi olla kieltäytyminen myöntämästä lainoja, takuita tai 
rahoitustuotteita tai mitään muutakaan hiiltä tai ruskohiiltä 
käyttävien energiantuotantolaitosten rakentamista varten.”
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”Uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
sisällyttäminen on omalla kohdallani painopiste  
monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävissä neuvotteluissa. 
EU:n talousarvion avulla ohjataan toimintaa ja kohdennetaan 
varoja epäsuotuisimmassa asemassa oleville alueille ja 
yhteisöille.” ”Haluamme tukea alueita, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat suurimmat.” 

”Haluamme auttaa tiettyjä maita parantamaan 
käyttöönottoastettaan, jotta saatavilla olevia varoja käytetään 
tosiasiallisesti.” 

Nykyaikaistaminen ja digitalisaatio 
Politiikka- ja datavetoinen budjettikierros 

”Olen sitoutunut parantamaan yhteyttä meno-ohjelmaan 
liittyvän suorituskyvyn sekä talousarvion suunnittelun, 
täytäntöönpanon ja sitä koskevan raportoinnin välillä. Olen 
myös sitä mieltä, että kaikkien talousarviokehysten olisi oltava 
selkeästi politiikkavetoisia ja mahdollistettava ohjelmien 
tosiasiallinen uudelleenmukauttaminen toimintapolitiikan 
painopisteiden mukaisesti suorituskykyä koskevien tietojen ja 
niiden arvioinnin perusteella.” 

”Vaikka jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa yhteistyöhön 
perustuvasta hallinnoinnista, pyrin myös varmistamaan 
kattavamman katsauksen luomisen menoihin ja keskeisiin 
tietoihin.” 

”Vastuuvapausmenettelyn nopeuttamisessa yhtenä tekijänä 
on, pystyykö kyseinen jäsenvaltio antamaan tietoja riittävän 
nopeasti.” 

”Olemme panneet merkille suosituksenne, jotka koskevat  
komission raportoinnin parantamista ja virtaviivaistamista. 
Aion toteuttaa tähän liittyen erityisiä toimia, jotka koskevat  
kunkin pääosaston vuotuisia toimintakertomuksia, 
talousarvioluonnoksen liitteenä olevia ohjelmaselvityksiä ja 
vuotuista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta.” 

Digitaalinen hallinto 

”Tietojärjestelmiä on hyvin monenlaisia. Tulevaisuude n 
kannalta [...] tärkeänä tehtävänä on pyrkiä 
yhdenmukaistamaan kaikki erilaiset järjestelmät. [...] Tässä ei 
pyritä ainoastaan komission sisäiseen digitalisaatioon vaan 
yhteenliitettävyyteen jäsenvaltioiden ja niiden eri 
toimielinten järjestelmien kanssa. Näin pitäisi olla mahdollista 
nopeuttaa raportointia.” 

”Aion [...] varmistaa, että Euroopan komissiolla on 
asianmukaiset välineet ja valmiudet, jotta se voi toteuttaa 
digitaalisen muutoksen altistumatta uusille riskeille.” 

Henkilöresursseja koskeva strategia 

”Laadimme lähitulevaisuudessa henkilöresursseja koskevan 
strategian, jonka esitämme teille.” ”On tarkasteltava sitä, 
miten lisäämme näiden työtehtävien houkuttelevuutta.”  
”Kymmenen kansallisuutta unioniin ennen vuotta 2004 
liittyneistä jäsenvaltioista on nykyisellään aliedustettuina 
alempien hallintovirkamiesten keskuudessa komissiossa. 
Teen kaikkeni muuttaakseni kehityssuuntaa tällä 
toimikaudella.” ”Sopimussuhteisten toimihenkilöiden 

kokemuksen menettäminen sopimuksen päättyessä on asia, 
johon on puututtava.” 

”Avoimuuden, rehellisyyden, vastuuvelvollisuuden, 
ammattimaisuuden ja yleiseen etuun sitoutumisen olisi 
edelleen oltava hallinnon perusperiaatteita. Varmistan, että 
komissio toimii johtoasemassa, kun asetamme korkeita 
normeja sen jäseniä ja henkilöstöä varten.” 

”Henkilöstöstrategiassa [...] tarkastellaan myös johdon 
tehtäviä ja niiden täyttämistä. [...] Henkilöstösääntöje n 
määräyksistä huolimatta on aina parantamisen varaa.” 

”Moninaisuutta ja osallisuutta koskeva Diversity and Inclusion 
Charter -peruskirja / syrjintä / häirintä: yksikin tapaus on liikaa, 
minkä vuoksi on koulutettava työntekijöitä ja hallintoa.”  
”Edellä mainitun strategian pohjalta on perustettu 
yhteyspisteitä, [...] mutta aina on parantamisen varaa.” 

Sukupuolinäkökulma 

”Olen sitoutunut toteuttamaan toimia sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi.” ”Sukupuolikiintiöt olisi voitu ottaa 
käyttöön myös täällä Brysselissä.” 

Sukupuolitietoisesta budjetoinnista ”totean, että kannatan 
kaikin tavoin yhdistettyjen lukujen käytön lisäämistä, jotta 
saamme paremman käsityksen siitä, miten sukupuolten tasa-
arvon täytäntöönpano edistyy talousarviomme , 
jäsenvaltioidemme ja kumppaniemme välityksellä. Aion 
tehdä kanssanne yhteistyötä virallisessa tai epävirallisessa 
työryhmässä, jossa voimme tarkastella, millaisia toimia on 
mahdollista toteuttaa, jotta saavuttaisimme tosiasiallisesti 
tavoitteemme. Olen samaa mieltä siitä, että olemme jääneet 
tältä osin jälkeen, mutta se johtuu myös varainkäytön 
monimutkaisuudesta, erityisesti kun se tapahtuu monien 
hankkeiden välityksellä, joita hallinnoidaan yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin mukaisesti.” 

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen 
”On ehdottoman tärkeää ottaa käyttöön 
oikeusvaltiomekanismi, jolla varmistetaan unionin 
talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa sen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita.” 

”Pyrin tekemään kaiken voitavani varmistaakseni [...] sen 
erillisyyden.” ”Sen olisi säilytettävä validiutensa jopa 
seuraavan monivuotisen rahoituskehityksen jälkeen, [...] ja 
tätä pyrimme edistämään.” ”Virassa oleva komissio päätti, että 
kaikkien jäsenvaltioiden osalta toteutetaan 
oikeusvaltioperiaatteen arviointi, jonka avulla saamme  
kattavan kuvan emmekä anna eriarvoisen kohtelun 
vaikutelmaa”. ”Vilpitön välittäjä kohtelee kaikkia 
yhdenvertaisesti jäsenvaltion koosta riippumatta.” 

”Aion kohdentaa tarvittavia varoja komission yksikköjen 
toimien koordinoimiseksi eturistiriita-asioissa ja -tapauksi ssa 
samoin kuin tiiviimmän suhteen luomiseksi jäsenvaltioiden 
kanssa, jotta mahdollisia ongelmia voidaan torjua varhaisessa 
vaiheessa.” 

”Neuvoston vastuuvapauden myöntämättä jääminen on asia, 
jonka olen pannut merkille ja johon aion puuttua.”  
”Parlamentti on johtanut asian tarkastelua, ja me tarvitsemme 
tässä yleisön tukea. Asiaa koskevaa tietoisuutta on lisättävä, 
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koska veronmaksajat eivät ymmärrä, miksi näin toimitaan, ja 
uskon meidän saavuttavan näin ratkaisun nopeammin.” 

”Petosten osuus virheistä on alle 1 prosentti, joskin sekin on 
liikaa; 0 prosenttia olisi ihanteellinen määrä, mutta on tärkeää 
erottaa virheet ja petokset toisistaan. Virheiden johdosta on 
toteutettava rahoitusoikaisuja. Säädöksemme ovat toisinaan 
liian monimutkaisia ja liian vaikeita, ja se on yksi syistä, joiden 
vuoksi virheitä syntyy ja joiden vuoksi virheen riski on aina 
olemassa. Yksinkertaistaminen on tärkeä tehtävä. Olemme 
oikealla tiellä, mutta tehtävää on vielä.” 

”On varmistettava moitteeton varainhoito ja varojen 
väärinkäytön torjunta korkeimpien normien mukaisesti  
pyrkien samalla noudattamaan suhteellisuusperiaatetta ja 
valvonnan kustannustehokkuutta.” 

”Jos EIP käyttää EU:n varoja tiettyihin hankkeisiin, 
tilintarkastustuomioistuin voi tarkastaa kyseisen hankkeen.” 

”OLAFin (Euroopan petostentorjuntavirasto) ja EPPOn 
(Euroopan syyttäjänvirasto) henkilöstö tekevät yhteistyötä.”  
”EPPOn on aloitettava toimintansa, minkä jälkeen voimme  
määrittää lisätarpeet. OLAF on kuitenkin yleisesti hyvin 
tärkeässä asemassa tutkimustyönsä vuoksi, myös 
tulevaisuudessa, ja suurin osa OLAFin henkilöstöstä pysyy 
Brysselissä.” ”EPPOon liittymisestä voidaan todeta, että niitä, 
jotka eivät vielä ole sen jäseniä, ei voida pakottaa, mutta en 
jätä käyttämättä yhtään tilaisuutta kehottaakseni niitä 
liittymään siihen. Kyse on viime kädessä myös niiden maiden 
maineesta, jotka eivät vielä ole liittyneet EPPOon, eikä pitkällä 
aikavälillä ole niiden edun mukaista pysytellä taustalla.” ”On 

tärkeää, että se aloittaa toimintansa. Se tapahtuu 
1. tammikuuta 2020 mennessä.” 

”Komissiolla on nollatoleranssi rikkomuksia kohtaan [...] omien 
varojen osalta, ja se toteuttaa tinkimättä toimia 
väärinkäytösten johdosta. Olen sitoutunut jatkamaan tämän 
politiikan harjoittamista.” 

Toimielinten väliset suhteet ja parempi poliittinen 
päätöksenteko 
”Teen kaikkeni avustaakseni avoimesti, rehellisesti ja 
puolueettomasti kumpaakin budjettivallan käyttäjää.” 

”Vuotuisten talousarvioneuvottelujen parantamisesta totean, 
että olen täysin samaa mieltä ja ymmärrän hyvin, että olette 
tyytymättömiä. [...] On todella epätyydyttävää, että olemassa 
olevaa sovitteluaikataulua ei noudateta ja aivan viime hetkellä 
vain esitetään tapahtuneet tosiseikat. Teen kaikkeni tämän 
estämiseksi, eri kokouksien järjestämiseksi tai ainakin sen 
edistämiseksi, mutta myös yrittääkseni selvittää, mitkä ovat  
teknisiä kysymyksiä, jotka voidaan ratkaista nopeasti, ja mitkä 
vähemmän korkealla poliittisella etusijalla olevia nopeasti  
ratkaistavissa olevia kysymyksiä, jotta jäljelle jäisi lopulta 
ainoastaan kaksi tai kolme pääaihetta, joista neuvosto ja 
parlamentti ilmeisesti kiistelevät tai jotka ne haastavat. Tällöin 
voimme todella hyödyntää näitä kolmea viikkoa sopimuksee n 
pääsemiseksi.” 

”Talousarvio on mielestäni yhtä kuin luvuiksi muutettu 
toimintapolitiikka.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

PHIL HOGAN 
Komission jäsenehdokas 
Kauppapolitiikka 

Komission jäsenehdokas Phil Hogan oli 30. syyskuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi kansainvälisen 
kaupan valiokuntaan (INTA) kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita 
sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on 
kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne 
koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 tasapuolisten toimintaedellytysten luominen kaikille 
 Euroopan maailmanlaajuisen johtoaseman vahvistaminen 
 kestävän kehityksen ja ilmastotoimien periaatteiden mukaisen kaupan varmistaminen  
 kaupan avoimuuden lisääminen. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63483/20191004RES63483.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60721/phil-hogan-irlanti
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60721/phil-hogan-irlanti
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62559/20190930RES62559.pdf
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Tasapuolisten toimintaedellytysten luominen 
kaikille 

Monenvälisyys ja WTO 

”Ensinnäkin on tuettava vakaata, ennakoitavissa olevaa ja 
sääntöihin perustuvaa kaupankäyntiympärist öä 
vahvistamalla Maailman kauppajärjestöä (WTO).” [...] ”Jos 
valintani tehtävään vahvistetaan, teen näin ollen kaikkeni  
estääkseni WTO:n riitojenratkaisumekanismin romahtamise n 
ja saavuttaakseni järjestelmää koskevan ratkaisun pysyvän 
valituselimen uudistamiseksi. Teen samanaikaisesti tiivistä 
yhteistyötä muiden WTO:n jäsenien kanssa järjestön 
neuvottelutoiminnon elvyttämiseksi. Olisi keskityttävä ensin 
kalastustuista käytävien neuvottelujen saattamiseen 
päätökseen kestävän kehityksen tavoitteen 14.6 mukaisesti. 
Palveluja ja investointien helpottamista koskevalle valtioiden 
sisäiselle sääntelylle on annettava lisäpontta [...].” 

”Airbus- ja Boeing-yhtiöihin liittyvässä asiassa pyytäisin 
Yhdysvaltoja neuvottelemaan kanssamme  
kostomentaliteettiin perustuvan kauppasodan käymise n 
sijaan.” 

”Monenvälisestä investointituomioistuimesta totean, [...] että 
kannatamme monenvälisten tuomioistuinten perustamista ja 
että tarvittavien toimien toteuttaminen on aloitettu [...].” 

Sähköinen kaupankäynti 

”Haluan myös tehdä yhteistyötä muiden kanssa sähköisest ä 
kaupankäynnistä käytävien neuvottelujen edistämiseksi ja 
aloitteen valmistelemiseksi vuoden 2020 toisen puoliskon 
aikana WTO:n uudistamispyrkimysten jatkamiseksi.” 

”Pyrin yhteistyössä varapuheenjohtaja Margrethe Vestagerin 
kanssa kehittämään välineen, jolla voidaan puuttua 
ulkomaisten tukien vääristäviin vaikutuksiin digitaalialalla, 
erityisesti omilla sisämarkkinoillamme, ja siihen, miten 
esimerkiksi kiinalaisia valtio-omisteisia yrityksiä on käytetty 
tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin sisämarkkinoilla.” 

Epäterveet kaupan käytännöt 

”Pidän teidän laillanne tärkeänä, että toteutamme lisätoimia 
pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi.” 

”On edistettävä vastavuoroisia kaupankäynnin edellytyksiä ja 
oikeudenmukaista kilpailua takaamalla tasapuoliset  
toimintaedellytykset sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tämä 
saavutetaan esimerkiksi käyttämällä kansainvälisten julkisten 
hankintojen välineen kaltaisia välineitä [...]. Lisäksi on 
torjuttava epäreilua kilpailua puuttumalla voimakkaammi n 
EU:n yrityksiin vaikuttaviin ulkomaisiin tukiin [...].” 

Ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta 

”On vahvistettava kriittisen infrastruktuurimme ja 
teknologisen perustamme turvallisuutta, kuten Kiinasta 
maaliskuussa 2019 annetussa tiedonannossa todetaan. 
Olemme laajentaneet sisäistä välineistöämme ottamalla 
käyttöön esimerkiksi sijoitusten seurantaa koskevan EU:n 
mekanismin, ja aiomme puuttua ulkomaisten valtioiden 
omistuksen ja ulkomaisten tukien vääristävään vaikutukseen 
sisämarkkinoilla.” 

”Kannatan koordinoidun ja yhdenmukaisen lähestymistavan 
soveltamista kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin [...] . 
Meidän on yhdessä tarkasteltava asiaa koskevan EU:n kannan 
laatimista, koska on ehdottoman tärkeää vahvistaa tätä 
seurantamekanismia, mikäli haluamme suojata kriittistä 
teknologiaamme ja kriittistä infrastruktuuriamme.” 

Täytäntöönpanon valvonta 

”Tästä syystä katson, että on olennaisen tärkeää lisätä 
toimiamme olemassa olevien sopimusten täytäntöön 
panemiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi. EU:n 
kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa 
valvovan virkamiehen nimityksen myötä luodaan yhteyspiste  
näitä toimia varten, ja aion pyytää häntä tekemään kanssanne  
tiiviisti työtä täytäntöönpanon valvontaa koskevan 
toimintasuunnitelmamme edistämiseksi.” 

”Haluaisin töiden alkavan mahdollisimman pian vuonna 2020. 
Meidän olisi yhdessä valiokunnan ja kaikkien asianomaiste n 
sidosryhmien kanssa määritettävä tätä uutta tehtävää varten 
laadittavan tehtävänkuvauksen kriteerit. Tehtävään olisi 
liityttävä poliittinen vastuuvelvollisuus [...].” 

”Kyseinen virkamies toimisi kauppapolitiikan pääosast on 
apulaispääjohtajana, ja hänelle olisi annettava 
tehtävänkuvauksessa vaikutusvaltaa suhteessa tehtävään.” 

” [...] Tehtävään ei osoiteta samoja resursseja, jotta ei 
toisinneta Euroopan unionin oikeusasiamiestä tai erityistä 
valitusmenettelyä. Haluan kuitenkin kuulla, mitä mieltä olette 
mahdollisen kohdistetumman lähestymistavan 
soveltamisesta näihin valituksiin [...].” 

”otamme käyttöön EU:n yleistä tullietuusjärjestelmää 
koskevan valvontajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, 
että eri maissa toteutetaan vastuullisia investointeja eikä 
polkumyyntiä, josta usein syytämme muita. [...] Haluamme  
toteuttaa uudistuksen perustuen arviointiin, jonka 
valiokuntanne, Euroopan komissio ja parlamentti laativat  
yhdessä vuonna 2018 [...].” 

Euroopan maailmanlaajuisen johtoaseman 
vahvistaminen 
”Kaupankäyntitapamme kertovat, keitä olemme ja mitkä ovat  
arvomme ja uskomuksemme. Euroopan unionin on oltava 
voimakkaampi maailmanlaajuinen toimija, ja meidän on 
vahvistettava Euroopan maailmanlaajuista johtoasemaa 
kaupan alalla. Kaikkien EU:n kauppapolitiikkaan liittyvien 
näkökohtien olisi osoitettava paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti, missä määrin olemme sitoutuneet 
rauhaan, vaurauteen ja ympäristön pilaamisen 
lopettamiseen.” 

Yhdysvallat 

”Olen sitoutunut edistämään myönteistä transatlanttista 
toimintasuunnitelmaa, ja suhtaudun avoimesti kaupan alan 
riitojen nopeaan ratkaisuun yhdysvaltalaisen vastapuole n 
kanssa.” 

”Olen valmis ratkaisemaan kauppaan liittyvät 
erimielisyytemme Yhdysvaltojen kanssa toimintapolitiikan 
keinoin [...] puolustaen Euroopan unionin etuja. On mielestäni 
keskeisen tärkeää painottaa väsymättä molempia osapuolia 
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hyödyttävää ulottuvuutta, ja viime heinäkuussa naudanliha-
alalla saavutettu sopimus [...] osoittaa selvästi, että Euroopan 
unioni haluaa ratkaista riidat [...] vuoropuhelun ja yhteistyön 
välityksellä.” 

Kiina 

”Jatkan aktiivisen vuoropuhelun ja sitoutumisen edistämistä 
myös sellaisilla yhteisen edun mukaisilla aloilla kuin 
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, WTO:n uudistus ja 
teollisiin tukiin liittyvä kurinalaisuus. Asetan myös etusijalle 
parhaillaan käytävät investointineuvottelut, jotta 
palautamme Kiinan kanssa tehdyn investointisuhteen 
tasapainon. Meidän on puolustettava vakaasti etujamme ja 
arvojamme, ja olen hyvin tietoinen asiaan liittyvistä 
parlamentin huolenaiheista. Kiinaan nähden soveltamaamme  
lähestymistapaan olisi sisällyttävä kauppasuhteen tasapainon 
palauttaminen ja epäterveisiin kaupan käytäntöihin 
puuttuminen. En epäröi käyttää kaupan suojatoimia tässä 
tarkoituksessa, ja suhteidemme olisi perustuttava todelliseen 
vastavuoroisuuteen markkinoille pääsyssä ja yrityksille ja 
sijoittajille tarjottavissa mahdollisuuksissa.” 

”Olemme siis asettaneet komission kanssa painopisteeksi  
mainitsemienne asioiden sisällyttämisen vuoden 2020 
loppuun mennessä laadittavan investointisopimukse n 
tekemisen yhteyteen.” 

”keskustelemme jälleen maiden kehityksen nykytilan 
määritelmästä. [...] Niin kauan kuin on olemassa maita, jotka 
edellyttävät erityistä ja eriytettyä kohtelua, se olisi taattava 
tarpeisiin ja näyttöihin perustuen niille sellaisten vahvempien 
talouksien sijaan, joita kyseiseen maiden ryhmään kuuluu tällä 
hetkellä.” 

Afrikka 

”Meidän on asetettava Afrikka vielä tärkeämmäksi  
painopisteeksi. Tietä näyttää taannoin perustettu Afrikan ja 
EU:n allianssi, joka perustuu yhdenvertaisten toimijoiden 
toimintapolitiikkaa ja investointeja koskevaan 
kumppanuuteen.” 

 ”[...] Aiomme sitoutua uudella innolla Itä-Afrikkaan ja tehdä 
uuden talouskumppanuussopimuksen, jota on mahdollista 
laajentaa vapaakauppasopimukseksi, joka kattaa kaikki  
mainitsemanne kysymykset, sukupuolten tasa-arvo mukaan 
lukien.” 

Muut maat ja asiat 

”ASEAN-maiden kohdalla en usko saavutettavan edistystä 
alueiden välillä mutta sen sijaan kylläkin valtioiden tasolla.” 

”On varmistettava, että itäisten naapurimaidemme kanssa 
tehdyt sopimukset täyttävät lupauksensa, ja jatkettava 
tavoitteiden kehittämistä syventävien ja kattavien 
vapaakauppa-alueiden perustamiseksi eteläisen Välimeren 
kumppaniemme kanssa.” 

”Brexitistä voidaan todeta, [...] että komission on 
valmistautunut perusteellisesti sopimuksettomaan brexitiin. 
[...] Markkinoiden koko ja läheisyys huomioon ottaen 
mahdollisten vapaakauppasopimusten on perustuttava 
normeja koskeviin takuisiin. [...] Kyse on kannaltamme asiasta, 
josta emme tingi, erityisesti, kun otetaan huomioon 

Yhdistyneen kuningaskunnan pyrkiminen sääntelyn 
eriyttämiseen sen lähentämisen sijaan. [...] Olen siis varma 
siitä, että parlamentilla ja Eurooppa-neuvostolla on painava 
sanansa sanottavana kauppapolitiikasta vastaavall e  
komission jäsenelle annettavasta neuvotteluvaltuutuksesta 
[...].” 

Kestävän kehityksen ja ilmastotoimien 
periaatteiden mukaisen kaupan varmistaminen 
”[...] Kaupan on oltava oikeudenmukaista ja avointa mutta 
myös kestävää. Kauppapolitiikan avulla on edistettävä 
ilmastonmuutoksen, ympäristönsuojelun ja työelämän 
normien vahvistamisen kaltaisiin maailmanlaajuisii n 
haasteisiin vastaamista. Tästä syystä sopimustemme kestävää 
kehitystä koskevat luvut ja niiden työvoimaa ja ympäristöä 
koskevat velvoittavat sitoumukset ovat niin tärkeitä. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi olen valmis kaikilta osin 
hyödyntämään käytössämme olevia eri välineitä 
kauppaetuuksien, kahdenvälisten kauppasopimusten ja 
monenvälisesti toteutettavien toimien välityksellä, 
esimerkiksi markkinoiden avaamiseksi ympäristötuotteille ja -
palveluille, jotta autamme saavuttamaan ilmastoa ja 
ympäristöä koskevat kansainväliset sitoumuksemme. Jos 
valintani tehtävään vahvistetaan, aion myös tehdä kanssanne  
yhteistyötä yleisen tullietuusjärjestelmän uudistamiseksi ; 
siinä taataan etuuskohtelu kehitysmaista ja vähiten 
kehittyneistä maista peräisin olevalle viennille.” 

”Asetan ehdottomasti tavoitteekseni sisällyttää kestävän 
kehityksen tavoitteet WTO:n prosessin välityksellä WTO:t a 
koskevaan työohjelmaamme. [...] Kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskevan luvun 15 kohdan suunnitelmaa pidän 
hyvin tärkeänä. Kansalaisyhteiskunnan on osallistuttava 
painokkaammin, myös taloudellisella tuella, sen 
varmistamiseen, että valitusten johdosta toteutetaan toimia.” 

”Mercosur-sopimus on epäilemättä sopimus, josta aiomme  
laatia kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnin 
ja taloudellisen analyysin, jotka kaikki asetetaan saataville. 
Lisäksi laadimme vuonna 2020 myös kumulatiivisen 
vaikutusten arvioinnin, jossa tarkastellaan sitä, miten kaikki  
kauppasopimukset, kuten Mercosur-sopimus, vaikuttavat  
viljelijöiden taloudelliseen toimintaan ja haavoittuvuuteen 
tiettyjen hyödykkeiden alalla.” 

”Olemme kaikki kauhistuneita siitä, mitä Amazonin alueella 
tapahtuu, mutta meillä ei ole välineitä puuttuaksemme  
tilanteeseen Euroopan unionin ulkopuolella ilman 
kauppapoliittista vaikutusvaltaa, ja olen sitä mieltä, että 
lopullinen ratifiointivaihe on vaihe, jossa vaikutusvaltaa voi 
olla runsaastikin.” 

”Ennalta varautumisen periaatteesta totean, että saimme  
heidät lopulta vakuuttuneeksi siitä, koska asiasta oli 
muodostumassa EU:lle arvovaltakysymys emmekä olisi 
päässeet sopimukseen sisällyttämättä tätä säännöstä [...].” 

”Hiilitullin osalta tavoitteena on estää hiilivuoto ja varmistaa 
hiilialan yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset 
yhdistämällä hiilitulli ja EU:n päästökauppajärjestel män 
ilmaisjako, koska ilmaisjaon myötä ei synny kustannuksia, joita 
olisi mukautettava. [...] Kauppapolitiikan vaikutus on asia, jota 
minun on selvitettävä ja jonka parissa aion tehdä tiiviisti 
yhteistyötä Frans Timmermansin ja Paolo Gentilonin kanssa. 
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[...] Eri vaihtoehtoja on mielestäni tarkasteltava hyvin 
huolellisesti, koska haluamme välttää tilanteen, jossa 
toimimme vaatimusten mukaisesti, kun taas 
maailmanlaajuiset kilpailijamme eivät tee mitään.” 

”On selvää, että kauppapolitiikan avulla voidaan vaikuttaa 
enemmänkin ihmisoikeuksiin, kidutukseen ja muihin asioihin, 
kuten sukupuolten tasa-arvoon. Nämä ovat kaikki tärkeitä 
asioita, joihin voidaan vaikuttaa kaupan toimin. Tuen 
mielelläni teitä, jos päätätte tässä valiokunnassa esittää 
aloiteoikeutta tällä alalla. Odotan innokkaasti valiokunnan 
kanssa tehtävää työtä – jos se asettaa tämän painopisteeksi – 
liittyen siihen, millaista teknistä tukea, teknisiä raportteja tai 
kuulemisia tarvitaan asianmukaista huolellisuutta koskevan ja 
valiokunnan esittämän ehdotuksen kehittämiseksi. Toivon, 
että yksiköstäni on tässä apua, ja kannustan sitä.” 

”[...] jos valiokunta päättää asettaa asianmukaist a 
huolellisuutta koskevan aloitteen painopisteeksi osana 
tulevaa työohjelmaanne ja osana Euroopan parlamentin 
aloitetta komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der 
Leyenin toimintapolitiikkaa koskevien suuntaviivojen 
mukaisesti, tarkastelen mielelläni kanssanne kyseisen 
ehdotuksen soveltamisalaa.” 

”Aion hyödyntää Cecilia Malmströmin sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan toimintasuunnitelman alalla saavuttamaa suurta 
menestystä. [...] Aion myös toimintapolitiikan kehittämiseen 
liittyen ohjeistaa yksikköäni ottamaan sukupuolivaikutukse t  
huomioon, kun toimintapolitiikkaa koskevia aloitteita 
esitetään jatkossa.” 

”Haluaisin, että kansainväliset yleissopimuksemme ja 
kansainväliset sopimuksemme otettaisiin huomioon 
vapaakauppasopimuksissamme ja että ne voitaisiin panna 
täytäntöön monen- tai kahdenvälisesti kestävää kehitystä 
koskevien lukujen säännösten [...] välityksellä.” 

”[...] sitoudun kuulemaan kaikkia sidosryhmiä, kuten 
parlamenttia, tätä valiokuntaa ja neuvostoa.” 

”Asiaa koskeva säännös sisällytettiin 
vapaakauppasopimukseen ensimmäisen kerran vuoden 2009 
sopimuksessa. Euroopan unioni [...] on nyt vedonnut siihen 
sellaisen toimintasuunnitelman laatimiseksi, jolla 
varmistetaan, että Etelä-Korea kunnioittaa sille kussaki n 
luvussa annettuja sitoumuksia. Toteutamme siis seuraavan 
toimen eli riidanratkaisumekanismin sopimuksessa sovitun 
mukaisesti.” 

Kaupan avoimuuden lisääminen 

”Jatkan sen avoimen tavan edistämistä, jolla 
kauppapolitiikkaa on pantu täytäntöön parlamentin 
edellisellä toimikaudella. Aion vierailla säännöllisesti  
valiokunnassa ja täysistunnossa vastatakseni teitä 
askarruttaviin kysymyksiin. Aion myös varmistaa, että saatte  
kaiken tarvitsemanne tiedon hyvissä ajoin. [...] Kannustan 
neuvostoa kuulemaan näkemyksiänne, edistämään 
lainsäädäntöasioita ja estämään kauppasopimust e n 
väliaikaisen täytäntöönpanon ennen kuin olette saaneet  
tilaisuuden antaa suostumuksenne. Teen kanssanne  
yhteistyötä kauppapolitiikkamme esille tuomiseksi, 
selittämiseksi ja edistämiseksi sekä EU:n kansalaiste n 
keskuudessa että muualla. On tärkeää, että 
kauppasuhteistamme viestitään tarkasti ja ammattimaisesti . 
Suhtaudumme siis avoimesti keskusteluihin, joita saatetaan 
tarvita kaupan hyödyistä viestimiseksi.” 

Tuen mielelläni reilua ja eettistä kauppaa koskevaa aloitetta 
[...] ja kannatan palkintojen myöntämistä jälleen vuonna 2020 
ja sen jälkeen [...]. Kauppa [...] vaikuttaa moniin muihin 
tärkeisiin toimiin, joita haluamme sisällyttää sopimuksii n 
osana muita julkishyödykkeitä koskevia 
toimintapolitiikkojamme [...]. Sitoudun siis kuulemaan kaikkia 
sidosryhmiä, kuten parlamenttia, tätä valiokuntaa ja 
neuvostoa.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 
MARIYA GABRIEL 
Komission jäsenehdokas 
Innovointi, tutkimus, kulttuuri, koulutus ja 
nuorisoasiat 

Komission jäsenehdokas Mariya Gabriel oli 30. syyskuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaan (ITRE) ja kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaan (CULT) kuuluvien parlamentin jäsenten 
kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät 
hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin 
hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 koulutus, tutkimus ja innovointi  
 kulttuuri, nuorisoasiat ja urheilu. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63048/20191001RES63048.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
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Koulutus, tutkimus ja innovointi 
Horisontti Eurooppa -ohjelman nopean hyväksymisen ja 
täysimääräisen täytäntöönpanon varmistaminen 

” [...] päätöksiä ei tehdä kuulematta parlamenttia ennalta ja 
tiedottamatta sille jatkuvasti.” 

”Talousarviota koskevassa kysymyksessä olen selvästi  
Euroopan parlamentin puolella. Aion voimakkaasti puolustaa 
Horisontti Eurooppa -ohjelman määrärahojen korottamista, 
koska on ymmärrettävä, että ohjelmaan kohdennetut varat  
eivät ole kulu vaan investointi.” 

”Tästä syystä aion tehdä parlamentin kanssa tiivistä 
yhteistyötä juuri nyt. En esimerkiksi odota siihen asti, että 
missiot aloitetaan vuonna 2021, ennen kuin tiedotan 
parlamentille siitä, mitä on meneillään. Tämän vuoksi ehdotin, 
että missiolautakunnat nimeävät aina henkilön, joka toimii 
yhteyshenkilönä parlamentin suuntaan ja joka pystyy aina 
antamaan vastauksen ja kertomaan tilanteen edistymisestä ja 
päätösten tekemisestä.” 

”Tämän jälkeen ja vielä pidemmälle edetäksemme haluaisin 
painottaa mahdollisuutta aloittaa tiedotuskampanja ja 
varmistaa, että ”tiede löytää nuoret”. Tästä syystä aion 
järjestää ”tiede löytää alueet ja koulut” -kampanjan, jotta 
tutkijat voivat esitellä nuorille tutkimustuloksia ja inspiroida 
heitä samalle urapolulle.” 

”Humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden kohdalla 
totean selvästi, että haluan sisällyttää ne koko Horisontti 
Eurooppa -ohjelmaan, ei ainoastaan missioihin vaan myös 
ensimmäiseen ja kolmanteen pilariin. Ensinnäkin siksi, että en 
halua sijoittaa niitä eriytettyihin siiloihin. Haluan, että ne 
otetaan aina huomioon, kun pyrimme toteuttamaan 
innovointia kolmannen pilarin kehyksessä tai panemme  
täytäntöön missioita toisen pilarin kehyksessä.” 

”Jos todella haluamme varmistaa, että tärkeinä pitämiemme 
kriteerien vastaisia valintoja ei suoriteta, tilannetta 
kuvaamaan sopii yksi sana: avoimuus. Valintamenettelystä on 
saatava säännöllisesti tietoa, jos haluamme todella tietää, 
miten Euroopan innovointineuvosto valitsee hankkeet.” 

”Haluaisin sitoutua yksikköjeni kanssa ja ennen Horisontti 
Eurooppa -ohjelman täytäntöönpanoa vierailemaan alueilla ja 
eri maissa kertomassa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta.” 

Riittävien investointivirtojen varmistaminen 
tietämyksen rajoja laajentavaa tutkimusta ja 
läpimurtoinnovointia varten 

”Tästä syystä seuraan erittäin tiiviisti, että EU:ssa tehdään 
osana seuraavaa teollisuusstrategiaa ja tutkimuksen ja 
innovoinnin välityksellä älykkäitä investointeja ja että se 
luottaa omiin kilpailuvaltteihinsa mutta ei myöskään epäröi 
ratsastaa seuraavan innovointiaallon harjalla johtaen näitä 
toimia.” 

Todellisen eurooppalaisen tutkimusalueen 
rakentaminen 

”Haluan antaa uutta vauhtia eurooppalaiselle 
tutkimusalueelle.” 

”Haluan todella elvyttää sitä, ja yksi asioista, joita haluan 
korostaa, on juuri aivovuoto ja lahjakkuuksien houkuttelu 
sekä heistä kiinni pitäminen.” 

”Aion puuttua paljon arkaluonteisempaan kysymykseen eli 
tutkijoiden palkkoihin. Olemme sitoutuneet toteuttamaan 
tutkimuksen ja seuraamaan kehitystä, ja olen varma siitä, että 
asioiden edetessä saamme runsaasti kokemust a 
voidaksemme toteuttaa toimia nopeammin.” 

”[...] olemme sitoutuneet tarkastelemaan sellaisia apurahoj a 
koskevaa aloitetta, joiden turvin tutkijat voivat palata 
kotimaihinsa ja harjoittaa siellä tutkimusta.” 

”Euroopan komissio antaa tiedonannon eurooppalaisest a 
tutkimusalueesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.” 

Tutkimuksen, toimintapolitiikan ja talouden 
painopisteiden välisen tiiviin yhteyden varmistaminen 

”Euroopan innovaationeuvoston perustamisen myötä pk-
yritykset ovat seuraavassa Horisontti Eurooppa -ohjelmassa 
kolmannen pilarin ”Innovatiivinen Eurooppa” toimien 
ensisijaisia kohteita. Tavoitteena on perustaa keskitetty 
asiointipiste pk-yrityksiä varten, jotta ne voivat esittää meille 
innovatiivisia ajatuksia ja tuotteita ja jotta voidaan auttaa 
nopeuttamaan niiden markkinoillepääsyä. Ne voivat osallistua 
myös muuhun toimintaan. Tarkoitan esimerkiksi Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituuttia ja eri osaamis- ja 
innovaatioyhteisöjä. On varmistettava näiden kahden välinen 
synergia.” 

”Meidän on autettava energiaintensiivisiä alueita ja 
hiilialueita, kun ne siirtyvät vähähiiliseen talouteen, ja 
tarjottava osaamista. Tässä yhteydessä koulutuksella ja 
oppimisella on keskeinen merkitys. On varmistettava, että 
näillä alueilla voidaan luottaa varojen saatavuuteen, jotta ne 
eivät menetä kilpailukykyään.” 

”Tuen avaruusteknologiaa erityisesti siitä syystä, että siihen 
liittyy merkittäviä mahdollisuuksia, mutta myös ennen 
kaikkea siitä syystä, että avaruuspalvelujen myötä avautuu 
markkinoita uusilla markkinoilla ja uusien sovellusten alalla.” 

”Painotan Euroopan innovaationeuvoston merkitystä 
keskitettynä asiointipisteenä, joka on tarkoitettu 
kohderyhmälle eli pk-yrityksille. Parlamentti totesi selvästi, 
että 70 prosenttia talousarviosta kohdennetaan pk-
yrityksille.” 

”Haluaisin, että kaikkien alueiden kaikissa pk-yrityksissä 
oltaisiin tietoisia näistä mahdollisuuksista. Emme todellakaan 
muodosta suljettuja kerhoja. Tästä syystä kiinnitän erityistä 
huomiota myös Euroopan innovaatioinstituutin toimintaan, 
koska se on myös toteuttanut alueellista innovaatiota 
edistäviä aloitteita. Ne on tarkoitettu pienille ja keskisuurille 
yrityksille.” 

”Meillä on vahva asema tutkimusalalla, ja olemme alan 
eturintamassa. Tutkimustoimintaa on myös vaalittava, koska 
se on raaka-ainettamme. Innovaatioiden alalla olemme 
kuitenkin jääneet jälkeen. Tämän vuoksi painotan 
voimakkaasti muutosta, joka on toteutettava tämän 
hyödyntämis- ja kaupallistamiskulttuurin integroimiseksi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, myös 
korkeakouluissa.”
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”Ilmastosiirtymän onnistuminen ja paljonpuhutun Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman käyttöönotto edellyttävät 
tutkimusta ja innovaatiota. Tämän vuoksi tuen tietysti kaikkia 
hankkeita, joiden avulla voimme vähentää päästöjä, 
investoida vetyyn ja kenties kehittää muita ratkaisuja, joista 
emme vielä ole tietoisia.” 

”Jos haluamme saavuttaa todellisen riippumattomuuden ja 
ratsastaa uudella innovaatioalan aallonharjalla, on aika 
toteuttaa investointeja. Euroopalla on omat kilpailuvalttinsa, 
ja nyt on aika toteuttaa investointeja teknologisen 
suvereniteetin varmistamiseksi.” 

Erasmus+-ohjelman määrärahojen kolminkertaistamista 
koskevan tavoitteen tukeminen 

”Tuen voimakkaasti Erasmus+-ohjelman määrärahoje n 
kolminkertaistamista, mitä parlamentti vaati ja minkä valittu 
puheenjohtaja on hyväksynyt.” 

Vihreämmän ja osallistavamman Erasmus+-ohjelman 
laatiminen 

”Aion myös ehdottaa vihreää Erasmus-ohjelmaa. Nuoret ovat  
mielestäni tehneet meille hyvin selväksi, että ympäristön 
suojeleminen ja tottumusten muuttaminen edellyttävät 
toimien toteuttamista. Tämä on konkreettinen ajatus.” 

”Erasmus on symboli, josta olemme hyvin ylpeitä. Tuen kaikkia 
toimia, joilla lisätään sen osallistavuutta ammatillisen 
koulutuksen ja opetushenkilöstön kannalta [...]. Haluaisin, että 
tulevaisuudessa entistä useammassa hankkeessa otettaisiin 
huomioon paikallisyhteisöjen paikalliset erityispiirteet, ja 
haluan, että näiden aloitteiden määrä kasvaa [...] Haluaisin, 
että Erasmus-ohjelmassa keskitytään epäviralliseen tasoon, 
pieniin organisaatioihin ja paikallisviranomaisiin, sen 
selvittämiseksi, miten voimme pyrkiä luomaan hyvin erilaisia 
hankkeita.” 

Eurooppalaisen koulutusalueen toteuttaminen 
vuoteen 2025 mennessä 

”Korostaisin myös eurooppalaista koulutusaluetta koskevaa 
uutta ajatusta. Meidän on tästä hetkestä eteenpäin 
varmistettava, että tutkimusala integroidaan kaikilta osin 
eurooppalaisia korkeakouluja koskevaan uuteen 
näkemykseen.” 

”Pitäisin hyvin myönteisenä, että eurooppalainen 
opiskelijakortti otetaan käyttöön vuoteen 2021 mennessä [...]  
kansallisten korttien rinnalla [...], jotta kaikki opiskelijat voivat  
käyttää korttia myös ulkomailla oleskellessaan.” 

Huippututkimuksen ja verkostoitumisen edistäminen 
eurooppalaisten korkeakoulujen keskuudessa 

”Eurooppalaisten korkeakoulujen osalta olemme aivan pitkän 
tien alussa [...]. Kysyn niiltä: jaatteko strategisen näkemykse n 
ja pyrittekö kaikki samaan suuntaan? Haluammeko yhteisiä 
strategisia ohjelmia, joilla voidaan varmistaa, että koulutus ja 
ammatillinen kehitys otetaan huomioon?” 

”Oppimista ei tapahdu ainoastaan koulun, korkeakoulun tai 
työpaikan neljän seinän sisällä. Tämä sisältyy osana 
ajatukseen, joka koskee elinikäistä oppimista ja osaamise n 
kehittämistä ilman ikään perustuvaa erottelua [...]. Se on 

Erasmus+-ohjelman tavoite, ja haluan varmistaa sen 
avoimuuden lisäämisen [...]. On tärkeää monimuotoistaa 
ammattiuria ja räätälöidä mahdollisia henkilökohtaisia 
oppimispolkuja. Kiinnitän huomiota siihen, miten tämä 
otetaan huomioon eurooppalaisissa korkeakouluissa.” 

”Puolustan akateemista vapautta täydestä sydämestäni . 
Puolustan sitä, että uteliaisuus ohjaa vapautta toteuttaa 
tutkimustyötä [...]. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää, ei 
ainoastaan tutkimuksen vapauden tai rahoituksen kannalta. 
Se on yksi periaatteistamme. EU:ssa on laadittu peruskirjoja, 
eikä se ole sattumaa. Aion todella tehdä parhaani sen 
varmistamiseksi, että niitä noudatetaan.” 

”Kiinnitän erityistä huomiota läpimurtotutkimukseen. Täst ä 
syystä mainitsin Euroopan tutkimusneuvoston ja painotin 
tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen jatkamisen 
merkitystä.” 

”[Tutkimuksen avoimuutta koskeva kysymys] on mielestäni 
tärkeä, ja aion edistää sitä. [...] Pohdin esimerkiksi sitä, miten 
kannustamme tutkimuksen avoimuutta tukevia tutkijoita 
eurooppalaisten tutkimuksen puiteohjelmien kehyksessä [...].”  

Johtoaseman ottaminen digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelma n saattamisessa ajan tasalle 

”Kriittisen ajattelun avulla on mahdollista tehdä valveutuneita 
päätöksiä. Suhtaudumme tähän myönteisesti ja aiomme  
toteuttaa tämänsuuntaisia toimia. Tarkastelemme  
medialukutaitoa osana seuraavaa digitaalisen koulutuksen 
toimintasuunnitelmaa, jonka haluan saatettavan ajan tasalle 
ensi vuoteen mennessä. Tämä on mielestäni keskeisen tärkeää 
virheellisen tiedotuksen estämiseksi.” 

”Valeuutiset ja virheellinen tiedotus ovat lähellä sydäntäni  
oleva asia. Olen aina pyrkinyt tekemään erittäin selväksi, että 
on tärkeää tasapainottaa ilmaisunvapautta ja tiedonsaanni n 
vapautta mutta myös avoimuutta ja vastuullisuutta.” 

Kulttuuri, nuorisoasiat ja urheilu 
Uuden kulttuuria koskevan Euroopan 
toimintasuunnitelma n täysimääräisen täytäntöönpanon 
varmistaminen 

”Kulttuuri on minulle aina korkealla etusijalla. Kulttuuri tarjoaa 
mahdollisuuden edistää osallistavampaa 

ja innovoivampaa Eurooppaa ja auttaa meitä vastaamaan 
uusiin maailmanlaajuisiin haasteisiin.” 

Kehitetään tapoja vahvistaa EU:n sitoutumista 
kulttuuriperintömme säilyttämiseen ja suojaamiseen 

”Säilyttämällä kulttuuriperintömme, tukemalla taiteilijoiden 
luovuutta ja edistämällä teknistä innovointia autamme  
rakentamaan yhtenäisempiä ja rauhanomaisia eurooppalaisia 
yhteiskuntia, joita olisi vahvistettava ailahtelevassa 
maailmassa.” 

”Kiinnitän huomiota kulttuuriperinnön digitalisaatioon, [...] ja 
hyödynnän myös Europeanaa.” ”Tarvitsemme aloitteita, jotka 
houkuttelevat enemmän nuoria ja ihmisiä, joiden saatavilla ei 
ole kulttuuripalveluja.”
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”Kulttuuriperintöä koskevan politiikan ensimmäisen pilarin 
avulla on lisättävä niiden saatavuutta. Se on mahdollista 
esimerkiksi digitalisaation avulla ja luomalla uusia 
kumppanuuksia Euroopan innovaatiopääkaupunki e n 
kanssa.” 

Luovien toimialojen edistäminen innovaatiota, 
työpaikkoja ja kasvua lisäävänä tekijänä 

”Valitun puheenjohtajan minulle kaavailemaan salkkuun 
sisältyy merkittäviä ohjelmia, kuten Horisontti Eurooppa, 
Erasmus, Luova Eurooppa ja DiscoverEU. Ne muodostavat  
yhtenäisen kokonaisuuden, ja on luotava synergioita ja 
saatava kaikki toimimaan. Näitä aloja yhdistävä tekijä on, että 
ne liittyvät kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja edustavat  
lahjakkuuksien ja sydänten Eurooppaa.” 

”Pysyn kannassani, joka koskee Luova Eurooppa -ohjelman 
määrärahojen korottamista, kuten vaadimme. Turvaan sen ja 
pyrin saavuttamaan parhaan mahdollisen vaikutukse n 
tekemällä yhteistyötä muiden ohjelmien, kuten Horisontti 
Eurooppa -ohjelman, parissa.” 

”Toistan tukevani pk-yrityksiä, erityisesti kulttuurialalla, jonka 
voimme todella luottaa edistävän luovuutta ja innovaatiota. 
Luova Eurooppa -ohjelmaan sisältyy luovia 
innovaatiolaboratorioita koskeva ajatus. [...] Odotan, että pk-
yrityksille taataan niihin etuoikeutettu pääsy. [...] On myös 
hyvin tärkeää varmistaa, että ne saavat niille Horisontti 
Eurooppa -ohjelman kehyksessä kuuluvan osuuden. On myös 
lisättävä jo täytäntöön pantujen eri esimerkkien näkyvyyttä.” 

”Tältä osin meidän on synkronoitava mahdollisimman laajalti 
toimiamme komission jäsenehdokkaan Sylvie Goulardin 
kanssa [...]. Pyrin lisäämään synergioita Horisontti Eurooppa -
ohjelmaan liittyviin mahdollisuuksiin nähden.” 

”Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti aikoo luoda 
uusia osaamis- ja innovaatioyhteisöjä vuonna 2022 luovilla ja 
kulttuurisilla toimialoilla. Nyt on hyvin tärkeää pohtia 
mahdollisia synergioita, tarkastella niiden yhteisvaikutusta ja 
tehdä sitten yhteistyötä niiden toimien kanssa, joita on jo 

toteutettu Horisontti Eurooppa -ohjelman tasolla. Tämä 
edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ja koordinointia, jotta 
audiovisuaalista sisältöä koskevia kysymyksiä ei tarkastella 
ainoastaan MEDIA-ohjelman kehyksessä, vaan että sen sijaan 
varmistetaan, että tutkimus- ja innovaatiotoimia voidaan 
toteuttaa muilla tavoilla Horisontti Eurooppa -ohjelman ja 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin yhteydessä.” 

”[Tekijänoikeusdirektiivissä] myönnetään poikkeuksi a 
tutkimukselle, koulutukselle, kirjastoille ja kulttuuriperinnölle. 
Nyt haluaisin seurata prosessia tarkemmin sen 
täytäntöönpanon kannalta.” 

”Sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin säännöksiä on 
mukautettava digitaalisen muutoksen mukanaan tuomiin 
uusiin realiteetteihin.” 

Urheilun edistäminen osallistamisen ja hyvinvoinnin 
välineenä 

”[Erasmus+-ohjelman] urheilua koskevalla osiolla voi olla 
merkittävä vaikutus maahanmuuttajien kotouttamisen 
kannalta. Olemme ottamassa käyttöön ohjelmia, joiden 
tavoitteena on torjua radikalisoitumista ja estää ihmisiä 
syrjäytymästä ja jäämästä kulttuurisesti jälkeen.” 

”Urheilun alalla [...] avainsana on osallistavuus. Haluan 
varmistaa, että myös liikuntarajoitteiset henkilöt voidaan 
ottaa mukaan.” 

Kulttuuriyhteistyön edistäminen osana unionin ja 
maailman eri maiden välisiä kumppanuuksia 

”Kulttuuridiplomatia on todellinen pehmeän vallan väline ja 
mahdollistaa avoimen vuoropuhelun käymisen. [...] Länsi -
Balkanin alueen kumppaniemme on saatava tietää, että 
annamme niille konkreettista tukea. [...] Alueella on runsaasti  
nuoria lahjakkuuksia. Luovia toimialoja ja kulttuuria 
arvostetaan suuresti, ja tämä on ala, jolla jatkamme hyvin 
tiiviin yhteistyön tekemistä.”
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

NICOLAS SCHMIT 
Komission jäsenehdokas 
Työllisyys ja sosiaaliset oikeudet 

Komission jäsenehdokas Nicolas Schmit oli 1. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaan (EMPL) ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaan (ECON) kuuluvien parlamentin jäsenten 
kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät 
hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin 
hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja niissä keskityttiin muun muassa seuraaviin aloihin: 

 Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen 

ja muut asiat, jotka hän toi esiin kuulemisen aikana, kuten 

 työllisyyden ja korkean osaamistason työvoiman edistäminen 
 säällisten työolojen ja työterveyden ja -turvallisuuden varmistaminen sekä 
 tiivis yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-nicolas-schmit_en.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60724/nicolas-schmit-luxemburg
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60724/nicolas-schmit-luxemburg
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Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden 
vahvistaminen 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

”Laadin tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa 
toimintasuunnitelman pilarin täytäntöön panemiseksi sekä 
unionissa että jokaisessa jäsenvaltiossa perustuen 
puheenjohtaja Junckerin komission saavutuksiin ja valitun 
puheenjohtajan von der Leyenin toimintapolitiikkaa koskeviin 
suuntaviivoihin.” 

Kohtuullinen vähimmäispalkka 

”Aion esittää oikeudellista välinettä, jolla varmistetaan, että 
jokaisella unionissa olevalla työntekijällä on kohtuullinen 
vähimmäispalkka. Tarkoitus ei ole asettaa yhtenäistä EU:n 
palkkatasoa, ja kiinnitän erityistä huomiota eri jäsenvaltioiden 
sosiaalisiin malleihin.” 

”[...] tässä vähimmäispalkkoja koskevassa kehyksessä ei 
aseteta kyseenalaiseksi työehtosopimusneuvotteluihin 
perustuvaa järjestelmää, jolla taataan asianmukaine n 
palkkataso maissa, joissa sitä sovelletaan. Emme myöskään aio 
pakottaa näitä maita muuttamaan hyvin vanhaa ja 
vakiintunutta perinnettään.” 

”Emme aio aiheuttaa häiriöitä tai vaarantaa järjestelmää 
luomalla tällaista eurooppalaista vähimmäispalkkakehyst ä. 
On säilytettävä ne asiat, jotka toimivat asianmukaisesti. Ei pidä 
korjata sitä, mikä toimii. Tämän voin taata teille.” 

Eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä 

”Talous- ja rahaliiton häiriönsietokyky riippuu vakauttavist a 
toiminnoista. Tuleva eurooppalainen 
työttömyysvakuutusjärjestelmä edellyttää huolellista 
suunnittelua, jotta varmistetaan nopea reagointi 
häiriötilanteisiin taaten samalla asianmukaise n 
työttömyysturvan.” 

”Talouden häiriöt ja hyvin usein epäsymmetriset häiriöt ovat  
valitettavasti osa taloudellista malliamme. Ideana on lieventää 
häiriöitä. Tarkoituksena ei ole järjestää jonkinlaista pysyvää 
siirtoa toisesta toiseen vaan ensinnäkin varmistaa, että 
epäsymmetrisen häiriön syntyessä talous ei ajaudu 
pohjattomaan kuiluun, ja toiseksi, että kansalaisille taataan 
jonkinlainen turvaverkko, vaikka valtion onkin 
finanssipoliittisista ja talousarvioon liittyvistä syistä hyvin 
vaikea jatkaa sen takaamista.” 

Euroopan työviranomainen 

”[...] vastaperustettu Euroopan työviranomainen voi olla 
merkittävässä asemassa varmistamalla kansallisten 
viranomaisten välisen yhteistyön yhteisten tarkastusten 
toteuttamiseksi. Tässä valiokunnassa viime viikolla käydyn 
keskustelun perusteella tiedän, että Euroopan 
työviranomaisen käytännön rakenne on tärkeä kysymys 
monille teistä. Vakuutan teille, että se otetaan nopeasti  
käyttöön ja että sille annetaan sen tehtävien hoitamiseksi  
tarvittavat varat.”

Työmarkkinavuoropuhelun edistäminen 

”Työmarkkinavuoropuhelua olisi edistettävä kaikilla tasoilla, 
koska unionin työmarkkinavuoropuhelun toimiminen 
edellyttää, että sen perustana ovat vahvat ja riippumattomat  
kansalliset työmarkkinaosapuole t . 
Työehtosopimusneuvotteluja olisi myös tuettava, koska ne 
ovat sosiaalisen markkinataloutemme keskeinen tekijä.” 

”On tärkeää, että varmistamme talouden mullistusten 
keskellä, että molempien osapuolien työmarkkinaosapuol i a 
vahvistetaan uudelleen. Euroopan unionilla ja komissiolla on 
tähän keinot. Institutionaalisten rakenteiden kehittämisen 
kehyksessä on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja, myös 
rahoitukseen liittyviä vaihtoehtoja, ja niitä on kohdistettava 
erityisesti maihin, joissa 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmä on lähes tuntematon.” 

”Aion pyytää talous- ja sosiaalikomiteaa teettämään 
tutkimuksen siitä, miten työehtosopimusneuvotteluja olisi 
jälleen vahvistettava ja edistettävä EU:ssa. OECD tarkastelee 
myös kysymystä, samoin kuin ILO, ja meidän olisi saatava 
innoitusta myös niiden havainnoista.” 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

”Ihmisiin investoimista olisi pidettävä parempaan 
tulevaisuuteen investoimisena. Euroopan sosiaalirahasto plus 
on unionin pääasiallinen väline. Sillä tuetaan pilarin 
periaatteiden täytäntöönpanoa myöntämällä varoja.” 

”[...] on selvää, että nuorten työttömyyteen kohdennettavat  
varat on kohdennettava erityisesti alueille, joilla nuorten 
työttömyys on yhä vakava ongelma. Alueilla, joilla nuorten 
työttömyys on hyvin vähäistä, ongelmaa on helpompi torjua, 
joten varat on kohdennettava sinne, missä nuorten 
työttömyysluvut ovat korkeat.” 

 Sosiaalisen suojelun vahvistaminen 

”Kaikella, mitä ohjelmassa esitetään [...], on yksi tavoite: 
sosiaalisen suojelun vahvistaminen [...] EU:ssa. Sosiaalisen 
edistyksen vahvistaminen ja elvyttäminen sekä sen 
mukauttaminen talouden muutoksiin, talouteen liittyvän 
ympäristön muutoksiin ja erityisesti globalisaatioon. 
Globalisaatioon ei pidä suhtautua naiivisti, minkä vuoksi on 
kehitettävä omia ajatuksiamme ja konseptejamme, jotka 
koskevat sitä, miten sitä olisi hallinnoitava.” 

 Eurooppalaisen lapsitakuun kehittäminen 

”Lasten köyhyys tuhoaa kyseisen henkilön tulevaisuuden, 
koska köyhästä lapsesta tulee hyvin usein köyhä aikuinen. [...]  
[Nykyisiä] toimia on kohdennettava uudelleen [köyhien lasten 
tilanteen parantamiseksi]. 

[...] Niissä on keskityttävä ensinnäkin yhteiskunnissamme  
eniten avun tarpeessa oleviin [...]. [...] Lähestymistapamme  
voisi mielestäni perustua toimiin, joita parlamentissa on 
toteutettu suosituksen antamiseksi. [...] Olen ymmärtänyt, että 
ilman rahoitusta ei ole mahdollista laatia kaikkia hyödyttävää 
toimintapolitiikkaa. Olen pannut merkille Euroopan 
parlamentissa esitetyt lausumat ja [...] otan ne esille 
keskusteluissa, myös neuvoston kanssa.!
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Vähimmäistuloon sovellettavat normit 

”[...] on [...] yhteisen edun mukaista pyrkiä takaamaan 
ihmisarvoinen elämä jokaiselle EU:n kansalaiselle, vaikka 
henkilö ei pystykään osallistumaan työmarkkinoille [...] ja 
elättää itseään. Tämän vuoksi on määritettävä tietynlaisia 
kriteerejä ja vertailuarvoja, jotta taataan ihmisarvoinen elämä. 
[...] Tässä on otettava huomioon yleinen elintaso ja tilanne – 
talouteen liittyvä, rahoitukseen liittyvä ja talousarvioon liittyvä 
– mutta on myös taattava ihmisarvoinen elämä jokaiselle EU:n 
kansalaiselle asuinpaikasta riippumatta.” 

Työllisyyden ja korkean osaamistason työvoiman 
edistäminen 

Syrjimättömyys ja osallistaminen 

”Aion edistää sellaisia eurooppalaisia työmarkkinoita, joilla 
taataan pääsy ja asianmukaiset mahdollisuudet kaikille, 
erityisesti vammaisille, maahanmuuttajille, romaniyhteisöille 
ja kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa oleville.” 

”[...] aion kaikin tavoin varmistaa [...], että periaatetta, jonka 
mukaan ketään ei saa syrjiä millään perusteella, sovelletaan ja 
että se pannaan täytäntöön tosiasiallisesti.” 

”[...] on kohdennettava lisävaroja ja -resursseja, myös ESR:stä, 
sellaisiin toimintapolitiikkoihin, jotka kattavat kaikki  
ihmisryhmät, joilla on enemmän vaikeuksia työmarkkinoilla ja 
joihin myös vammaiset kuuluvat. [...] Haluaisin todella asettaa 
merkittäväksi tavoitteeksemme seuraavien vuosien aikana, 
että tarjoamme mahdollisuuksia kaikille, myös vammaisille.” 

”[...] vammaiset on sopeutettava vaiheittain [...] työelämään ja 
työpaikoille. Tähän liittyviä toimia toteuttavia yrityksiä on 
tuettava ja autettava. [...] Myös yhteisötalouden toimin on 
mahdollista edistää asiaa.” 

”Kaikissa maissa ei tunneta täsmälleen samaa yhteisötalouden 
mallia. On kunnioitettava eri kulttuureja [...]. Mielestäni on 
kuitenkin paljon mahdollisuuksia toteuttaa yhteisiä toimia. 
Komission jäsen Barnier, komission jäsen Andor ja komission 
jäsen Tajani järjestivät vuonna 2011 sosiaalista yrittäjyyttä 
käsitelleen konferenssin, jossa annettiin todella myönteistä 
pontta yhteisötaloudelle EU:ssa. Aloite kannattaisi mielestäni 
toisintaa, nyt toisten komission jäsenten kanssa [...], eri 
toimijoiden kokoamiseksi yhteen ja yhteisötalouden 
edistämistä koskevan suunnitelman laatimiseksi.” 

Nuoristotakuun vahvistaminen 

”[...] nuorisotakuuta on uudistettava, tarkasteltava uudelleen 
ja mukautettava nykytilanteeseen. [...] Digitaalinen siirtymä on 
todellisuutta kaikkialla, eikä valitettavasti nuorillakaan [...] ole 
aina uudella digitaalialalla tarvittavaa tietämystä. Ehdotan siis, 
että kaikille nuorisotakuun piiriin kuuluville tai työttömille 
nuorille annetaan digitaalialan peruskoulutus, jota on 
mukautettu hänen tietämykseensä ja jolla häntä myös 
autetaan mukautumaan tulevan työn vaatimuksiin; jokaisella 
nuorella on oltava välineet, jotka mahdollistavat pääsyn 
digitaalisille työmarkkinoille.”

Osaamisohjelman päivittäminen 

”Ihmisiä on tuettava tulevissa siirtymissä, jotta he voivat  
päivittää osaamistaan talouden muuttuessa. Tämä edellyttää 
investointeja sekä ura- ja osaamispolitiikkaa siihen liittyvine 
parannettuine välineineen, joilla tuetaan urasiirtymiä kaikissa 
ikäryhmissä. Aion selvittää työikäisten ihmisten yksilöllisten 
oppimistilien käyttöönottoa.” 

”[...] ammatillinen koulutus on keskeisen tärkeässä asemassa 
eikä se ole mikään kakkosvaihtoehto. Ammatillinen koulutus 
on yksi parhaista koulutusvaihtoehdoista, minkä vuoksi  
meidän on todella ylläpidettävä ja tuettava sitä.” 

”[...] osaamisen kehittäminen on keskeistä tulevien vuosien 
aikana. On varmistettava, että nuorilla on asianmukaist a 
osaamista, [...] mutta myös, että töissä käyvät voivat kehittää 
osaamistaan tai kouluttautua uudelleen voidakseen vastat a 
työpaikkojen muutoksiin [...]. [...] ESR+:n avulla on 
kohdennettava enemmän varoja osaamiseen ja sen 
kehittämiseen. Tämä on olennainen kysymys, ja se on myös 
sisällytettävä maakohtaisiin suosituksiin [...].” 

Terveys ja turvallisuus sekä työolot 

Säällisyys, avoimuus ja ennakoitavuus 

”Kyse ei ole siitä, työskenteleekö henkilö pk-yrityksessä vai 
suuryrityksessä. Jokaisella EU:n kansalaisella ja työntekijällä on 
oikeus asianmukaiseen palkkatasoon [...] ja asianmukaisii n 
työoloihin [...]. On selvää, että pk-yrityksiä on tuettava näissä 
muutoksissa. Niitä on autettava sopeutumaan uuteen 
talouteen eli digitaalitalouteen. [...] Emme voi [kuitenkaan] 
rakentaa pk-yritysten tulevaisuutta epäasianmukaist e n 
työolojen ja alhaisen palkkatason varaan. Se ei ole Euroopan 
talousmallin tulevaisuudennäkymien mukaista.” 

Alustatyöntekijöiden työolot 

”Työmarkkinamme muuttuvat automaation, digitalisaation ja 
tekoälyn vuoksi. On toteutettava päättäväisiä toimia riskien 
lieventämiseksi, siirtymien muokkaamiseksi ja tilaisuuksien 
hyödyntämiseksi. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa 
luottamus digitaalista tulevaisuutta kohtaan. Tämän vuoksi on 
puututtava alustatyöntekijöiden työoloihin ja torjuttava 
aktiivisesti epävarmojen työsuhteiden uusia muotoja.” 

”Tämä on kaikenkattava tavoite, johon on pyrittävä nopeasti. 
[...] Ala kasvaa nopeasti ja lisää merkittävyyttään. Asiaan ei liity 
pelkästään huonoja puolia, mutta alalla on ehdottoman 
tärkeää ottaa käyttöön sosiaalilainsäädäntöä. Sosiaaliset  
näkökohdat eivät saa jäädä tekniikan kehityksen jalkoihin.” 

”On varmistettava, [...] että alustatyöntekijöillä on samat  
sosiaaliset oikeudet kuin kaikilla muilla työntekijöillä. Heillä 
olisi myös oltava oikeus työehtosopimusneuvotteluihin [...] . 
On varmistettava, että kun neuvotteluja käydään, 
alustatyöntekijöitä, joita pidetään itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, ei aseteta vastakkai n 
kilpailulainsäädännön kanssa, koska se olisi järjetöntä. 
Ehdottaisin, että kutsutaan nopeasti koolle iso konferenssi, 
jossa kaikki sidosryhmät keskustelevat asiasta ja jossa 
laaditaan uuden digitaalitalouden alan työntekijöitä koskevia 
asianmukaisia normeja.”
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”Digitaalitalouden alalla arvokkainta pääomaa eivät loppujen 
lopuksi ole koneet vaan ihmiset. Tavoitteenamme on 
ihmiskeskeisen digitaalitalouden luominen.” 

Terveys- ja turvallisuuskysymykset 

 ”Työterveys ja -turvallisuus on itselleni hyvin tärkeä ala. On 
mahdoton hyväksyä, että eurooppalaiset työntekijät altistuvat 
vielä vuonna 2019 riskeille työpaikoillaan. Aion edistää 
lisätoimien hyväksymistä karsinogeenien torjumiseksi 
työpaikoilla. Muuttuva työelämä edellyttää myös 
työterveyden ja -turvallisuuden uudelleentarkastelua.” 

”[...] On toteutettava jatkotoimia [mielenterveyttä ja henkistä 
hyvinvointia koskevien toimien EU-kompassin uudistamisen] 
johdosta. [...] Aion siis tarkastella asiaa, myös yhdessä 
terveysasioista vastaavan komission jäsenen kanssa. [...]  
Tarvitsemme vaikuttavaa ennalta ehkäisevää 
toimintapolitiikkaa torjuaksemme [loppuunpalamisen ja 
stressin kaltaisia mielenterveysongelmia työpaikoilla].” 

Työntekijöiden lähettäminen ja sosiaalinen polkumyynti 

”Sama palkka samassa paikassa tehdystä samanarvoisest a 
työstä on keskeinen periaate [...], joka on ehdottomasti  
pantava täytäntöön.” 

”Direktiivi on nyt pantava asianmukaisesti [...] täytäntöön 
kaikkien etujen mukaisesti, ei ainoastaan vastaanottavie n 
maiden vaan myös lähettäjämaiden etujen mukaisesti. 
Yksikään maa ei nimittäin voi toteuttaa sosiaalista 
polkumyyntiä työntekijöihinsä nähden. Se on EU:n hengen 
vastaista. Luotan siihen, että Euroopan työviranomainen 
varmistaa järjestelmän asianmukaisen toiminnan ja 

väärinkäytösten torjunnan ja että kaikille taataan 
mahdollisimman yhdenvertainen kohtelu.” 

”Totean myös selvästi, että jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että niiden käytössä on asianmukaisia keinoja ja varoja [...]. Ei 
voi yhtäältä puhua sosiaalisesta polkumyynnistä ja toisaalta 
olla hyväksymättä tarvittavia välineitä ongelman 
ratkaisemiseksi.” 

Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa 

”Teen tiiviisti ja säännöllisesti yhteistyötä Euroopan 
parlamentin, jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja 
kaikkien sidosryhmien kanssa oikeudenmukaisemman, 
sosiaalisemman ja osallistavamman EU:n saavuttamiseksi.” 

”Aion kuunnella huomautuksianne, ajatuksianne ja 
vastalauseitanne, ja voin vakuuttaa teille, että sitoudun 
tulevien vuosien aikana tekemään tiivistä yhteistyötä tämän 
parlamentin kanssa. Meidän on pyrittävä yhteistoimin 
voittamaan työntekijöiden, perheiden ja kansalaiste n 
luottamus puolellemme.” 

 ”[...] Palaan tänne aina, kun kutsutte minut tai kun haluan 
keskustella kanssanne, kuulla neuvojanne ja mielipiteitänne, 
jotka ovat hyvin moninaisia, hyvin erilaisia, ja toisinaan jopa 
varsin kriittisiä, se on myönnettävä. Tämä on kuitenkin syy, 
jonka vuoksi EU:n politiikka on eloisaa ja todella 
demokraattista. Sitoudun siis nyt tulemaan usein puheillenne 
ja jatkamaan sitä, mitä olemme tänään aloittaneet [...].” [...] te 
puhutte kansalaisten äänellä, ja sitä ääntä meidän on 
kuunneltava.”  

  

Vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeus Laatijat ovat yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä vastaa Euroopan 
parlamentin virallista kantaa. Tekstin jäljentäminen ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan ja 
Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta etukäteen ja toimitetaan näytekappale. Tämän asiakirjan lainaukset perustuvat kuulemisten 
sanatarkkoihin selostuksiin, jotka on julkaistu jälkikäteen. Muut kuin alun perin englanninkieliset lainaukset perustuvat kuulemisen aikana 
järjestettyyn simultaanitulkkaukseen. Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta. Kuulemisesta on saatavilla videotallenne. © Euroopan unioni, 
2019. 
 
Käsikirjoitus: lokakuu 2019; julkaisupäivä: marraskuu 2019 
Vastaavat hallintovirkamiehet: Stefan SCHULZ; toimitussihteer: Roberto BIANCHINI  
Yhteydenotot: Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu 
 
Tämä asiakirja on saatavilla internetissä osoitteessa https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/supporting-analyses-search.html 
IP/A/EMPL/2019-15 
Print ISBN 978-92-846-5572-4 | 10.2861/295900 | QA-03-19-707-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5571-7 | 10.2861/299119 | QA-03-19-707-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63378/20191003RES63378.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
mailto:Poldep-Economy-Science@ep.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/supporting-analyses-search.html


BRIEFING  
Komission jäsenehdokkaiden kuulemiset 
Syys-marraskuu 2019 
 

 

Talous-, tiede- ja elämänlaatuasioiden politiikkayksikkö 
Talouden hallinnan tukiyksikkö 

Laatijat: Dirk Verbeken, Alice Zoppè 
Sisäasioiden pääosasto 

PE 642.341 – marraskuu 2019 

 
 
 
 

FI 

 

 

Kuulemisessa annetut sitoumukset 

PAOLO GENTILONI 
Komission jäsenehdokas 
Talouspolitiikka 

 
Komission jäsenehdokas Paolo Gentiloni oli 3. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaan (ECON) ja budjettivaliokuntaan (BUDG) kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän 
esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen 
vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle 
lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 talous- ja rahoitusasiat 
 oikeudenmukainen ja tehokas verotus  
 vahva ja nykyaikainen tulliliitto. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italy
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PE 629.837 

Talous- ja rahoitusasiat 
Vakaus- ja kasvusopimus: täytäntöönpano 

”Aion valvoa vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa 
julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi. Aion 
hyödyntää tarvittaessa sääntöjen tarjoamaa joustavuutta, 
jotta voimme varmistaa asianmukaisen finanssipolitiikan 
virityksen, mahdollistaa sen, että veropolitiikka toimii 
vakauttavana tekijänä, ja edistää kaivattuja investointeja. Aion 
keskittyä sääntöjemme täytäntöönpanon yhteydessä julkisen 
velan vähentämiseen henkilönä, joka suhtautuu hyvin 
vakavasti korkean velkatason vakautta mahdollisesti  
horjuttavaan vaikutukseen huonoina aikoina. Tarkastelen 
myös julkisen talouden liikkumavaran asianmukaista käyttöä 
talouskasvun hidastumisen riskin torjumiseksi.” 

”[...] kiinnitän aivan samalla tavalla huomiota Italian 
talousarvioluonnosta koskevaan suunnitelmaan käyden 
vuoropuhelua ja suhtautuen tinkimättä sääntöihin kuin 26:n 
muun jäsenvaltion kohdalla.” 

”Kaksinaismoraalilla ei ole sijaa sääntöjemme  
täytäntöönpanossa. Ymmärrän, että kyse on luottamuksesta. 
Voitte odottaa sitä sen perusteella, mitä totesin tänään 
aamupäivällä. Voitte tarkastella biografiaani. Tästä huolimatta 
on kuitenkin kyse luottamuksesta. Sitoudun torjumaan 
kaksinaismoraalia.” 

Vakaus- ja kasvusopimus: tarkistus 

”Vakaus- ja kasvusopimus ei tietenkään ole täydellinen. 
Käytän six-pack- ja two-pack-lainsäädäntöpakett i e n 
tarkistuksen suomaa tilaisuutta tarkastella, miten asiassa olisi 
edettävä perustuen aikaisempaan näyttöön ja ottaen 
huomioon Euroopan finanssipoliittisen komitean panoksen. 
Te saatte taatusti myös esittää näkemyksenne asiasta.” 

”Myötäsyklisen vaikutuksen riski on hyvin selkeä. Euroopan 
finanssipoliittinen komitea on myös tuonut riskin julki hyvin 
selkeästi. Meidän on six-pack- ja two-pack-
lainsäädäntöpakettien tarkistusta koskevan parhaillaan 
toteutettavan tarkistuksen päätteeksi – joulukuun 
puolessavälissä – keskusteltava siitä, miten asiassa on 
edettävä. Arvostin itse Euroopan finanssipoliittisen komitean 
ajatusmallia, jonka mukaan toimenpiteen olisi oltava 
yksinkertainen, täytäntöönpanokelpoinen ja vastasyklinen. 
Ajatusmallissa otetaan myös monet tänä aamupäivänä 
esitetyt vastalauseet, jotka koskevat vakaus- ja 
kasvusopimuksen toistaiseksi liian monimutkaisia ja liian 
harkinnanvaraisia tekijöitä.” 

”On kuitenkin otettava huomioon, että kollegio ja EU:n 
toimielimet tekevät päätöksen, joka koskee tapaa edetä 
tarkistuksen jälkeen, eikä päätös ole helppo. Itse painotan aina 
sanaa ”kunnianhimo”. Haluaisin muuttaa sääntöjämme  
vastasyklisemmällä, yksinkertaisemmalla ja 
täytäntöönpanokelpoisemmalla tavalla, mutta kunnioitan 
näkemystä, jonka mukaan asiaa on lähestyttävä harkitsevasti, 
koska sama ongelma voidaan ratkaista tiettyjen 
tulkintavälineiden avulla ja toteuttamatta 
lainsäädäntömuutoksia. Päätös tehdään ennen vuoden 
loppua.”

EMUn syventäminen / euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävä talousarvioväline 

”Tätä uutta välinettä eli euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävää talousarviovälinettä [...] koskeva 
ehdotus – joka vahvistettiin kesäkuussa pidetyssä euroalueen 
huippukokouksessa – on merkityksellinen ja sille on 
myönnettävä riittävä rahoitus, minkä lisäksi on harkittava sen 
käyttöä vakautusvälineenä. Tiedämme, että Eurooppa-
neuvostossa käytävät vakautusvälinettä koskevat keskustelut 
ovat aina olleet vaikeat, mutta tämä ehdotus on mielestäni 
tarkasti kohdennettu. Tavoitteena on vahvistaa 
rakenneuudistuksia ja lähentymistä, minkä lisäksi olisi 
myönnettävä riittävä rahoitus ja toteutettava merkittäviä 
jatkotoimia. Sitoudun tähän henkilökohtaisesti 
valiokuntaanne nähden.” 

”Keskustelemme yhdessä näistä hallintoa koskevist a 
kriteereistä ja välineen painopisteistä, ja ilmastoa koskeva 
painopiste otetaan tietysti vakavasti huomioon.” 

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely 

”Makrotalouden epätasapainoa koskevasta analyysista oli 
mielestäni suurta hyötyä, koska sen avulla annettiin sekä 
komissiolle että jäsenvaltioille suuntaviivoja, ajatuksia ja 
ehdotuksia, ei ainoastaan perinteisistä finanssipoliittisista 
kysymyksistä vaan muista kysymyksistä, kuten yksityisestä 
velasta, asuntomarkkinoista [...] ja terveydenhuollon tilasta. 
Nämä edellytykset ovat perustavan tärkeitä, ja meidän olisi 
mielestäni vahvistettava niitä lähitulevaisuudessa.” 

InvestEU ja Kestävä Eurooppa -investointiohjelma 

”Asetan painopisteeksi InvestEU-ohjelman ja Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelman käynnistämisen.” 

”Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että yhden biljoonan luku 
on hyvin vaikuttava. Aiomme tehdä hyvin tiivistä ja 
henkilökohtaista yhteistyötä varapuheenjohtaj a 
Timmermansin ja varapuheenjohtaja Dombrovskisin kanssa, 
koska on selvää, että on luotava asianmukainen ympäristö 
yksityisen pääoman käyttöönotolle. Katson kuitenkin, että 
sitoumuksen täyttämiseksi on hankittava pääomaa, julkisia 
investointeja ja julkisia apurahoja sekä otettava käyttöön 
julkisia investointeja kaikkialla EU:ssa. Tämä ohjelma eli 
Kestävä Eurooppa -investointiohjelma käynnistetään 
rinnakkain InvestEU-ohjelman kanssa, ja InvestEU-ohjelmall a 
osallistutaan mielestäni merkittävällä panoksella Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelmaan; tämä johtuu InvestEU-
ohjelman niin kutsutun ”keskiön” valmiuksista, joilla on 
edistettävä uutta hanketta, jolla voi olla merkittäviä 
pääomaosuuksia. Olisi myös jatkettava toimien toteuttamista 
vihreitä joukkovelkakirjoja koskevan normin määrittämiseksi. 
Tämä on mielestäni yksi tavoitteistamme lähitulevaisuudessa, 
ja toimenpiteitä toteutetaan jo nyt, kuten tiedätte.” 

”Kuten jo totesin, talouden ja rahoituksen pääosast on 
yksiköissä työskennellään jatkuvasti tämän asian parissa. 
Viesti on hyvin selkeä. Pääomasijoituksia tehdään kaikkialla 
maailmassa yhä enemmän joihinkin tiettyihin tarkoituksiin, 
erityisesti ympäristötarkoituksiin. Vihreiden 
joukkovelkakirjojemme ansiosta me voimme olla esikuvana 
markkinoilla, ja uskoakseni niitä arvostetaan ja pidetään 
hyödyllisenä ja sijoittajat ottavat ne vastaan myönteisesti ja 
suotuisasti. Olisi outoa, jos EU ei olisi mukana alalla, johon tällä 
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hetkellä suhtaudutaan hyvin myönteisesti kaikilla maailman 
pääomamarkkinoilla.” 

”Meillä on kaksi eri välinettä: parlamentti jo käsittelikin 
monivuotisen rahoituskehityksen yhteydessä toista niistä eli 
InvestEU-ohjelmaa. Se kohdennetaan eri painopistealueille, ja 
InvestEU-ohjelmalla on uskoakseni vahvat tekniset valmiudet, 
joista on paljon hyötyä myös edistettäessä Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelman investointeja. Me teemme siis 
yhteistyötä komission jäsenehdokkaan Valdis Dombrovskisi n 
kanssa, joka pyrkii erityisesti hankkimaan yksityistä pääomaa 
Kestävä Eurooppa -investointiohjelman puitteissa. Kuten 
tiedätte, kunnianhimoisena tavoitteenamme on hankki a 
biljoona euroa, ja omalta osaltani keskityn enemmän 
investointiohjelman suunnitteluun ja InvestEU-ohjelman 
edistämiseen.” 

”Emme voi hyväksyä ajatusta siitä, että tämä meille niin tärkeä 
suunnitelma, InvestEU, jolla on tarkoitus koota noin 
650 miljardia euroa, keskittyisi vain joihinkin alueisiin tai 
yksittäisiin maihin. Sitoudun siis kohdentamaan 
investointiohjelman tasapuolisesti koko unionin alueelle.” 

Työttömyysvakuutusjärjestelmä 

”Eurooppalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän 
toteuttaminen on yksi keskeisistä toimista. Tiedän, että täällä 
Euroopan parlamentissa on jo pitkään vaadittu 
tämäntyyppistä järjestelmää. Sen toteuttaminen ei ole 
poliittisesti helppoa mutta yhdessä voimme onnistua 
luomaan järjestelmän, joka tarjoaa kansalaisille turvaa heidän 
elämänsä vaikeina aikoina.” 

”Mielestäni tällä ehdotuksella on itse asiassa kaksi tavoitetta. 
Emme saa aliarvioida tavoitetta, joka on ainakin 
kansalaistemme kannalta ehkä tärkein ja jolla tarkoitetaan 
sosiaalista tavoitetta toteuttaa väline työttömyyden 
torjunnassa käytettävien kansallisten välineiden 
lujittamiseksi. Tämä on ratkaiseva seikka, sillä tässä 
tapauksessa voimme yhdessä toteuttaa välineen, jolla on 
selvä sosiaalinen viesti ja tarkoitus ja jolla on myös vakauttavi a 
vaikutuksia. Haluan kuitenkin painottaa, että kyseessä ei ole 
pelkästään vakauttamisväline. Kuten olette jo todenneet, 
työttömyysvakuutusjärjestelmä ei saisi olla väline, jonka 
kautta varoja siirretään jatkuvasti maasta toiseen. Järjestelmä 
ei saisi heikentää yksittäisissä jäsenvaltioissa käynnissä olevia 
rakenneuudistuksia. Siinä olisi keskityttävä merkittäviin 
ulkoisiin häiriöihin, ja sen olisi oltava hyvin nopea, 
automaattinen jakelumekanismi. [...] Minun tehtävänäni on 
mekanismin määrittely, ja se on teknisesti ja poliittisesti yksi  
keskeisistä kysymyksistä. Keskitytäänkö järjestelmässä 
lainoihin vai kansallisiin talousarvioihin suunnattavaan 
suoraan tukeen? Tämä kysymys on hyvin tärkeä. Nämä kaksi  
vaihtoehtoa eivät välttämättä ole täysin ristiriidassa 
keskenään. Alussa voidaan käyttää yhtä vaihtoehtoa, mutta 
meidän on käsiteltävä tätä asiaa tulevina viikkoina nopeasti ja 
tehokkaasti.” 

”Tartun työhön välittömästi. Termin ”välittömästi” merkitys 
riippuu poliittisesta kehityksestä, mutta tarkoitan tällä sitä, 
että jos nimitykseni vahvistetaan, aloitan tämän kysymykse n 
käsittelyn välittömästi kollegani Nicolas Schmitin ja kollegion 
kanssa.” 

”Uskoakseni saamme siis muutaman viikon kuluessa aikaan 
määritelmän, joka kattaa järjestelmän ja sen erilaiset 

vaikutukset yhteisön päätöksissä käyttämiimme  
menetelmiin.” 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 

”Olen pääministerikokemukseni pohjalta sitoutunut 
voimakkaasti siihen, että taloudellisissa valinnoissamme  
meidän on ennen muuta tehtävä yhteistyötä 
työmarkkinaosapuolten kanssa, ja siksi teen tämän 
sitoumuksen yhdessä kollegani Nicolas Schmitin kanssa. 
Talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvissä 
säännöissä on parin viime vuoden aikana otettu vahvast i  
huomioon sosiaalinen ulottuvuus. Tämä on pääasiassa 
seurausta Göteborgin eurooppalaista sosiaalista pilaria 
koskevasta päätöksestä. Työn olisi mielestäni ulotuttava nyt 
pidemmälle, ja on selvää, että tehtävänäni on sisällyttää 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet 
eurooppalaisen ohjausjakson prosessiin. Kuten me kaikki  
tiedämme, tärkeimpiin tavoitteisiin sisältyy vahva sosiaalinen 
ulottuvuus vahvan ympäristöulottuvuuden lisäksi. Kyseessä 
on uusi keino, jolla sosiaaliselle tavoitteelle taataan sen 
ansaitsema paikka.” 

”Mielestäni meidän on saatava myös jäsenvaltioissa 
työmarkkinaosapuolet mukaan jäsenvaltioiden hallitusten 
kanssa käymäämme vuoropuheluun – ja tämä seikka liittyy 
myös yleisön tietoisuuden lisäämiseen. Jäsenvaltioiden 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen edistäisi 
vuoropuhelua ja auttaisi Euroopan unionia saamaan 
paremman käsityksen siitä, minkälaisia päätöksiä teemme 
eurooppalaisen ohjausviikon aikana jäsenvaltioiden 
puolesta.” 

Eurostat 

”Pidän Eurostatin ja kansallisten viranomaisten ammatillisen 
riippumattomuuden puolustamista erittäin tärkeänä. Aion 
varmistaa, että Eurostat tarjoaa jatkossakin luotettavan 
vertailukohdan Eurooppaa koskeville tiedoille ja tilastoille.” 

Oikeudenmukainen ja tehokas verotus 
”Aion määrätietoisesti pyrkiä edistämään oikeudenmukaist a 
ja tehokasta verotusta EU:ssa.” 

”[...] veropetosten ja -vilpin torjuntaa on jatkettava [...]. Haluan 
tukea sääntöjä noudattavia veronmaksajia ja kohdistaa 
rangaistustoimia niihin, jotka eivät niitä noudata.” 

Ympäristöverotus 

”[...] kansalaisista 74 prosenttia katsoo, että EU:n olisi lisättävä 
toimia veropetosten torjumiseksi. [...] Ensisijainen tavoitteeni 
on varmistaa, että verotuksella tuetaan kaikilta osin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa. Omalta osaltani aion valmistella 
ympäristöverotuksen uutta kehystä, jolla ohjataan käyttäjien, 
kuluttajien ja tuottajien käyttäytymistä ilmastoneutraalin 
talouden mukaiseksi. Arvioin eri toimenpiteitä, muun muassa 
energiaverodirektiivin uudistamista ympäristötavoitteiden 
mukaiseksi ja hiilitullin suunnittelua EU:n tasolla 
sopusoinnussa WTO:n [Maailman kauppajärjestö] sääntöjen 
kanssa. Samalla varmistan huolellisesti, että kyseinen kehys on 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti tasapainoinen. Haluan 
myös arvioida muiden sellaisten perussopimuksiin sisältyvien 
oikeudellisten välineiden käyttöä [...], jotka mahdollistavat  
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verotusta koskevien ehdotusten hyväksymise n 
määräenemmistöllä ja yhteispäätösmenettelyllä.” 

Kansainvälisen yhtiöverojärjestelmän uudistaminen 

”Toisena tavoitteenani on Euroopan unionin osallistuminen 
kansainvälisen yhtiöverojärjestelmän uudistukseen, jolla 
järjestelmää muokataan 2000-luvulle soveltuvaksi. Kaikille on 
selvää, että nykyinen järjestelmä on vanhentunut . 
Digitaalitalouteen siirtymisen seurauksena arvon 
tuottamispaikalla ja veronmaksupaikalla on yhä vähäisempi  
yhteys toisiinsa. Lisäksi verokilpailu vääristää liiketoimintaa 
koskevia päätöksiä ja johtaa veropolitiikkaan, jossa 
keskitytään veronkantoon lyhyellä aikavälillä. G20-maat  
keskustelevat parhaillaan kansainvälisen yhtiöverotuksen 
uudistamisesta, ja OECD tukee näitä keskusteluja. Meidän on 
esitettävä selvitys kansainvälisistä keskusteluista ensi vuoden 
loppuun mennessä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, 
tehtävänäni on johtaa pyrkimyksiä oikeudenmukaise n 
eurooppalaisen digitaalitalouden verotuksen ja yhdistetyn 
yhteisöveropohjan toteuttamiseksi.” 

”Tämä merkitsee, että meidän on valmisteltava Euroopan 
unionin ehdotusta ensi vuoden kolmannen neljänneksen 
aikana. Emme laadi Euroopan unionin ehdotusta 
ennenaikaisesti, kun kansainväliset keskustelut ovat vielä 
käynnissä, mutta sekä minä että koko komissio sitoudumme  
hyvin tiukasti siihen, että meillä on ensi vuonna valmiina 
ehdotus, jos kansainväliseen yhteisymmärrykseen ei päästä.” 

Digitaalitalouden verotus 

”Kyllä, me aiomme saada aikaan kansainvälisen sitoumukse n 
digitaalitalouden verotuksesta. Mielestäni meillä on nyt 
realistinen mahdollisuus saavuttaa tuloksia. Näin ei ollut vielä 
joitakin kuukausia sitten. OECD:n puitteissa käydyissä 
keskusteluissa on alettu kannattaa enimmäkseen suurten 
yritysten – ei siis pelkästään verkkoalustojen vaan yleensä 
suurten yritysten – yleistä verotusta. Se on mielestäni 
hyväksyttävää, koska digitalisaatio on käynnissä kaikissa 
monikansallisissa yrityksissä eikä vain digitaalitalouden alalla, 
ja Euroopan unioni hyväksyy sen helposti.” 

”Digitaalisen vallankumouksen seurauksena me olemme 
ensimmäistä kertaa tilanteessa, jota me emme voi hyväksyä; 
arvoa tuotetaan – ja sitä tuotetaan usein – tietojen ja vieläpä 
meidän omien henkilötietojemme avulla. Verotuspaikka ei 
kuitenkaan ole se, missä arvoa tuotetaan.” 

”[...] Jäsenvaltioiden keskuudessa esiintyneiden sisäisten 
ongelmien jälkeen päätimme hyödyntää komission 
ehdotuksessa G20-maiden ja OECD:n tasolla käytyjä 
kansainvälisiä keskusteluja parhaalla mahdollisella tavalla. 
Tämä päätös vaikutti jonkinlaiselta ulospääsystrategialt a 
vastassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Ymmärtääkseni  
kuitenkin erityisesti Yhdysvalloissa ollaan tällä hetkellä todella 
huolestuneita, ja lisäksi on herännyt todellinen halu tavoitella 
kompromissia OECD:ssä. Euroopalla on tässä asiassa hyvin 
tärkeä rooli, ja suhtaudun melko optimistinesti siihen, että 
voimme ensi vuonna onnistua löytämään ratkaisun 
maailmanlaajuisella tasolla.” 

”Jos yhteisymmärrykseen ei päästä ensi vuonna, meillä on 
oltava käytettävissämme Euroopan unionin ehdotus 
[digitaalitalouden verotuksesta]. Tämä merkitsee, että ensi 
vuoden kolmannen neljänneksen aikana me valmistelemme 
Euroopan unionin ehdotusta.” 

Kansalaisten kiinnostus ja yleinen mielipide 

”Miten voisimme välittää viipymättä viestin siitä, että olemme 
sitoutuneita käsittelemään sellaisia aiheita, kuten ympäristö, 
yritykset, digitaalitalous ja veropetokset? Yksi hyvä keino olisi 
esittää kollegiolle suunnitelma, jonka avulla myös 
kansalaisten kiinnostus ja yleinen mielipide saadaan 
suunnattua näihin aiheisiin.” 

Vahva ja nykyaikainen tulliliitto 
”Monet pitävät tulliliittoa itsestäänselvyytenä, mutta kaupan 
turvallisuuteen eri puolilla maailmaa kohdistuvat paineet, 
muuttuvat liiketoimintamallit ja sähköisen kaupankäynni n 
lisääntyminen voimistavat vahvan tulliliiton tarvetta. Pyrin 
nostamaan tulliliiton tehokkuuden uudelle tasolle.” 
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Komission jäsenehdokas Janusz Wojciechowski oli 1. ja 8. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti 
kuulemisten aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen 
vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle 
lähettämässä toimeksiantokirjeessä. Janusz Wojciechowskin tehtävät keskittyvät nykyaikaisen ja kestävän 
maatalouden rakentamiseen muun muassa seuraavilla tavoilla: 
 saatetaan päätökseen neuvottelut vuoden 2020 jälkeisestä yksinkertaistetusta yhteisestä 

maatalouspolitiikasta ja varmistetaan, että YMP:n tulevissa strategiasuunnitelmissa löydetään tasapaino 
EU:n laajuisten tavoitteiden ja kansallisten painopisteiden välillä 

 edistetään EU:n maatilalta ruokapöytään -strategiaa selvittämällä, miten maatalouselintarvikealalla voidaan 
parantaa kestävyyttä koko maatalouselintarvikeketjussa muun muassa luonnonmukaisen tuotannon avulla 

 varmistetaan, että maatalouselintarvikkeiden tuotannossa edistetään EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita 
sekä luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita 

 vahvistetaan maantieteellisten merkintöjen järjestelmää ja laaditaan maaseutualueita varten uusi pitkän 
aikavälin visio vuoden 2020 jälkeisten strategiasuunnitelmien mukaisesti 

 edistetään EU:n tiukkoja elintarvikenormeja kaikkialla maailmassa. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisten aikana 
[ (*) 1.10. pidetty kokous; (**) 8.10.2019 pidetty tilaisuus]. Julkisten kuulemisten [(*) 1.10.2019; (**) 8.10.2019] sanatarkat 
selostukset ovat saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla verkkosivustolla. Komission 
jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kumpaakin kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin hän vastasi 
kirjallisesti (vastaukset parlamentin ensimmäiseen kyselyyn; vastaukset parlamentin toiseen kyselyyn).
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Saatetaan päätökseen neuvottelut nykyaikaisesta 
ja yksinkertaistetusta yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoden 2020 jälkeistä 
kautta varten 
YMP:n uudistamista koskeva keskustelut 

”Olen valmis jatkamaan keskustelua [...] EU:n ehdotuksesta [...] . 
Komission ehdotus ei ole raamattu; voimme pohtia, miten sitä 
voidaan parantaa.” (*) 

”Teen kaiken voitavani yhteisen maatalouspolitiikan 
ympäristö- ja ilmastoystävällisyyden parantamiseksi. Mutta 
[...] työmme ei pääty tähän. Olen valmis jatkamaan 
keskustelua ehdotusten parantamisesta.” (*) 

”Tarvitsemme yhteisen maatalouspolitiikan, jota tuetaan 
yhteisillä tavoitteilla, yhteisellä toiminnalla ja yhteisillä 
indikaattoreilla [...]. Olen todellakin valmis keskustelemaan 
kaikesta Euroopan parlamentin kanssa [...], jotta parhaillaan 
uudistettavana olevassa YMP:ssä voidaan säilyttää yhteisön 
näkökohdat ja samalla myös joustovaraa. Meidän on 
löydettävä tasapaino [...] ja annettava tilaa toisaalta 
kansallisille toimille ja toisaalta yhteisön direktiiveille.” (**) 

Pitkän aikavälin vision laatiminen maataloutta varten 

”Yhtenä tehtävänäni on laatia pitkän aikavälin visio Euroopan 
maataloudelle – edellyttäen luonnollisesti, että saan 
parlamentin hyväksynnän. Meillä on ilmastopolitiikkaa 
koskeva pitkän aikavälin visio ja energiapolitiikkaa koskeva 
pitkän aikavälin visio, mutta Euroopan maataloude n 
tulevaisuutta varten sellaista ei ole laadittu.” (*) 

”Yksi ensimmäistä tehtävistäni [...] on laatia Euroopan 
maatalouden nykytilanteesta erityiskertomus, jossa 
selvitetään, mikä on tämänhetkinen tilanteemme ja mihin 
suuntaan olemme menossa, paljonko meillä on tällä hetkellä 
maatiloja [...] ja minkälainen sukupolven vaihdokseen liittyvä 
tilanne on.” (*) 

”Sitoudun osallistumaan keskusteluihinne aina, kun pidätte 
sitä aiheellisena, sekä pitämään viestintäkanavat auki ja 
olemaan aina valmis kuuntelemaan teitä. Odotan 
vuoropuhelun yhteydessä kovasti sitä, että laadimme  
yhteistyössä pitkän aikavälin vision maataloutta varten. 
Meidän on käytävä tietoon perustuvaa keskustelua siitä, mitä 
toivomme maatiloillemme ja maanviljelijöillemme tulevan 
vuosikymmenen aikana [...]. Luokaamme maaseutuamme ja 
maatalouttamme varten visio, jonka voimme yhdessä jakaa.”  
(*) 

”Teen Euroopan parlamentin kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä 
maatalouden pitkän aikavälin vision laatimiseksi. Euroopan 
parlamentti on tärkein kumppanini tässä keskustelussa.” (*) 

Yhteistyö parlamentin kanssa 

”Arvoisat jäsenet, sitoudun käymään kanssanne  
vuoropuhelua sekä henkilökohtaisesti että valiokunnassa, ja 
aion laajentaa vuoropuhelun kaikkiin sidosryhmiimme : 
viljelijöihin, viljelijäjärjestöihin ja muihin maatalousalaan 
sidoksissa oleviin kansalaisjärjestöihin. Meidän olisi 
työskenneltävä yhdessä maataloutemme ja maaseutumme  
hyväksi.” (*) 

”Sain teiltä hyvin selvän viestin. Te odotatte uuden komission 
jäsenen olevan valmis käymään vuoropuhelua ja esittämään 
ajatuksiaan mutta te odotatte myös konkreettisia toimia. Te 
odotatte tukea Euroopan viljelijöille.  Haluan kertoa, että olen 
valmis ryhtymään toimiin. Maaseutuun, viljelyyn ja 
maatalouteen liittyvät kysymykset ovat hyvin lähellä 
sydäntäni.” (**) 

Oikeudenmukaisempaa tukea perheviljelylle 

”Miten tiloja olisi tuettava ja mikä on pientilojen paikka ja mikä 
suurtilojen? Meidän olisi pystyttävä vastaamaan näihin 
kysymyksiin yhdessä.” (*) 

”Kannatan voimakkaasti kaikkia toimia, joista on hyötyä 
pienille ja keskisuurille tiloille, erityisesti perhetiloille.” (*) 

”Olen täysin yhtä mieltä siitä [...], että perustamissopimukse n 
mukaan viljelijöiden tärkein velvoite on taata elintarviketurva 
kaikille unionin kansalaisille. Eurooppalaisina politiikkoina 
velvollisuutemme on tukea viljelijöitä tämän tavoitteen 
saavuttamisessa.” (*) 

”Voin todeta, että markkinainterventiojärjestelmän 
vahvistaminen on hyvin tärkeä osa toimeksiantoani komission 
jäsenenä.” (*) 

Nuoret viljelijät 

”Nuoria viljelijöitä koskevan politiikan olisi oltava joustavaa. 
Meidän olisi käytettävä kunkin jäsenvaltion tilanteeseen 
soveltuvia välineitä.” (*) 

YMP:n pilarien väliset siirrot 

”Tuen jäsenvaltioiden päätöstä pilarien välisistä siirroista 
kumpaankin suuntaan.” (*) 

Lähentyminen 

”Ulkoinen lähentyminen on hyvin arkaluonteinen poliittinen 
kysymys. Olemme uskoakseni menossa [...] oikeaan suuntaan, 
mutta parlamentti ja neuvosto tekevät poliittisen päätökse n 
siitä, miten pitkälle ulkoisessa lähentymisessä edetään.” (*) 

”Tukien tasaamisessa on edetty hyvin sekä jäsenvaltioiden 
välillä että alueiden ja viljelijöiden kesken jäsenvaltioiden 
sisällä. Yritän parhaani mukaan nopeuttaa tätä prosessia.” (**) 

Pannaan täytäntöön vuoden 2020 jälkeinen 
yhteinen maatalouspolitiikka varmistaen samalla 
EU:n laajuisten tavoitteiden ja kansallisten 
painopisteiden välinen tasapaino tulevissa 
strategiasuunnitelmissa 
YMP:n strategiasuunnitelmat 

”Kannatan yleensä joustavaa lähestymistapaa, jotta 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus päättää, sillä niiden tilanteet 
ovat hyvin erilaisia.” (*) 

”Tässä ei mielestäni ole kysymys uudelleenkansallistamisesta, 
mutta ehkä unionin tasolla on lisättävä valvontaa. Olen valmis 
keskustelemaan tästä aiheesta kanssanne ja parantamaan 
alkuperäistä ehdotusta.” (*) 

”Uskon, että olemme valmiita ottamaan käyttöön uuden 
lainsäädännön ja uuden yhteisen maatalouspolitiikan 
1. tammikuuta 2022 alkaen.” (*) 

Uusi täytäntöönpanomalli 

”Yhteisen maatalouspolitiikan olisi oltava joustavampaa, 
koska [...] jäsenvaltioiden tilanteet ovat erilaisia.” (*)
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Siirtymätoimenpiteet 

”Siirtymäasetus on tarpeen, sillä mitä muuta me voimme  
tehdä? Yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpano ei saa 
keskeytyä.” (*) 

Edistetään EU:n maatilalta ruokapöytään -
strategiaa selvittämällä, miten 
maatalouselintarvikealalla voidaan parantaa 
elintarviketuotannon kestävyyttä koko 
elintarvikeketjussa 
Elintarvikeketju 

”Maatilalta ruokapöytään -strategia [...] ei ole erityisen uusi  
maataloudessa. Uutta on ehdotuksen yhteinen rakenne, 
mutta maatalousalalla se tarkoittaa, että meidän olisi tehtävä 
enemmän ympäristön, ilmaston ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelun hyväksi.” (*) 
”Komission jäsenenä olen velvollinen takaamaan, että (hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä koskeva) sääntely pannaan 
täytäntöön. Tällä tavoin voimme suojella viljelijöitä paremmin 
heidän suhteissaan vähittäiskauppiaihin.” (*) 

Luonnonmukaine n viljely 

”Tuen myös luonnonmukaista viljelyä. Luonnonmukaisel l a 
viljelyllä voidaan edistää laajalti luonnonympäristön ja 
ilmaston suojelua. Laadin toimintasuunnitelman 
luonnonmukaisen viljelyn kehittämiseksi Euroopan 
unionissa.” (**) 

Varmistetaan EU:n nollapäästötavoitteen 
yhteydessä, että maatalouselintarvikkeiden 
tuotannossa edistetään EU:n ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita sekä luonnon 
monimuotoisuutta koskevia tavoitteita 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja maatalous 

”Olen vakuuttunut siitä, että vihreä maatalous – 
ympäristöystävällinen viljely – on maatalouden tulevaisuuden 
kannalta paras ratkaisu.” (*) 
”Toisessa pilarissa 20 prosenttia on hyvä lähtökohta. Olen 
todellakin valmis sopimukseen tässä asiassa.” (**) 
”Tärkeintä on se, mitä me syömme, mutta myös se, millä 
tavoin ruokamme tuotetaan. Maataloudesta vastaavana 
komission jäsenenä velvollisuuteni on edistää ja tukea 
kestävää maataloutta – tietenkin sillä edellytyksellä, että 
hyväksytte minut tehtävääni”. (*) 

”Mielestäni kestävä maatalous, jossa noudatetaan muita 
maatalouden muotoja tiukempia ympäristöstandardeja, voi 
olla kilpailukykyinen, jos me tuemme tällaisia tiloja. [...]. Meillä 
ei ole vaihtoehtoja. Meidän on tuettava tämäntyyppist ä 
maataloutta.” 

”Ympäristöystävällisessä viljelyssä ei ole kyse vain pientiloista. 
Pientilat sopivat luonnostaan paremmin tämäntyyppisee n 
viljelyyn, mutta kyse ei ole vain mittakaavasta. Kyse on 
viljelytavasta.” (*) 
”Meidän olisi tuettava viljelijöitä [...]. Meidän pitäisi auttaa 
heitä sen sijaan, että taistelemme heitä vastaan.” (*) 

”Aion puolustaa ja tukea viljelijöitä. Pyrin varmistamaan, että 
viljelijöiden osallistumista edistetään Euroopan uudessa 
vihreän kehityksen ohjelmassa pikemminkin kannustimilla 
eikä kielloilla. Tätä tarkoitusta varten käytettävien keskeisten 
välineiden pitäisi olla vapaaehtoisia, kuten ekojärjestelmiä tai 
viherryttämisohjelmia sekä YMP:n toiseen pilariin kuuluvia 
vapaaehtoisia toimia.” (**) 

Voimaperäinen karjankasvatus 

”Tehotuotanto ei ole hyvä ratkaisu esimerkiksi ympäristön ja 
ilmastonmuutoksen kannalta. Aion komission jäsenenä tukea 
muita kuin tehotuotannon menetelmiä.” (*) 
”Teollinen maatalous on uhka ympäristölle ja ilmastolle. 
Meidän olisi lähetettävä kansalaisille hyvin selkeä viesti siitä, 
että yhteinen maatalouspolitiikka on suuntautunut  
ympäristöystävällisesti.” (*) 

Vahvistetaan maantieteellisten merkintöjen 
järjestelmää varmistaen, että EU:n 
kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria ja paikallisia 
perinteitä suojellaan ja että niiden aitous 
vahvistetaan kaikkialla maailmassa 
”Maantieteellisiä merkintöjä kehitetään edelleen, sillä niillä 
suojellaan perinteistä eurooppalaista kulttuuria. Se on 
todellakin tarpeen, erityisesti Euroopan keski- ja itäosissa.” (**) 

Laaditaan maaseutualueita varten uusi pitkän 
aikavälin visio, jolla taataan, että maaseudulla 
asuvien kansalaisten tarpeet otetaan erityisesti 
huomioon vuoden 2020 jälkeisen YMP:n 
kansallisissa strategiasuunnitelmissa 
”Olen myös huolissani siitä, että maaseudun kehittämiseen 
varattu talousarvio on suunniteltua pienempi. Jäsenvaltiot  
voivat kuitenkin myöntää lisärahoitusta, jotta viljelijöiden 
resurssit eivät supistu, jos talousarvio säilytetään ennallaan. 
Maaseudun elinkelpoisuuden säilyttämisen olisi tietysti oltava 
maaseudun kehittämisrahaston tärkein tehtävä.” (**) 
”Voidaan havaita [...], että suuri osa toisen pilarin varoista 
suunnataan pienelle joukolle edunsaajia, jotka ovat suurtiloja 
[...]. Varat olisi jaettava demokraattisemmin. Toisen pilarin 
tuensaajina olevien viljelijöiden määrää olisi myös lisättävä.”  
(*) 
”Meidän olisi tuettava kiertomaataloutta ja paikallista 
maataloustuotantoa paikallisen teollisuuden rinnalla” (*) 

Edistetään EU:n tiukkoja elintarvikenormeja 
kaikkialla maailmassa 
Eläinten hyvinvointi 

”Aion tukea eläinten hyvinvointia [...]. Jotta voidaan tiukentaa 
eläinten hyvinvointia koskevia normeja, vähentää 
eläintiheyttä sekä hyödyntää luonnollisia menetelmiä, kuten 
laiduntamista kesäisin tai pahnojen käyttöä sikojen 
kasvatuksessa, aion esittää yleensä ottaen 
ympäristöystävällisempiä ehdotuksia.” (*) 
”Järjestelmä toimii tehokkaammin, kun kannustamme  
viljelijöitä tiukentamaan normeja. Kyseessä ei ole alistava 
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järjestelmä, vaan tarkoituksena on tukea eläinten hyvinvointia 
koskevien normien parantamista.” (*) 

Vaaditut normit 

”Meidän olisi vaadittava tuojia noudattamaan samoj a 
normeja kuin eurooppalaisten tuottajienkin.” (*) 
”Aion varmistaa, että kyseisiä normeja noudatetaan myös 
unionin markkinoille tulevien elintarvikkeiden tuonnissa; rima 
on siis asetettava yhtä korkealle omille tuottajillemme ja 
kolmansien maiden tuottajille.” (**) 

Antibiootit 

”Meidän olisi toimittava antibioottien käytön vähentämiseksi  
maataloudessa.” (*) 

Maatalous ja talousarvio 
”Aion puolustaa vahvan ja riittävän talousarvion varaamist a 
maataloudelle ja maaseudun kehittämiselle, jotta voidaan 
luoda työpaikkoja ja ihmisarvoiset elinolot.” (**) 
”Olen valmis taistelemaan ja vastustamaan kaikkia sellaisia 
komission jäseniä, jotka haluavat vahingoittaa eurooppalaisia 
viljelijöitä; aion taistella kaikkia niitä vastaan, joiden mielestä 
viljelijät eivät tarvitse niille suunnattuja varoja [...]. Voitte 
luottaa minuun.” (**) 

”Euroopan unionin maatalous tarvitsee lisää tukea [...], jotta 
taataan elintarviketurva unionin kansalaisille.” (*) 
”Olen valmis jatkamaan poliittisia keskusteluja [...] YMP:n 
talousarviosta Posei-ohjelman talousarvio mukaan luettuna.” 
(*) 

Maatalous ja kauppasopimukset 
”Viljelijät eivät saa olla kansainvälisten kauppasopimust e n 
uhreja. Jos kauppasopimukset ovat heille vahingollisia, 
meidän velvollisuutemme on [...] tukea ja auttaa heitä 
markkinavälineiden avulla.” (*) 
”Voin kertoa, että seuraan tilannetta. Komissio laatii ensi 
vuonna, eli vuonna 2020, vaikutustenarvioinnin, jossa 
tarkastellaan kauppasopimusten, kuten Mercosur-
sopimuksen ja muiden sopimusten, kaikkia mahdollisia 
vaikutuksia unionin maatalouteen.” (*) 

”Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin antaman 
toimeksiannon mukaisesti edistän kauppakumppanie mme  
kanssa käytävissä neuvotteluissa ympäristönsuojelua, 
ilmastoa ja eläinten hyvinvointia koskevia Euroopan unionin 
normeja, jotka ovat maailman huippuluokkaa.” (**) 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

ELISA FERREIRA 
Komission jäsenehdokas 
Koheesio- ja uudistusasiat 

Komission jäsenehdokas Elisa Ferreira oli 2. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
aluekehitysvaliokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, 
jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu 
komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat 
muun muassa seuraavia aloja: 

 koheesio, uudistukset ja oikeudenmukainen siirtymä. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63309/20191003RES63309.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugali
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugali
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62902/20190930RES62902.pdf
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Koheesio, uudistukset ja oikeudenmukainen 
siirtymä 

Koheesiopolitiikka 

”Koheesio on keskeinen osa Euroopan yhdentymispolitiikkaa, 
ja uudistusten on oltava koheesion lisäksi asialistamme  
kärjessä, [...].” 

Koheesiopolitiikan talousarvio vuosille 2021–2027 

”Vakuutan ponnistelevani komission jäsenten kollegiossa, 
jotta saamme mahdollisimman suuren talousarvion. 

”Olen itse sitä mieltä, että uusia politiikan aloja varten olisi 
ainakin teoriassa varattava uutta rahoitusta. Perinteisiä 
politiikan aloja, kuten koheesiopolitiikkaa ja 
maatalouspolitiikkaa, ei voida pitää pysyvästi vain uutta 
rahoitusta tarjoavina lähteinä.” 

Yhtäkään aluetta tai kansalaista ei saa jättää oma n 
onnensa nojaan 

”Euroopan on toimittava Pohjoisella jäämerellä ja Välimerellä, 
kaupungeissa ja entisillä teollisuusalueilla, hiilen käytöst ä 
riippuvaisilla alueilla ja EU:n syrjäisimmillä alueilla, 
vuoristoalueilla ja maaseudulla, raja-alueilla ja syrjäisillä 
rannikkoalueilla, ja kansalaisten on nähtävä se. Talouden on 
toimittava kansalaisten hyväksi, ja siinä on käytettävä 
välineitä, joissa otetaan huomioon kunkin alueen tarpeet 
edistäen samalla siirtymistä digitaalitalouteen, vihreään 
talouteen ja sukupuolten tasapuolista edustusta edistävään 
talouteen. Yhtäkään aluetta tai kansalaista ei saa jättää oman 
onnensa nojaan. 

Koheesiopolitiikan lainsäädäntökehys vuosille 2021–
2027 

”Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen painotti, että 
lainsäädäntökehyksestä on saatava aikaan pikainen sopimus, 
jotta ohjelmat saadaan käyntiin heti ensimmäisestä päiväst ä 
lähtien, ja olen tästä asiasta yhtä mieltä. Luotan välittömään 
tukeenne; toimikaamme yhdessä.” 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 

”Uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustaminen 
on myös kiireinen tehtävä, ja se perustuu parlamentin 
ehdotukseen tukea alueita, joille ilmastoneutraaliin talouteen 
siirtyminen on haastavampaa. Tällaisia alueita ovat  
teollisuusalueet sekä hiili- ja energiaintensiiviset alueet. 
Kuulette meistä hyvin pian, ja komissio tekee ehdotuksen 
sadan ensimmäisen päivän aikana.” 

Yksinkertaistaminen 

”Komission ehdotukset ovat kunnianhimoisia: niissä esitetään 
esimerkiksi yksinkertaisempia kustannusvaihtoehtoja ja 
ehdotetaan pienten tuensaajien vapauttamista velvoitteesta 
säilyttää laskuja vuosikausia, ja niillä voidaan säästää jopa 
25 prosenttia hallinnollisista kuluista. Me seuraamme , 
saavutetaanko toimenpiteillä luvatut tulokset [...].” 

”[...] Meidän on todennäköisesti kuultava tuensaajia ja 
selvitettävä, mitä parannuksia meiltä odotetaan, mitä on vielä 
yksinkertaistettava ja millä tavoin säännöistä muokattaisiin 

helposti noudatettavia välttämätöntä byrokratiaa lisäämättä. 
Meidän on tarkasteltava asiakkaan tilannetta. Meidän on 
säilytettävä se, mikä on välttämätöntä, mutta poistettava 
kaikki tarpeettomat byrokraattiset vaatimukset.” 

Rakenneuudistukset 

”Uudistukset ja koheesio on toteutettava rinta rinnan. Niiden 
on vahvistettava toisiaan, eivätkä ne saa kilpailla keskenään. 
Veronmaksajat eivät saa joutua rahoittamaan politiikkoja, 
jotka ovat keskenään ristiriitaisia tai joissa ei oteta huomioon 
toisia politiikan aloja.” 

Uudistusten tukiohjelma / lähentymistä ja kilpailukykyä 
edistävä talousarvioväline 

”Olen sitoutunut työskentelemään tiiviisti yhdessä 
parlamentin kanssa [...]. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta 
saavutamme näkyviä tuloksia sadan ensimmäisen päivän 
aikana ja jotta saamme ohjelman hyväksyttyä ajoissa.” 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 

”Uudistukset on sovitettava yhteen koheesioperiaatteen 
kanssa, eivätkä ne saa olla koheesion vastaisia.” 

Lyhyen aikavälin investointimekanismit 

”Meidän on varmistettava, etteivät mukautukset ole 
kriisiaikoina yhtä tiukkoja. Tähän liittyy toinen seikka, joka 
koskee investointeihin perustuvia hyvitysmekanismeja. Niitä 
ei ole varsinaisesti pantu täytäntöön. Me tarvitsemme lyhyen 
aikavälin investointimekanismeja; toivottavasti onnistumme  
täyttämään tämän puutteen [...].” 

Syrjäisimmät alueet 

”Tunnustan näiden alueiden erityistarpeet. [...] Pidän näin 
ollen myönteisenä sitä, että erityinen syrjäisiä alueita koskeva 
ulottuvuus on nyt sisällytetty vuoden 2020 jälkeistä kautta 
varten peräti 21:een eri lainsäädäntöehdotukseen monilla eri 
aloilla kalastuksesta tutkimukseen, liikenteestä 
ilmastonmuutokseen. Jotkin näistä kohdista on jo hyväksytt y 
kolmikantamenettelyssä, mutta muutamien muiden 
säilyttämiseksi meidän on vielä ponnisteltava [...].” 

Yhteisrahoitusosuudet 

”Meidän ei pitäisi muuttaa yhteisrahoitusosuuksi a 
selvittämättä ensin muutosten vaikutuksia.” 

Kaupunkiagendan tarkistaminen 

”Käynnistän tästä aiheesta keskustelun Portossa 
tammikuussa 2020 järjestettävässä CITIES-foorumissa. 
Minusta olisi hienoa nähdä teidät kotikaupungissani, jos teillä 
on mahdollisuus päästä mukaan. 

Yhteydenpito Euroopan parlamentin kanssa 

”Tavoitteenani on vierailla eri alueilla paikallisten 
huolenaiheiden – ja paikallisten pyrkimysten – 
ymmärtämiseksi [...]. Tarkoitukseni on ilmoittaa teille aina, kun 
aion vierailla alueellanne. Pidän teidät säännöllisesti ajan 
tasalla kaikista aloitteistani. Takaan säilyttäväni erityisen 
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suhteen Euroopan parlamenttiin, erityisesti valiokuntiin, jotka 
ovat tänään täällä läsnä.” 

Ilmastonmuutos 

”Ilmastonmuutos on keskeinen kysymys, sillä sen torjuntaa ei 
voida antaa tehtäväksi millekään yksittäiselle taholle. Siihen 
on puututtava horisontaalisesti, ja se on otettava huomioon 
kaikilla politiikan aloilla. Mielestäni komissio on hyvin selkeä 
tässä asiassa, erityisesti komission uuden puheenjohtajan 
esittämässä kompromississa. Meidän on luonnollisesti oltava 
hyvin tarkkoja tässä yhteydessä, ja saatavillamme olevien 
välineiden käyttö on organisoitava erittäin huolellisesti.” 

Alakohtaisten politiikkojen alueelliset vaikutukset 

”[...] keskitetysti hallinnoitavien politiikkojen alueelliset 
vaikutukset on selvitettävä. Emme voi keskittää kaikkia 
strategisia investointeja maiden kehittyneimpiin osiin. 
Tällainen toiminta on mielestäni huolestuttavaa. Meidän on 
otettava tämä huomioon ja tarkasteltava alakohtaisten 
politiikkojen alueellisia vaikutuksia.” 

Kumppanuusperiaate 

”Pidän kumppanuutta ensisijaisen tärkeänä. Paikallisten 
sidosryhmien osallistuminen on täysin välttämätöntä. Tutkin 
tilannetta ja selvitän, mitä on käynnissä. Kokemukseni  
mukaan paikallisten sidosryhmien osallistuminen on 
edellytyksenä sille, että kaikki asianosaiset hyötyvät  
toteutettavista hankkeista ja että varmistetaan 
paikallisyhteisöjen täysimittainen osallistuminen kaikkiin 
hankkeisiin. [...] Kyseessä on vakiintunut ja hyväksytty periaate 
komissiossa ja sen yksiköissä.” 

Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto 

”On tärkeää, ettei oikeusvaltioperiaatetta koskevaa ehtoa 
sovelleta automaattisesti. Meidän on muistettava 
suhteellisuusperiaatteen merkitys. Automaattista 
soveltamista ei siksi voida missään tapauksessa pitää 
suotavana. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys.” 

Interreg 

”En usko, että komissio haluaisi todella heikentää Interreg-
ohjelman vaikutuksia. Teemme ennemminkin kaiken 
voitavamme varmistaaksemme, että Interreg-ohjelman 
täytäntöönpano jatkuu.” 

Sopimukseton brexit 

”Asiaankuuluville maille tai pikemminkin alueille olisi 
järjestettävä kiireellistä apua, jolla pyrittäisiin vähentämään 
kovasta brexitistä johtuvan tiukasti valvotun rajan vaikutuksia. 
Meidän olisi autettava kansalaisia, joihin tämä tilanne 
vaikuttaa. [...] Jos tähän päädytään, meidän on käytävä läpi 
kaikki yksityiskohdat kaikissa yhteistyöohjelmissa, muun 
muassa Interreg-ohjelmassa.” 

Sukupuolten tasa-arvo ja sen valtavirtaistaminen 

”Pidän tätä aihetta hyvin tärkeänä. [...] Pyrimme kaikin 
mahdollisin keinoin käsittelemään valmiuksia panna 
täytäntöön ohjelmia, joissa tämä kysymys otetaan huomioon. 
Varojen käyttöä varten on hyväksytty monia uusia 

mahdollistavia edellytyksiä, ja mielestäni sukupuolten 
välisellä tasapainolla voidaan edistää yleisempiä periaatteita, 
joita nyt käytetään varojen hallinnoinnin mahdollistavina 
edellytyksinä.” 

Aivovienti 

”Aivovienti on aihe, joka todella ansaitsee huomiomme. [...] Se 
on vakava huolenaihe ja hyvin lähellä sydäntäni. Voin luvata 
teille, että tarkastelen huolellisesti tätä esille ottamaanne 
aihetta, jotta voimme puuttua siihen.” 

Eturistiriidat 

”[...] Pidättäydyn täysin päätöksenteosta, jos siihen liittyy jokin 
henkilökohtainen asia, jonka vuoksi en mielestäni voi 
osallistua päätöksentekoon. Siinä tapauksessa komission 
vastavalitun puheenjohtajan on tehtävä päätös tai annettava 
se tehtäväksi jollekin muulle.
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Komission jäsenehdokas Olivér Várhelyi oli 14. marraskuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin (kansainvälisen kaupan valiokunta oli kutsuttu 
kuulemiseen). Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät 
hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin 
hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 Länsi-Balkan ja Turkki 
 itäinen naapurialue 
 eteläinen naapurialue. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. Kuulemisen jälkeen komission jäsenelle lähetettiin lisäkysely, ja täydentävät kirjalliset 
vastaukset vastaanotettiin 18. marraskuuta 2019. 
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”Aion hoitaa tehtäväni komission jäsenenä täysin 
riippumattomasti siitä päivästä alkaen, jolloin minut valitaan. 
En ota vastaan ohjeita yhdeltäkään hallitukselta tai 
instituutiolta. [...] Aion toimia kollegiaalisesti ja noudattaa 
työssäni EU:n linjaa ja vain sitä.” 

”Aion edistää oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvissä asioissa 
Euroopan unionin kantaa – niin Länsi-Balkanin, itäisen 
kumppanuuden kuin myös eteläisen naapurialueen 
yhteydessä.” 

Laajentumispolitiikka 
”Menetelmää olisi parannettava lisäämällä dynaamisuutt a 
sellaisten ehdokasmaiden kohdalla, jotka voivat ja haluavat  
edetä nopeammin. Hitaammin edistyvien ehdokasmaide n 
yhteydessä meidän on toisaalta hidastettava myös 
laajentumisprosessia.” 

”Noudatamme laajentumisprosessissa ”perusasiat ensin” -
periaatetta, mikä tarkoittaa, että jos edistystä ei saavuteta 
perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta koskevissa asioissa tai jos niissä 
taannutaan, neuvottelut voidaan lopettaa, neuvottelulukujen 
käsittelyä ei saateta päätökseen ja jopa rahoitustuen 
maksaminen voidaan keskeyttää. En epäröi tarvittaessa 
käyttää näitä saatavillani olevia keinoja, jos ehtoja ei täytetä.” 

Länsi-Balkan 
”Tarkoitukseni on vauhdittaa rakenteellisia ja institutionaalisia 
uudistuksia keskittyen vahvasti oikeusvaltioperiaatteen 
perusteisiin, talouskehitykseen, demokraattisten 
instituutioiden toimintaan ja julkishallinnon uudistuksiin.” 

”Aion työskennellä kaikkien instituutioiden, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa tämän 
saavuttamiseksi.” 

”EU:n jäsenyyttä koskeviin näkymiin ei ole tullut muutoksia, ja 
pyrin aina edistämään näitä näkymiä ja työskentelemään 
niiden toteuttamiseksi.” 

”Haluan – ja minulla on valmiudet – työskennellä yhdessä 
sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, joilla on huolenaiheita, ja 
sitoudun välittömästi käsittelemään näitä kysymyksiä niiden 
kanssa.” 

”Sovellamme Länsi-Balkanin maissa 
oikeusvaltioperiaatteeseen selkeitä perusteita, jotka maiden 
on täytettävä, enkä aio tehdä kyseisiin perusteisiin mitään 
muutoksia tai ehdottaa sellaisia. Mielestäni [...] meidän on 
päinvastoin tehostettava toimia länsibalkanilaisten 
naapurimaidemme kanssa, jotta voisimme saavuttaa 
enemmän.” 

”[...] ensisijaisena tavoitteenani on saada aikaan 
jäsenvaltioiden ja komission yhteinen arviointi tilanteesta 
paikan päällä. Haluan jäsenvaltioiden osallistuvan 
asiantuntijatasolla tehtävään kenttätyöhön, jotta voimme  
käsitellä aluetta kokonaisuudessaan, tarkastella tosiseikkoja ja 
kehitystä sekä arvioida niitä yhdessä, jotta voimme välttyä 
uudelta epäonnistumiselta. Tällä tavoin meillä on selvä 
luettelo kummankin osapuolen saavutettavissa olevista 
tavoitteista – ja kummallakin osapuolella tarkoitan Länsi -
Balkanin maita ja meitä itseämme. Näin vältymme yllätyksiltä.”  

”Saatamme päätyä kriittiseen tilanteeseen, jossa yksi  
ehdokasmaa tai pari kolme ehdokasmaata onnistuu 
täyttämään kaikki ehdot. Minulla ei ole mitään 
ennakkokäsitystä tästä asiasta. [...] Joudumme mahdollisesti 
hylkäämään kokonaista ryhmää koskevan lähestymistavan, 
mutta voi olla, että ryhmä saadaan aikaan. Emme siis saa 
sulkea pois tätä mahdollisuutta.” 

”Minun visioni on, että viiden vuoden kuluttua Länsi-Balkan 
on paljon nykyistä kehittyneempi, Kosovon ja Serbian välillä 
vallitsee rauha, Kosovon kanssa on saavutettu täydellinen 
viisumivapaus ja viisumivapaa matkustaminen on sallittua, 
Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa käytävissä 
neuvotteluissa on edetty merkittävästi ja ne ollaan ehkä 
saamassa päätökseen ja Serbia on valmis liittymään 
jäseneksi.” 

Turkki 
”Aion myös tehdä yhteistyötä Josep Borrellin kanssa, kun 
käsitellään tulevia suhteita Turkkiin, joka on monilla aloilla 
EU:n tärkeä kumppani. Suhteistamme on selvästi mahdollista 
saada enemmän irti, jotta ne palvelisivat molempien 
osapuolten etuja. Turkki jatkaa erittäin tärkeää työtään 
ottaessaan vastaan lähes neljä miljoonaa pakolaista ja 
huolehtiessaan heidän tarpeistaan, ja siksi meidän olisi 
edelleen tuettava Turkkia tässä työssä ja yhä lisääntyvän 
laittoman muuttoliikkeen hallinnassa.” 

”Turkin jäsenyysneuvottelut ovat tosiasiassa pysähdyksissä. 
Uuden komission olisi sen vuoksi alettava parlamenttia 
kuullen pohtia yhdessä neuvoston kanssa sitä, miten 
strategista kumppanuutta voidaan kehittää yhteisten etujen 
ja nykyisen kehyksen pohjalta.” 

”Kun tarkastellaan Turkin prosessia Euroopan unioniin 
liittymiseksi, voidaan havaita sen olevan jo pysähdyksissä. 
Jäsenyysneuvottelujen keskeyttäminen tai niiden 
saattaminen sellaiseen päätökseen, etteivät ne johda 
jäsenyyteen, on kuitenkin merkittävä poliittinen ja strateginen 
päätös, joka on parlamentin ja neuvoston tehtävä. Komission 
jäsen ei tee tällaista päätöstä. Joten kun keskustelemme 
perusteellisesti tulevista suhteistamme Turkkiin, tämä aihe on 
luonnollisesti strateginen kysymys, jota meidän täytyy 
pohtia.” 

”[...] mitä tulee IPA-rahoitukseen, [...] tiedän, että kysymyst ä 
pidetään täällä parlamentissa ongelmallisena ja että 
parlamentti kannattaa tiukasti Turkille maksettavan IPA-tuen 
lakkauttamista kokonaan. Kannattaisin kuitenkin 
varovaisempaa lähestymistapaa. Tukea on jo leikattu 
600 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon, ja 
parhaillaan käynnissä olevilla leikkauksilla se supistetaan noin 
130 miljoonaan euroon. Kyse on kuitenkin 
perusrahoituksesta, jolla tuetaan kansalaisyhteiskuntaa. Jos 
lakkautamme tämän tuen, me katoamme kokonaan Turkin 
yhteiskunnasta, joten meidän on jatkettava. Meidän on 
jatkettava sitoutumistamme.” 

Naapuruuspolitiikka 
”EU:n ja sen naapurimaiden välillä on mittavia kehityseroja. 
Tavoitteenani on supistaa näitä eroja hyödyntämällä alueen 
käyttämättömiä resursseja.” 

”Olemme kehittäneet hyvin monenlaista yhteistyötä mutta 
myös monenlaisia ehtoja, jotka koskevat ihmisoikeuksien 
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kunnioittamista, lehdistön vapautta ja oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta. Aion jatkaa tällä tiellä ja aion varmistaa, 
että näitä ehtoja noudatetaan kaikissa suhteissamme.” 

”Vastuualueeni kattaa maahanmuuttoasioihin liittyvät 
ulkosuhteet, ja aion puolustaa tässä yhteydessä EU:n linjaa, 
jonka mukaan meidän on autettava kumppanimaitamme [...]  
suojelemaan rajojaan ja kestämään laittoman 
maahanmuuton aiheuttamia ulkoisia paineita, mutta myös 
autettava niitä huolehtimaan alueellaan olevista 
maahanmuuttajista.” 

”Jos ryhmä jäsenvaltioita tekee ehdotuksen [EU:n 
ihmisoikeusseuraamusten järjestelmän käyttöön 
ottamisesta], olen tietenkin valmis tutustumaan siihen ja 
selvittämään yhdessä kyseisten jäsenvaltioiden kanssa, mitä 
hyötyä tämäntyyppisestä järjestelmästä voi olla.” 

Itäinen naapurialue 

Itäisen kumppanuuden tulevaisuus 

”Tavoitteenani on vahvistaa itäistä kumppanuutta ottaen 
huomioon käynnissä olevat kuulemiset sen tulevaisuudesta. 
Aion valmistella itäisen kumppanuuden pitkän aikavälin 
tavoitteita koskevia ehdotuksia, jotka komissio esittää hyvissä 
ajoin ennen Brysselissä kesäkuussa 2020 pidettävää itäisen 
kumppanuuden huippukokousta.” 

”Ajatuksenani on elvyttää tai vahvistaa itäistä kumppanuut t a 
ja auttaa kumppanimaita luomaan markkinatalouden, joka 
parantaisi niiden mahdollisuuksia vastata ulkopuolisiin 
paineisiin, mutta myös luomaan investointiympäristön, joka 
edistäisi näiden kansojen vaurautta.” 

Eriyttäminen ja alakohtaisen yhteistyön syventäminen 

”Jotkin itäiset maat, kuten Georgia, Ukraina ja nyttemmin 
Moldova, [...] ovat osoittaneet määrätietoisuutta joskus hyvin 
vaikeissakin tilanteissa pyrkiessään edistämään uudistuksia, 
mutta toisista maista ei näin voi sanoa. Näin ollen älykäs 
eriyttäminen koko vastuualueellani on edelleen keskeistä 
vakauden viemisessä.” 

”Työtä on vielä tehtävä, jotta voimme hyötyä pitkälle 
menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten kaikista 
eduista, mutta jos nämä maat haluavat lisätä yhteistyötään 
kanssamme talouskehityksen, muun muassa liikenne- tai 
energia-alojen perusinfrastruktuurien, vihreän kehityksen 
ohjelman tai digitaalitalouden aloilla, meidän olisi 
työskenneltävä näillä aloilla tarkoituksenmukaisemmin niiden 
kanssa.” 

”[...] meidän pitäisi olla valmiita ottamaan maat mukaan 
yhteistyöhön kaikilla niillä politiikan aloilla, joihin ne katsovat  
pystyvänsä osallistumaan. [...] Tämä voisi koskea myös 
turvallisuusalaa.” 

Ukraina 

”Ukrainalla [...] on keskeinen geopoliittinen merkitys EU:lle. 
Tuemme edelleen sen itsenäisyyttä, suvereniteettia ja 
alueellista koskemattomuutta sekä sen ponnisteluja 
Donbassin konfliktin lopettamiseksi. Tuemme myös maassa 
tehtäviä uudistuksia yhtä lailla oikeusvaltioperiaatteen kuin 
talouden aloilla. Meidän olisi hyödynnettävä tehokkaasti  

kaikkia välineitämme, muun muassa komission Ukrainan 
tukiryhmää.” 

”[...] meidän on pysyttävä ukrainalaisten rinnalla ja 
puolustettava heitä muun muassa jatkamalla tarvittaessa 
Venäjää vastaan asetettuja pakotteita niin kauan kuin Minskin 
prosessissa ei havaita edistystä. [...] Autan Josep Borrellia 
kaikilla vastuualueeseeni kuuluvilla välineillä, jotta tässä 
onnistuttaisiin, ja tuen samaan aikaan kaikkia toimia, joilla 
Ukrainaa autetaan saamaan takaisin suvereniteettinsa.” 

”Emme ole toistaiseksi tarjonneet Ukrainalle mahdollisuutta 
[täysimääräiseen yhdentymiseen EU:hun]. Voimme kuitenkin 
auttaa [...] Ukrainaa luomaan vankan markkinatalouden, joka 
houkuttelee ulkomaisia suoria sijoituksia, luo maahan kasvua 
ja työpaikkoja sekä vahvistaa maata. Tämä on mielestäni 
ensisijainen tavoite.” 

”Sitoudun tekemään yhteistyötä korkean edustajan kanssa 
erityisesti Ukrainassa, jossa [disinformaatio] tuntuu myös 
olevan kansalaisiin voimakkaimmin vaikuttava ilmiö. 
Hyödynnän myös kaikkia taloudellisia välineitä, jotta Ukraina 
voi torjua tätä ilmiötä.” 

Muut itäiset naapurimaat 

”Azerbaidžan voi olla tärkeä kumppani energia-alalla, mutta 
meidän on pidettävä oikeusvaltioperiaate ja demokratia 
asialistalla.” 

”Armenian kanssa meidän on keskityttävä talouskehitykseen 
ja Valko-Venäjän kanssa tukemaan maan nykyaikaistamist a 
samalla kun pidämme asialistalla keskeisten demokraattisten 
arvojen kehittämisen.” 

”Jatkan yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa [ydinturvallisuuden] 
takaamiseksi. [...] Meidän on huolehdittava siitä, että 
asiantuntijamme voivat myös mennä paikan päälle 
varmistamaan, että ydinturvallisuus taataan meidän 
standardiemme mukaisesti.” 

”Teen työtä Moldovan kanssa ja Moldovan hyväksi, jotta 
uudistuksia ei keskeytetä eikä niiden toteutuksessa taannuta. 
Meidän on varmistettava, että uudistuksia jatketaan sisäisestä 
kriisistä huolimatta. Jos uudistukset keskeytetään, meidän on 
lakattava maksamasta rahoitustukea, kuten on aiemminkin 
tehty. On selvää, että rahoitustuki on sidottava selkeästi ja 
ehdottomasti uudistusten etenemiseen.” 

Eteläiset naapurimaat 

”Uudistamme kumppanuuttamme eteläisten naapurimaide n 
kanssa ”enemmällä enemmän” -periaatteen pohjalta 
keskittyen samalla kumppanimaidemme talouskehitykseen.” 

”Keskityn kumppanuudessamme eteläisten naapurimaide n 
kanssa edistämään hyvää hallintotapaa, suojelemaan 
ympäristöä ja ilmastoa sekä kehittämään entistä 
tehokkaampia lähestymistapoja maahanmuuttokysymyksi i n. 
Pidän erityisen tärkeänä talouskasvua ja työllisyyspolitiikan, 
erityisesti nuorille suunnatun työllisyyspolitiikan, 
onnistumista. 

”Konflikti on vaikeuttanut edistystä ja uudistuksia välittömästi 
joissakin kumppanimaissa, kuten Syyriassa ja Libyassa, ja se on 
vaikuttanut välillisesti Libanoniin. [...] Marokko ja Tunisia ovat  
määrätietoisesti edistäneet uudistuksia joskus hyvin 
vaikeissakin tilanteissa, mutta joistakin toisista maista näin ei 
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voi sanoa. Älykäs eriyttäminen [...] on näin ollen edelleen 
keskeistä vakauden viemisessä.” 

”Aion laatia ripeästi uusia ehdotuksia kumppanuude n 
painopisteistä lujittaaksemme suhteitamme näihin maihin, 
joissa toteutetaan vaativia uudistuksia. 

”Marokko on halukas yhteistyöhön kanssamme, eikä 
ainoastaan sille itselleen tärkeillä aloilla [...], vaan myös aloilla, 
jotka ovat meille merkityksellisiä, ja sen vuoksi voimme jatkaa 
edelleen kumppanuutemme kehittämistä Marokon kanssa. 
[...] Tämä voisi toimia mallina kaikille eteläisille naapurimaille.” 

”Huolehdin siitä, että tarjoamme kaikenlaista tukea, ei siis vain 
rahoitustukea vaan myös asiantuntijatukea [...], heti, kun 
Tunisiaan on saatu hallitus [...], jotta voimme auttaa maata 
luomaan kansalaisten hyväksi toimivan hallinnon [...].” 

”Joulukuussa järjestettävien vaalien myötä [Algeriassa] on 
tapahtunut rohkaisevaa kehitystä. [...] Me aiomme  
luonnollisesti kannustaa maata jatkamaan eteenpäin 
demokratian tiellä, mutta Algerian kansalaisten on itse 
päätettävä tästä asiasta.” 

”Suhteet Libyaan ja Syyriaan ovat monimutkaisempia. Tärkein 
tavoitteeni on työskennellä rauhan ja vakaude n 
palauttamiseksi ja turvaamiseksi yhteistyössä Yhdistyneiden 
kansakuntien kanssa. 

”Libyassa [...] meidän on tehostettava toimiamme 
maahanmuuttajien humanitaarisen tilanteen parantamiseksi  
[...].” 

”Meidän on tuettava vapaaehtoista paluuta Syyriaan 
vapaaehtoisen, turvallisen ja ihmisarvoisen paluun 
periaatteita noudattaen tiiviissä yhteistyössä YK:n 
pakolaisjärjestön (UNHCR) kanssa. 

”Meidän on tuettava Libanonia ja Jordaniaa, jotka molemmat  
ovat ottaneet vastaan erittäin paljon pakolaisia.” 

”Tuemme edelleen taloudellisia ja poliittisia uudistuksi a 
[Egyptissä]. Jatkamme samalla tiivistä vuoropuhelua 
ihmisoikeuksista. 

”Puolustan edelleen EU:n linjaa, jonka mukaan Lähi-idässä 
voidaan saavuttaa kestävä rauha vain kahden valtion 
ratkaisun avulla, ja meidän on tehtävä yhteistyötä Israelin ja 
Palestiinan kanssa sen saavuttamiseksi. [...] Minulla on 
käytössäni välineet tämän prosessin edistämiseksi.” 

Rahoitusvälineet 

”[Seuraavan monivuotisen rahoituskehykse n 
rahoitusvälineiden] osalta periaatteenani on, että haluamme  
rahoitusvälineitä, jotka ovat helposti saatavilla ja jotka ovat  
käytännöllisiä, tehokkaita ja joustavia.” 

”[Rahoitusvälineiden] hallinnointia on tarkasteltava, ja aion 
varmistaa, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan 
huomioon.” 

”[...] on selvää, että IPA-välinettä käytetään ainoastaan 
liittymisen valmistelemiseksi – valmiuksien kehittämisen ja 
oikeusvaltioperiaatteen aloilla ja kaikilla muilla aloilla, joiden 
kehittäminen on keskeistä liittymisneuvotteluja käyvissä 
maissa.” 

”Meillä on valmisteilla vielä yksi rahoitusväline eli naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI), jonka 
kautta olemme osoittaneet varoja maahanmuuttoasioihi n. 
IPA-väline ja maahanmuuttoasioita koskevat toimet eivät 
siten vaikuta häiritsevästi toisiinsa [...].” 

Suhteet Euroopan parlamenttiin 

”Olen vakaasti päättänyt työskennellä tiiviisti yhdessä 
Euroopan parlamentin kanssa. [...] Mielestämme tehtäviemme 
keskinäinen täydentävyys on tärkeää. Luotan siihen, että 
parlamentaarista diplomatiaa ja suhteita eri hallituksiin 
käytetään täysipainoisesti Euroopan unionin edun mukaisella 
tavalla. Tuen teitä kaikin tavoin, jotta voitte työskennellä 
tehokkaasti.”
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

STELLA KYRIAKIDES 
Komission jäsenehdokas 
Terveysasiat ja elintarviketurvallisuus 

Komission jäsenehdokas Stella Kyriakides oli 1. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan (ENVI) kuuluvien parlamentin jäsenten 
kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät 
hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin 
hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 kansanterveyden suojelu ja edistäminen  
 elintarviketurvallisuus ja eläinten ja kasvien terveys. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-kypros
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-kypros
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62727/20190930RES62727.pdf


IPOL EXPO | Politiikkayksiköt, talouden hallinnan tukiyksikkö  
 

 
 
PE 629.837 

Kansanterveyden suojelu ja edistäminen 

Kohtuuhintaisten lääkkeiden tarjonta 

”Haluan varmistaa, että meillä on käytössämme oikeat keinot 
pitääksemme kansalaisemme terveinä, ja tässä asiassa 
kohtuuhintaisten lääkkeiden jatkuva saatavuus on olennaisen 
tärkeää. EU:n lääkejärjestelmällä on varmistettu kansalaisille  
laadukkaiden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus 
vuosikymmenien ajan.” 

”Lääketeollisuudella on lakisääteinen velvollisuus taata 
lääkkeiden saatavuus ja tarjonta potilaille. Meidän on tehtävä 
tiivistä yhteistyötä ja pyrittävä luomaan kokonaisvaltaine n 
lääkealan strategia, jotta voimme tarjota potilaille kaiken 
tarvittavan.” 

”Meidän on taattava, että tuberkuloosin, HI-viruksen/aidsin ja 
hepatiitin kanssa elävillä ihmisillä on käytettävissään 
innovaatioita ja lääkkeitä.  [...] Nämä sairaudet vaikuttavat  
hyvin moniin unionin kansalaisiin. Tämä aihe on ensimmäinen 
painopiste, johon paneudun uudessa komissiossa.” 

Lääkinnälliset laitteet 

”Tarkoitukseni on panna täytäntöön lääkinnällisiä laitteita 
koskeva nykyaikaistettu ja vankka lainsäädäntökehys. Sitä 
tarvitaan potilasturvallisuuden parantamiseksi ja EU:n 
maailmanlaajuisen johtoaseman vahvistamiseksi tällä alalla.” 

Terveysdata-avaruus ja sähköiset terveyspalvelut 

”Digitaaliteknologioita ja tekoälyä on hyödynnettävä tässä 
yhteydessä enemmän, sillä ne voivat tarjota konkreettisia 
etuja potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Haluan 
hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti , 
ja mielestäni eurooppalaisen terveysdata-avaruude n 
luominen on tärkeä askel oikeaan suuntaan.” 

”Digitalisaatio on hyvin tärkeä osa kaikkia terveysalan 
toimintasuunnitelmia, ja sillä on erittäin suuri merkitys 
kansalaisille. [...] Olemme komissiossa sitoutuneet 
digitalisaatioon. Sillä voitaisiin edistää tutkimusta ja 
innovointia. Meillä on jo eurooppalaiset osaamisverkostot , 
joiden ansiosta harvinaisia sairauksia ja lastentauteja 
sairastavat ihmiset voivat hyödyntää digitalisaatiota, ja 
mielestäni digitalisaatiolla voidaan perusteellisesti muuttaa 
potilaiden hoitoa.” 

”Valitettavasti yksi digitaaliajan haittapuolista on se, miten 
helposti virheellistä tietoa voidaan levittää niin monien 
tiedotusvälineiden kautta. [...] Meidän on siksi työskenneltävä 
yhdessä koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla 
torjuaksemme virheellisiä tietoja, joita tällä hetkellä levitetään 
ja jotka vaikuttavat suoraan ihmisten terveyteen.” 

”[...] meidän on huolehdittava tarkoin myös potilaiden 
tietosuojasta. Nämä seikat olisi pidettävä aina mielessämme, 
kun keskustelemme sähköisistä terveyspalveluista.” 

Mikrobilääkeresistenssi 

”[...] Kannatan kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
mikrobilääkkeiden käytöstä ja saatavuudesta. Tästä syyst ä 
pidän ensisijaisena myös mikrobilääkeresistenssin torjumista 
koskevan eurooppalaisen yhteinen terveys -
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.” 

”Olen maininnut teollisuuden ja innovoinnin. Mielestäni 
Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä ja pyrittävä 
eteenpäin tällä alalla, jotta saamme potilaiden käyttöön uusia 
mikrobilääkkeitä.” 

Rokottaminen 

”Tutkimukset osoittavat rokotteiden käytön olevan tärkeää, ja 
silti muutaman viime vuoden aikana Euroopassa on 
puhjennut useita tautiepidemioita: meillä on 
tuhkarokkotapauksia, koska ihmiset epäröivät käyttää 
rokotteita. En väitä tämän johtuvan ainoastaan virheellisistä 
tiedoista, koska syynä ovat myös jäsenvaltioiden 
rokotusohjelmat – niissä ei näytä olevan mitään yhtenäistä 
linjaa. [...] meidän on vastustettava kaikenlaisia virheellisiä 
tietoja, sillä niillä on kielteisiä vaikutuksia aloihin, joilla meillä 
on vankka tieteellinen perusta.” 

Syöväntorjuntasuunnitelma 

”Huomaan syöväntorjuntasuunnitelmamme liittyvän kaikkiin 
toimeksiantokirjeessäni mainittuihin toimiin: maatilalta 
ruokapöytään -strategiaan, vihreän kehityksen ohjelmaan, 
mikrobilääkeresistenssiin, innovointiin ja kohtuuhintaisiin 
lääkkeisiin. Suunnitelmassa on käsiteltävä ennaltaehkäisyä, 
diagnosointia, hoitoa, tutkimusta, sairaudesta selviämiseen 
liittyviä kysymyksiä ja palliatiivista hoitoa. Sen on koskettava 
terveydenhuoltoalan lisäksi myös muita aloja ja 
teollisuudenaloja, muun muassa koulutus- ja ympäristöaloja.”  

”Syöpäpotilaiden elämän muuttaminen on aina ollut johtava 
periaatteeni, ja kokemukseni pohjalta voin vakuuttaa teille 
sen olevan johtava periaatteeni myös nykyisessä tehtävässäni  
[...].” 

Elinluovutus 

”[...] jos esitämme Eurooppaa varten elinluovutusta koskevan 
yleisstrategian, haluaisin tutustua arviointiin, jonka on määr ä 
valmistua vuoden 2019 lopussa, jotta voidaan nähdä, mikä on 
tämänhetkinen tilanteemme ja mihin suuntaan se kehittyy. 
Meidän on edettävä todisteiden ja tieteen pohjalta, jotta 
teemme oikeat päätökset.” 

Terveysteknologian arviointi 

”[...] haluaisin edistää tätä asiaa hyvin voimakkaasti ja pyrkiä 
yksimielisyyteen, jotta terveysteknologian arvioinnista 
vuonna 2018 tehty komission ehdotus saadaan lopulta 
etenemään, koska mielestäni tällainen arviointi liittyy 
oleellisesti kaikkiin sellaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin, 
joita me eurooppalaisina haluamme edistää.” 

”[...] aion työskennellä hyvin tiiviisti yhdessä potilaiden kanssa 
mutta myös kaikkien muiden sidosryhmien kanssa, jotta 
voimme löytää keinon päästä yhteisymmärryksee n 
terveysteknologian arviointia koskevassa asiassa. On selvää, 
että vapaaehtoisuus ei toimi. Me tarvitsemme standardin, ja 
meidän on edettävä tässä asiassa.” 

Mielenterveys 

”[...] teen kaikkeni saadakseni [mielenterveyden] takaisin 
asialistalle. Tähän on syynä se, että mielenterveys on 
mielestäni ala, johon ei monissakaan jäsenvaltioissa kiinnitetä 
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riittävästi huomiota, ja on tärkeää, että me puutumme asiaan 
tämän suuntauksen kääntämiseksi. En puhu vain aikuisten 
masennuksesta, vaan meidän on tarkasteltava nähtävissä 
olevia nuorten käytöshäiriöitä ja itsetuhoisen käyttäytymise n 
lisääntymistä. Meidän on ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin 
toimiin.” 

”[...] aion tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten 
kanssa, jotta mielenterveys otettaisiin huomioon monilla 
politiikan aloilla. Uskon pystyväni puhumaan tämän asian 
puolesta ja sen aion myös tehdä.” 

Ihmisoikeudet 

”Sanoisin ihmisoikeuksien suojelun ja edistämisen olevan 
työni ensisijainen ja tärkein perusta. Ihmisoikeudet ovat  
mielestäni hyvin arkaluontoinen asia sellaisilla aloilla kuin 
psykiatria, koska psykiatrinen diagnoosi johtaa hyvin helposti 
leimaamiseen. Tässä voi toisinaan olla kyse hyvin 
subjektiivisesta asiasta riippuen kulttuurista, jossa elämme.” 

Tutkimus ja innovointi 

”Olemme sitoutuneet innovointiin. Olemme sitoutuneet 
etenemään tutkimustyössä ja investoimaan siihen. 
Horisontti 2020 -ohjelmassa on jo sitouduttu tähän. Pidän 
näitä aloja ehdottomasti ensisijaisina, sillä innovoinnin ja 
tieteen edistyminen voi vaikuttaa yhä tehokkaammi n 
terveyteen Euroopassa. Se vaikuttaa teollisuuteen ja 
lääkkeisiin, se vaikuttaa vihreän kehityksen ohjelmaan ja se 
vaikuttaa ruokaan, jota syömme.” 

”Tavoitteenani on siten käyttää ääntäni kollegiossa hyvin 
vastuullisesti ja tieteeseen perustuen, mutta otan huomioon 
myös muita huolenaiheita ja jaan ne, jotta pystyn 
vakuuttamaan muut jäsenet siitä, että meidän on päästävä 
eteenpäin monilla politiikan aloilla, joiden me tiedämme 
olevan tarpeellisia ihmisten terveyden suojelemiseksi.” 

Elintarviketurvallisuus sekä eläinten ja kasvien 
terveys 
Torjunta-aineet 

”[...] voin sitoutua vähentämään riippuvuuttamme torjunta-
aineista ja investoimaan vähäriskisten vaihtoehtojen 
tutkimiseen ja niiden edistämiseen. [...] aion seurata tätä 
kysymystä hyvin tiiviisti, jotta voimme päästä tuloksiin.” 

”Yleisellä elintarvikelainsäädännöllä saadaan toivoakseni  
aikaan muutos avoimuuden tasossa, johon on liittynyt vakavia 
ongelmia ja joka on herättänyt kansalaisissa epäluottamusta. 
En voi kuitenkaan esittää voimakkaammin sitoumustani  
siihen, että vähennämme riippuvuutta torjunta-aineista ja 
etsimme niille vähäriskisiä vaihtoehtoja.” 

”Haluaisin kuitenkin tehdä täysin selväksi, että tätä aihetta ei 
pidä tarkastella erillään kaikesta muusta. Se on osa vihreän 
kehityksen ohjelmaa, jonka puolesta me kaikki  
työskentelemme, ja se on osa maatilalta pöytään -strategiaa. 
Kun otamme tämän huomioon, meillä ei voi olla tehokasta 
maatilalta pöytään -strategiaa tai tehokasta vihreän 
kehityksen ohjelmaa, jos emme kykene hoitamaan ja 
käsittelemään sellaisia aiheita kuin torjunta-aineet.” 

 ”Voin sitoutua [...] ylläpitämään mehiläisten ja muiden 
pölyttäjien suojelun tasoa. [...] Mehiläisten suojelun on oltava 

politiikkamme keskipisteenä, ja tämä koskee myös vihreän 
kehityksen ohjelmaan liittyviä toimintapolitiikkoja [...] . 
Omasta puolestani ensisijaisena tavoitteenani on vähentää 
neonikotinoidien käyttöä ja löytää niille vaihtoehtoja.” 

Hormonaaliset haitta-aineet 

”Tiedän, että ne [hormonaaliset haitta-aineet] vaikuttavat  
ihmisten terveyteen, ja tiedän, että meidän on tehtävä jotakin 
tälle asialle. Sitoudun käsittelemään tätä kysymyst ä. 
Odotamme toimivuustarkastuksen valmistumista. Odotan 
innokkaana, että pääsen työskentelemään kanssanne ja että 
selvitämme, mitä meidän on tehtävä päästäksemme  
eteenpäin, koska meillä ei varmastikaan ole varaa jättää tätä 
alaa sivuun. Kantani on selvä tässä asiassa.” 

”Kun puhumme hormonaalisista haitta-aineista, 
neonikotinoideista, uusista jalostustekniikoista ja torjunta-
aineista, mielestäni on siksi erittäin tärkeää tarkastella 
tieteellistä taustaa.” 

Kuluttajille suunnatun tiedotuksen parantaminen 

”Ne [ravintoarvoja koskevat merkinnät] ovat pakollisia 
valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa. Kansalaiset haluavat  
kyseiset merkinnät. He haluavat ravintosisältöprofiileja. On 
selvää, että kun valitsemme jotakin kaupan hyllyltä, me yhä 
useammin tarkistamme, onko merkinnöissä kuvattu tuote 
sellainen, jonka haluamme ostaa. [...] Ravintosisältöprofiilit 
ovat tärkeitä. Ne ovat tärkeitä kansalaisille. Tämän vuoden 
lopussa julkaistaan raportti pakkausten etupuolella 
ilmoitettavista tiedoista. Odotan, että voin tutustua tuloksiin 
ja että pääsemme eteenpäin, ja toivon kaikille jäsenvaltioille 
yhteistä lähestymistapaa [...].” 

”Meidän on löydettävä [alkuperämerkintöjä varten] yhteisiä 
menettelyjä, jotta kuluttajilla on saatavillaan luotettavia 
tietoja, kun he ostavat tai hankkivat elintarvikkeita. Tätä asiaa 
arvioidaan parhaillaan. Tutustun kaikkiin tietoihin ja teen sen 
jälkeen ehdotuksen.” 

Eläinten terveys ja hyvinvointi 

”Haluan ensinnäkin tehdä täysin selväksi, että mielestäni 
eläinten hyvinvointi ja eläinten terveys ovat osa yhteinen 
terveys -toimintasuunnitelmaa [...]. [...] emme voi puhua 
yhteinen terveys -toimintasuunnitelmasta, jos me emme 
tarkastele alaa kokonaisuudessaan, ja se kattaa ihmisten, 
ympäristön, eläinten ja kasvien terveyden.” 

Elintarvikejäte 

”[...] toivon pystyväni laatimaan elintarvikejätteitä käsittelevän 
viisivuotisen toimintasuunnitelman, koska mielestäni ne ovat  
hyvin tärkeä osa kestäviä pyrkimyksiämme elintarvikealalla.” 

Elintarvikekontaktimateriaalit 

”Ne [elintarvikekontaktimateriaalit] ovat erittäin tärkeä aihe, 
sillä kysymys on elintarvikkeisiin joutuvista aineista, jotka 
mahdollisesti muuttavat ihmisten terveyttä tai vaikuttavat  
siihen, mutta ne muuttavat myös elintarvikkeiden ainesosia. 
[...] aion tutustua tieteellisiin tutkimuksiin ja edetä 
priorisoiden, ja aloitan sellaisista materiaaleista, joiden 
tiedämme mahdollisesti olevan haitallisia ihmisten 
terveydelle.” 
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Suhteet Euroopan parlamenttiin 

Yhteistyö 

”Työskentelen yhdessä Euroopan parlamentin, 
jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja muiden komission jäsenten 
kanssa, jotta voimme parantaa kansanterveyttä ja turvata 
Euroopalle kestävän tulevaisuuden. Kun havaitsemme  
järjestelmissämme heikkouksia, meidän on löydettävä 
yhdessä keino niiden korjaamiseksi. Meidän on 
työskenneltävä energisesti, kunnianhimoisesti ja sitoutuen. 
Rakennamme kumppanuuksia, jotka perustuvat  
luottamukseen, rehellisyyteen, avoimuuteen ja 
vastuuvelvollisuuteen.” 

”Kunnioitan aina demokratiaa ja lisäksi – eikä kyse ole vain 
tyhjistä sanoista – aion kuunnella parlamenttia. Aion olla 
teidän saatavillanne ja työskennellä tiiviisti teidän kanssanne , 
koska monissa kysymyksissä, kuten muuntogeenisiin 
organismeihin ja uusiin jalostustekniikoihin liittyvissä 
kysymyksissä, parlamentilla on ollut keskeinen rooli, kun se on 
tuonut niitä esiin ja esittänyt ratkaisuja, ja tämä on johtanut  
muutokseen.” 

Avoimuus ja vastuuvelvollisuus 

”Avoimuuden on oltava työmme ytimessä. Jos me kaikki täällä 
parlamentissa olemme rehellisiä itsellemme, voimme  
myöntää, että yhtenä syynä siihen, että olemme menettäneet 
kansalaisten luottamuksen elintarviketurvallisuuden, 
innovoinnin ja suojelun aloilla tekemäämme työhön, on se, 
että kansalaisten mielestä monet tulokset, joihin heidän pitäisi 
voida tutustua, eivät ole avoimesti saatavilla. Tämän vuoksi  
olen jo aiemmin maininnut yleiseen 
elintarvikelainsäädäntöön tehtävät muutokset, jotka 
perustuvat avoimuuteen. Toivoakseni ne auttavat meitä 
parempien suhteiden rakentamisessa ja kansalaiste n 
luottamuksen parantamisessa. Tämä on mielestäni 
välttämätöntä.” 

”[...] tartun heti toimeen, jos minut nimitetään terveysasioista 
vastaavaksi komission jäseneksi, ja sitoudun toimimaan aina 
avoimesti ja rakentavasti yhteistyössä kanssanne, koska 
loppujen lopuksi olemme vastuussa teille. 
  

Vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeus Laatija on yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä vastaa Euroopan 
parlamentin virallista kantaa. Tekstin jäljentäminen ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan ja 
Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta etukäteen ja toimitetaan näytekappale. Tämän asiakirjan lainaukset perustuvat kuulemisten 
sanatarkkoihin selostuksiin, jotka on julkaistu jälkikäteen. © Euroopan unioni, 2019. 
 
Käsikirjoitus: lokakuu 2019; julkaisupäivä: marraskuu 2019 
Vastaava hallintovirkamies: Georgios Amanatidis; toimitussihteeri: Jolanta Rungevica Kiselova 
Yhteydenotot: Poldep-economy-science@europarl.europa.eu 
 
Tämä asiakirja on saatavilla internetissä osoitteessa https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/supporting-analyses-search.html 
IP/A/ENVI/2019 -11 
Print  ISBN 978-92-846-5559-5 | doi:10.2861/753529 | QA-01-19-736-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5560-1 | doi:10.2861/6318 | QA-01-19-736-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63224/20191002RES63224.pdf
mailto:Poldep-economy-science@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/supporting-analyses-search.html


BRIEFING  
Komission jäsenehdokkaiden kuulemiset 
Syys-marraskuu  

 

 

Kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
politiikkayksikkö 

Laatijat: Ottavio Marzocchi, Udo Bux 
Sisäasioiden pääosasto 

PE 621.923 – lokakuu 2019 

 
 
 
 

FI 

 

 

Kuulemisessa annetut sitoumukset 

DIDIER REYNDERS 
Komission jäsenehdokas 
Oikeusasiat 

Komission jäsenehdokas Didier Reynders oli 2. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan, oikeudellisten asioiden valiokuntaan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita 
sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on 
kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne 
koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen  
 oikeusasiat ja kuluttajansuoja. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63250/20191002RES63250.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgia
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62776/20190930RES62776.pdf
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Oikeusvaltioperiaatteen ylläpitäminen 
Oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia ja demokratiaa 
käsittelevä laaja-alainen keskustelu 
”Aion laatia oikeusvaltioperiaatetta koskevan kertomuksen 
siitä, miten prosessia voidaan rakentaa, ja käydä toimielinten 
välistä keskustelua tästä laaja-alaisesta aiheesta, joka kattaa 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeudet ja demokratian. 

Eurooppalainen oikeusvaltiomekanismi 
”Komissio esitti heinäkuussa ehdotuksensa kattavast a 
eurooppalaisesta oikeusvaltiomekanismista. Aion edistää 
oikeusvaltiokulttuuria, ehkäistä siihen liittyvien ongelmien 
kehittymistä sekä reagoida niihin tarvittaessa.” 
”Toivon, että uusi mekanismi ja siihen liittyvä osallistava, 
syrjimätön ja ennaltaehkäisevä vuotuinen prosessi on 
valmiina ja toiminnassa ensi vuonna. Sen pohjalta laaditaan 
vuotuinen kertomus, ja sitä täydennetään oikeusalan 
tulostaululla. 

Oikeusvaltioperiaatteen seuranta jäsenvaltioiden 
vuoropuhelussa sekä yhteistyö jäsenvaltioiden ja 
muiden toimielinten kanssa 
”Seuranta kattaa kaikki jäsenvaltiot, mutta siinä käsitellään 
perusteellisemmin niitä jäsenvaltioita, joissa on havaittu 
erityisiä riskejä. Kiinnitän erityistä huomiota sen 
varmistamiseen, että seuranta on puolueetonta ja 
oikeudenmukaista, sekä vuoropuhelun rakentamiseen 
samoin kuin siihen, että vaihdamme parhaita käytäntöjä 
jäsenvaltioiden auttamiseksi.” 

Kaikkien välineiden, myös pakotteiden, hyödyntäminen 
”Meidän on hyödynnettävä kaikkia käytettävissämme olevia 
välineitä. Voitte luottaa siihen, että toimin epäröimättä aina, 
kun oikeusvaltio on uhattuna. En tee kompromisseja, kun 
kyse on demokratiasta.” 

Suositukset 
”[...] on myös erittäin tärkeää esittää suosituksia ja 
huomautuksia kaikille jäsenvaltioille ilman syrjintää. Olin 
yllättynyt, että talousarviotilanteesta on jo niin monen 
vuoden ajan voitu esittää huomautuksia – ja niiden 
esittäminen on tarpeellista – mutta ei ole yhtä selvää, että 
huomautuksia esitetään yhteisistä arvoistamme.” 

7 artiklan mukaiset menettelyt 
”[...] on täysin selvää, että haluan edetä 7 artiklan mukaisessa 
menettelyssä, eikä ainoastaan tällä hetkellä käynnissä olevissa 
tapauksissa, vaan tarvittaessa myös muissa. Tiedän, että 
joissakin muissa jäsenvaltioissa saattaa olla toisenlaisia 
ongelmia, ja tarvittaessa meidän on sovellettava kyseistä 
menettelyä samalla tavoin niihin.” 

Euroopan parlamentin neuvostossa esittämä aloite 
7 artiklan mukaisen menettelyn soveltamisesta 
Unkarissa 
”[...] olette panneet merkille Unkaria koskevan menettelyn. 
Olen tiedustellut neuvostolta nykyisenkin komission 
näkemyksen mukaisesti, voiko parlamentti tulla esittelemään 
kantaansa neuvostolle, koska menettely käynnistettiin 
parlamentissa – samalla tavalla ja erittäin vankalta pohjalta.” 

Vuotuinen kierto, tiedotusvälineet ja demokratia 
”Ensimmäinen tehtäväni on johtaa komission ihmisoikeuksia 
käsittelevän kertomuksen laatimista. Se ei kata pelkästään 
oikeusvaltioperiaatetta, vaan siinä käsiteltävä ala on laajempi. 

Ensimmäisenä vuotenani komissiossa aion esittää raportin, 
jota voidaan käyttää keskustelun pohjana parlamentissa ja 
toivoakseni myös neuvostossa.” 

Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto 
”Pääsemme uskoakseni nopeasti lainsäätäjien väliseen 
sopimukseen tästä aiheesta, ja se merkitsee, että voidaan 
ryhtyä tarvittaviin talousarvioon liittyviin toimiin, jotka on 
mahdollista keskeyttää, tai varat voidaan menettää kokonaan, 
jos oikeusvaltioperiaatteen mukaisia velvoitteita ei yleisesti 
noudateta.” 

Uutta demokratiastrategiaa ja perusoikeuskirjaa 
koskevat kertomukset 
”Komissio suunnittelee kertomuksen laatimista myös 
perusoikeuskirjasta, joten tästä aiheesta saadaan 
mahdollisesti kertomus. Valmistelemme uutta 
demokratiastrategiaa, joten siitäkin laaditaan ehkä kertomus.”  

Toimielinten välinen sopimus 
”[...] toimielinten välisestä sopimuksesta voidaan keskustella. 
En ole varma, saadaanko aikaan virallinen sopimus, sillä sen 
valmistelu kestää kauan – se toteutuu ehkä keskipitkällä 
aikavälillä – mutta sen käsittely on käynnistettävä 
välittömästi.” 

Komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteinen 
työryhmä 
”Ehdotan, että perustetaan näiden kolmen toimielimen 
yhteinen työryhmä ja selvitetään, miten prosessi onnistutaan 
toteuttamaan yhdessä. Valmistelen tietysti ensiksi 
oikeusvaltioperiaatetta käsittelevää kertomusta, jossa 
tarkastellaan, miten prosessi on mahdollista toteuttaa, ja 
samalla käydään toimielinten välistä keskustelua tästä 
sanojenne mukaisesti laaja-alaisesta aiheesta, joka kattaa 
oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeudet ja demokratian. 
Toivon siis, että työryhmä saadaan aikaan mahdollisimman 
nopeasti. En torju mahdollisuutta kuulla riippumattomia 
asiantuntijoita tai elimiä ja keskustella niiden kanssa, mutta 
uuden riippumattoman elimen perustaminen ei ehkä ole 
tarpeen.” 

2 artiklan noudattaminen ulkosuhteissa 
”Olen hyvin sitoutunut 2 artiklan noudattamiseen EU:ssa ja 
myös arvojemme viennissä.” 

Vähemmistöt ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät 
”[...] olen sitoutunut puolustamaan vähemmistöjä ja tietysti 
vähemmistöjen oikeuksia. Puhuitte homo-, bi- ja 
transseksuaalisista henkilöistä, ja näin on tehtävä kaikissa 
mahdollisissa yhteyksissä. Heitä koskevat asiat ovat tietysti 
yksi huolenaiheista, ja he kaikki kuuluvat haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin, kuten tiedätte, mutta meidän on 
toimittava aktiivisesti kentällä eikä ainoastaan tyydyttävä 
käyttämään välineisiimme sisältyviä yleisiä menettelyjä. 

Oikeusasiat ja kuluttajansuoja 
Oikeusalan kehittäminen oikeudellisen yhteistyön avulla 
”Meidän on vahvistettava oikeudellista yhteistyötä 
yksityisoikeudellisissa ja poliittisissa asioissa. Euroopan 
kansalaisilla on oikeus elää ja työskennellä EU:ssa, jossa 
liikkumisvapautta noudatetaan täysin.” 

Keskinäinen luottamus 
”Kyse on myös monimuotoisuutemme kunnioittamisesta 
mutta samalla on taattava erilaiset oikeudelliset 
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perinteemme. Niiden ei kuitenkaan pitäisi olla esteenä 
vapaudelle tai turvallisuudelle. Pyrin rakentamaan 
luottamuksen ilmapiirin erilaisten oikeusjärjestelmiemme 
välille.” 

Perusoikeuksien suojelu lainvalvonnassa 
”[...] Kyllä, perusoikeuksia on suojeltava. [...] aion puolustaa 
perusoikeuksia, jos saan tämän vastuualueen. Se [...] on tietysti 
täysin selvää.” 

Eurooppalainen pidätysmääräys 
”Jatkan eurooppalaisen pidätysmääräyksen käytön seurantaa, 
ja työskentelen tiiviisti teidän ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta 
sitä voidaan parantaa entisestään. Harkitsemme  
rikkomusmenettelyjen tarpeellisuutta säännöste n 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin pohjalta. Aion myös 
vakavasti harkita ehdotuksen esittämistä eurooppalaisen 
pidätysmääräyksen tarkistamisesta.” 

Vankilaolot ja tutkintavankeus 
”Aion myös selvittää, miten vankilaoloja voitaisiin parantaa 
unionissa, ja tutkin ajatusta tutkintavankeuden 
vähimmäisnormien vahvistamisesta luottamuksen 
lisäämiseksi.” 

Europolia koskevat neuvottelut kumppaneiden kanssa 
”Mielestäni meidän olisi pystyttävä kiinnittämään huomiota 
perus- ja ihmisoikeuksiin myös Europoliin liittyvien 
neuvottelujen ja sopimustenteon yhteydessä. Aion 
luonnollisesti valvoa virastoja, jotka ovat suoraan sidoksissa 
oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosastoon.” 

Euroopan syyttäjänvirasto 
”[...] Ensisijainen huolenaiheeni on varmistaa EPPOn 
(Euroopan syyttäjänvirasto) asianmukainen toteutuminen 
ensi vuoden lopussa. Aion työskennellä tätä varten yhdessä 
pääsyyttäjän ja väliaikaisen hallinnon kanssa, ja meillä on vielä 
paljon tehtävää sen toteuttamiseksi. Tarvitsemme ensiksi 
syyttäjänviraston kollegion, ja meidän on painostettava 
jäsenvaltioita sen organisoimiseksi. Toiseksi meidän on 
edistettävä unionin taloudellisten etujen suojaamisest a 
annetun direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa, koska 
ilman sitä Euroopan uuden syyttäjänviraston olisi vaikea 
huolehtia unionin talousarviotilanteeseen liittyvästä työstä. 
Lisäksi EPPOlle on varattava riittävästi resursseja – sekä 
henkilöresursseja että taloudellisia resursseja. Aion huolehtia 
siitä, että nämä resurssit turvataan monivuotisessa 
rahoituskehyksessä.” 

Eurojust 

”Oikeusalalla etenkin Eurojust helpottaa oikeusviranomaisten 
koordinointia, erityisesti teollis- ja tekijänoikeusrikosten 
torjuntaan liittyvissä asioissa. Siksi on suotavaa vahvistaa 
näihin kysymyksiin liittyviä toimia, ja Eurojust valmistelee 
raporttia tämäntyyppisiin rikoksiin liittyvistä oikeudellisista 
haasteista ja parhaista käytännöistä niiden käsittelemiseksi. 
Voimme näin ollen panostaa jäsenvaltioiden väliseen 
parhaiden käytäntöjen vaihtoon.” 

Unionin lähestymistavan edistäminen 
maailmanlaajuisena mallina yleisen tietosuoja-asetuksen 
avulla 

”Yksi ensisijaisista tavoitteistani on varmistaa, että 
perusoikeudet turvataan täysin digitaalisella aikakaudella. 
Meidän on varmistettava, että uusi oikeudellinen kehys 
pannaan täysimääräisesti täytäntöön, ja edistettävä samalla 

edelleen arvojamme ja normejamme maailmanlaajuisesti . 
Yleistä tietosuoja-asetusta arvostellaan usein, mutta siinä on 
kuitenkin säädetty yksinkertaistettuja mekanismeja pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä varten. Pyrin sen vuoksi toimimaan tässä 
hengessä, jotta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä tai start-up-
yrityksiltä voidaan mahdollisuuksien mukaan poistaa monia 
tarpeettomia rajoituksia.” 

Perusoikeudet sekä tekoälyn inhimilliset ja eettiset 
vaikutukset 

”[...] pyrimme sadan ensimmäisen päivän aikana 
valmistelemaan uutta horisontaalista lainsäädäntöä, jossa 
säädetään tekoälyn inhimillisistä ja eettisistä näkökohdista. [...]  
meidän on pyydettävä yhä enemmän tietoa algoritmeista ja 
niiden loogisesta toiminnasta. Meidän on siis komissiossa 
esitettävä uutta lainsäädäntöä, mutta lisäksi meidän on 
autettava kansallisia viranomaisia järjestämään testejä ja 
tarkastuksia tietojen hankkimiseksi. [...] Aiomme työskennellä 
alakohtaisesti, koska ongelmista on saatavilla tarkempia 
tietoja liikenteen tai terveydenhuollon alalla ja joillakin muilla 
aloilla.” 

Kultaiset viisumit 
”[...] liikkumisvapauteen liittyy joitakin oikeuksia, kuten 
mahdollisuus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa, joten 
meidän on oltava tiukkoja. Kuten olette todenneet, tähän 
liittyy riskejä, muun muassa korruption ja rahanpesun riski, 
mutta myös monia muita. Olen siis sitoutunut torjumaan niitä, 
koska meidän on suojeltava Euroopan kansalaisuutta. Se on 
todella tärkeä osa arvojamme.” 

Väärinkäytösten paljastajat 
”[...] mielestäni ei riitä, että direktiivin täytäntöönpano etenee 
kaikissa jäsenvaltioissa, vaan on hyvin mahdollista, että 
meidän on hyväksyttävä ylimääräisiä tuki- ja 
avustustoimenpiteitä, kuten totesinkin, ja tästä asiasta haluan 
keskustella jäsenvaltioiden kanssa. 
Kuten mainitsin, tämä voi tarkoittaa oikeusapua tai 
rahoitustukea, ja lisäksi voidaan tarjota psykologista tukea. 
Olen valmis selvittämään, halutaanko jäsenvaltioissa edetä 
näissä eri asioissa ja onko tarpeen edetä myös unionin tasolla.”  

Euroopan kansalaisuus 
”Haluan jatkaa ensisijaisten tavoitteiden edistämistä, toisin 
sanoen [...] kansalaisten liikkumisvapauden turvaamista, 
erityisesti brexitin yhteydessä, sillä brexit on hyvin pian jälleen 
asialistallamme.” 

Yhtiöoikeus 
”Olen sitoutunut vahvasti työskentelemään teidän ja 
neuvoston kanssa sen selvittämiseksi, miten yhtiöoikeutta 
täydennetään uusilla vaatimuksilla. Puhuitte myös 
ihmisoikeuksista. Monissa sopimuksissa on nyt tehty joitakin 
vapaaehtoisia sitoumuksia, mutta se ei riitä. Olen varma, että 
yhtiöoikeuteen on tehtävä todellisia muutoksia ja on 
vaadittava uusia yritysten sosiaalisiin etuihin liittyviä 
velvollisuuksia, ja olen varma, että on keskusteltava myös 
toimitusketjusta.” 

Edustajakanteet 
”Pyrin [...] siihen, että edustajakanteita koskeva ehdotus 
hyväksytään nopeasti. Eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat 
todellakin kollektiivisia oikeussuojakeinoja.” 

”[...] meidän on ensin hyväksyttävä uusi edustajakanteita 
koskeva direktiivi kollektiivisen oikeussuojakeinon 
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toteuttamiseksi, sillä, kuten te tiedätte, meidän olisi 
mahdollisuuksien mukaan saatava neuvoston kanta 
marraskuussa, joten olemme nyt ensimmäisessä vaiheessa. 
Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän on toteutettava ja 
organisoitava tämä menettely.” 

Tuotteiden laatuero 
”Meidän on edelleen puututtava epärehelliseen ja 
aggressiiviseen myyntiin ja suojeltava heikossa asemassa 
olevia kuluttajia. Meidän on valvottava tiiviisti tuotteiden 
laatueroon liittyvää riskiä. Odotamme samanlaist a 
oikeudenmukaisuutta riippumatta siitä, missä kuluttajat 
asuvat. 

Tuoteturvallisuus 
”Aion käsitellä yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin saattamista 
ajan tasalle, jotta kaikki verkossa toimivien toimitusketjujen 
toimijat pyrkisivät vähentämään vaarallisten tuotteiden 
määrää. Haluan myös selkeyttää vastuusäännöksiä, joita 
sovelletaan kaikkiin toimijoihin, joilla on yhteyksiä kuluttajiin 
verkossa.” 

Tekoälyyn liittyvä vastuu 
”[...] kyse on tekoälyn inhimillisistä ja eettisistä näkökohdist a, 
ja meidän on selvitettävä, miten vastuuasioissa voidaan edetä. 
Turvallisuus on hyvin tärkeä inhimillinen ja eettinen 
näkökohta ja vastuukysymys, mutta en voi taata teille, että 
saisimme aikaan uuden vastuuta koskevan asetuksen 
ensimmäisten sadan päivän aikana. Siihen saattaa kulua 
enemmän aikaa.” 

Kuluttajalainsäädännön tehokas täytäntöönpano 
”[...] aion kiinnittää erityistä huomiota tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon. [...] Meidän on nyt varmistettava, että 
kuluttajalainsäädäntöä noudatetaan tehokkaasti unionin 
alueella ja että myös kansainväliset kumppanimme  
noudattavat sitä.” 

Kuluttajien valmiuksien vahvistaminen 
”Pyrimme ensimmäisten sadan päivän aikana tarkastelemaan 
vihreän kehityksen ohjelman strategioissa sitä, miten 
voitaisiin lisätä työskentelyä tarjontapuolen kanssa ja miten 
kuluttajat voisivat osaltaan edistää nopeampaa siirtymistä 
vihreään talouteen. Olen varma, että meidän on ensiksi 
tarjottava kuluttajille enemmän tietoa, jotta heillä olisi 
mahdollisuus valita uudelleen ja päätyä johonkin toiseen 
tuotteeseen.” 
 

Kestävyys, lujuus ja korjattavuus 
”Ensinnäkin olemme kaikki Euroopan unionin jäsenvaltioina 
tehneet YK:ssa sitoumuksen kestävän kehityksen tavoitteiden 
täyttämisestä.” 

”Haluan toistaa sen, mitä jo alustavissa huomioissani totesin: 
on hyvin tärkeää hyödyntää kysyntäpuolen eli kuluttajien 
valmiuksia edistää tosiasiallisesti siirtymistä kestävään 
talouteen, ja olen varma, että jos haluamme kunnioittaa täysin 
YK:ssa kestävän kehityksen tavoitteista tekemiämme 
sitoumuksia, meidän on toimittava juuri näin ja edettävä tässä 
asiassa hyvin aktiivisesti.” 

”Ilmoitin hyvin selvästi, että mielestäni meidän on 
tiedotettava kuluttajia tehokkaasti monista kestävyyttä ja 
kestävää kehitystä koskevista kysymyksistä. Yritysten on siksi 
toimitettava paikkansapitäviä tietoja esimerkiksi monien 
tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta mutta myös 
varaosien saatavuudesta. Lisäisin vielä, että korjattavuutta 
koskevissa tiedoissa olisi ilmoitettava mahdollisuudest a 
korjauttaa tuote jossakin muussa yrityksessä eikä välttämättä 
vain tuotteen myyneessä yrityksessä. Mielestäni kaikista näistä 
seikoista olisi luultavasti syytä säätää lailla. Perehdymme 
kaikkiin tilanteisiin ja selvitämme, onko tavoitteena ottaa 
käyttöön kestävyyttä koskeva velvollisuus. [...]” 

Suunniteltu vanhentuminen 
”Suunnitellusta vanhentumisesta totean, että jos se todellakin 
on suunniteltua, se on mielestäni katsottava rikokseksi ja 
viranomaisten on pystyttävä rankaisemaan siitä. Ei ole 
ajateltavissa, että tällaista tuotteiden vanhentumista koskevaa 
logiikkaa noudatettaisiin tahallisesti ilman mitään seurauksia.”  
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ADINA-IOANA VĂLEAN 
Komission jäsenehdokas 
Liikenne 

Komission jäsenehdokas Adina-Ioana Vălean oli 14. marraskuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita 
sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on 
kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne 
koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 kestävä, turvallinen ja kohtuuhintainen liikenne. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
  

 

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66601/20191115RES66601.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66451/20191113RES66451.pdf
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Kestävä, turvallinen ja kohtuuhintainen liikenne 
Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa 

”Tiedän, miten tärkeää komission jäsenelle on hyödyntää 
Euroopan parlamentin jäsenten asiantuntemusta ja 
kokemusta, ja annan teille sitoumukseni siitä, että aion alusta 
alkaen jakaa kanssanne ajatuksia ja suunnitelmia ja että 
työskentelemme yhdessä koko lainsäädäntöprosessin ajan.” 

”Sitoudun esittämään hyviä ratkaisuja kaikkien sidosryhmien 
kanssa tehtävää työtä varten ja työskentelemään parlamentin 
kanssa ongelmien ratkaisemiseksi sekä sellaisten soveltuvien 
keinojen löytämiseksi, joilla taataan ihmisten yhteydet ja 
liikkuminen kohtuulliseen hintaan. Aion myös taata, että 
meillä on oikeudenmukaisia ja osallistavia 
liikennejärjestelmiä, myös ilmailun alalla.” 

”[...] liikenteen ja matkailun alalla on paljon työtä, johon [...]  
liikenteestä vastaavan komission jäsenen on sitouduttava 
yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja jota on [kehitettävä] 
ja sen jälkeen [käsiteltävä] komission jäsenten kollegiossa.” 

Kestävää ja älykästä liikennettä koskeva strategia 

”Aion tehdä lujasti töitä liikenteen ja liikkumisen ekologisen 
jalanjäljen pienentämiseksi, ja aion varmistaa, että 
toimintamme edistää jatkossakin hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä ja ilmanlaadun parantamista.” 

”Tuen kumppanuuksia, joita solmitaan teollisuuden kanssa 
arvoketjussa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
yhteydessä.” 

 ”Ponnistelen sen eteen, että täysin kehittynyt yhtenäinen 
eurooppalainen ilmatila saadaan lopulta aikaiseksi. [...] En 
tarkoita, että lentojen määrää olisi vähennettävä, mutta 
meidän on toimittava entistä tehokkaammin ja kestävämmi n, 
ja meidän on parannettava ja tehostettava 
liikenteenhallintajärjestelmää.” 

 ”Mitä tulee satamiin, meriliikenteellä on liiketoimintana 
mielestäni tietysti valtava merkitys Euroopalle. Meidän on 
suojeltava ja lujitettava meriliikennettä ja kehitettävä sitä 
kestävämmäksi ja vihreämmäksi, mutta tämän olisi oltava osa 
myönteistä vihreää ja kilpailukykyistä ratkaisua. [...] kaikkien 
kolmansien maiden toimijoiden olisi noudatettava 
markkinoillamme meidän sääntöjämme, ja komission työhön 
kuuluu valvoa ja varmistaa, että näin on jatkossakin.” 

”[...] kestävissä kaupunkiliikenteen suunnittelustrategioissa 
[...] olisi mielestäni suositeltavaa noudattaa eurooppalaista 
lähestymistapaa ja välttää liiallista hajanaisuutta, koska 
hajanaisuus haittaa rajat ylittäviä matkustajia [...] selvitämme, 
onko toimia lisättävä unionin tasolla.” 

Ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin / 
energiaverotus 

”Haluamme unionin kehittyvän hiilineutraaliksi vuoteen 2050 
mennessä, ja tätä varten on lisättävä poliittisia toimia ja 
ponnisteluja.” 

”Siksi meidän on sisällytettävä hintoihin osa ulkoisista 
kustannuksista [...] käyttäjien on maksettava enemmän 
sellaisesta, mikä saastuttaa.” 

”Voin sitoumukseni yhteydessä todeta, etten sulje pois 
verotusta. Se on täysin selvää. [...] sitoudun keskittämään 
huomioni siihen, miten voimme kehittää junaliikenteestä 
entistä edullisempaa ja alentaa hintoja.” 

”Sen jälkeen käsitellään kestäviä vaihtoehtoisia polttoaineita 
ja verotusta. En halua peitellä mitään, ja sitoudun 
panostamaan näihin kaikkiin aiheisiin, jotta voimme vähentää 
lentoliikenteen päästöjä ja tehdä rautatieliikenteestä 
houkuttelevamman vaihtoehdon matkustaja- ja 
tavaraliikenteessä.” 

Päästökauppajärjestelmän laajentaminen 

”Pyrin toimeksiantoni yhteydessä vähentämään 
päästöoikeuksien jakamista lentoyhtiöille, jotta ne voidaan 
poistaa käytöstä ajan kuluessa, ja laajentamaan 
päästökauppajärjestelmää merenkulkualalle, mikä merkitsee 
hyödyllistä muutosta. Yleensä ottaen käyttäjien pitäisi vastat a 
matkojensa kustannuksista itse eikä koko yhteiskunnan.” 

”[...] Päästökauppajärjestelmällä on vähennettävä päästöj ä 
lentoliikenteessä. Meillä on CORSIA-järjestelmä: sitoudumme  
panemaan sen täytäntöön välittömästi sen hyväksymise n 
jälkeen päästöjen korvaamiseksi.” 

”Sitoudun – ja meidän pitäisi yhdessä sitoutua – ottamaan [...]  
EU:n päästökauppajärjestelmässä [...] käyttöön 
tämäntyyppinen väline merenkulkualan päästöjen 
vähentämiseksi.” 

”[...] kun otamme merenkulkualalla käyttöön EU:n 
päästökauppajärjestelmän [...], meidän on toimittava 
huolellisesti ja pyrittävä takaamaan alan kilpailukyky, koska se 
on meille ehdottomasti hyvin tärkeää.” 

Kestävien ja vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttöönotto maantie-, meri- ja lentoliikenteessä 

”Aion työskennellä jäsenvaltioiden ja yksityisten sijoittajien 
kanssa julkisten lataus- ja tankkauspisteiden määrän 
lisäämiseksi merkittävästi. Haluan edistää kestävien 
polttoaineiden käyttöönottoa maantie-, meri- ja 
lentoliikenteessä.” 

”[...] käyttöön on otettava entistä kestävämpiä polttoaineita. 
Merenkulkualalla [...] tavoitteenani – ja sitoumuksenani – olisi 
tukea polttoaineita, jotka ovat tässä vaiheessa kestävämpiä ja 
kannattavampia, sekä kannustaa uuden teknologian 
kehittämistä ja uusia tutkimusohjelmia.” 

”Toimenpiteissä tärkeää on siis irtautua hiilestä, parantaa 
ympäristöystävällisyyttä ja taata kilpailukyky.” 

 Digitaalinen innovointi ja keskeisten 
liikennejärjestelmien nykyaikaistaminen jatkossakin 

”Meidän on hyödynnettävä digitalisaatiota täysimääräisesti , 
jotta liikennettä voidaan kehittää yhä turvallisemmaksi , 
puhtaammaksi ja tehokkaammaksi sekä parantaa sen 
käyttömahdollisuuksia.” 

”Digitaalisia ratkaisuja varten on kehittymässä todelliset 
markkinat, ja haluan EU:n pysyvän edelleen johtoasemassa 
niin lohkoketjujen ja digitaalisen kartoituksen ja seurannan 
aloilla kuin myös verkkoyhteyksillä varustettuja ja 
automatisoituja ajoneuvoja, lentokoneita ja aluksia koskevilla 
aloilla.” 
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”Meidän on tehtävä rautateihin logistisia muutoksia uuden 
teknologian avulla. Me tarvitsemme avointa dataa esimerkiksi 
odotetuista saapumisajoista, ja me tarvitsemme ehdottomasti  
uuden merkinantojärjestelmän.” 

Sosiaalinen ulottuvuus 

”Työpaikat ovat alttiina vaikutuksille, ja sen vuoksi mielestäni 
on ensisijaista investoida uudelleenkoulutukseen, jotta 
esimerkiksi autoteollisuusalueet säilyvät sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kukoistavina.” 

 ”Haluan viedä eteenpäin naisten asemaa liikenteen alalla 
edistävää EU:n muutosfoorumia, ja toivon, että sukupuolten 
välinen tasapaino ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen toteutuvat mahdollisimman hyvin.” 

 ”Meidän on tiedotettava [ihmisiä] ja saatava heiltä tukea, jotta 
he eivät pelkää modernin liikenteen merkitsevän sitä, että 
jotkut saattavat jäädä tulevaisuudessa jälkeen. Sitoudun 
täysin tähän lähestymistapaan, ja seuraan kaikkia jo käynnissä 
olevia toimia.” 

”Ilmailuala on hyvin kilpailukykyinen. Me tarvitsemme 
kaikkien osapuolten eli jäsenvaltioiden, lentoyhtiöiden, 
lentomiehistöliittojen, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja 
parlamentin panosta. Voin todeta, että ryhdyn kaikkiin 
tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimenpiteisiin 
kaikkien puutteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.” 

 ”[Haluan] tehdä yhteistyötä [muiden komission jäsenten 
kanssa] toteuttaaksemme asianmukaisia toimia monilla eri 
aloilla, jotta liikennealan työntekijöitä tai työympäristöj ä 
voidaan suojella petoksilta ja väärinkäytöksiltä ja jotta 
voidaan torjua huonoja työoloja. Tätä voisin kutsua 
humanistiseksi sitoumukseksi.” 

Sotilaallinen liikkuvuus 

”Liikenteen infrastruktuurit ovat Euroopan 
puolustusstrategian ehdoton edellytys. Joukkojemme ja 
niiden kaluston liikkuvuuden parantaminen olisi otettava 
huomioon, kun investoimme infrastruktuureihin, ja siviili- ja 
sotilaskäyttöön soveltuvat kaksikäyttöjärjestelmät ovat  
merkittävä mahdollisuus unionille, ja niiden pitäisi olla 
strateginen valinta.” 

Johtava rooli kansainvälisillä foorumeilla 

”Maailmanlaajuisesta näkökulmasta komission uuden 
puheenjohtajan visio on geopoliittisen komission visio. Juuri 
tätä me tarvitsemme. Euroopan on säilytettävä 
monenvälisyytensä maailmassa. Liikenteen alalla tämä 
merkitsee, että Euroopan on toimittava keskuksena kaikille 
naapurialueille ja ennen muuta maailmanlaajuisille  
toimitusketjuille ja matkustajavirroille. Tämä on erittäin 
tärkeää kilpailukyvyllemme.” 

”Voimme vahvistaa kilpailuetujamme, jos toimimme 
asianmukaisesti kansainvälisissä elimissä, kuten 
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja 
Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO), ja 
hyödynnämme onnistuneista toimistamme saatuja etuja.” 

Yhteistyö keskeisten kumppaneiden kanssa 

”Meillä on sopimuksia ja sopimuksissa meillä on säännöksi ä, 
jotka on pantava täytäntöön. Mielestäni meidän on tarjottava 

tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksillemme sekä niille, 
jotka pääsevät markkinoillemme. [...] Tämän on oltava 
jatkuvasti osa työtämme.” 

”[...] meidän on vahvistettava kilpailua markkinoilla, jotta 
saamme aikaiseksi hyvän hintajärjestelmän. [...]  
Aikomuksenani on seurata ja arvioida sitä, mitä tarkalleen on 
käynnissä ja mitä ei ole pantu täytäntöön, sekä pyrkiä 
valvomaan täytäntöönpanoa.” 

”[...] Jos asiat eivät etene, meidän on luonnollisesti 
sovellettava rikkomusmenettelyjä.” 

”Olemme kaikki tietoisia Gibraltarin lentokenttään liittyvästä 
kiistanalaisesta kysymyksestä [...] ei tietysti ole epäilystäkään 
siitä, että jos brexit toteutuu, toimin komission jäsenenä 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolesta.” 

Euroopan laajuiset liikenneverkot 

”Olen vastustanut nykyisen monivuotisen rahoituskehykse n 
(MRK) puitteissa tehtyjä leikkauksia, ja annan teille 
sitoumukseni siitä, että aion puolustaa Verkkojen Eurooppa -
välineelle varattua talousarviota seuraavassa 
rahoituskehyksessä.” 

”Meidän on täydennettävä ydinverkkoa, ja meidän on 
tuettava alueellisten ja paikallisten lentokenttien ja satamien 
roolia.” 

”Aiomme myös tarkistaa 20 verkkoon sovellettavat 
suuntaviivat vuonna 2021. Tiedän, että tästä on tehty 
sitoumus [...] meidän on panostettava enemmän tämän 
verkon, ja erityisesti rautatieverkon, yhteydessä toteutettaviin 
hankkeisiin.” 

”[...] on ehdotettu yhden viranomaisen perustamista 
käsittelemään kaikkia menettelyjä [...], ja se saattaisi lisätä 
byrokratiaa [...] sitä me emme halua. Olisi mahdollista ottaa 
käyttöön myös joitakin lyhyempiä täytäntöönpanojaksoj a, 
jotka voisivat kestää esimerkiksi kaksi vuotta.” 

Puuttuvat infrastruktuuriyhteydet ja muut yhteydet 

”Meidän on siis toisaalta investoitava varsinaiseen 
infrastruktuuriin – multimodaalisuuteen.” 

”Yhteydet ovat jatkossakin kaikkein tärkein asia, ja me aiomme  
investoida niihin. Kuten jo aikaisemmin totesin, paikallisia ja 
alueellisia lentokenttiä ja satamia on edelleen tuettava 
Euroopan unionin kilpailupolitiikan yhteydessä.” 

”Kannatan yöjunia niin kauan kuin ne ovat kilpailukykyisiä, ja 
yöjuniin voidaan soveltaa julkisen palvelun velvoitetta.” 

Kohtuuhintainen, luotettava ja kaikkien saatavilla oleva  
liikenne 

”Haluan edistää liikkuvuutta palvelumuotona, tehdä 
perinteisten yksityisautojen vaihtoehdoista kohtuuhintaisia, 
mukauttaa infrastruktuureja ja hyödyntää älykkäitä ja 
yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja.” 

Turvallisuusstandardit 

”Tieliikennekuolemia tapahtuu vuosittain 25 000, ja sitä on 
yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä. Yhteisenä 
tavoitteenamme pitäisi olla, että kuolonuhrien ja vakavie n 
loukkaantumisten määrä puolitetaan vuosien 2020 ja 2030 
välillä. Aion käyttää kaikkia saatavilla olevia resursseja 
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ministerien, investoijien ja suunnittelijoiden vakuuttamiseksi  
siitä, että tämä turvallisuussitoumus on otettava jatkuvasti  
huomioon. Tarvitsen teidän tukeanne tässä pyrkimyksessä.” 

”Meidän on mielestäni sitouduttava nollatoleranssiin eli 
siihen, että liikennekuolemisista on päästävä eroon 
vuoteen 2050 mennessä. Meillä on strategia, joka on pantava 
täytäntöön, ja aion edistää sitä voimakkaasti.” 

Matkustajien oikeudet 

”Liikuntarajoitteisten matkustajien on pystyttävä liikkumaan 
yhtä esteettömästi kuin kaikkien muiden. Syrjäisten alueiden 
asukkaat on yhdistettävä liikenneverkkoon entistä paremmin. 
Euroopalla on nykyisin hyvin kattava matkustajien oikeuksia 
koskeva kehys, mutta sitä on kehitettävä edelleen.” 

Vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeus Laatijat ovat yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä vastaa Euroopan 
parlamentin virallista kantaa. Tekstin jäljentäminen ja kääntäminen muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan ja 
Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta etukäteen ja toimitetaan näytekappale. Tämän asiakirjan lainaukset perustuvat kuulemisten 
sanatarkkoihin selostuksiin, jotka on julkaistu jälkikäteen. © Euroopan unioni, 2019. 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

HELENA DALLI 
Komission jäsenehdokas 
Tasa-arvo 

Komission jäsenehdokas Helena Dalli oli 2. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokuntaan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaan ja 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti 
kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa 
sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä 
toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 syrjinnän torjunta ja työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva direktiivi 
 vammaisten oikeudet 
 Euroopan sukupuolistrategia ja kansainväliset kumppanuudet: naisten ja tyttöjen 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 
 yhteistyö Euroopan parlamentin ja muiden komission jäsenten kanssa. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62840/20190930RES62840.pdf
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Syrjinnän torjunta 
Kaikkien tasavertaisuus 

”Haluan keskittyä työssäni erityisesti kolmeen osa-alueeseen, 
jotka ovat kaikenlaisen syrjinnän torjunta, naisten osallisuus ja 
heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen sekä tasa-
arvon ja täysipainoisen osallistumisen edistäminen. Kaikki  
edellä mainitut koskevat naisia ja miehiä, rodullisia ja etnisiä 
vähemmistöjä, uskonnollisia ja muita vähemmistöjä, 
vammaisia, iäkkäitä, nuoria ja HLBTI-henkilöitä.” 

Tasa-arvolainsäädäntö 

”Pyrin tekemään kaiken voitavani keskeisen tasa-
arvolainsäädännön edistämiseksi.” 

”Osallistuin ministerinä neuvostossa käytyihin loputtomiin 
keskusteluihin ehdotuksista, joiden käsittely on ollut aivan 
liian pitkään pysähdyksissä. Horisontaalista syrjinnän vastaist a 
direktiiviä koskeva ehdotus tehtiin yli 11 vuotta sitten. Naisten 
johtokuntapaikkoja koskevaa direktiiviä ehdotettiin 
vuonna 2012. Ehdotus EU:n liittymisestä Euroopan neuvoston 
Istanbulin yleissopimukseen tehtiin vuonna 2016. Miten voin 
selittää tämän kansalaisillemme? Jos en onnistu poistamaan 
jäljellä olevia esteitä ja vakuuttamaan neuvostossa 
jäsenvaltioita, jotka vielä epäröivät, ryhdyn empimättä 
etsimään uusia ratkaisuja ja ehdotan uutta lainsäädäntöä.” 

Yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiivi (syrjinnän 
vastainen direktiivi) 

”Odotan ensiksi, mihin tulokseen päästään 24. lokakuut a 
pidettävässä EPSCO-neuvoston kokouksessa, jossa on 
tarkoitus käsitellä syrjinnän vastaista direktiiviä, ja etenen 
sitten sen pohjalta. Haluan viedä eteenpäin kyseistä 
direktiiviä.” 

”Se on tietysti haastavaa, kuten tiedätte, koska neuvostossa on 
päästävä yksimielisyyteen, mutta aion keskustella kaikkien 
asiaankuuluvien ministerien kanssa, koska meidän on 
löydettävä ratkaisu nopeasti.” 

”Haluan kertoa, ettei seksuaalinen suuntautuminen ole 
valinta, joten jos direktiivin käsittely on tästä syyst ä 
pysähdyksissä, haluan saada siitä selvityksen.” 

Tasa-arvon laaja-alainen edistäminen 

”Tasa-arvon valtavirtaistaminen on oikea tapa edetä.” 

Tasa-arvotyöryhmä 

”Aion perustaa komission toimikauden kolmen ensimmäisen 
kuukauden aikana tasa-arvotyöryhmän, jota johtavat korkean 
tason virkamiehet kaikista pääosastoista. Sille uskotaan vaikea 
tehtävä toteuttaa viipymättä tasa-arvoa koskeva 
moniperusteinen lähestymistapa, joka kattaa kaikki EU:n 
politiikan alat.” 

 Romaneja koskeva puitestrategia 

”Tämän puitestrategian täytäntöönpanokausi on 
päättymässä, ja meidän on tarkoitus tarkistaa sitä. Tästä syyst ä 
haluan vierailla jollakin romanien asuinalueella selvittääkseni, 
mitä tarkistuksessa on käsiteltävä, ja aiomme arvioida, miten 
jatkotoimet on paras toteuttaa. Vuoden 2020 jälkeisessä 

strategiassa puututaan voimakkaasti myös 
romanivastaisuuteen. Vakuutan teille, että aiomme saada 
paljon aikaiseksi tällä alalla.” 

Vammaisten oikeudet 
Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen täytäntöönpano 

”Sitoudun tekemään kaikkeni sen varmistamiseksi, että YK:n 
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista pannaan 
täysimääräisesti ja poikkeuksetta täytäntöön. Aion varmistaa 
myös, että vammaisia koskevat kysymykset valtavirtaistetaan, 
muun muassa työryhmän välityksellä, ja aion myös laajentaa 
tasa-arvoperiaatetta koskevaa selvitystä. Kuten jo kerroin 
teille, aion lisäksi työskennellä hyvin tiiviisti vammaisuut t a 
käsittelevän laajennetun työryhmän ja Euroopan 
vammaisfoorumin kanssa.” 

Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 

”Kuten jo totesin, aiomme nyt arvioida strategiaa 
selvittääksemme, mitä on jo tehty, mitä on vielä tehtävä ja 
mitä on tehtävä paremmin.” 

Vammaiskysymysten valtavirtaistaminen 

”Pidän vammaisten osallisuutta ensisijaisena. Aion varmistaa, 
että vammaiskysymykset otetaan huomioon EU:n 
lainsäädännössä kaikilla aloilla. 

”Vammaisuus on todellakin otettava huomioon 
sukupuolistrategiassa, koska jälleen kerran on kysymys 
valtavirtaistamisesta.” 

Veto-oikeuden käyttäminen komission ehdotuksia 
vastaan 

Kun komission jäsenehdokkaalta kysyttiin, onko hän valmis 
käyttämään veto-oikeutta kaikkia sellaisia komission 
ehdotuksia vastaan, jotka ovat ristiriidassa osallisuutta 
koskevan oikeuden kanssa, ja estämään osallisuutta 
vaikeuttavat lainsäädäntöehdotukset, ja aikooko hän käyttää 
veto-oikeuttaan sellaisia komission ehdotuksia vastaan, joissa 
ei ehkä noudateta YK:n yleissopimusta vammaisten 
henkilöiden oikeuksista, hän totesi: 

”Kyllä aion.” 

Euroopan sukupuolistrategia 
”Aion tehdä ehdotuksen Euroopan uudesta 
sukupuolistrategiasta, joka sisältää uusia 
lainsäädäntöehdotuksia sekä osallistavia poliittisia 
toimenpiteitä.” 

”[...] sukupuolistrategiassa käsitellään palkkaukse n 
avoimuutta, sukupuolten osallistumista, palkka- ja eläke-eroja 
sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Siinä tarkastellaan 
sukupuolistereotypioita, koska, kuten tiedätte, lakien 
säätäminen on hyödytöntä, jollemme muuta asenteita ja 
kulttuuria, joten yhdessä strategian jaksossa käsitellään 
sukupuolistereotypioiden torjumista. Työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista käsitellään myös yhdessä luvussa.” 

”Aion ottaa huomioon myös sidosryhmien näkemykset.”
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Sukupuolten palkkaero 

”Poliittisissa suuntaviivoissa vahvistetaan tämän komission 
sadan ensimmäisen päivän aikana se, että meidän on 
ehdotettava toimia, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön 
palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä. Tämä 
on keskeisellä sijalla työssämme, ja sen pohjalta luodaan 
kattava politiikka, jolla voidaan puuttua sukupuolten 
palkkaeroon. Tämä tarkoittaa, että on torjuttava sitkeitä 
stereotypioita, parannettava naisten vaikutusmahdollisuuksi a 
päätöksenteossa, varmistettava työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin täytäntöönpano ja 
käyttöönotto (erityisesti isien osalta) ja torjuttava 
palkattomasta työstä johtuvaa sukupuolten välistä eläke-
eroa.” 

”Aion vaatia, että jatkamme sukupuolten väliseen palkka- ja 
eläke-eroon liittyvää työtämme. 

Myös sukupuolten tasa-arvoa koskeva strategia sisältää 
palkkauksen avoimuutta käsittelevän jakson sekä 
toimenpiteitä, joilla taataan sama palkka samanarvoisest a 
työstä. Me tiedämme sukupuolten palkkaeron johtavan eläke-
eroon, joka voi olla jopa 36 prosenttia.” 

”Työmarkkinaosapuolet ovat tietysti hyvin tärkeitä [...], ja niillä 
on oltava paikkansa tässä politiikassa ja ehdotuksessa, joita 
aiomme esittää.” 

”Aiomme tietysti myös ottaa käyttöön mittausvälineitä ja 
indikaattoreita, jotta voimme selvittää edistystämme, arvioida 
tuloksia sekä tehdä tarkistuksia, muutoksia ja parannuksia.” 

Naisten johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi 

”Aion tietysti tehdä työtä, jotta pääsemme eteenpäin naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin käsittelyssä. [...] Aion 
työskennellä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja vakuuttaa ne 
lisäarvosta, jota saadaan, jos tämän asian käsittelyä päästään 
jatkamaan neuvostossa.” 

”Mielestäni ehdotus on tasapainoinen. Aion tavata kaikki  
ministerit, joilla on tähän ehdotukseen liittyviä epäilyjä, ja 
edistää yleisnäkemyksen hyväksymistä neuvostossa.” 

Kotitaloustyöntekijöiden hyväksikäyttö 

Kun komission jäsenehdokkaalta tiedusteltiin, aikooko hän 
ryhtyä toimenpiteisiin kotitaloustyöntekijöiden, muun 
muassa maahanmuuttajanaisten, työolojen parantamiseksi , 
hän vastasi seuraavasti: 

”Kyllä, tämä on luonnollisesti aihe, johon on puututtava, ja 
siihen puututaan [...] voimme tehdä yhteistyötä työryhmässä.”  

”[...] meillä on rotusyrjintädirektiivi [...] siinä säädetään 
suojelusta, mutta meidän on pohdittava, miten direktiivin 
täytäntöönpanoa valvotaan. Tästä syystä minun pitäisi 
käsitellä yhdessä muiden komission jäsenten kanssa myös 
tätä kysymystä.” 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen 

”Aion työskennellä entistä tiiviimmin ja myös kehittää 
tarvittavia välineitä, jotta sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen voidaan saattaa kaikissa EU:n politiikoissa 
uudelle tasolle. Kuten tiedätte, näitä tehtäviä hoitaa myös 
työryhmä, jonka työ kattaa eri pääosastot sen varmistamiseksi , 
että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen todellakin 
toteutuu.” 

Sukupuolistereotypiat 

”Stereotypioita koskeva kysymys on hyvin tärkeä aihe, ja itse 
asiassa sitä käsitellään sukupuolistrategiassamme.” 

”Koko toimeksiantoni ajan aion työskennellä naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja varmistaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa, että sukupuolistereotypioihin 
puututaan.” 

”Lasikatto on todellakin yhä olemassa. [...] Uskon vakaasti, että 
meidän olisi poistettava stereotypioita ja saatava lisää naisia 
luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan (STEM-aineet) aloille. Sattumalta juuri minä olin 
se, joka edisti tieteen parissa työskentelevien tyttöjen ja 
naisten kansainvälisen päivän hyväksymistä Yhdistyneissä 
kansakunnissa. [...] STEM-aineet ovat lähellä sydäntäni, niin 
kuin myös se, että naisia ja tyttöjä on saatava STEM-aineide n 
pariin – tytöt opiskelemaan ja näillä aloilla jo toimivat naiset 
päätöksentekotehtäviin.” 

Barcelonan tavoitteet:  lastenhoito 

”Aion [...] – yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – huolehtia siitä, 
että [...] lastenhoitoa ja muita hoitorakenteita parannetaan.” 

Kun Helena Dallilta kysyttiin Barcelonan tavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettavasta komission strategiasta, hän 
totesi seuraavaa: 

”Kyllä, meidän on tehtävä työtä tällä alalla. Meidän on 
löydettävä keinoja, joilla varmistetaan ainakin 
kohtuuhintainen lastenhoito.” 

”Kannustan todellakin [...] rahoituksen myöntämistä sellaisille 
toimenpiteille, joilla ihmisiä autetaan saamaan 
kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja.” 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet 

”Olen vannoutunut feministi, ja annan teille sanani siitä, että 
teen kaikkeni seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien turvaamiseksi. Aion siis toimia 
yhteistyössä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien valtavirtaistamista edistävän työryhmän 
kanssa ja käyn vuoropuhelua erityisesti terveysasioista 
vastaavan komission kanssa.”

”Meidän on myös saavutettava Yhdistyneiden kansakuntie n 
kestävän kehityksen tavoitteet, jotka koskevat naisten 
terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
sekä perhesuunnittelupalvelujen ja -valistuksen yleistä 
saatavuutta.” 
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Työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskeva direktiivi 
Täytäntöönpano 

”Tasa-arvoasioista vastaavana komission jäsenenä seuraan 
tiiviisti, että työ- ja yksityiselämän tasapainottamista koskeva 
direktiivi pannaan täysimääräisesti ja asianmukaisest i  
täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa.” 

”Aion seurata, miten tämä direktiivi pannaan jäsenvaltioissa 
täytäntöön, ja järjestää ehkä myös työpajoja ja esittelyjä, 
joiden avulla parannetaan tietoisuutta näistä aiheista ja siitä, 
että ne tarjoavat lisäarvoa työpaikoilla.  Aion suunnata EU:n 
rahoitusta tämäntyyppiseen tiedotukseen.” 

Komission jäsenehdokkaalta kysyttiin, mitä hän ehdottaisi 
sukupuolten välisen epätasapainon korjaamiseksi, kun 
otetaan huomioon henkilöt, jotka ottavat  
hoitovelvollisuuksiensa vuoksi vapaata. Häneltä kysyttiin 
myös, mitä hän aikoo ehdottaa, jotta estettäisiin 
vanhempainvapaata aiheuttamasta perheille köyhyysriskiä, 
sekä miten hän aikoo kannustaa jäsenvaltioita takaamaan 
asianmukaisen korvauksen vanhempainvapaalla. Hän vastasi  
kysymyksiin seuraavasti: 

”Haluamme tietysti tehdä enemmän, ja kuten totesin, 
[direktiiviä] tarkistetaan kolmen vuoden kuluessa.” 

”Tarkistamme direktiiviä ja selvitämme, miten se on toiminut, 
ja jos se on mahdollista ottaa uudelleen käsittelyyn – kuten 
todennäköisesti on –, harkitsemme siinä tapauksessa 
tekemiänne ehdotuksia.” 

Sukupuoleen perustuva väkivalta ja uhreille 
tarkoitetun tuen parantaminen 
”Haluaisin [mieluummin] keskittyä ensin Istanbulin 
yleissopimuksen ratifiointiin. Keskitytään ensin siihen, mutta 
minun on myös sanottava, että naisiin kohdistuvan 
väkivallan sisällyttäminen unionissa määriteltyihin rikoksiin 
edellyttää myös yksimielisyyttä, joten periaatteessa olemme 
silloin samassa tilanteessa. Voimme myös lujittaa uhrien 
oikeuksista annettua direktiiviä – ja tässä yhteydessä minun 
on työskenneltävä yhdessä komission jäsenehdokkaan 

Didier Reyndersin kanssa. Voimme vahvistaa muita kuin 
lainsäädännöllisiä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan 

torjumiseksi, mutta pidän parhaimpana vaihtoehtona, että 
EU ratifioi yleissopimuksen.” 

”Se sisällytetään tietysti sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 
strategiaan, ja strategiaan sisällytetään myös naisiin 
kohdistuva väkivalta verkossa.” 

Kansainväliset kumppanuudet: naisten ja 
tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen 
”Aion varmistaa, että Euroopan parlamentille annetaan 
säännöllisesti tietoa vastuullani olevista aloista, etenkin 
ennen merkittäviä tapahtumia ja kansainväliste n 
neuvottelujen tärkeissä vaiheissa.” 

Yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa 
”Aion käydä vuoropuhelua teidän Euroopan parlamentin 
jäsenten kanssa sekä jäsenvaltioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Aion tehdä 
yhteistyötä kaikkien kanssa ketään erikseen mainitsematta, 
jotta tämä alue nostetaan esiin sekä Euroopan unionissa että 
sen ulkopuolella.” 

”Haluan tehdä erityisaloilla yhteistyötä teistä jokaisen 
kanssa.” 

Yhteistyö muiden komission jäsenten kanssa 
”Komission jäsenehdokas Margaritis Schinas ja minä olemme 
yhtä mieltä siitä, että tasa-arvo kuuluu eurooppalaiseen 
elämäntapaan.” 

”Mainitsemanne [työ- ja yksityiselämän tasapainottamist a 
koskevan direktiivin] aiheet ovat kysymyksiä, joista 
keskustelen komission jäsenehdokkaan Nicolas Schmitin 
kanssa. Voimme keskustella työoloista, jotka mainitsitte, ja 
selvitämme [...], minkälaisia jatkotoimia voimme ehdottaa.” 

”Olen itse asiassa jo puhunut komission jäsenehdokas 
Schmitin kanssa näistä [naisten epävarmoihin työsuhteisiin 
liittyvistä] realiteeteista.” 

”Voimme myös lujittaa uhrien oikeuksista annettua 
direktiiviä – ja tässä yhteydessä minun on työskenneltävä 
yhdessä komission jäsenehdokkaan Didier Reyndersin 
kanssa.”
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Komission jäsenehdokas Thierry Breton oli 14. marraskuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaan (ITRE) ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaan (IMCO) kuuluvien 
parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. 
Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun 
Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 digitaalitalous ja -yhteiskunta 
 tulevaisuuden eurooppalainen teollisuus ja sisämarkkinat  
 puolustusteollisuus ja avaruusala. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset. 
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PE 629.837 

Digitaalitalous ja -yhteiskunta 

Euroopan teknologisen riippumattomuuden 
parantaminen 

”Huomispäivän kasvua on valmisteltava kiireesti nyt 
investoimalla tulevaisuuden kriittiseen teknologiaan. 
Ajattelen tässä yhteydessä tietysti 5G-verkkoa, mutta on 
alettava valmistella myös 6G-verkkoa, tekoälyä, pilvipalveluja 
ja jopa niiden jälkeistä teknologiaa, reunalaskentaa, esineiden 
internetiä ja luonnollisesti kyberturvallisuutta ja 
lohkoketjuteknologiaa [...]. On valmisteltava myös 
kvanttiteknologiaa, mikä ei ole yllätys minut tunteville.” 

”Strategisen suvereniteetin varmistamiseksi meidän on 
Mariya Gabrielin kanssa nopeutettava Euroopan 
innovaationeuvoston kehittämistä. Se on eräänlainen 
eurooppalainen DARPA, ja me tarvitsemme sellaista tällä 
mantereella.” 

”Meidän on suunnattava uudelleen mittavia investointeja 
keskeisiin teknologioihin. Ne koskevat tietysti kaikkia 
teollisoikeuksien kannalta tärkeitä aloja, mutta myös 
kyberturvallisuutta, sillä kyberturvallisuus on tässä yhteydessä 
olennainen aihe.” 

”Ensiksi on täysin välttämätöntä monipuolistaa 
hankintalähteitä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 
vuonna 2017 julkaistiin 27 kriittistä raaka-ainetta. Uusi julkaisu 
on suunnitteilla vuonna 2020. Aion tutustua siihen todellakin, 
koska tunnen tämän aiheen hyvin. Aion tutustua siihen hyvin 
pian.” 

Tekoäly ja uusi digitaalisia palveluja koskeva säädös 

”Aiomme Margrethe Vestagerin kanssa esittää sadan päivän 
kuluessa tekoälyä koskevan eurooppalaisen kehyksen. Haluan 
täydentää sitä yhteisten datamarkkinoiden perustamista 
koskevalla eurooppalaisella strategialla.” 

”En väitä, että saamme sääntelyn valmiiksi noiden sadan 
päivän aikana. Saamme nähdä, mitä kollegio sanoo, ja 
saamme nähdä, mitä tapahtuu.  Aion olla vahvasti tukena, 
mutta en aio toistaiseksi puhua sääntelystä. Aivan ensiksi  
haluaisin, että pyrimme luomaan yhteisen vision, ja toivoisin 
tietysti, että voisimme jakaa sen teidän kanssanne. Aiomme 
kuulla teitä usein näiden sadan päivän kuluessa, ja 
parlamentin on osallistuttava täysipainoisesti tähän 
pohdintaan, sillä te edustatte 511 miljoonaa kansalaistamme . 
Teillä on mielipiteenne, ja aiomme varmasti kuulla teitä. 
Meidän on luonnollisesti noudatettava suuntaviivoja siitä, 
mitä voimme tehdä ja mitä emme voi tehdä [...].” 

”Data on minun elämäni, joten voitte olla varmoja siitä, että 
haluan Euroopan, joka hallitsee datansa ja joka voi myös jakaa 
sitä selkeiden kriteereiden pohjalta. Erityisesti teollisuuden 
näkökulmasta se on tällä hetkellä olennaista esineiden 
internetille ja teollisuus 4.0:lle.” 

”Tekoäly on teollisuudelle hyvin tärkeä kysymys, sillä se 
ulottuu pidemmälle kuin teollisuus 4.0.” 

”Voin kertoa teille, ettemme todellakaan ole hävinneet 
tekoälyä koskevaa sotaa amerikkalaisia ja kiinalaisia vastaan. 
Toivoakseni pääsen tekemään eri puolilla maanosaamme  

yhteistyötä niiden kanssa, jotka osallistuvat kanssani tähän 
taisteluun. Olen tästä täysin vakuuttunut.” 

”Kiitos siitä, että sain selventää tätä asiaa. Sitoudun olemaan 
kyseenalaistamatta [sähköisestä kaupankäynnistä annetun 
direktiivin rajoitettua vastuuta koskevaa lauseketta].” 

”[Tulevaisuudessa] meidän on myös arvioitava 
sisämarkkinasääntöjä, joita on täydennettävä yritysten 
todellisten tarpeiden pohjalta. Tämä toteutetaan digitaalisia 
palveluja koskevalla säädöksellä, jonka tarkoituksena on 
säännellä erityisesti laajoja digitaalisia alustoja.” 

”[...] mitä tulee digitaalisia palveluja koskevaan säädökseen ja 
sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin mahdolliseen 
muuttamiseen [...], tarkoituksena ei luonnollisestikaan ole 
ottaa käyttöön yleistä valvontaa eikä tarkistaa 
alkuperämaaperiaatetta tai tehdä muutoksi a 
vastuukysymyksiin. Alustojen velvoitteita ja vastuualueita on 
selvästikin tarkoitus käsitellä.” 

”Aion laatia media- ja audiovisuaalial an 
toimintasuunnitelman.” 

Kyberturvallisuuden sisämarkkinat ja yhteinen 
kyberturvallisuusyksikkö 

”Kyberturvallisuusulottuvuus on luonnollisesti olennainen, 
jotta voidaan estää tietoalueemme häviäminen jonain 
päivänä. Kuten tiedätte, tämä aihe on ollut jo pitkään lähellä 
sydäntäni, ja aion henkilökohtaisesti panostaa kaikkiin siihen 
liittyviin osa-alueisiin. Se kattaa päästä päähän kaiken 
sisämarkkinoihin liittyvän toiminnan. Sen vuoksi sillä on 
selvästi rakentava merkitys.” 

”Meidän on pohdittava kyberturvallisuuteen liittyvää 
kysymystä, myös silloin kun valmistamme esineitä [...] . 
Sisäänrakennettu kyberturvallisuus on siten asia, jota haluan 
todella käsitellä kanssanne, sillä meidän on kehitettävä sitä 
edelleen.” 

Tulevaisuuden eurooppalainen teollisuus ja 
sisämarkkinat 

Euroopan teollisuuden tulevaisuuden pitkän aikavälin 
strategia 

”Tässä yhteydessä työni keskittyy kolmeen keskeiseen 
painoalueeseen. Ensiksi on käsiteltävä sisämarkkinoide n 
nykyaikaistamista. Työtä on vielä paljon, ja me tiedämme sen. 
Tarvitsemme kriittistä massaa. Rajoja on tietysti supistettava 
[...].” 

”Tällä vastuualueella on ratkaisevan tärkeää, että digitalisaatio 
koskee kaikkia talouden aloja – kaikenlaisia palveluja ja 
teollisuutta (99,8 prosenttia on luonnollisesti pk-yrityksiä, 
mutta on otettava huomioon myös kulttuuriala ja tietysti 
matkailu). Minun tehtäväni on siten toimia todella kaikilla 
aloilla ja auttaa niitä muuttumaan.” 

Kiertotalous 

”Aion edistää yhdessä kaikkien muiden kollegion jäsenten 
kanssa kunnianhimoisen vihreän kehityksen ohjelman 
toteutumista, jotta Euroopasta tulee ensimmäinen 
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hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Aiomme 
yhdessä Frans Timmermansin kanssa luoda vihreän 
kehityksen ohjelman teollisen pilarin, laatia uuden 
kiertotalousstrategian, keskittyä uudelleen julkisten 
hankintojen politiikkaan ja ehkä vielä siirtyä päästöttömiin 
ajoneuvoihin, sillä meidän on otettava opiksemme ja jätettävä 
dieselgate-skandaali taaksemme.” 

”Vihreä politiikka on toimintani keskiössä. Meidän on 
investoitava voimakkaasti siirtymää edistävään teknologiaan, 
kuten totesin [...] tällä alalla Eurooppa voi voittaa, sen täytyy 
voittaa ja se voittaa.” 

Pk-yritysstrategia ja pk-yrityslähettiläät 

”Tehtävänäni on myös suojella pk- ja start-up-yrityksiä ja tukea 
uusia työllisyyden muotoja siten, että varmistetaan 
oikeudenmukainen kilpailu muiden maanosien jättiyritysten 
kanssa ja taataan erityisesti sosiaaliset oikeudet kaikille.” 

”Meidän on autettava pk-yrityksiä mukautumaan mutta myös 
kaikin tavoin yksinkertaistettava niiden olemassaoloa, jotta ne 
voivat kasvaa sisämarkkinoilla ja sisämarkkinoiden avulla, 
esimerkiksi helpottamalla pk-yrityksille tarkoitetun 
rahoituksen ja julkisten hankintasopimusten saantia tai 
auttamalla pk-yrityksiä asiantuntemuksensa suojaamisessa.” 

”[Pk-yritysstrategia kattaa seuraavat viisi kohtaa:]  
Ensimmäinen kohta koskee lainsäädännöllisten ja 
hallinnollisten esteiden poistamista. Toisessa kohdassa 
käsitellään maksuviivästysdirektiivin soveltamisen 
tehostamista. Maksuviivästykset ovat yhä syynä lähes 
30 prosentissa pk-yritysten konkursseista. Kolmas kohta 
koskee pk-yritysrahoituksen aktiivista tukea. Käytössämme on 
välineitä rahoituksen lisäämiseksi. Neljännessä kohdassa 
käsitellään sisämarkkinoiden mukauttamista pk-yritysten 
erityispiirteiden mukaisesti. Tässä yhteydessä käsittelemme 
esteitä. Lopuksi viides kohta koskee taitojen, erityisesti 
digitaalisten taitojen, kehittämistä. Mainitsin tämän jo 
aiemmin, ja kyseessä on hyvin tärkeä seikka. 

En ole aiemmin puhunut tästä, mutta kestävyys on myös 
erittäin tärkeä kysymys. Kun puhumme rakennusalast a, 
kysymys on luonnollisesti sellaisista aiheista kuin eristäminen, 
nollaenergiarakennukset ja olemattomat hiilidioksidipäästöt. 
Ne vaativat monenlaista osaamista. Olen keskustellut tästä 
aiheesta jo komission jäsenen Nicolas Schmitin kanssa; 
aiomme tietysti tehdä yhteistyötä tämän viimeksi mainitun 
aiheen parissa. Totean vielä kerran, koska aihe on tärkeä: en 
ole vielä maininnut pk-yrityslähettiläitä, enkä ole vielä 
nimennyt ketään, sillä en ole vielä tavannut ketään. On vielä 
liian aikaista. Pk-yrityslähettiläillä tulee olemaan hyvin tärkeä 
rooli kentällä komission edustajina.” 

Sisämarkkinoiden päivittäinen toiminta 

”Aion valmistella [...] sisämarkkinoiden nykyaikaistamist a. 
Tehtävää on vielä paljon. Meidän on saavutettava kriittinen 
massa. Esteitä on tietysti alennettava [...].” 

”[...] digitalisaatio vaikuttaa [...] kaikkiin taloutemme aloihin. 
Sen vuoksi tehtäväni on auttaa koko teollisuutta 
muutoksessa.” 

”Tämän vastuualueen yhteydessä totean, että sisämarkkinoit a 
varten tarvitaan kolmitahtinen menetelmä, jolla varmistetaan 
suojelu, muutos ja tulevaisuudennäkymät.” 

”Tärkeintä on suojelu, jotta sisämarkkinat ja niitä koskevat  
säännöt mahdollistavat päivittäin miljoonien tuotteiden 
ostamisen ja myynnin kuluttajille turvallisella tavalla. 
Sisämarkkinoiden suojelu koskee myös eurooppalaisia 
työntekijöitä, jotka voivat vapaasti tarjota palvelujaan kaikissa 
jäsenvaltioissa ammattipätevyyden tunnustamisen ansiosta.” 

”Meidän on varmistettava myös, että sisämarkkinasäänt öj ä 
sovelletaan asianmukaisesti, jotta niiden avulla voidaan 
jatkossakin edistää lähentymistä ja kasvua kaikissa unionin 
jäsenvaltioissa. Korostan, että tämä koskee kaikkia 
jäsenvaltioita työntekijöiden suojelusta ja työoloista 
tinkimättä.” 

”Aion myös varmistaa, että sisämarkkinat suojaavat  
ulkopuolelta tulevalta kilpailulta silloin, kun se on vilpillistä.” 

”Tarkoituksena on ennakoida ja tukea muutosta, joka samall a 
tarjoaa tilaisuuden auttaa sellaisia ihmisiä, joiden on 
hankittava pätevyys tai joiden on pätevöidyttävä tai 
kouluttauduttava uudelleen uusia työpaikkoja varten. Kolmas 
haaste eli sosiaalinen haaste on vastuualueellani aivan yhtä 
tärkeä kuin kaksi muuta haastetta, jotka koskevat ympäristöä 
ja digitalisaatiota.” 

”Haluaisin todeta hyvin selvästi, että vastustan kaikkia uusia 
esteitä. Aihe on arkaluontoinen. Esteitä syntyy toisinaan, ja 
joissakin valtioissa ei noudateta sääntöjä. Sen vuoksi tuen 
parlamenttia sen pyrkiessä varmistamaan, että sääntöj ä 
noudatetaan.” 

”Haluaisin ilmoittaa hyvin selvästi, etten aio käynnistää 
uudelleen palveludirektiivin käsittelyä. [...] Aion kuitenkin 
tehostaa sen täytäntöönpanoa, koska se on olemassa ja sitä 
olisi sovellettava sääntöjen mukaisesti.” 

”Aion torjua alueellista protektionismia.” 

”Hyväksyn tyytyväisenä tehtäväni, [joka koskee esteiden 
poistamista rajat ylittävältä palvelujen tarjoamiselta].” 

Tasapuoliset toimintaedellytykset 

”Saanen todeta tästä aiheesta, että meidän on tuettava 
Euroopan uutta kasvustrategiaa. Sisämarkkinoilla olisi 
noudatettava sääntöjä, jotka ovat suotuisia kaikille yrityksille 
– ja tarkoitan todellakin kaikkia yrityksiä:  pieniä, keskisuuria ja 
suuria.” 

Puolustusteollisuus ja avaruusala 

Euroopan puolustusrahaston valvonta 

”Puolustuskysymys on tietysti erittäin keskeinen aihe 
Euroopan puolustusrahaston ansiosta. Siitä hyötyvät varsinkin 
kaikki pk-yritykset, ja huolehdin tästä asiasta aivan erityisesti.” 

Vahva ja innovatiivinen avaruusala 

”Haluan tehdä tämän asian selväksi: avaruusala on täysin 
välttämätön. Eurooppa on avaruusalalla toiseksi tärkein 
maanosa, ja näin on oltava jatkossakin. Tämä on ensisijaisen 
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tärkeää riippumattomuutemme ja itsenäisyytemme  
kannalta.” 

”Tulevaisuuden ennakointi tarkoittaa loppujen lopuksi  
kunnianhimoista toimintaa puolustusteollisuudessa ja 
avaruusalalla. Eurooppa tarvitsee tietysti itsenäisen pääsyn 
avaruuteen, mutta sen on myös investoitava jatkossaki n 
sellaisiin huippuluokan järjestelmiin kuten Copernicus tai 
Galileo. Aion luonnollisesti paneutua tähän asiaan.” 

Matkailu 

”Meidän on pyrittävä luomaan [...] arvoketjustrategia ja 
arvoketjuja kaikilla aloilla, [muun muassa] matkailualalla, ja 
niillä on tuettava koko ekosysteemin muuttumista 
massaturismiin ja uusien foorumien kehitykseen 
vastaamiseksi, jotta Eurooppa säilyttää jatkossakin asemansa 
tärkeimpänä matkailukohteena maailmassa.” 

Eturistiriidat ja etiikka 

”Tämä tarkoittaa tarkalleen sanottuna sitä, että myin 
osakemarkkinoilla kaikki omistamani osakkeet jo ennen kuin 
tulin tänne. Luovuin myös kaikista – todellakin kaikista – 
toimeksiannoistani. [...] Haluan ilmoittaa selvästi myös 
seuraavan seikan: on täysin mahdotonta, että suosisin joitakin 
yrityksiä. Euroopan komissiolla on sääntöjä, joilla on 
varauduttu näihin kysymyksiin. Tällaisia sääntöjä ovat  
erityisesti komission jäsenten toimintasääntöjen 2 artiklan 
6 kohta ja 4 artikla. Aion yksinkertaisesti sanottuna noudattaa 
sääntöjä tunnollisesti ja avoimesti kaikkien muiden komission 
jäsenten tavoin. Sen vuoksi kaikissa taloudellisissa 
kysymyksissä, jotka liittyvät suoraan yhtiöön, josta olen 
äskettäin eronnut, tai johonkin kyseisen yhtiön tytäryhtiöön, 
jäävään itseni puheenjohtajan suostumuksell a 
automaattisesti toimintasääntöjä noudattaen.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

YLVA JOHANSSON 
Komission jäsenehdokas 
Sisäasiat 

Komission jäsenehdokas Ylva Johansson oli 1. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti 
kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa 
sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä 
toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 
 yleinen lähestymistapa 
 yhteiset eurooppalaiset arvot 
 uusi alku muuttoliikekysymyksissä 
 sisäinen turvallisuus. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63246/20191002RES63246.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60741/ylva-johansson-ruotsi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60741/ylva-johansson-ruotsi
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62642/20190930RES62642.pdf
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Yleinen lähestymistapa 
”Olen sitoutunut vakaaseen ja näyttöön perustuvaan [...]  
päätöksentekoon vastuualueeseeni kuuluvilla toiminta-
aloilla. Tavoitteenani on soveltaa paremman sääntelyn 
periaatteita tulevien ehdotusten laatimiseen 
vastuualueellani.” 

”[...] mielestäni on tärkeää sisällyttää sukupuolinäkökul ma 
kaikkiin toimiin, joita toteutamme.” 

Yhteiset eurooppalaiset arvot 
”Euroopan unioni perustuu arvoihin, joiden on oltava ohjaavi a 
periaatteitamme. En aio puolustaa näitä arvoja ja puhua 
niiden puolesta kovaan ääneen ainoastaan Euroopan 
unionissa vaan myös muualla maailmassa. Mielestäni on 
ensiarvoisen tärkeää suojella demokratioitamme populismilta 
ja ääriliikkeiltä ja puhua aina ihmisoikeuksien puolesta.” 

”Vakuutan teille, että lapsen etu ja sukupuolinäkökulma ovat  
toimintamme edellytyksiä ja että ne on otettava huomioon 
kaikessa päätöksenteossa.” 

Uusi alku muuttoliikekysymyksissä 

Uusi maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus 

”Ensisijainen tavoitteeni [...] on laatia uusi maahanmuutto- ja 
turvapaikkasopimus. Sen toteuttaminen on vaikeaa, mutta [...]  
epäonnistumiseen ei ole varaa [...] Meillä on oltava yhteinen 
eurooppalainen maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus.” 

”Minun on luotettava siihen, että jäsenvaltiot ovat valmiita 
ottamaan vastaan uudelleen sijoitettavia maahanmuuttaji a. 
Uudelleensijoittamisten määrä on viime vuosina kasvanut  
EU:ssa. Olen siitä ylpeä. Meidän olisi mielestäni jatkettava tällä 
linjalla [...]” 

 ”[...] haluan tehdä selväksi yhden asian: 
solidaarisuusmekanismi ei ole Euroopan unionissa 
vapaaehtoinen, eikä sen pitäisikään olla.” 

Turvapaikkasääntöjen uudistuksen käynnistämine n 
uudelleen 

”[...] jokaisen jäsenvaltion velvollisuutena on ottaa vastaan ja 
käsitellä turvapaikkahakemuksia sekä määrittää, 
palautetaanko hakijat vai onko palauttaminen 
palauttamiskiellon periaatteen vuoksi mahdotonta. [...]  
Komissio voi auttaa jäsenvaltioita ja helpottaa näiden asioiden 
käsittelyä [...] Tämä koskee jokaista jäsenvaltiota. Komissio ei 
voi olla vastuussa tästä asiasta.” 

Turvapaikka- ja palauttamissääntöjen välisten 
puutteiden korjaaminen 

”Vaikka meidän on noudatettava arvojamme ja oikeudellisia 
velvoitteitamme suhteessa kansainvälistä suojelua 
tarvitseviin ihmisiin, meidän on varmistettava myös, että 
ihmiset, joilla ei ole oikeutta jäädä Euroopan unioniin, 
palautetaan. Viime vuonna vain kolmannes poistumaan 
määrätyistä todella palautettiin.” 

 ”Aion tehostaa palauttamiseen liittyviä toimia. [...] meidän on 
mielestäni toimittava selkeämmin ja tehostettava 

menettelyjämme sekä poistettava porsaanreiät sellaisten 
maahanmuuttajien väliltä, joista toiset on oikeutettu jäämään 
Euroopan unioniin ja toiset on määrätty palautettaviksi.” 

 ”Mielestäni meidän olisi laadittava uusia 
takaisinottosopimuksia kolmansien maiden kanssa. Tämä on 
hyvin tärkeä näkökohta, ja komissio voi auttaa tässä työssä. 
Tiedän, että jäsenvaltiot ovat tehneet joissakin tapauksissa 
omia sopimuksiaan, ja mielestäni me tarvitsemme myös 
komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 
määrittääksemme tehokkaimman mahdollisen 
takaisinottotavan, koska sellaista tarvitaan.” 

Etsintä- ja pelastustoiminta 

”Etsintä- ja pelastustoimintaa koskeva kestävämpi , 
luotettavampi ja pysyvämpi lähestymistapa on keskeinen 
tekijä uudessa maahanmuutto- ja turvapaikkasopimukse ssa. 
Tehtäväni on selvästikin korvata tilapäiset ratkaisut.” 

”Tiedän, että parlamentilta oli pyydetty suuntaviivoja sen 
selkeyttämiseksi, ettei todellista humanitaarista apua pitäisi 
koskaan kriminalisoida. Odotan pääseväni tutustumaan tähän 
kysymykseen lähemmin, ja uskon, että se voisi olla 
edistysaskel.” 

Lailliset maahantuloväylät Euroopan unioniin 

 ”Työskentelen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan 
tehostaa uudelleensijoittamista ja harkita humanitaarise n 
avun käytävien perustamista kiireellisimpiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.” 

”Voimme auttaa maahanmuuttajia myös tekemällä 
yhteistyötä esimerkiksi YK:n viranomaisten kanssa. Mielestäni 
meidän olisi tehtävä jatkossakin sopimuksia kolmansien 
maiden kanssa, ja uskon, että laillisten maahantuloväylie n 
kehittämisen Euroopan unioniin on oltava tärkeä osa 
tämäntyyppisiä sopimuksia. Sen vuoksi tarvitsemme myös 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvää yhteistyötä kolmansien 
maiden kanssa.” 

”Olen yhtä mieltä siitä, että taloudellisten muuttajien kannalta 
on tärkeää kehittää parempia laillisia maahantuloväyl i ä 
Eurooppaan sekä uudelleensijoittamista että Eurooppaan 
työn vuoksi tulevia laillisia maahanmuuttajia varten.” 

”Olen tietoinen humanitaarisia viisumeita koskevast a 
ehdotuksesta. Voisimme jatkaa tämän aiheen käsittelyä.” 

Yhteistyön lujittaminen lähtö- ja kauttakulkumaiden 
kanssa 

”EU:n yhteistyö Turkin ja Libyan kanssa ei [...] haittaa 
maahanmuuttajien ihmisoikeuksien toteutumista. 
Maahanmuuttajien oikeuksia ja ihmisoikeuksia loukataan, 
mutta se ei johdu yhteistyöstä. Voimme auttaa 
maahanmuuttajia myös tekemällä yhteistyötä esimerkiksi 
YK:n viranomaisten kanssa. Mielestäni meidän olisi jatkossaki n 
tehtävä sopimuksia kolmansien maiden kanssa [...]. Sen vuoksi  
tarvitsemme myös maahanmuuttokysymyksiin liittyvää 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.” 
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Ihmiskauppiaiden ja ihmissalakuljettajien vastainen 
toiminta 

”On moraalinen velvollisuutemme pelastaa ihmishenkiä 
merellä. Tämä liittyy ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppiaiden 
vastaisen toiminnan tehostamiseen. Meidän on lisättävä 
toimia ihmissalakuljettajien julman liiketoimintamallin ja sen 
taustalla olevien rikollisverkostojen romuttamiseksi.” 

”Ihmissalakuljettajien liiketoimintamallin tuhoaminen on 
mielestäni todella tärkeää. Voimme havaita, että ihmisiä 
salakuljettavat henkilöt harjoittavat myös muunlaist a 
salakuljetusta. He ovat järjestäytyneitä rikollisia, jotka 
ansaitsevat toiminnallaan tällä hetkellä todella hyvin, joten 
meidän on torjuttava tätä liiketoimintamallia.” 

”Mielestäni on erittäin tärkeää, että tehostamme ihmiskaupan 
vastaista toimintaa, ja olen valmis harkitsemaan uusia 
lainsäädäntöehdotuksia tällä alalla [...].” 

Euroopan raja- ja merivartioviraston vahvistaminen 

”[...] ulkorajojemme turvaamiseksi on selvää, että komission 
on avustettava jäsenvaltioita ulkorajojen suojelussa. Sen 
vuoksi tehostamme niin voimakkaasti esimerkiksi Frontexiin 
liittyviä toimia. Tavoitteena on tietysti parantaa ulkorajojen 
suojelua, ja komission ja virastojen tehtävänä on työskennellä 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa [...].” 

Schengen-alue 

”[...] keskeinen tavoitteeni on pikainen paluu kaikilta osin 
toimivaan Schengen-alueeseen, jossa ei suoriteta 
sisärajatarkastuksia.” 

”Tällä toivottavasti pohjustetaan myös Schengen-alueen 
tulevaa laajentumista.” 

”[...] rikkomusmenettelyn käynnistäminen on aina viimeinen 
keino. Se on komission tehtävä, joten se voisi olla aina 
mahdollista. Uskon kuitenkin [...], ettei minun pitäisi käyttää 
sitä ensimmäisenä keinona. Minun olisi mielestäni aloitettava 
maiden kanssa vuoropuhelu ja pyrittävä löytämään muita 
ratkaisuja ennen rikkomusmenettelyn käynnistämistä.” 

Sisäinen turvallisuus 
”[...] emme voi kohdata kansalaisiamme, jotka ovat  
järjestäytyneen rikollisuuden tai terrorismin uhreja, todeten, 
että ”emme voineet puolustaa teitä, koska he käyttivät uutta 
teknologiaa”. Ymmärrän, ettette tarkoittaneet tätä, mutta 

meidän on pystyttävä tehostamaan tähän aiheeseen liittyviä 
toimiamme.” 

”Tällaisten rikosten uhreiksi joutuvat liian usein kaikkein 
haavoittuvimmat yhteiskuntamme jäsenet. Uskon vankasti , 
että yhteiskunnan on suojeltava heitä, ja aion puolustaa heitä 
voimakkaasti.” 

Terrorismin ehkäiseminen, siltä suojautuminen ja sitä 
koskevien syytteiden nostaminen 

”Keskeisenä tavoitteenani on korjata EU:n sisäistä 
turvallisuutta koskevan toimintamallin puutteet ja varmistaa, 
että unioni on tehtävänsä tasalla. Pyrin kehittämään toimivan 
turvallisuusunionin [...] Se merkitsee, että on varmistettava 
voimassa olevan lainsäädännön tehokas täytäntöönpano. Se 
merkitsee myös turvallisuuspuitteissa jäljellä olevien 
puutteiden korjaamista. Järjestäytynyt rikollisuus, 
huumausaineet, ihmiskauppa, lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja riisto ovat mielestäni kaikki keskeisiä 
painopisteitä.” 

”Voimme havaita, että järjestäytyneet rikolliset ovat yhä 
ammattimaisempia ja kehittävät liiketoimintamalliaan. 
Meidän on panostettava Euroopan tasolla tämän alan toimiin, 
jotta voimme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta oikealla 
tavalla.” 

”Mitä tulee kotimaihinsa mahdollisesti palaaviin 
terroristitaistelijoihin, kunkin jäsenvaltion on päätettävä tästä 
asiasta itse, mutta komissio voi auttaa helpottamaan 
yhteistyötä, jotta heitä voidaan todella saattaa oikeuden 
eteen ja rangaista terroriteoista.” 

”Meidän on Euroopan unionissa parannettava poliisivoimien 
välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä Europolin kanssa. Kuten jo 
totesin vastatessani aikaisempaan kysymykseen, mielestäni 
kiireellisin asia on luottamus.” 

Radikalisoitumisen torjunta 

”Kaikentyyppisen radikalisoitumisen torjunta on myös 
asialistani kärjessä.” 

”[...] radikalisoitumisen torjuminen [...] on mielestäni myös 
hyvin tärkeää. Tässä työssä on noudatettava kokonaisvaltaist a 
lähestymistapaa kussakin jäsenvaltiossa, mutta EU voi auttaa 
ja tarjota myös alaan liittyvää asiantuntemusta. Pidän sitä 
erittäin tärkeänä.” 

”Aion työskennellä väsymättä rajoittaakseni terroristien 
mahdollisuuksia suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa iskuja.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

JANEZ LENARČIČ 
Komission jäsenehdokas 
Kriisinhallinta 

Komission jäsenehdokas Janez Lenarčič oli 2. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
kehitysvaliokuntaan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan kuuluvien 
parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. 
Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun 
Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 
 Euroopan pelastuspalvelu ja humanitaarinen apu. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60744/janez-lenarcic-slovenia
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Euroopan pelastuspalvelu 
Tehokkuus ja vaikuttavuus 

”EU:n on parannettava valmiuksiaan auttaa nopeasti ja 
tehokkaasti yhä useampia avun tarpeessa olevia ihmisiä.” 

”Kriisinhallinnasta vastaavana komission jäsenenä ja EU:n 
hätäavun koordinointikeskuksen johtajana tärkein tavoitteeni 
on tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä mahdollisimman 
nopeasti ja tehokkaasti ja täysin humanitaaristen 
periaatteiden mukaisesti. Tässä yhteydessä aion maksimoida 
kriisitoimintamme tehokkuuden ja vaikuttavuuden, jotta sillä 
pystytään saavuttamaan mahdollisimman monia avun 
tarpeessa olevia ihmisiä.” 

”Aion vahvistaa EU:n hätäavun koordinointikeskusta, jotta se 
pystyy reagoimaan viipymättä ja tehokkaasti monenlaisiin 
kriiseihin.” 

”Aion työssäni parantaa Euroopan unionin valmiuksia 
reagoida sellaisiin vaikutukseltaan suuriin vaikkaki n 
epätodennäköisiin hätätilanteisiin, kuten säteily- tai ydinalan 
kriisitilanteisiin.” 

”Pyrin ensiksi varmistamaan, että meillä on tarvittava määrä 
palontorjuntalentokoneita.” 

RescEU 

”Aion määrätietoisesti jatkaa rescEU-järjestelmän – EU:n 
parannetun pelastuspalvelumekanismin – tehostettua 
täytäntöönpanoa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. 
Meidän on vahvistettava valmiuksiamme puuttua 
metsäpaloihin, akuutteihin lääketieteellisiin hätätilanteisiin 
sekä kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinkatastrofeihin.” 

Katastrofivalmiudet 

”Viimeaikaiset tapahtumat, muun muassa Portugalin 
kuolonuhreja vaatineet metsäpalot, ovat osoittaneet, että 
meidän on ehkäistävä katastrofeja tehokkaammin ja 
parannettava valmiuksiamme reagoida katastrofeihin silloin, 
kun niitä ei ole saatu ehkäistyä.” 

”Jo nyt on olemassa asioita, joita emme enää pysty 
ehkäisemään, mutta voimme ainakin mukautua niihin. Aion 
käsitellä tätä kysymystä. Tarkoituksenani on puhua 
varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa ja puoltaa 
sitä, että katastrofiriskejä koskeva strategia sisällytettäisiin 
kaikkiin unionin ilmastotoimiin.” 

Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa 

”Meidän on otettava huomioon, että pelastuspalvelu kuuluu 
ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan ja EU:lla on vain 
tukijan rooli. Aion kuitenkin suhtautua tähän rooliin vakavast i  
ja työskennellä intensiivisesti. Tarkoituksenani on 
työskennellä jäsenvaltioiden kanssa ja vakuuttaa ne siitä, että 
yhteistyö on tarpeen koko Euroopan unionille ja sen 
jäsenvaltioille, sillä jos emme ole valmistautuneita katastrofin 
tapahtuessa, silloin on jo liian myöhäistä.” 

Humanitaarinen apu 
”Aion uhrata koko energiani ja käyttää kansainvälisillä ja 
eurooppalaisilla foorumeilla lähes kolmenkymmenen vuoden 
aikana hankkimaani kokemusta, jotta voin auttaa lievittämään 
ihmisten kärsimystä ja tarjota apua kriisien uhriksi joutuneille 

ihmisille. Tällä tavoin vahvistetaan eurooppalaista 
solidaarisuutta, sillä se on arvo, johon uskon vahvasti.” 

Humanitaariset periaatteet 

”EU:ta arvostetaan paljon siksi, että se noudattaa tiukasti 
inhimillisyyttä, tasapuolisuutta, puolueettomuutta ja 
riippumattomuutta koskevia humanitaarisi a 
perusperiaatteita. Aion puolustaa näitä periaatteita 
määrätietoisesti myös tulevaisuudessa.” 

”Yksi näistä periaatteista on puolueettomuuden periaate, jota 
aion puolustaa voimakkaasti. Se merkitsee sitä, että viemme 
humanitaarista apua sinne, missä sitä eniten tarvitaan, 
ihmisten yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten uskonnollisesta 
vakaumuksesta, riippumatta.” 

”Päätökset humanitaarisen avun myöntämisestä olisi tehtävä 
Euroopan unionin muista – esimerkiksi poliittisista, 
sotilaallisista, taloudellisista tai strategisista – tavoitteista 
riippumatta. Aion puolustaa tätä riippumattomuutta myös 
ulkoisen toiminnan yhteydessä.” 

 ”Näiden (humanitaaristen) periaatteiden, muun muassa 
riippumattomuuden ja tasapuolisuuden periaatteen, 
noudattaminen on tarpeen käytännössä. Meillä ei ole varaa 
siihen, että mikä tahansa taho tai kuka tahansa aseelliseen 
selkkaukseen osallistuva henkilö katsoisi meidän olevan 
vastustajan puolella, koska tällöin vaarana olisi, ettei 
humanitaarista apua saataisi vietyä selkkauksen uhriksi 
joutuneelle väestölle. Me saattaisimme konfliktista kärsivät  
ihmiset vaaraan ja ennen muuta me vaarantaisimme  
humanitaaristen työntekijöiden turvallisuuden. [...] tämä on 
Euroopan unionin humanitaarisen avun ehdoton edellytys.” 

Humanitaarinen apu ja EU:n ulkoinen toiminta 

”Humanitaarinen apu on epäilemättä osa Euroopan unionin 
ulkoista toimintaa. Se on kuitenkin aivan erityinen osa. Siihen 
sovelletaan selkeitä periaatteita, jotka poikkeavat kaikista 
muita ulkoisia toimia ohjaavista periaatteista. Tarkoituksenani  
on siis työskennellä tiiviisti yhdessä ulkoisesta yhteistyöstä 
vastaavien kollegoideni kanssa ja puolustaa samaan aikaan 
humanitaarista toimintaympäristöä ja humanitaarisi a 
periaatteita.” 

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus 

”Aion puolustaa tiiviisti kansainvälisen humanitaarisen 
oikeuden tukemista maailmanlaajuisesti. Kannustan 
määrätietoisesti humanitaarisen toimintaympäristön 
säilyttämistä yhteyksissäni valtiollisiin ja valtioista 
riippumattomiin toimijoihin. Emme voi hyväksyä sitä, että 
humanitaarisen alan toimijat ovat yhä useammin 
maalitauluina ja heitä estetään pääsemästä avun tarpeessa 
olevien ihmisten luokse.” 
”Aion työskennellä sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla 
on etuoikeutettuja yhteyksiä aseistettuihin toimijoihin, jotka 
voivat olla joka valtioiden armeijoita tai valtioista 
riippumattomia toimijoita, jotta heidän huomionsa saadaan 
kiinnitettyä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
merkitykseen.” 

”Haluan [...] painottaa, että tämäntyyppisessä koulutuksessa 
(turvallisuusalan operaatiot) käsitellään sellaisia aiheita kuten 
kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja 
sukupuolikysymykset.” 
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Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu 

”Humanitaarisen avun toimintamme täydentää kaikilta osin 
pelastuspalvelutoimintaa. Se ei ole mitenkään ristiriitaista. 
Tilaa riittää molemmille välineille ja mekanismeille, kun 
käsittelemme toimintaa hätätilanteissa, mutta myös silloin, 
kun käsittelemme esimerkiksi ennaltaehkäisy- ja 
varautumistoimia.” 

Selviytymiskyky ja varautuminen 

”Aion tehostaa EU:n pyrkimyksiä estää katastrofit kokonaan, 
samalla kun vahvistetaan valmiuksiamme mukautua 
muuttuvaan ympäristöön. Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutosennusteet, pitkittyneet konfliktit ja 
epävakauden lisääntyminen kaikkialla maailmassa, meidän – 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden – on työskenneltävä 
yhtenäisellä tavalla.” 

Toimielinten välinen yhteistyö 

”Voin vakuuttaa, että aion todellakin työskennellä teidän 
(Euroopan parlamentti) kanssanne yhteistyössä, pitää teidät 
ajan tasalla ja kuunnella teidän näkemyksiänne ja 
huolenaiheitanne.” 

”Aion tehdä tiivistä yhteistyötä korkean edustajan / 
varapuheenjohtajan ja muiden sellaisten kollegion jäsenten 
kanssa, jotka vastaavat muun muassa ilmastonmuutoksen, 
ympäristön ja kehityksen aloista. Tarkoituksenani on 
varmistaa, että katastrofiriskien vähentämisestä tulee kiinteä 
osa toimiamme yhteiskuntiemme ja ekosysteemiemme 
kriisinsietokyvyn parantamiseksi – Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta alkaen.” 

Humanitaarisen avun, kehityksen ja rauhan välinen 
jatkumo 

”Mielestäni on olemassa tarve kehitykseen liittyville toimille, 
niin kutsutulle humanitaarisen avun ja kehitysavun 
jatkumolle. Kannustan sekä kansainvälisistä kumppanuuksi st a 
vastaavaa kollegaani, komission jäsenehdokas Urpilaista että 
hänen vastuullaan olevia komission yksiköitä osallistumaan 
työhön mahdollisimman nopeasti alusta alkaen, sillä jos 
puutumme avustustilanteen pitkän aikavälin tarpeisiin ja 
perussyihin, se voi helpottaa myös siirtymistä 
humanitaarisesta avusta kehitysyhteistyöhön.” 

”Meidän on varmistettava, että ihmiset siirtyvät 
”ensiapuosastolta” mahdollisimman nopeasti  
toipumisvaiheeseen, jotta he voivat hyötyä kestävistä pitkän 
aikavälin ratkaisuista.” 

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa 

”Meidän on otettava huomioon paikalliset erityispiirteet, 
tarjottava parasta mahdollista apua sitä tarvitseville ja 
kiinnitettävä samalla erityistä huomiota kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten naisiin ja 
lapsiin.” 

”Haluan lisätä toimia, joilla voidaan parantaa paikallisten 
toimijoiden mahdollisuuksia tarjota apua kentällä. He 
tuntevat paikallisen tilanteen hyvin, he pystyvät  
työskentelemään tehokkaammin ja he tietävät, mikä toimii.” 

”Edistän johdonmukaisesti sitä, että paikalliset toimijat 
osallistuvat ja sitoutuvat sekä humanitaariseen toimintaan 
että heidän valmiuksiensa kehittämiseen tällä alalla, ja lisäksi  

heidät on saatava mukaan myös esimerkiksi kansallisiin 
koordinointimekanismeihin. Tällä tavoin he voivat osallistua 
aktiivisesti humanitaarisen avun kaikkiin vaiheisiin.” 

EU:n rahoituksen hallinnointi 

”Haluan hyödyntää vankkaa tukea, jota Euroopan unionin 
humanitaarinen apu jo saa unionin kansalaisilta, ja haluan 
vakuuttaa kansalaisille, että jokainen tälle alalle suunnattu 
euro käytetään hyvin. EU:n kansalaisten ja tuensaajien olisi 
oltava tärkein yleisömme. Sen vuoksi asetan etusijalle heidän 
kanssaan käytävän viestinnän.” 

”Takaan, että rahoitus suunnataan apua tarvitseville avoimesti 
ja moitteettoman varainhoidon mukaisesti.” 

Yhteistyö kansainvälisten kumppaneiden kanssa 

”Me luotamme kumppaneihimme, jotka ovat osa 
Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmää, kuten UNICEF, 
UNHCR tai Maailman ruokaohjelma.” 

”Yhdistyneiden kansakuntien ja erityisesti sen 
humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston olisi 
vastattava yleisestä koordinoinnista (kansainvälisessä 
humanitaarisessa ympäristössä). Jos nimitykseni vahvistetaan, 
yksi ensimmäisistä tehtävistäni on ottaa yhteyttä 
Yhdistyneisiin kansakuntiin ja sen humanitaaristen asioiden 
koordinointitoimistoon.” 

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa 

”Kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä toimijoita erityisesti 
humanitaarisen avun alalla. Kokemuksemme  
kansalaisjärjestöjen kanssa työskentelystä on erittäin 
myönteinen; ne ovat meille luotettavia ja tehokkaita 
kumppaneita.” 

”Humanitaariseen toimintaan ei saisi koskaan soveltaa 
rikosoikeudellisia seuraamuksia. [...] Ihmisiä ei saa asettaa 
syytteeseen heidän humanitaarisella alalla tekemästään 
työstä.” 

Humanitaarinen apu ja muuttoliike 

”Humanitaarinen apu ei ole muuttoliikkeen hallintaväline. 
Euroopan unionilla on sitä tarkoitusta varten muita välineitä, 
eikä humanitaarinen apu kuulu niihin.” 

”Kun arvioimme humanitaarisen avun tarvetta, me 
keskitymme yleensä ihmisiin, jotka ovat joutuneet siirtymään 
kotiseudultaan ja ovat pääasiassa pakolaisia. Tämä ei tarkoita 
sitä, että meidän olisi evättävä humanitaarinen apu 
maahanmuuttajilta, esimerkiksi taloudellisilta muuttajilta. [...]  
humanitaarisen avun antaminen perustuu tarpeeseen eikä 
asemaan.” 

”Tuen jatkossakin periaatteellista kantaa, kun on kyse  
palauttamisesta. Se tarkoittaa, että me kannatamme ja 
edistämme palautuksia, jotka ovat turvallisia, ihmisarvon 
mukaisia ja kestäviä – ja jotka ovat vapaaehtoisia, mikä on 
ehkä vieläkin tärkeämpää.” 

Yksityissektorin asema 

”Meidän olisi pohdittava mahdollisuutta ottaa yksityissektori 
mukaan toimintaan. Kun näin tehdään, seuraavan asian olisi 
oltava selvää: se ei saisi tapahtua humanitaariseen apuun 
sovellettavien periaatteiden kustannuksella. Se on selvää.” 
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”Näin ollen kukaan ei saisi tehdä humanitaarisesta avust a 
elinkeinoa. Sen ei pitäisi olla mahdollista, eikä se saisi olla 
vaihtoehto. Humanitaarinen apu on jalo tehtävä. Se ei ole 
kaupallista toimintaa, eikä siitä saa koskaan sellaista 
tullakaan.” 

Ilmastonmuutos 

”Meidän on vastattava paljon tehokkaammin ja nopeammi n 
jo havaittavissa olevien ilmastonmuutoksen vaikutusten 
aiheuttamiin haasteisiin.” 

”Sitoudun työskentelemään erityisesti Yhdistyneiden 
kansakuntien kanssa, koska Yhdistyneet kansakunnat on YK:n 
pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen vartija. 
Aion työskennellä kumppaneidemme kanssa kuvaamanne  
ilmiön (ilmastonmuutoksen vuoksi kotinsa jättämään 
joutuneet ihmiset) määrittelemiseksi, koska yksi asia on 
varmaa: nämä ihmiset tarvitsevat suojelua.” 

Naiset ja tytöt 

”En voi kuvitella humanitaarista apua, jossa ei puututa 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, erityisesti naisten 
ja tyttöjen, erityistarpeisiin ja kiinnitetä niihin erityistä 
huomiota. [...] Humanitaarista apua antaessamme meidän olisi 
siten pidettävä mielessämme naisten ja tyttöjen erityistilanne, 
ja humanitaarisen työmme kaikkiin vaiheisiin olisi 
sisällytettävä siihen liittyviä toimenpiteitä, kuten 
ennaltaehkäisyä ja suojelua. [...] Meidän olisi muistettava 
nämä erityistarpeet, jotka mielestäni kattavat seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon palvelujen tarpeen aina, kun 
olemme tekemisissä seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhrien kanssa.”

Koulutus 

”Koulutus on yksi painopisteistäni, kun käsittelen 
humanitaarista apua. Humanitaarisessa avussa keskityttiin 
perinteisesti elintarvikeapuun, asumiseen, vesi- ja 
jätevesihuoltoon sekä perusterveydenhuoltoon. Tiedämme  
kuitenkin, että syyskuussa lasten on mentävä kouluun. He 
eivät voi odottaa esimerkiksi humanitaarisen tilanteen 
paranemista ja kehitystoimien täytäntöönpanoa.” 

”Koulutuksessa ei tehdä minkäänlaista eroa sukupuolen 
perusteella. Ei minkäänlaista. Tämä on yksi keskeisistä 
eurooppalaisista arvoista. Aion vaatia, että meidän on 
järjestettävä koulutusta kriisitilanteissa ja että meidän on 
varattava siihen riittävästi rahoitusta, sillä meillä ei ole varaa 
menettää lapsisukupolvia, jotka eivät pääse kouluun 
joutuessaan elämään kriisitilanteessa. Meidän olisi pyrittävä 
ulottamaan tällainen koulutuskäsitys kriisitilanteisiin.” 

Humanitaarisen avun rahoittaminen 

”Korostan, että EU:n on pantava kirjaimellisesti täytäntöön 
kaikki tekemänsä sitoumukset, ja erityisesti ne, jotka sisältyvät  
Grand Bargain -sopimukseen (uusi diili).” 

”Meidän on pyrittävä vastaamaan kansalaisjärjestöjen 
tarpeisiin mutta vaadittava samaan aikaan, että rahastojen 
varainhoitoon sovelletaan asianmukaisi a 
valvontatoimenpiteitä ja takeita, sillä niissä on tosiasiassa 
kysymys EU:n veronmaksajien varoista.” 

Aseelliset selkkaukset 

”Jos minut nimitetään humanitaarisesta avusta ja 
kriisinhallinnasta vastaavaksi komission jäseneksi, minun on 
korostettava, että meidän olisi toimittava johdonmukaisesti ja 
huolehdittava siitä, ettei aseiden vienti pahenna 
humanitaarista kriisiä.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

JUTTA URPILAINEN 
Komission jäsenehdokas 
Kansainväliset kumppanuudet 

Komission jäsenehdokas Jutta Urpilainen oli 1. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
kehitysvaliokuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, 
jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu 
komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat 
muun muassa seuraavia aloja: 
 kestävien kumppanuuksien rakentaminen. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-jutta-urpilainen_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fi/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63148/20191001RES63148.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-suomi
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/hearings2019/komissaariehdokkaiden-kuulemiset-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-suomi
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62677/20190930RES62677.pdf
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Kestävien kumppanuuksien rakentaminen 

Kattava Afrikka-strategia 

”Jos nimitykseni komission jäseneksi vahvistetaan, 
tavoitteenani on rakentaa kattava EU:n Afrikka-strategia EU:n 
ja Afrikan kestävien investointien ja työpaikkojen allianssin 
pohjalta. Tässä yhteydessä aion tehdä yhteistyötä korkean 
edustajan / varapuheenjohtajan ja muiden komission 
jäsenten kanssa. Kumppanuus naapurimantereen kanssa on 
syventynyt taloudellisesti, mistä sekä Afrikan että Euroopan 
kansalaiset ovat hyötyneet, ja yksityissektori on osallistunut  
työpaikkojen luomiseen ja uusien taitojen hankkimiseen. 
Haluan jatkaa tällä tiellä edistäen molemminpuolisia 
etujamme ja parantaen valmiuksiamme hyötyä 
mahdollisuuksista yhdessä. Meidän on jätettävä taaksemme  
vanha käsityksemme Afrikasta epävakaana ja köyhänä 
mantereena. Sen sijaan meidän on otettava avoimin mielin 
vastaan kuva nuoresta Afrikasta, joka on toivon ja vauraude n 
manner.” 

”Meidän on mielestäni sisällytettävä kattavaan Afrikka-
strategiaan maatalous, kauppa ja ympäristönäkökohdat . 
Uskoakseni strategia tarjoaa meille uuden mahdollisuude n 
myös maatalouden tukemiseen Afrikassa. Siksi se on 
mielestäni juuri sellainen uusi väline, jota me voimme  
käyttää.” 

”Kun tarkastelemme Afrikan roolia, Afrikan tulevaisuus on 
mielestäni yhtä kuin Euroopan tulevaisuus. Nämä kaksi  
mannerta ovat sidoksissa toisiinsa. Siksi tietysti haluaisin 
käsitysten muuttuvan, [...]. Afrikassa elää 1,2 miljardia ihmistä, 
ja yli puolet heistä on alle 25-vuotiaita. Se on siis 
mahdollisuuksien maanosa, ja meidän on tietysti tuettava tätä 
myönteistä näkemystä.” 

”[...] Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että Afrikka-
strategia – kattava Afrikka-strategia – on yksi tähän 
tarkoitukseen sopivista välineistä. Se on väline, jonka avulla 
voidaan rakentaa kumppanuutta Afrikan kanssa mutta myös 
saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Sen pitäisi olla 
kokonaisvaltainen strategia, jotta lähestymistavalla voidaan 
kattaa eri politiikan alat. Siinä on käsiteltävä kauppaa, 
maataloutta, ympäristöä ja muita aloja. Olen aloittamassa sen 
valmistelua yhdessä korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
Josep Borrellin kanssa, mutta haluan painottaa koko kollegion 
sitoutumisen merkitystä. Se ei voi olla minun prosessini, eikä 
se voi olla meidän prosessimme. Sen on oltava koko kollegion 
prosessi.” 

 ”Henkilökohtaisesti pidän [...] avoimuutta hyvin tärkeänä 
arvona. Tietysti jos pohdimme, minkälainen on Afrikka-
rahaston tai yleensä erityyppisten rahastojen tulevaisuus – 
parlamentilla pitäisi mielestäni olla siinä tärkeä rooli.” 

Cotonoun sopimuksen jälkeinen sopimus 

Ensisijaisena tavoitteenani on myös saattaa loppuun 
neuvottelut Cotonoun sopimuksen jälkeisestä sopimuksest a. 
Meidän on toteutettava kansainvälisellä tasolla EU:n sekä 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden välinen 
nykyaikainen, strateginen ja vaikutusvaltainen allianssi, joka 
palvelee yhteisiä etujamme ja kaikkia kansalaisiamme. Voin 
vakuuttaa teille tänään, etten aio sitoumuksessani luopua 
tulevan kumppanuuden asianmukaisesta parlamentaarisest a 

ulottuvuudesta. Euroopan unioni ammentaa voimansa 
kaikista toimielimistään. Haluan siksi korostaa, että sitoudun 
pyrkimään samaan päämäärään yhdessä muiden toimielinten 
kanssa. Vahvistamme EU:n johtoaseman maailmassa 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitystuen alalla. 
Kansanedustajana uskon todellakin edustukselliseen 
demokratiaan, ja teen kaikkeni komission ja Euroopan 
parlamentin välisen erityisen suhteen vahvistamiseksi ja 
syventämiseksi.” 

”Mielestäni parlamentaarisen ulottuvuuden on sisällyttävä 
myös tulevaan yhteistyöhön AKT-valtioiden kanssa. Sen on 
oltava osa yhteistyötä. [...]. Mielestäni kaikkein tärkeintä on 
huolehtia siitä, että parlamentaarinen ulottuvuus sisältyy 
siihen jollakin tavoin – muodossa tai toisessa. Keskustelemme 
tästä asiasta ehdottomasti, jos aloitan työni komission 
jäsenenä marraskuun alussa. Se on yksi painopisteistäni. Aion 
osallistua Ruandassa marraskuussa järjestettävään 
parlamentaariseen edustajakokoukseen.” 

Kokonaisvaltainen kumppanuus maahanmuuttajien 
lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa 

”[...] noin 85 prosenttia maahanmuuttajista elää 
kehitysmaissa. Voimme siis mielestäni tukea 
kehitysyhteistyön avulla kyseisiä maita – niin lähtömaita kuin 
myös kauttakulkumaita.” 

”Meidän on noudatettava oikeusvaltioperiaatetta ja 
ihmisoikeuksia. Tämä on minulle täysin selvää, ja olen tietysti 
hyvin sitoutunut tähän lähestymistapaan komission 
jäsenehdokkaana.” 

”En oikeastaan usko, että muuttoliikekriisi tai 
muuttoliikekysymykset yleensä voitaisiin ratkaista ainoastaan 
asettamalla ehtoja [...]. Kuten jo aikaisemmin totesin, tästä 
näkökulmasta katsottuna komission pitäisi mielestäni 
noudattaa yhtä muuttoliikepolitiikkaa ja koko kollegion olisi 
tietysti tuettava sitä. Kehitysyhteistyö ja kehitysapu kuuluvat  
tähän pakettiin, mutta ne eivät voi olla ainut väline. Tämä on 
mielestäni täysin selvää.” 

Kestävän kehityksen tavoitteet 

”Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava Euroopan 
komission jäsen huolehtii kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisesta maailmassa. Tavoitteenani on poistaa 
köyhyys kansainvälisen yhteistyön ja kehitystuen avulla. 
Maailmanlaajuinen vastuumme määritetään 
perussopimuksissa sekä ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa 
koskevissa arvoissamme. Tavoitteenani on toimia strategisesti 
ja tehokkaasti ja varmistaa samalla uusien maailmanlaajuiste n 
realiteettien mukainen kehitys”. 

”Kun maailmanlaajuinen yhteisö siirtyi vuonna 2015 
toteuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteiden sijasta 
kestävän kehityksen tavoitteita, se hylkäsi toimintamallin, joka 
perustui käsitteisiin ”pohjoinen–etelä”, ”avunantaja–
avunsaaja” ja ”kehittyneet ja kehittyvät maat”. 
Maailmanlaajuinen yhteisö määritti sen sijaan 
yleismaailmallisen, kunnianhimoisen ja kauaskantoise n 
suunnitelman, jonka kaikki osapuolet hyväksyivät kaikkia 
osapuolia varten. Euroopan komission jäsenenä varmistaisin, 
että EU on kumppanimailleen luotettava ja vakaa liittolainen 
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niiden pyrkiessä saavuttamaan kestävän kehityksen 
tavoitteet.” 

”Politiikan johdonmukaisuus on tärkeää, ja [...] meidän on 
parannettava sitä kaikessa toiminnassamme.” ”[...] me emme 
voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita ilman politiikan 
johdonmukaisuutta. Sen vuoksi [...] Agenda 2030 -
toimintaohjelma on mielestäni eräänlainen kompassi. Se on 
kehys, jonka kautta meidän olisi tarkasteltava ja analysoitava 
kaikkea eri aloilla tekemäämme poliittista työtä. Emme voi 
tietenkään tehdä tätä vain EU:n toimielimien kautta: 
jäsenvaltioiden on oltava osa prosessia. [...] yhteinen 
suunnittelu ja ohjelmasuunnittelu sekä yhteinen seurantatyö, 
jonka avulla voimme nähdä tulokset ja saavutukset, ovat  
tärkeitä välineitä, joita meidän on käytettävä. [...] Emme pysty 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita ilman politiikan 
johdonmukaisuutta, joka kattaa maatalouden, kaupan ja 
ulkosuhteet. Se on ratkaiseva tekijä. ”[...] 

”Aion keskittyä kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
eriarvoisuuden torjumiseen ja köyhyyden poistamiseen.”  ”[...]  
aion henkilökohtaisesti sitoutua torjumaan eriarvoisuutta, 
sillä se on mielestäni valtava haaste, eikä ainoastaan 
keskitulotason maissa vaan myös lähes kaikissa Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa. Nämä ovat siis ohjaavia periaatteitani. 
Meidän on pystyttävä torjumaan eriarvoisuutta erilaisilla 
välineillä.” 

 ”[...] jos haluamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä, meidän on saatava yksityissektori  
mukaan työhön. Se on välttämätöntä. Muussa tapauksessa 
emme voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita. Toiminta 
on jo aloitettu puheenjohtaja Junckerin käynnistämän 
liittoumaa koskevan aloitteen puitteissa. Sillä on mielestäni 
saavutettu melko hyviä tuloksia. Afrikkaan suunnattuj a 
investointeja on kuitenkin tulevina vuosina lisättävä, ja 
yksityissektorin on luonnollisesti oltava mukana tässä 
lähestymistavassa. [...] Me kaikki siis ymmärrämme, ettemme 
onnistu, vaikka voisimmekin lisätä kehitysyhteistyön julkista 
rahoitusta. Siksi meidän on saatava yksityissektori mukaan, 
mutta tietysti me tarvitsemme myös säädöksiä ja sääntöjä.” 

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen 
vaikutusvallan lisääminen 

”[...] Haluaisin vakuuttaa teille tänään, että olen vahvast i  
sitoutunut sukupuolten tasa-arvon priorisointiin ja sen 
valtavirtaistamiseen kaikilla politiikkamme aloilla ja kaikissa 
ohjelmissamme”. 

”Seksuaali- ja lisääntymisterveys on keskeinen painopiste  
sukupuolten tasa-arvoa edistävässä työssämme. Tämä on 
minulle täysin selvää. [...] Spotlight-aloite on mielestäni tärkeä 
aloite, ja olen täysin sitoutunut jatkamaan tätä työtä 
tulevaisuudessa. Nähdäkseni tarvitsemme sukupuolten tasa-
arvon alalla myös vahvoja kumppanuuksia kaikkialla 
maailmassa. Haluaisin tietysti parantaa ja vahvistaa [...]  
terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta [...], koska mielestäni 
mahdollisuus käyttää terveydenhuoltopalveluja on kaikkien 
perusoikeus, ja sen olisi kuuluttava perusoikeuksiin myös 
kumppanimaissamme.” 

”Voin luvata teille täällä parlamentin edessä, että me 
laadimme kolmannen sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
toimintasuunnitelman. Aion ehdottaa sitä ja olen hyvin 

sitoutunut sen laatimiseen, joten mielestäni se on yksi  
välineistämme sukupuolten tasa-arvon takaamiseksi ja 
edistämiseksi.” 

”Sukupuolten tasa-arvo on keskeinen painopisteeni, joten 
pyrin tietysti suuntaamaan sille myös enemmän resursseja. 
Olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että sukupuolten tasa-
arvo on valtavirtaistettava. Meidän on muistettava, että 
sukupuolten tasa-arvo kuuluu kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Olemme kaikki sitoutuneet kyseisten 
tavoitteiden saavuttamiseen, joten myös siksi uskon, että 
meidän on noudatettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa, 
jos haluamme parantaa naisten elinoloja ja poliittista tai 
muuntyyppistä osallistumista. Olen valmis valmistelemaan 
sitä työssäni.” 

Kansalaisyhteiskunnan tukeminen kaikkialla maailmassa 

”Kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat ehkä tärkeimpiä 
liittolaisiamme, ja niiden on oltava keskeisellä sijalla Euroopan 
unionin kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitykseen 
liittyvässä työssä. On kaikkien edun mukaista saada kyseiset 
järjestöt mahdollisimman laajasti mukaan päätöksentekoon ja 
ohjelmamme suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. 
Tarvitsemme politiikkaa, jota toteutetaan planeettamme ja 
ihmiskunnan hyväksi. Euroopan kansalaiset odottavat meidän 
toimivan. Nuoret haluavat meiltä enemmän. Lapsemme  
ansaitsevat sen, että teemme parhaamme. Haluan rakentaa 
yhdessä teidän kanssanne luottamusta siihen, että 
kumppanimme näkevät vahvan EU:n, joka pyrkii 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet ja torjumaan 
köyhyyttä, ja että unionin kansalaiset ymmärtävät  
kehitykseen ja yhteistyöhön liittyvän toimintamme perusteita 
ja tuloksia. Tarvitsemme ihmisten ja toimielinten välistä 
luottamusta, koska voimme saavuttaa tasa-arvoisemman 
maailman vain yhdessä.” 

”[...] meidän on tehtävä yhteistyötä muun muassa 
kansainvälisten järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja 
kansallisten hallitusten kanssa, sillä voimme saavuttaa 
tuloksia ainoastaan yhteistyön avulla.” 

”[...] kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt tekevät 
erinomaista työtä monissa hyvin ongelmallisissa ja 
epävakaissa maissa ja alueilla. Olen siis tietenkin valmis 
tekemään yhteistyötä niiden ja muiden sidosryhmien kanssa 
sekä ottamaan oppia myös pienten ja suurten jäsenvaltioiden 
kokemuksista.” 

Vuoden 2020 jälkeistä naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä koskevan 
sopimuksen tekemisen helpottaminen viipymättä 

”Aion työskennellä teidän ja muiden tahojen kanssa, jotta 
voidaan helpottaa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälise n 
yhteistyön välinettä koskevan sopimuksen tekemistä.” 

”Olen hyvin sitoutunut parantamaan avoimuuttamme.” 

”[...] Aion tehdä parhaani, jotta pääsemme  
yhteisymmärrykseen kaikkien toimielinten kanssa, mutta 
meidän on ensiksi neuvoteltava monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja saatava se valmiiksi, koska naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline on tietysti osa 
sitä.” 
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”Haluan ehdottomasti tehdä kaikkeni maailman vähiten 
kehittyneille maille tarkoitetun rahoituksen lisäämiseksi . 
Olemme sitoutuneet saavuttamaan 0,15 tai 0,2 prosentin 
tavoitteen, mutta tavoite on ikävä kyllä jäänyt saavuttamatt a. 
Meidän on tulevaisuudessa jatkettava yhdessä tähän liittyvää 
työtä.” 

”Aion sitoutua käyttämään kehitysapuamme myös 
kotimaisten tulojen ja yksityissektorin pääoman lisäämiseksi.” 

”Aion jatkaa jäsenvaltioiden kanssa yhteisiin analyyseihin, 
yhteiseen ohjelmasuunnitteluun ja yhteiseen 
täytäntöönpanoon liittyvää työtä sekä pyrkimyksiä saavuttaa 
viralliselle kehitysavulle asetettu tavoite, joka on 
0,7 prosenttia bruttokansantulosta.” 

”Meidän olisi mielestäni otettava valtiovarainministerit ja 
valtionpäämiehet mukaan keskusteluun, jossa käsitellään 
0,7 prosentin tavoitetta, ja olen valmis työskentelemään 
tämän toteutumiseksi.” 

”Olen valmis sitoutumaan siihen, että käytämme naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen kautta 
20 prosenttia rahoituksestamme inhimilliseen kehitykseen. Se 
on minulle tärkeää. Minua huolestuttaa koulutuksen laatu, 
koska kyse ei ole vain koulutuksen saatavuudesta vaan myös 
sen laadusta [...]. Mielestäni on täysin selvää, että koulutus on 
keskeistä köyhyyden vähentämiseksi, ja sen vuoksi se on 
ensisijainen painopisteeni.” 

”Tiedän, että Euroopan unioni suuntaa jo nyt yli 20 prosenttia 
kehitysrahoituksestaan ilmasto- ja ympäristöaloille, mutta 
olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että meidän on 
tehtävä enemmän.” ”Tiedän, että Euroopan unioni tukee 
valtameriin liittyvää työtä, ja kehitysrahoituksen määrä on 
noin 720 miljoonaa euroa. Määrä on siis melko suuri, mutta 
tämä aihe on ehdottomasti hyvin lähellä sydäntäni  
tulevaisuudessa.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

KADRI SIMSON 
Komission jäsenehdokas 
Energia 

Komission jäsenehdokas Kadri Simson oli 3. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaan (ITRE) kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana 
useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se 
on kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja 
ne koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 turvallinen, varma ja kestävä energia  
 ihmisten ja alueiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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Turvallinen, varma ja kestävä energia 
Energiatehokkuutta ja uusiutuvia energiamuotoja 
koskeva lainsäädäntö 

 ”Energiatehokkuus on edelleen ensisijainen tavoite. 
Energiatehokkuus etusijalle -periaatteeseen olisi 
suhtauduttava vakavasti kaikilla aloilla. Rakennusten 
energiatehokkuuden parantamisella ja peruskorjausten 
vauhdittamisella voidaan saada aikaan muutoksia. Esteet ovat  
hyvin tiedossa, mutta voimme tutkia uusia, erityisesti 
rahoitukseen liittyviä ratkaisuja. Monissa jäsenvaltioissa on 
hyviä paikalliseen ja sosiaaliseen asuntotuotantoon liittyviä 
esimerkkejä.” 

”Olen vakuuttunut siitä, että todelliset sisämarkkinat tarjoavat  
merkittäviä etuja ja että ne ovat keskeisessä asemassa, kun 
edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.” 

”[...] meidän on tehtävä enemmän myös uusiutuvien 
energialähteiden mukauttamiseksi: on investoitava 
tutkimukseen ja innovointiin, jotta mahdollistetaan 
uusiutuvien energiamuotojen varastointi.” 

Puhtaan energian käyttöönoton nopeuttaminen 

”Euroopassa ja kaikkialla maailmassa tuhannet ihmiset 
osallistuvat kaduilla mielenosoituksiin muistuttaakseen meitä 
jatkuvasti siitä, ettei mikään ole ilmasto- ja energiatoimia 
kiireellisempää. Tämä on Euroopan kansalaisten tärkein 
huolenaihe. Komission vastavalittu puheenjohtaja on tästä 
syystä nimennyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
komission ensisijaiseksi painopisteeksi. Energiapolitiikka on 
olennaisen tärkeää tämän ensisijaisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Henkilökohtainen kokemukseni myös 
energia-asioista vastaavana talous- ja 
infrastruktuuriministerinä on osoittanut minulle, miten 
haastavaa on tehdä työtä tällä alalla. Tiedän, miten tärkeä työ 
minulla on edessäni ja miten valtava vastuu siihen liittyy.” 

”Sitoudun toimeksiantoon tehdä Euroopasta ilmastoneutraali 
maanosa vuoteen 2050 mennessä.” 

”Voin vakuuttaa teille, että komissio on hyvin sitoutunut 
ilmastotavoitteisiimme. Kyse ei ole vain omast a 
sitoumuksestani energia-asioista vastaavana komission 
jäsenenä vaan vastavalitun puheenjohtajan sitoumuksesta. 
Kyseessä on yleinen painopiste. Suurin vastuu tässä asiassa on 
varapuheenjohtaja Frans Timmermansilla, jonka 
vastuualueeseen vihreän kehityksen ohjelma kuuluu.” 

”Tästä aiheesta säädetään ilmastolaki ja siitä laaditaan selkeä 
toimintasuunnitelma. Tehtäväni energia-asioista vastaavana 
komission jäsenenä on kuitenkin myös taata, että samalla kun 
pyrimme saavuttamaan kaikki nämä tavoitteet, 
energiavarmuutemme säilyy hyvänä, asiakkaille tarjotaan 
edelleen edullisia hintoja ja teollisuutemme pysyy 
kilpailukykyisenä maailman muihin alueisiin verrattuna.” 

Alueellinen yhteistyö 

”Jos minut nimitetään komission jäseneksi, aion hyödyntää 
energiapolitiikkaa ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
edistämiseksi kehittämällä yhtenäisiä, yhteenliitettyjä ja täysin 
toimivia sisämarkkinoita yhä pidemmälle.” 

”Tarvitsemme sähkömarkkinoilla sähkövoimajärjestelmän, 
joka perustuu suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin ja 
jossa energian varastointitekniikkaa on parannettu ja 
yhteenliitettävyyttä lisätty. Rajat ylittävää kauppaa haittaavat  
vielä liian monet esteet ja edelleen on pullonkauloja, jotka on 
poistettava. Meidän on varmistettava, että 
yhteenliitettävyyttä koskevat tavoitteet saavutetaan ja että 
markkinoilla on saatavilla 70 prosenttia 
yhteenliitäntäkapasiteetista. Pyrin vahvistamaan alueellista 
yhteistyötä, erityisesti neljän korkean tason ryhmän puitteissa, 
ja pyrin lisäämään niiden työn yhteisvaikutuksia.” 

Nesteytetty maakaasu 

”Maakaasusta puhuttaessa on muistettava myös, että 
energialähteiden monipuolistaminen on erittäin tärkeää.” 

”Toimeksiantokirjeeni yhdessä kappaleessa käsitellään 
todellakin nesteytetyn maakaasun edistämistä, ja 
kaasutoimitusten hankkiminen eri lähteistä ja eri puolilta 
Euroopan unionia on mielestäni yksi keino varmistaa 
energiaturvallisuutemme.” 

Energiaverotusdirektiivi 

”Toimeksiantokirjeessäni mainitaan myös energiaverotus, ja 
käsittelen tätä kysymystä tiiviissä yhteistyössä komission 
jäsenehdokas Paolo Gentilonin kanssa. On totta, että jo 
15 vuotta sitten annettu energiaverotusdirektiivi ei edistä 
energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista niin hyvin kuin 
se voisi. Mielestäni ongelmana on erityisesti se, että 
direktiivissä sallitaan joissakin tapauksissa verovapautuksi a 
fossiilisille polttoaineille, mikä vaikeuttaa fossiilisten 
polttoaineiden ja uusiutuvien energiamuotojen välistä 
kilpailua. Meidän olisi puututtava tähän asiaan.” 

Ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan 
tehostaminen 

”Ydinvoima kuuluu energialähteiden yhdistelmään, ja kukin 
jäsenvaltio päättää yhdistelmästä itse. 

Tiedän kyllä, että jotkin jäsenvaltiot ovat juuri nyt asteittain 
luopumassa ydinvoimasta, kun taas toiset jäsenvaltiot 
suunnittelevat uusien ydinvoimaloiden rakentamista 
korvaamaan käytöstä poistettavia hiilivoimaloita, ja Suomessa 
on juuri otettu käyttöön uusi Olkiluodon ydinvoimala.” 

”Jokainen jäsenvaltio päättää siis itse, miten se käyttää 
energialähteidensä yhdistelmää ja mitä energialähteitä 
yhdistelmään kuuluu. EU:n tasolla meidän on varmistettava, 
että ydinvoimalat ovat turvallisia ja että ydinjätehuolto 
hoidetaan ympäristölle turvallisella tavalla – eikä ainoastaan 
Euroopan unionin sisällä vaan myös lähialueillamme.” 

”Miten sitten voimme puuttua kolmansissa maissa 
rakennettaviin uusiin ydinvoimaloihin? Voimme tarjota tukea, 
jotta ydinvoimaloiden rakentamisessa ja ylläpidossa 
noudatetaan mahdollisimman tiukkoja 
turvallisuusvaatimuksia. Voimme tarjota myös rahoitustukea 
kolmansissa maissa oleville ydinvoimaloille, jotta näitä 
menettelyjä noudatetaan, ja voimme tietysti vaatia, että 
kaikkiin testaustuloksiin suhtaudutaan hyvin vakavasti.” 
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Ihmisten ja alueiden vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen 
Kuluttajat energiajärjestelmämme keskiössä 

”Voimme edistää paremmin avoimia ja kilpailukykyisiä 
markkinoita: jos tarjoajia on paljon, hintojen pitäisi olla 
edullisempia kuluttajille ja yrityksille. Markkinamme eivät ole 
vielä yhteenliitettyjä puuttuvien yhteyksien ja pullonkaulojen 
vuoksi – mutta jos ne saadaan liitettyä toisiinsa, se helpottaa 
uusiutuvan energian tarjoamista laajemmille markkinoille. 
Vihreän energiapaketin tärkein tavoite oli, että kuluttajat ovat  
energiamarkkinoidemme keskiössä ja hinnat pysyvät  
edullisina.” 

”Koska vastaan energia-asioista, minun on varmistettava, että 
takaamme kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden lisäksi myös 
kohtuuhintaisen ja kilpailukykyisen energian saatavuude n 
kuluttajille ja yrityksille. Tätä varten meidän on investoitava 
energiaverkkoihimme, mutta samalla meidän on 
hyödynnettävä nykyisiä puitteita.” 

”[...] Aion kiinnittää huomiota energian hintoihin ja kuluttajille 
ja yrityksille aiheutuviin kustannuksiin sekä erityisesti 
ilmastosiirtymän vaikutuksiin energiavaltaisilla 
teollisuudenaloilla.” 

”On myös tärkeää osoittaa, että siirtymästä voi olla etua 
kuluttajille ja että meidän on lisäksi hyödynnettävä kaikkia 
uusimpia innovaatioita. Myös tämä voisi siten olla osa 
Euroopan innovaatioaloitetta – kuten aurinkokennotiilet, joita 
voidaan käyttää sekä eristyksessä että uusiutuvan energian 
tuotannossa.” 

Energian kuluttajien on oltava energiapolitiikkamme 
keskiössä. Tehtäväni on tarjota kohtuuhintaista energiaa 
monipuolistamalla energialähteitä, toteuttamalla politiikkaa, 
jossa kaikki energiaverkot, jakeluverkonhaltijat ja 
energiantoimittajat toimivat täysin avoimesti, tekemällä 
investointeja, jotka auttavat kehittämään energiaverkkoja ja 
rakentamalla puuttuvia yhteyksiä ja liitäntöjä.” 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 

”Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on minulle todellakin 
erityisen tärkeä, sillä se on väline, jonka avulla voimme  
varmistaa, ettei yhtäkään aluetta tai maata jätetä jälkeen, kun 
siirrymme kohti hiilineutraaliutta.” 

”Komission vastavalittu puheenjohtaja on sitoutunut 
perustamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
tukemaan hiili-intensiivisiä alueita ja saaria, joihin siirtymä 
vaikuttaa. [...] Mielestäni rahasto tarjoaa alueille keinon 

kehittää ja rahoittaa konkreettisia hankkeita, joiden avulla 
voidaan muuttaa talouksia ja luoda työpaikkoja.” 

”Voimme varmistaa rahaston menestyksen nykyisen 
siirtymävaiheessa olevia hiilialueita koskevan hankkeen 
pohjalta. Oikeudenmukaisuus merkitsee minulle myös uusia 
toimia energiaköyhyyden torjumiseksi.” 

 ”[...] Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston on mielestäni 
perustuttava siirtymävaiheessa olevia hiilialueita koskevaan 
hankkeeseen, ja sillä myös autetaan pieniä saaria, joilla ei ole 
yhteyksiä mantereelle. Tällä tavoin autettaisiin kaikkia alueita 
valmistautumaan paremmin siirtymiseen fossiilisista 
polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin. Rahastossa 
saatavilla olevien varojen tarkasta määrästä neuvotellaan 
parhaillaan, mutta koska tämä aloite kuuluu seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen, käsittelemme sitä 
komission uuden toimikauden ensimmäisten viikkojen 
aikana. Arvelisin siis, että saamme konkreettisia vastauksia jo 
marraskuun loppuun mennessä. Aion kuitenkin tehdä 
parhaani varmistaakseni, että varoja on riittävästi tukemaan 
edellä mainittuja alueita niiden valmistautuessa siirtymään.” 

Energiaköyhyyden seurantakeskus 

”Emme voi hyväksyä, että 8 prosenttia Euroopan väestöstä – 
toisin sanoen 50 miljoonaa ihmistä – ei pysty lämmittämään 
kotiaan asianmukaisesti, ja vielä paljon useammilla 
eurooppalaisilla on vaikeuksia maksaa energialaskunsa. 

Haluan hyödyntää energiaköyhyyden seurantakeskusta ja 
panna viipymättä täytäntöön energiaköyhyyttä koskevat  
lainsäädäntöehdotukset. Aion lisätä yhteyksiäni  
jäsenvaltioihin ja kaupunginjohtajien energia- ja 
ilmastosopimuksen osapuoliin. Theresa Griffinin viime 
vuonna esittämässä raportissa luotiin pohja tälle työlle.” 

”Olen samaa mieltä siitä, että energiapalveluilla varmistetaan 
sosiaalinen osallisuus ja siksi ne ovat hyvin tarpeellisia. Kun 
puhumme energiaköyhyydestä, me emme puhu energiasta 
sellaisenaan emmekä hyödykkeenä, vaan me puhumme myös 
veroista ja verkkotariffeista, ja meidän on otettava ne kaikki  
huomioon. Te kysyitte, miten me voimme konkreettisesti 
auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuksia maksaa lämmityslaskujaan. 
Voimme tarjota tehokkaampia lämmitystapoja. Niitä ei ole 
tarjolla kaikkialla vielä huomenna, mutta käytössä on erilaisia 
teknologioita, joiden avulla lämmityskuluja voidaan alentaa, 
ja jälleen kerran tietysti myös rakennusten kunnostamisella on 
suuri merkitys.” 
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Kuulemisessa annetut sitoumukset 

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Komission jäsenehdokas 
Ympäristö, valtameret ja kalastus 

Komission jäsenehdokas Virginijus Sinkevičius oli 3. lokakuuta 2019 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan (ENVI) ja kalatalousvaliokuntaan (PECH) 
kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä 
asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu komission puheenjohtajaksi 
valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat muun muassa seuraavia 
aloja: 
 Euroopan luonnonympäristön säilyttäminen  
 kestävä ja menestyvä kalatalous sekä kukoistava sininen talous. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla komission jäsenehdokkaiden kuulemisia koskevalla 
verkkosivustolla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin 
hän toimitti kirjalliset vastaukset.
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Euroopan luonnonympäristön säilyttäminen 

Uuden vuoteen 2030 ulottuvan biologista 
monimuotoisuutta koskevan strategian täytäntöönpano 

”Toimeksiantokirjeessäni mainitaan selvästi EU:n biologista 
monimuotoisuutta koskevan strategian täytäntöönpano. 
Meidän on varmistettava yhdessä Frans Timmermansi n 
kanssa, että muita aloja, kuten maataloutta, energiaa ja 
liikennettä, koskevassa lainsäädännössä otetaan todellakin 
huomioon lähes kaikki se, mikä aiheuttaa tällä hetkellä 
ongelmia ja johtaa kuudenteen joukkosukupuuttoon.” 

”[...] meillä on epäilemättä tavoitteita vuodelle 2030, ja ne ovat 
kunnianhimoisia, sillä meillä ei ole muuta keinoa. [...] Näitä 
tavoitteita on mitattava ja seurattava. Arviointimekanismi on 
tärkeä.” 

”[...] suojeltuja alueita koskevia tavoitteita voidaan nostaa. 
Esimerkiksi valtameriä ja merialueita koskevat tavoitteet 
voidaan nostaa 30 prosenttiin. Aion kuitenkin suhtautua 
joustavasti vuodelle 2030 asetettuihin biologista 
monimuotoisuutta koskeviin tavoitteisiin, ja olen valmis 
keskustelemaan niistä myös valiokunnan kanssa.” 

”[...] on erittäin tärkeää puhua keskeisistä syistä, sillä kyse on 
maa- ja merialueiden käytön muuttumisesta. [...]. Meidän on 
siis torjuttava syitä, ja [...] siihen tarvitaan rahoitusta – varoja 
tarvitaan erityisesti lajien palauttamiseen, Natura 2000 -
alueisiin ja asianmukaiseen suojeluun.” 

”Aion ehdottomasti vaatia kovaan ääneen enemmän 
määrärahoja [...] strategisille tavoitteille on myönnettävä 
riittävästi rahoitusta.” 

”Meidän on tarkastettava ja varmistettava, käyttävätkö 
jäsenvaltiot kaikki määrärahat, joita niille on myönnetty 
[luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanoa varten].” 

”[...] meidän on arvioitava uudelleen [metsäkatoon liittyvä] 
ekologinen jalanjälkemme, ja aion ehdottomasti työskennellä 
tiiviisti yhdessä muiden komission jäsenten kanssa. On 
tärkeää, etteivät muille maille osoittamamme varat – niille 
myönnetty rahoitus – aiheuta metsäkatoa. [...] Merkintöjä on 
parannettava, ja [...] on käytettävä toimitusketjuja, joissa ei 
aiheuteta metsäkatoa. Tätä varten meidän on kuitenkin 
parannettava seurantamekanismeja, ja aion ehdottomasti  
panostaa tähän asiaan.” 

EU:n tavoitteet biologista monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sopimuspuolten vuoden 2020 
konferenssia varten 

”[...] meillä on oltava mitattavia tavoitteita, joita voidaan 
seurata.  [...] Jos nimitykseni vahvistetaan, matkustaisi n 
mielelläni Kiinaan, mutta en yksin vaan ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan valtuuskunnan kanssa, jotta voimme esittää 
vahvan kannan ja tietysti keskustella ja käydä vuoropuhelua 
mahdollisista tavoitteista.” 

”Pohdin, mitä nämä tavoitteet voisivat olla. Mielestäni – ja 
tämä on vain minun mielipiteeni – 30 prosenttia voisi olla 
erinomainen tavoite suojelualueiden osuudelle maailmassa, 
ja kestävällä tavalla hoidettujen alueiden osuus voisi olla 
70 prosenttia. Edellä mainittujen lisäksi meillä on mielestäni 
oltava erillinen arktisen alueen politiikkaa koskeva artikla.” 

Nollapäästötavoitteen saavuttaminen 

”Odotan todella, että REACH sisällytetään keskeisiin pilareihin 
myrkyttömyyteen tähtäävässä strategiassa. Voimme laatia 
REACH-asetuksen tietojen pohjalta hyvin vahvan 
myrkyttömään ympäristöön tähtäävän strategian, erityisesti 
kemikaalien osalta, ja ulottaa sen sitten jopa pidemmälle, 
esimerkiksi hormonaalisiin haitta-aineisiin. Näitä seikkoja 
tarkistetaan parhaillaan, mutta jatkamme ehdottomasti asian 
käsittelyä heti tarkistuksen päätyttyä.” 

”[...] lääkeaineet on jo sisällytetty vesilainsäädäntöön, mutta 
myös vesidirektiivin tarkistus on käynnissä, ja selvitämme sen 
jälkeen, mitä on tarpeen tehdä. Tarkistuksen jälkeen voimme  
nähdä, onko lainsäädäntöön sisällytettävä muita lääkeaineita. 
Kuten jo totesin, olen valmis jatkamaan tarkistuksen jälkeen 
keskustelua tästä aiheesta ympäristövaliokunnan kanssa, ja 
esitän sitten asian teille.” 

”Uuden strategian täytäntöönpano kaikilta osin on tietysti 
tärkeää erityisesti hormonaalisten haitta-aineiden osalta, ja se 
olisi merkittävä askel eteenpäin. [...] Hormonaalisia haitta-
aineita varten on mielestäni laadittava standardit, ja niitä on 
käsiteltävä samalla tavalla kuin samaa tasoa olevia CMR-
aineita. [...] Hormonaaliset haitta-aineet olisi kiellettävä 
leluissa, suoraan iholle levitettävässä kosmetiikassa ja 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa 
materiaaleissa.” 

”Meidän olisi mielestäni autettava unionin teollisuutta 
pysymään kilpailukykyisenä. Meidän on tarkasteltava, mihin 
suuntaan teollisuus on menossa – kohti vety- ja 
sähkökäyttöisten ajoneuvojen valmistusta. [...] voimme jo 
havaita, että ne [autonvalmistajat] ovat muutoksen tiellä. 
Meidän on autettava niitä tutkimuksen avulla. Meidän on 
autettava niitä myös julkisen liikenteen avulla, sillä julkisen 
liikenteen on oltava vihreää ja siinä on tietysti käytettävä 
puhtaita vaihtoehtoisia polttoaineita.” 

”Euro 7 -standardista on olemassa toimeksianto, ja uskon, että 
meillä voi olla tällainen standardi viiden vuoden kuluttua, jos 
teemme yhteistyötä sisämarkkinoista vastaavan komission 
jäsenehdokkaan kanssa.” 

”Vastavalittu puheenjohtaja ilmaisi hyvin selvästi kantansa 
ympäristölainsäädännöstä, ja se mainitaan myös 
toimeksiantokirjeessä: standardien noudattamatt a 
jättämiseen sovelletaan nollatoleranssia. [...] Aion 
ehdottomasti harkita kaikkia käytettävissä olevia välineitä.” 

[...] aion esittää kollegion hyväksyttäväksi puhdasta ilmaa 
koskevan toimintasuunnitelman, jossa määritetään ensiksi  
nollatoleranssipolitiikka, jota sovelletaan, jos ilman laatua 
koskevia nykyisiä standardeja ei noudateta. Meidän on 
käsiteltävä EU:n lainsäädäntökehystä sekä arvioitava ja 
muokattava sitä WHO:n viimeisimpien suositusten 
mukaisesti.” 

”Matkamme kohti vihreää ilmastoneutraalia planeettaa on 
alkanut – eikä se ole helppo. Aion komission jäsenenä tehdä 
kaikkeni, jotta pääsemme perille.” 

Uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma 

”On tärkeää mainita myös rakennusala, joka tuottaa 
kolmanneksen jätteistä, ja se kuuluu toimintasuunnitelman 
painopistealoihin.” 
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”[...] kiertotalous voi onnistua vain, jos me todella saamme  
aikaiseksi myrkyttömän materiaalikierron. Tämä tarkoittaa 
periaatteessa muoveja, jotka on valmistettu 
ympäristöystävällisiksi kutsuttavista kemikaaleista, joista me 
tiedämme, että niitä voidaan käyttää monin eri tavoin ja 
monilla eri aloilla. Kiertotalous voi onnistua vain tällä tavoin, ja 
tähän pyrin koko toimeksiantoni ajan.” 

”Aion ehdottomasti varmistaa, ettemme hallinnollisia 
rasitteita vähentäessämme höllennä ympäristölainsäädännön 
vaatimuksia, jotka ovat tärkeitä ja joita meidän on lisättävä.” 

Mikromuovikysymyksen käsittely ja muovittomia 
valtameriä koskeva tavoite 

”Tavoitteenani on tietenkin toteuttaa muovistrategia 
kokonaisuudessaan, mutta seuraavassa vaiheessa on 
käsiteltävä mikromuoveja, joita on erityisesti tekstiileissä, 
renkaissa ja tableteissa. Ne ovat mikromuovien pääasiallisi a 
lähteitä. Luonnossa hajoavia muoveja varten [...] on laadittava 
selkeä sääntelykehys ja määritettävä joitakin sovelluksia, joita 
varten tällaisia muoveja valmistetaan – lähinnä kemikaaleista. 
Sitten on tietysti käsiteltävä muovipakkauksia.” 

”[...] meidän on oltava hyvänä esimerkkinä YK:n ja G7-maiden 
ryhmän puitteissa mutta myös kahdenvälisissä suhteissa. Aion 
todellakin toimia esimerkkinä.” 

”[...] aion toimeksiantoni yhteydessä suunnitella EU:n vihreän 
kehityksen ohjelmassa aloitteen, jolla varmistetaan merien ja 
valtamerien puhtaus ja terveys sekä tietenkin niiden kestävä 
hallinta. Se on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa Natura 2000 -
verkoston suojeltuja merialueita koskeva 30 prosentin tavoite 
ja vielä enemmänkin. Alueita on luonnollisesti vaalittava ja 
ylläpidettävä erittäin hyvin.” 

Kestävä ja menestyvä kalatalous sekä kukoistava 
sininen talous 

Keskittyminen uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon 

”[...] meidän on arvioitava mahdollisimman suuri määr ä 
kalakantoja, sillä niitä ei ole arvioitu riittävästi. Jos keräämme  
mahdollisimman paljon tietoa, voimme tarjota 
kalastajayhteisöille asianmukaisen kestävää kalastust a 
koskevan lähestymistavan.” 

”Haluan työskennellä yhdessä teidän kanssanne  
varmistaakseni, että kalastuksenvalvonnassa käyttämämme  
järjestelmä on tarkoituksenmukainen ja että sillä voidaan 
taata yhtäläiset toimintaedellytykset. Puutun kaikkiin 
havaitsemiini puutteisiin.” 

”Elämme vaikeita aikoja: brexit voi toteutua, ja se osuu 
ajankohtaan, jolloin EMKR:n rahoitus on päättynyt ja 
käynnistyy vasta vuonna 2021. Emme siis voi hyväksyä 
myöskään sitä, että EMKR:n rahoitus viivästyisi entisestään.” 

”Valmistaudumme tietenkin keskustelemaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa, ja brexit-sopimuksesta käydään 
neuvotteluja. Brexit voi toteutua sopimuksen pohjalta, mikä 
tietysti olisi helpompaa, ja silloin meillä olisi siirtymäaika. 
Sopimuksettomaan brexitiin liittyy joitakin skenaarioita, joita 
käsitellään myöhemmin. Haluan kuitenkin vakuuttaa teille, 
että olemme valmistautuneet.” 

”Meidän on jatkettava keskustelua EMKR:sta ja uusien laivojen 
mahdollisesta rakentamisesta, sillä [...] en ole varma, onko 
uusien laivojen rakentaminen YKP:n täytäntöönpanon 
yhteydessä sovittujen tavoitteidemme mukaista.” 

”Meidän olisi mielestäni ehdottomasti perehdyttävä 
valikoivampiin pyydyksiin tutkimuksen ja tieteen pohjalta, 
mutta niitä on kehitettävä edelleen. Voimme todellakin 
suunnata julkista rahoitusta tutkimukseen ja uusiin 
päätöksiin, joilla tuetaan kalastajia kestävämmässä ja 
valikoivammassa kalastuksessa ja varmistetaan parhaat  
mahdolliset ratkaisut.” 

”Tämä ongelma [vanhojen alusten romuttamiseen tarkoitettu 
rahoitus] on todellakin yksi ensimmäisistä asioista, joihin 
tartun, jos nimitykseni vahvistetaan.” 

Yhteisen kalastuspolitiikan arviointi vuoteen 2022 
mennessä nykyisessä politiikassa riittämättömästi 
huomioon otettujen aiheiden tulevan käsittelyn 
määrittämiseksi 

”Aion arvioida yhteistä kalastuspolitiikkaa vuoteen 2022 
mennessä ja määrittää, miten olisi käsiteltävä nykyisessä 
politiikassa riittämättömästi huomioon otettuja aiheita, sillä 
me tarvitsemme kalastajien, rannikkoyhteisöjen ja ympäristön 
kannalta toimivaa politiikkaa.” 

”Toimeksiantooni sisältyy politiikan tarkistaminen 
vuoteen 2022 mennessä. Meidän on ehdottomasti käsiteltävä 
puutteita [...].” 

”Voimme taata alan tulevaisuuden varmistamalla tasapainon 
sosiaalisten, taloudellisten ja kestävyyteen liittyvien 
huolenaiheiden välillä. Lisäksi EMKR:n rahoituksen ja muiden 
rahastojen avulla voimme tietysti parantaa kalastajien 
olosuhteita ja auttaa heitä.” 

”Alalla toimiville naisille on maksettava yhtäläistä palkkaa ja 
heitä on arvostettava tasaveroisesti. Pyrin huolehtimaan tästä 
ennen muuta varmistamalla yhdenvertaisen edustuksen 
neuvoa-antavissa toimikunnissa. Meidän on tietysti oltava 
esimerkkinä muun muassa järjestämissämme tapahtumissa, 
ja asiaa on käsiteltävä perusteellisemmin ja keskusteltava siitä 
alan edustajien ja pienten ja suurten sidosryhmien kanssa.” 

”Vuoteen 2030 ulottuva biologista monimuotoisuutta 
koskeva strategia on erityisen tärkeä, ja se kattaa valtameret.” 

”Jos nimitykseni vahvistetaan, tärkein päämääräni olisi 
vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpano käytännössä. 
Ohjelman on oltava toimiva valtamerien, ympäristön ja 
kansalaistemme kannalta, ja kansalaisten olisi oltava etusijalla 
ja keskiössä ohjelman koko täytäntöönpanossa.” 

”Taustalla on todellakin ilmastonmuutos. Itämeren lämpötila 
on noussut, ja tällä on ollut mittavia vaikutuksia itäiseen 
turskakantaan.” 

Kestävää elintarviketuotantoa koskevan maatilalta 
ruokapöytään -strategian edistäminen 

”Maatilalta ruokapöytään -strategian yhteydessä 
toimeksiantoni koskee kalastusalaa. Meidän on pystyttävä 
seuraamaan kalan matkaa verkosta säilyketölkkiin, jotta 
tunnemme ruoan, jota EU:ssa tarjoillaan.” 
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”[…] Haluan investoida kestävän kala- ja äyriäistarjonnan 
mahdollisuuksiin ja varmistaa tällä tavoin kestävää 
elintarviketuotantoa koskevan maatilalta ruokapöytään -
strategian täytäntöönpanon.” 

”Kun tarkastellaan jäljitettävyyttä, olemme luullakseni kaikki  
yhtä mieltä siitä, että arvostamme hyvälaatuista ruokaa ja että 
EU:n normien noudattaminen on tärkeää. Merkinnät ovat  
tietysti yksi keskeisistä asioista, jotta kuluttaja tietää, mitä hän 
ostaa ja että ympäristömerkillä on todellakin merkitystä.” 

”Kuten jo todettiin, alkuperä on hyvin tärkeä, mutta meidän 
on varmistettava ennen muuta, että merkintöjen sisältämät  
tiedot ovat paikkansapitäviä. Tämä on tärkeä askel, ja uskon, 
että se on mahdollista toteuttaa markkinoiden 
digitointiprosessien avulla.” 

Suunnan näyttäminen kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin alalla 

”Kestävää kalastusta ja terveitä ja tuottavia valtameriä koskeva 
työmme ei saa rajoittua rajojemme sisäpuolelle. EU on 
maailmanlaajuisesti johtoasemassa valtamerten hallinnoinnin 
alalla. Tätä johtoasemaa olisi käytettävä vahvistamaan 
kestävän kehityksen periaatteitamme kaikkialla maailmassa 
sen varmistamiseksi, että onnistumme saavuttamaan 
vedenalaista elämää koskevat kestävän kehityksen 
tavoitteet.” 

”Tiedämme, että liikakalastus kuuluu keskeisiin käsiteltäviin 
aiheisiin [...]. Meidän on myös parannettava kansainvälist ä 
oikeudellista kehystä, jotta EU:n jäsenvaltiot eivät yksin 
tottelisi ja noudattaisi sääntöjä, vaan myös muut maat olisivat 
mukana.” 

”Me tarvitsemme aavan meren alueita ja luonnontilaisia 
alueita, kuten Etelämannerta, varten uusia sääntöjä, jotka 
koskevat biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja 
kestävää hyödyntämistä aavan meren alueilla.” 

”Pyrin lisäämään suojeltuja merialueita ja tehostamaan 
vesialueidemme hallintaa.” 

Nollatoleranssin soveltaminen laittomaan, 
ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen 

”Aion jatkaa laittoman, ilmoittamattoman ja 
sääntelemättömän kalastuksen vastaisia toimiamme.” 

”Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän 
kalastuksen torjunta on tärkeää. Mielestäni resursseja on 
parasta käyttää seuraavalla tavalla: myös kumppaneitamme  
autetaan torjumaan taustalla olevia syitä ja niille tarjotaan 
parhaita mahdollisia neuvoja ja esitellään parhaita 
käytäntöjämme. Kumppanit otetaan myös mukaan 
toimintaan. Tämä on ainut keino. EU on luonnollisesti 
suunnan näyttäjänä ainutlaatuisessa asemassa.” 

”Ensiksi on tietysti tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä 
kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenehdokkaan Phil 
Hoganin kanssa, ja näihin kysymyksiin on kiinnitettävä 
huomiota Maailman kauppajärjestössä (WTO).” 

”Kuten totesimme, tietysti on tärkeää myös suojella 
markkinoitamme kestämättömiltä toimitusketjuilta.” 

Maailmanlaajuisen sopimuksen tekeminen 
liikakalastusta, laitonta kalastusta ja ylikapasiteettia 
edistävien kalastustukien kieltämiseksi 

”Aion työskennellä yhdessä kauppapolitiikasta vastaavan 
komission jäsenehdokkaan Phil Hoganin kanssa, jotta 
päästään maailmanlaajuiseen sopimukseen vahingollisten 
kalastustukien kieltämisestä.” 

Kestävää sinistä taloutta koskeva uusi lähestymistapa 

”Aion myös johtaa kestävää sinistä taloutta koskevan uuden 
lähestymistavan laatimista. Lähestymistavan olisi katettava 
kaikki meriosaamisesta ja merentutkimuksesta merten 
aluesuunnitteluun, merten uusiutuviin energialähteisiin, 
sinisiin investointeihin ja alueelliseen merialan yhteistyöhön.”  
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Lisäys 

Muutokset Euroopan komissiossa – 2020 
 
 

Kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Phil Hoganin eroamisen jälkeen Mairead 
McGuinnessia esitettiin rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista 
vastaavaksi komission jäseneksi, ja komission johtavalle varapuheenjohtajalle Valdis Dombrovskisille 
siirtyisi kauppapolitiikka.  

Euroopan parlamentin jäsenet kuulivat ehdokkaita 2. lokakuuta arvioidakseen heidän soveltuvuuttaan 
tehtäviinsä. Seuraavilla sivuilla on luettelo näissä kuulemisissa tehdyistä sitoumuksista.  

Kattava luettelo kaikista ehdokkaiden sitoumuksista ja kannoista ja kaikkien julkisten kuulemisten 
sanatarkka selostus on julkaistu Euroopan parlamentin vuoden 2020 kuulemisten verkkosivulla samoin 
kuin kirjalliset kysymykset ja vastaukset. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/muutokset-komissiossa-2020/introduction
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Komission jäsenehdokas Mairead McGuinness oli 2. lokakuuta 2020 Euroopan parlamentin kuultavana ja vastasi talous- 
ja raha-asioiden valiokuntaan (ECON) kuuluvien parlamentin jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita 
sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset liittyvät hänen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on 
kuvattu komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne 
koskevat muun muassa seuraavia aloja: 

 pankkiunioni 
 pääomamarkkinaunioni ja pk-yritysten rahoituksensaanti 
 kestävä rahoitus 
 rahoitusteknologiastrategia ja kryptovaluutat 
 kokonaisvaltainen lähestymistapa rahanpesun torjuntaan 
 kyky kestää paremmin ekstraterritoriaalisia pakotteita. 

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen 
aikana. Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla Euroopan parlamentin Muutokset Euroopan 
komissiossa 2020 -verkkosivulla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia 
kysymyksiä, joihin hän toimitti kirjalliset vastaukset. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/muutokset-komissiossa-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/muutokset-komissiossa-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/fi-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Pankkiunionin saattaminen valmiiksi 
”Yksi tärkeimmistä tavoitteistani on antaa uutta energiaa 
pankkiunionin saattamiseksi valmiiksi. [...] en välttele 
pankkiunionia koskevan konsensuksen rakentamista [...].” 

”[...] jos annatte minulle luottamuksenne [...] voin – teidän 
kanssanne, [...] toteuttaa pankkiunionin ja edistyä myös 
pääomamarkkinaunionin toimeenpanossa.” 

”[...] ensisijaisena tavoitteenani on, että pankkiunioni ja 
pääomamarkkinaunioni kulkevat käsi kädessä [...], ja teen 
parhaani edistääkseni näitä aloja jäsennellyllä tavalla 
yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa.” 

Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä 

”Sopimus [...] eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä on 
olennaisen tärkeä. Aion tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan ja 
jäsenvaltioiden kanssa etenemistavan löytämiseksi.” 

”[...] meidän on keskityttävä niihin aloihin, joilla meillä on laaja 
tuki. Tässä suhteessa [...] virkakauteni ensisijaisena tavoitteena 
[...] komission työssä keskitytään kriisinhallintaa ja talletussuojaa 
koskevan kehyksen tarkistamiseen [...].” 

Euroopan vakausmekanismin uudistus 

”[...] keskityn lyhyellä aikavälillä viimeistelemään Euroopan 
vakausmekanismin uudistuspaketin [...]. Se on edistynyt hyvin, 
ja se on valmis suljettavaksi, ja se sisältää yhteisen 
varautumisjärjestelyn [...] yhteiseen kriisinratkaisurahastoon.” 

”Yhteisymmärrys yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisestä 
varautumisjärjestelystä on olennaisen tärkeää. Aion tehdä 
yhteistyötä tämän valiokunnan ja jäsenvaltioiden kanssa 
etenemistavan löytämiseksi.” 

Järjestämättömät lainat 

”[...] järjestämättömät lainat [...] saavat suurimman huomioni.” 

”[...] meidän on kehitettävä mekanismi [...] niiden pankkien 
taakan keventämiseksi, joilla on järjestämättömiä lainoja, ja 
siihen on kuuluttava riittävä kuluttajansuoja, kun teemme niin 
[...].” 

”[...] jos jätämme järjestämättömien lainojen ongelmat  
huomiotta, meillä on vuorostamme ongelmia pankeissa [...] , 
mutta [...] ihmisiä ja heidän kotejaan pitäisi suojella. [...] saatte  
minusta esitaistelijan tähän asiaan.” 

”[...] emme voi sallia ihmisten kotien niputtamista myytäväksi  
hyvin epäasiallisella tavalla. Lainanottajan ja lainanantajan 
välistä yhteyttä ei pitäisi katkaista, kun ja jos lainoja myydään 
eteenpäin.” 

”[...] vastustan ehdottomasti [...] vaikeuksiin joutuneiden 
asuntolainojen niputtamista [...] pandemian vuoksi [...].” 

”[...] laadimme järjestämättömiä lainoja koskevaa 
toimintasuunnitelmaa, joka valmistuu myöhemmin tänä 
vuonna. Sillä on tarkoitus antaa yhteinen vastaus siihen, mitä 
kaikissa jäsenvaltioissamme tapahtuu.” 

”Se mikä toimii, jos se tehdään oikein, ja millä pitäisi auttaa 
työntekijöitä ja perheitä [...], on se, että [järjestämättömien 
lainojen] jälkimarkkinat toimivat ja niitä säännellään, jotta 

tiedämme, mitä tapahtuu. Sitoumukseni siis [...] on, että 
seuraisin näiden jälkimarkkinoiden toimintaa valppaasti.” 

Pankkien valtiovastuut 

”Meidän on edettävä kaikkien muiden linjojen osalta ja [...]  
muun muassa valtiovastuiden kohtelussa.” 

”[...] meidän on tarkasteltava, mitä vaikutuksia tällä on 
rahoitusmarkkinoihin, ja meidän on tehtävä yhteistyötä 
valvojien kanssa [...] nähdäksemme, onko olemassa olevan 
järjestelmän muuttamisesta mitään hyötyä [...].” 

Pääomamarkkinaunioni 
”Kannatan täysin hiljattain käynnistettyä 
pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelmaa, jossa 
hahmotellaan hyvin selkeä etenemistapa. Toivon, että voimme  
edistyä nopeasti pk-yritysten listautumisantirahaston osalta, 
mutta meidän on myös puututtava joihinkin vaikeisiin 
kysymyksiin.” 

Pääoman liikkuvuuden esteiden poistaminen 
”[...] meidän on tutkittava hyvin tarkasti, missä esteet ovat, kun 
on kyse rajojen yli lainaavista ihmisistä. [...] voin antaa teille 
sitoumuksen tarkastella asiaa huolellisesti [...].” 

”[...] yksi niistä [...] syistä, joiden vuoksi meillä ei ole vahvoj a 
pääomamarkkinoita, on [...] pelko siitä, että [ihmiset] eivät saa 
oikeaa tietoa ja tekevät huonoja investointeja. [...] meidän on 
tarkasteltava kannustimien vaikutusta [...]. Jos kansalaiset eivät 
luota siihen, että sijoittaessaan he tekevät niin täydellisillä 
tiedoilla, emme voi edistyä lainkaan. Mielestäni tämä on erittäin 
tärkeä aihe komissiolle, ja se olisi varmasti tärkeä aihe minulle.” 

”Esteiden poistamiseksi meidän on tarkasteltava myös 
maksukyvyttömyysmenettelyjä, lähdeveromenettelyjä ja 
valvontaa.” 

Maksukyvyttömyysmenettelyt 
”Uskon, että voimme edistyä merkittävästi kohti suurempaa 
yhdenmukaisuutta ja tehostaa maksukyvyttömyysprosesse j a. 
[...] Meidän on kuitenkin oltava varovaisia ja mietittävä, 
tarvitsemmeko uutta lainsäädäntöä vai joitakin muita kuin 
lainsäädännöllisiä aloitteita tällä alalla, [...] minulla ei ole tarkkaa 
mielipidettä siitä, mikä on paras tapa – meidän on tarkasteltava 
yksityiskohtia. Haluamme kuitenkin välttää oikeudellisia 
menettelyjä, jotka vain haittaavat kehitystä.” 

Lähdeveromenettelyt 
”Mielestäni on tärkeää puuttua rajatylittävien sijoittajien 
haittoihin ja löytää ehdotukset pääomamarkkinaunioni a 
koskevasta toimintasuunnitelmasta näiden raskaiden 
lähdeveromenettelyjen käsittelemiseksi, mikä on erittäin hyvä 
tapa edetä. Se ei ole kovin helppoa, mutta mielestäni se on 
ehdottoman välttämätöntä.” 

Pk-yritysten rahoituksensaanti 

”[...] meidän olisi hyödynnettävä kaikkea, kaikkia ponnisteluja, 
pk-yritysten tukemiseksi, olipa kyse sitten rahoituksesta tai 
neuvonnasta, ohjauksesta tai muista toimenpiteistä, joilla 
autettaisiin niitä pääoman hankkimisessa ja markkinoille 
pääsemisessä.” 
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”Yksi aloitteista [...] on kehittää pk-yritysten 
listautumisantirahastoa, ja mielestäni meidän on toteutettava 
se.” 

”[...] tahdomme siirtyä suuremmasta riippuvuudesta pankkien 
luotonantoon tasapainoisempaan tilanteeseen, joten [...] teen 
kaikkeni sen varmistamiseksi, että siitä tulee totta.”  

Kestävä rahoitus 
”Asetan etusijalle uuden kestävän kasvun rahoitusta koskevan 
toimintasuunnitelman, nopeutan työtä EU:n vihreitä 
joukkovelkakirjoja koskevan standardin, ympäristömerkkien, 
vihreiden ja kestävien investointien sekä yritysten ilmasto- ja 
ympäristötietojen paremman julkistamisen parissa, mikä auttaa 
sijoittajia ja teollisuutta tunnistamaan kestäviä hankkeita.” 

”[...] Meillä on paljon tehtävää vihreitä joukkovelkakirjoja 
koskevan standardin ja biologisen monimuotoisuuden parissa. 
[...] voitte luottaa siihen, että [...] työskentelen kovasti siihen 
suuntaan.” 

”Vihreitä joukkovelkakirjoja koskevassa standardissa [...] on 
kolme painopistettä [...] meidän on seurattava sitä vahvasti ja 
yhdistettävä se kestävyysluokitukseen, [...] haluaisimme olla 
markkinajohtajia tässä, [...] ja haluaisimme myös varmistaa, että 
jos joku väittää joukkovelkakirjoja vihreiksi joukkovelkakirjoiksi, 
on olemassa varmennus.”  

”[...] meillä ei voi enää olla tilannetta, jossa yritys tai maa esittää 
vaatimuksen [...], mutta sen takana ei ole varmennusta [...]. [...]  
meidän pitää tehdä [...] nopeaa mutta varovaista työtä [...]. Olen 
täysin sitoutunut siihen.” 

”[...] kestävyys ei ole vain ympäristöä tai vihreää, [...] meidän on 
saatava aikaan osallistava yhteiskunta, jossa on kyse  
sosiaalisesta kestävyydestä. [...] tuen sosiaalisesti  
osallistavamman Euroopan konseptia, joka edellyttää 
sosiaalisesti osallistavampaa rahoitusjärjestelmää.” 

Rahoitusteknologiastrategia ja kryptovaluutat 

”Meidän on puututtava digitaalisten rahoituspalvelujen 
sisämarkkinoiden hajanaisuuteen ja pyrittävä luomaan 
eurooppalainen rahoitusdata-avaruus innovoinnin 
edistämiseksi.” 

”Kryptovaluuttojen osalta meidän on todella työskenneltävä 
yhdessä – komission, parlamentin ja neuvoston – jotta voimme  
toimia oikein sellaisen tulevaisuuden edistämiseksi, joka tuo [...]  
mahdollisuuksia, mutta [...] myös riskejä.”  

”Kryptovaluutoilla [...] voidaan piilottaa talouspetoksia. [...]  
näiden yhteisöjen on oltava rahoitusvalvonnan piirissä.” 

”Tutkimme tarkasti, mitä [...] Wirecardiin liittyvistä tutkimuksista 
seuraa, ja toimimme sen mukaisesti.” 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa rahanpesun 
torjuntaan  
”Rahanpesu on osa rikollista toimintaketjua, joka tuhoaa 
yhteiskuntaamme [...]. [...] jatkan työtäni lainsäädäntöpaket i n 
aikaansaamiseksi ensi vuonna ottaen huomioon parlamentin 
heinäkuussa antaman päätöslauselman. Tarvitsemme yhden 

EU:n sääntökirjan, jota eivät valvo vain kansalliset  
valvontaviranomaiset vaan hyvin vahva ja riippumaton 
rahanpesun torjuntaa valvova EU:n elin. Ja tarvitsemme 
tehostettua yhteistyötä rahanpesun selvittelykeskusten välillä.” 

”Sitoudun vahvaan arkkitehtuuriin, johon kuuluu yleinen EU:n 
tason valvonta. Meillä on kansallinen taso, mutta meillä on myös 
eurooppalainen taso.” 

”Sääntelystä vastaavan keskuksen, valvojan, rooliin sisältyisivät  
mielestäni myös erittäin riskialttiit pankkialan osa-alueet, jotka 
tarvitsevat keskitettyä valvontaa. [...] keskitetty valvonta on 
elintärkeää, sillä rahoitusyksiköt ovat yhteydessä toisiinsa eri 
jäsenvaltioiden välillä.” 

”Käytettävien välineiden osalta. Olen hyvin avoin tässä asiassa. 
Joskus, jos haluamme ehdotonta selkeyttä, teemme asetuksen, 
mutta emme ole tehneet lopullista päätöstä [...].” 

”Rahanpesun jatkuminen [...] tarkoittaa, että meillä on oltava 
seuraamuksia. Perehdyn tähän tarkemmin. [...] mutta 
rangaistuksen on sovittava rikokseen.” 

”Mitä teemme [rahanpesun vastaisen lainsäädännön] 
puutteelliselle täytäntöönpanolle? [...] Mielestäni on todella 
tärkeää, että komissio tekee tässä asiassa paljon kovemmin 
työtä. [...] Tarkastelen siis, missä rikkomismenettelyt ovat, 
tarkastelen sitä, missä minun mielestäni niitä pitäisi olla, ja voin 
antaa teille tämän sitoumuksen, koska tämä on todellakin 
erittäin huolestuttava ala [...].”  

Ekstraterritoriaaliset pakotteet 
”[...] tutkin keinoja puolustaa itseämme perusteettomilta 
muiden hyväksymien pakotteiden ekstraterritoriaalisilta 
etuihimme liittyviltä vaikutuksilta ja pyrin parantamaan 
kykyämme määrätä pakotteita.” 

Rahoitusvakausriskit 

Covid-19-pandemiasta toipuminen 
”[...] tarvitsemme vahvan pankkiunionin ja vahvan 
pääomamarkkinaunionin. [...] ja luulen, että covid-19 saa meidät 
nyt ottamaan rohkeita askelia [...]. Mielestäni rahoitusvakaude n 
kannalta on tärkeää, että etenemme.” 

”Basel III -järjestelmän [täytäntöönpanon] osalta on vuoden 
viive – ja syystäkin, sillä maat käsittelevät covid-19-tautia [...] . 
Voin vakuuttaa teille, että myös vaikutustenarviointi tehdään ja 
että siinä otetaan huomioon covid-19-taudin vaikutus pankkien 
taloudelliseen tilanteeseen. [...] mielestäni Basel III -järjestelmän 
täytäntöönpanossa mainitsemallani tavalla kunnioitetaan 
sitoutumistamme prosessiin. Aiomme myös erittäin tarkasti  
ottaa huomioon sen, että Euroopan pankkijärjestelmän rakenne 
on hyvin erilainen. Se tehdään siis hyvin tarkoituksenmukaisella 
tavalla.”  

”[...] varjopankkitoiminnan osalta meidän on oltava todella 
tietoisia näistä riskeistä, sillä [...] tämä saattaa aiheuttaa 
siirtymisen pankeista pankkisektorin ulkopuolelle, ja [...]  
[meidän on] tarkistettava sääntöjämme , 
valvontamekanismejamme varmistaaksemme, että ne 
soveltuvat tarkoitukseensa [...].” 
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Brexit 

”[...] Haluan varmistaa, että meillä on vahva eurooppalainen 
rahoitusjärjestelmä ja että rahoitusvakautemme perustana 
olevat palvelut ovat sääntöjemme mukaisia ja 
valvonnassamme.” 

”[...] emme todellakaan ota rahoitusvakauteen liittyviä riskejä. 
Mielestäni voidaan myös sanoa, että haluamme  
yhteistyösuhteen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa [...] , 
mutta loppujen lopuksi minun ja komission on yhdessä 
varmistettava, että huolehdimme Euroopan unionin eduista.” 

”Mielestäni meidän on omaksuttava varovainen lähestymistapa, 
ja uskon, että meidän on rakennettava oma infrastruktuurimme, 
sillä [...] emme tiedä, mikä Yhdistyneen kuningaskunnan 
aikomus on, erityisesti rahoituspalvelujen osalta, mutta 
tiedämme, että he aikovat erkaantua.” 

”[...] jos emme saa Yhdistyneeltä kuningaskunnalta selkeitä 
vastauksia heidän aikomuksistaan ja siitä, aikovatko he purkaa 
sääntelyä tai [...] erkaantua hieman tai merkittävästi, silloin 
meidän on oltava avoimia vastauksemme suhteen.” 

Muita merkityksellisiä seikkoja 

Sukupuolten tasapuolinen edustus 
”Mielestäni meidän on myös työskenneltävä tehokkaasti  
yliopistojen, rahoituslaitosten ja verkostojen kanssa 
varmistaaksemme, että naisille ja miehille – vaikkaki n 
rahoitusalan tasapainon kannalta meidän on tarkasteltava 
useammin naisia – osoitetaan, että heillä on tarvittavia taitoja.” 

Euroopan asiaan sitoutuminen ja henkilökohta ine n 
riippumattomuus 

”Teen tämän hyvin selväksi. Jos tämä valiokunta hyväksyy 
minut, olen Euroopan komission jäsen, joka puolustaa 

Euroopan etuja, ja sitä on ehdottomasti korostettava. Komission 
jäsenet vannovat jättävänsä kansallishattunsa ovelle. En pidä 
sellaista, mutta jätän varmasti kansallishattuni ovelle, kun 
astumme virkaan.” 

Verotus 

”Euroopan komission jäsenenä voin ehdottomasti vahvistaa, 
että omaksun yhteisömenetelmän verotuksen osalta.” 

”[Mitä tulee] maakohtaiseen raportointiin [...], uskon siihen 
vahvasti [...]. Meidän on siirryttävä tähän suuntaan. [...]  
Haluamme edetä tässä. [...] meidän on yritettävä kovasti. [...]  
Olen parlamentin puolella tässä asiassa. Se on hyvä aloite. Se on 
toteutettava. Toivottavasti voimme tehdä sen mahdolliseksi.” 

”[...] Tukisin finanssitransaktioveroon liittyvää työtä. [...]  
työskentelemme ja jatkamme työskentelemistä 
finanssitransaktioveron parissa ja katsomme, pystymmekö 
toteuttamaan sen tavalla, joka tuo tuloja ja joka ei myöskään ole 
vastoin Euroopan unionin taloudellisia etuja 
maailmanlaajuisessa rahoitustilanteessa.” 

”Yleensä verotuksen alalla [...] työtä tehdään OECD:n tasolla. [...]  
haluaisin, että teemme tämän maailmanlaajuisesti, jotta tulee 
muutos [...] yritysten verotukseen siten, että ne maksavat  
oikeudenmukaisen osuutensa veroista – ja että verotus on 
avointa. Jos tämä ei toteudu, jos OECD:n prosessi juuttuu 
politiikkaan, Euroopan komissio tekee verotusehdotuksia, ja 
kannatan sitä.” 

”[...] sitoumukseni teille on, että tuen voimakkaasti kollegion 
pyrkimyksiä edistää oikeudenmukaista, yksinkertaista ja 
kestävää verotusta komission heinäkuussa laatiman paketin 
mukaisesti.”  
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Komission johtava varapuheenjohtaja / komission jäsenehdokas Valdis Dombrovskis oli 2. lokakuuta 2020 Euroopan 
parlamentin kuultavana ja vastasi kansainvälisen kaupan valiokuntaan (INTA), ulkoasiainvaliokuntaan (AFET), talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaan (ECON), kehitysvaliokuntaan (DEVE) ja budjettivaliokuntaan (BUDG) kuuluvien parlamentin 
jäsenten kysymyksiin. Hän esitti kuulemisen aikana useita sitoumuksia, jotka esitetään tässä asiakirjassa. Sitoumukset 
liittyvät hänen kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen vastuualueeseensa sellaisena kuin se on kuvattu 
komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin hänelle lähettämässä toimeksiantokirjeessä, ja ne koskevat 
muun muassa seuraavia aloja:  
 tasapuolisten toimintaedellytysten luominen kaikille 
 Euroopan maailmanlaajuisen johtoaseman vahvistaminen 
 kestävän kehityksen ja ilmastotoimien periaatteiden mukaisen kaupan varmistaminen.  

Huom. Tässä asiakirjassa olevat lainaukset viittaavat ainoastaan suullisiin sitoumuksiin, jotka tehtiin kuulemisen aikana. 
Julkisen kuulemisen sanatarkka selostus on saatavilla Euroopan parlamentin Muutokset Euroopan komissiossa 2020  -
verkkosivulla. Komission jäsenehdokkaalle lähetettiin ennen kuulemista myös joitakin kirjallisia kysymyksiä, joihin hän 
toimitti kirjalliset vastaukset. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/commission-changes-2020/20200924STO87815/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/muutokset-komissiossa-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/fi-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
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EU:n kauppapolitiikan uusi etenemissuunnitelma 
”[...] Esitän EU:n kauppapolitiikan uuden 
etenemissuunnitelman. Tämän etenemissuunnitelman on 
sovittava laajempaan kestävän ja digitaalisen elpymisen 
suunnitelmaamme. Sen on oltava nykyaikainen ja 
ajantasainen, jotta voimme tukea arvojamme ja laajempia 
geopoliittisia tavoitteitamme.” [...] ”Euroopan on 
parannettava asemaansa suojelemalla yrityksiämme, 
turvaamalla strategiset etumme, vahvistamall a 
vastavuoroisuutta ja tasapuolistamalla toimintaolosuhteita.” 

”Kauppapolitiikan uudelleentarkastelua koskeva julkinen 
kuuleminen päättyy 15. marraskuuta. Kun olemme 
tarkastelleet tuloksia, palaan valiokuntaan keskustelemaan 
niistä kanssanne, ja näkemyksenne sisällytetään komission 
tiedonantoon, jonka aiomme julkaista vuoden 2021 alussa. 
Tiedonannossa esitetään kauppapolitiikan suuntaviivat, joilla 
todella vastataan tulevan vuosikymmenen, Euroopan vihreän 
ja digitaalisen vuosikymmenen, haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin.” 

”[...] valmistelemme EU:n taloudellista riippumattomuutta tai 
itsenäisyyttä koskevaa tiedonantoa, jossa käsitellään myös 
euron kansainvälisen aseman vahvistamista.” [...]  
”keskustelemme avoimesta strategisesta 
riippumattomuudesta, ja kun puhumme EU:n talouden 
häiriönsietokyvystä, tästä kriisistä on opittu muun muassa 
toimitusketjujen häiriönsietokyvyn tärkeydestä ja siitä, mitä 
meidän on tehtävä, jotta voimme välttää tilanteen, jossa 
olemme riippuvaisia yhdestä kriittisten tavaroiden, kuten 
tämän puutteen paljastaneen covid-19-kriisin aikaisten 
lääkintätarvikkeiden, toimittajasta tai toimittajamaasta.” [...]  
”tarkastelemme eri vaihtoehtoja. Toimintojen siirtäminen 
takaisin, varastointi, monipuolistaminen, toimitusketjujen 
lyhentäminen; tämä on se koko työkalupakki, jonka käyttöä 
voimme tarkastella.” 

”[...] käynnistän Access2Markets-portaalin myöhemmin tässä 
kuussa. Tämä on kaikilla EU:n kielillä saatavilla oleva keskitetty 
asiointipiste, jolla autetaan pk-yrityksiä pärjäämään 
kansainvälisessä kaupassa.” 

Epäterveet kaupan käytännöt 

”Suojatoimiamme ja täytäntöönpanoamme on vahvistettava; 
näin Euroopan kauppapolitiikalla autetaan rakentamaan 
suojelevaa Eurooppaa.” [...] ”Meidän on myös terävöitettävä 
kaupan suojakeinojamme. Tuen pyrkimyksiä ottaa käyttöön 
uusi oikeudellinen väline, jolla käsitellään ulkomaisten tukien 
aiheuttamia vääristymiä sisämarkkinoillamme. Aion tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseni, että 
ulkomaisten suorien sijoitusten seurantamekanismit toimivat 
hyvin käytännön tasolla. Pyydän myös apuanne  
kaksikäyttötuotteiden vientiä ja kansainvälisten julkisten 
hankintojen välinettä koskevan työn saattamiseksi  
päätökseen. Ja vahvistaaksemme EU:ta muiden epäterveitä 
kaupan käytäntöjä vastaan” [...] ”komissio esittää ensi vuonna 
erityistä pakottamisen vastaista välinettä 
lainsäädäntöehdotuksena, jotta EU pystyy reagoimaan 
tehokkaasti tällaisiin toimiin [...]. 

”terässuojatoimenpiteet: [...] meidän pitäisi mielestäni pysyä 
WTO:n puitteissa, ja siksi tarkastelemme parhaillaan, miten 
voimme saavuttaa saman tuloksen Euroopan 

terästeollisuudelle WTO:n sääntöjen mukaisten 
polkumyynnin ja tukien vastaisten toimenpiteiden avulla sen 
sijaan, että eroaisimme WTO:n säännöistä ja ottaisimme 
kostotoimien riskin.”  

Täytäntöönpanon valvonta 

”Kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa 
valvova virkamies työskentelee sopimustemme  
täytäntöönpanemiseksi. [...] Toivon, että voimme nopeasti  
tuellanne sopia ajan tasalle saatetusta täytäntöönpanon 
valvontaa koskevasta asetuksesta.” [...] ”meidän olisi 
laajennettava täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa 
kattamaan palvelujen ja henkisen omaisuuden alat, ja se 
koskee myös investointejamme, kansainvälisten julkisten 
hankintojen välinettä, ja kehitämme uuden pakottamise n 
vastaisen välineen sitä varten, että jos kolmannet maat [...]  
luopuvat WTO:n säännöistä ja rikkovat kansainvälisiä sääntöjä, 
pystymme vastaamaan tehokkaasti” [...] ”kun taas 
kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa 
valvovan virkamiehen roolia ratifioinnin esivalmisteluissa on 
tarkasteltava” [...] ”kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien 
lukujen täytäntöönpanoa ja valvontaa olisi tehostettava.” [...]  
”Ja luomme järjestelmällisemmän lähestymistavan, jossa 
myös kansalaisyhteiskunta osallistuu täytäntöönpanoon sekä 
ympäristö- ja työvoimasitoumuksiin [...].” 

EU:n kyky kestää ekstraterritoriaalisia pakotteita 

”[...] kolmansien maiden pakotteiden ekstraterritoriaaliset 
vaikutukset. Tämä on ehdottomasti huolenaihe, [...] meillä on 
ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös 
tärkeimpänä välineenä taloudellisten toimijoidemme 
suojaamiseksi” [...]. ”Vahvistamme edelleen EU:n asemaa, EU:n 
sietokykyä suhteessa ekstraterritoriaalisiin pakotteisiin. Täst ä 
tulee osa tiedonantoamme, jonka nykyisen suunnitelman 
mukaan julkaisemme joulukuussa ja joka koskee EU:n 
taloudellisen riippumattomuuden tai itsenäisyyden 
vahvistamista [...].” 

Avoimuus 

”Lupaan säilyttää suuren avoimuuden Euroopan parlamentin 
kanssa toimiessani. Varmistan, että saatte kaikki  
tarvitsemanne tiedot ajoissa. Haluan vakuuttaa 
ryhmäkoordinaattoreille, että olen pannut tarkasti merkille 
edeltäjäni kuulemisessa viime vuonna esittämänne  
odotukset.” 

Euroopan maailmanlaajuisen johtoaseman 
vahvistaminen 

”Vain maailmalle avoin Eurooppa voi muokata 2000-luvun 
kauppapolitiikkaa. Ehdotan siis, että edistämme  
kauppapolitiikkaamme sääntöihin perustuvan monenvälisen 
järjestyksen uudistamiseksi, pohdimme uudelleen 
kauppapolitiikkaa kestävyystavoitteidemme saavuttamiseksi , 
vahvistamme vapaata ja reilua kauppaa tekemällä yhteistyötä 
kumppaneidemme kanssa ja vahvistamalla samalla kaupan 
suojatoimia ja täytäntöönpanon valvontaa ja vahvistamme  
kaupan johtajuuttamme hoitamalla avainsuhteitamme.” 
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Monenvälisyys ja WTO 

”[...] yksi tärkeimmistä tavoitteistani on uudistaa sääntöihin 
perustuvaa globaalia talouden ohjausjärjestelmää. [...] tehdä 
siitä nykymaailmaan sopiva. Tämä tarkoittaa WTO:ta, joka 
pystyy ratkaisemaan riitoja nopeasti ja tehokkaasti ja jolla on 
vahvat säännöt tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi. WTO, jonka työn ytimessä ovat kestävän 
kehityksen tavoitteet ja ilmastonmuutos.” [...] ”WTO:n 
riitojenratkaisumekanismin osalta: [...] Olemme valmiita 
keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa siitä, miltä tämän 
valituselimen pitäisi tarkalleen ottaen näyttää ja miten sen 
tulisi korjata ne tämän ratkaisujärjestelmän aikaisemman 
toiminnan puutteet, joiden olemassaolosta olemme samaa 
mieltä [...].” 

”Voin ilokseni ilmoittaa tänään, että käynnistän WTO:n 
kauppa- ja ilmastoaloitteen, jossa keskitytään vihreisiin 
tuotteisiin ja palveluihin.” [...] ”ympäristöhyödykealoitteen 
pohjalta [...] haluamme laajentaa sitä tavaroiden lisäksi myös 
palvelujen osalta ja [...] saada jotakin valmiiksi seuraavaa 
ministerineuvoston kokousta varten. Työskentelemme siis 
samanhenkisten maiden, niin sanotun FAST-ryhmän ja 
Ottawa-ryhmän, kanssa ja pyrimme elvyttämään tätä 
toimintalinjaa ja tekemään konkreettisia ehdotuksia.” 

Sähköinen kaupankäynti 

”[...] asetan etusijalle sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät 
neuvottelut. On tietenkin hyvin tärkeää, että noudatamme  
henkilötietojen suojaa koskevia yleisen tietosuoja-asetukse n 
säännöksiä.” [...] ”keskustelemme WTO:ssa siitä, että tietojen 
vapaa liikkuvuus olisi taattava; [...] rajoitusten on oltava 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisia, ja komissio jatkaa 
näiden rajoitusten seurantaa ja käsittelyä kolmansissa maissa 
[...].” 

”Kahdenvälisissä neuvotteluissamme on digitaalisen kaupan 
lukuja ja digitaalisen kaupan kohtia. Voin mainita esimerkiksi 
Uuden-Seelannin ja Australian, joiden yhteydessä nämä ovat  
hyvin näkyvillä. [...]” 

Yhdysvallat 

”Ponnistelen voimia säästämättä strategisen 
kumppanuutemme elvyttämiseksi Yhdysvaltojen kanssa. 
Aion antaa uuden sysäyksen transatlanttiseen kauppaan, 
teknologiaan, verotukseen ja monenvälisen 
kauppajärjestelmän uudistamiseen liittyvään työhön, mukaan 
lukien teollisuustukia koskeva sääntely. Tuore tullien 
alentamista koskeva sopimus on ensimmäinen askel tässä 
uudistuneessa yhteistyössä. Jos Yhdysvallat kuitenkin jatkaa 
irtautumista monenvälisyydestä ja toteuttaa yksipuolisia 
toimia, EU ei epäröi puolustaa etujaan ja reagoida 
oikeasuhteisesti.” 

”[...] Airbusin ja Boeingin tapaus. Lähestymistapamme on ollut 
hyvin selkeä. Kannatamme tältä osin neuvotteluratkaisua.” [...]  
”jos neuvotteluratkaisua ei saada, meillä ei tietenkään ole 
muuta mahdollisuutta kuin määrätä tullit WTO:n Boeingin 
asiassa antaman päätöksen mukaisesti. [...]” 

”[...] työskentelemme OECD:n puitteissa digitaaliverotuksen 
alalla. Jos kansainvälistä sopimusta ei ole, olemme kuitenkin 
valmiita esittämään EU:n ehdotuksen [...] ja teemme 
Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä myös tässä [...]  

varmistaaksemme, että he sitoutuvat merkityksellisesti 
OECD:n puitteissa tehtävään kansainväliseen sopimuksee n 
digitaaliverosta.” 

EU:n ja Kiinan kahdenvälinen investointisopimus 

”[...] pidämme asiasisältöä määräaikoja tärkeämpänä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että meidän on saatava aikaan 
taloussuhteidemme merkittävä tasapaino ja Kiinan osalta 
markkinoille pääsyä koskeva merkittävä liike, jotta voimme  
tehdä tämän sopimuksen.” [...] ”kumppanuutemme on 
järjestettävä uudelleen, jotta se olisi vastavuoroinen, 
tasapainoinen ja oikeudenmukainen. Kiinassa toimivat 
eurooppalaiset yritykset tarvitsevat oikeudenmukaist a 
kohtelua ja todellista markkinoille pääsyä.” [...] ”vaadimme ja 
varmistamme edelleen, että edistymme myös Kiinan kanssa 
solmittavan sopimuksen investointien ja kestävän kehityksen 
luvussa.” [...] ”Neuvotteluissa välittömällä etusijalla on Kiinan 
kanssa tehtävän investointisopimuksen viimeistely. [...] sen 
jälkeen näemme, miten voimme edetä alueen 
investointisopimuksissa.” 

Mercosur-sopimus 

”[...] on tärkeää, että Mercosur-maat sitoutuvat  
merkityksellisesti metsien tilan heikkenemisen estämiseen ja 
Pariisin sopimukseen, jotta voimme edetä onnistuneesti 
tämän ratifioinnin osalta”. [...] ”tarvitsemme jotakin todellista 
ja parhaillaan toteutettavaa ratifioinnissa edistymiseksi. Nyt  
emme siis esitä tätä ratifiointia” [...] ”Mercosur-sopimukse n 
uudelleen avaamisen osalta. Se ei olisi suoraviivaisin tapa 
toimia.” 

Muut maat ja asiat 

”[...] Australian ja Uuden-Seelannin kanssa solmittavat  
sopimukset edistyvät hyvin” [...] ”jatkamme, sanoisin, vahvaa 
sitoutumista suhteisiin Latinalaisen Amerikan kanssa ja aion 
jatkaa tätä” [...] ”olen sitoutunut vahvistamaan 
talouskumppanuussopimuksiamme Afrikan kanssa, 
rakentamaan häiriönsietokykyisiä arvoketjuja ja lisäämään 
kestäviä julkisia ja yksityisiä investointeja yhteisen edun 
mukaisilla aloilla. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saada 
aikaan mannertenvälinen sopimus.” [...] ”Meidän on 
tehostettava yhteistyötämme naapuruusalueemme kanssa. 
[...] Samoin meidän on jatkettava EU:n jäsenehdokkaiden ja 
mahdollisten jäsenehdokkaiden tukemista myös 
laajentamalla yksipuolisia kaupan toimenpiteitämme. Luotan 
siihen, että lainsäätäjät saavat uuden asetuksen ajoissa 
käyttöön, ja suhtaudun erittäin myönteisesti kansainvälise n 
kaupan valiokunnan äskettäiseen asiaan liittyvään 
äänestykseen.” [...] ”neuvottelumme Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa. On molempien osapuolten edun 
mukaista rakentaa mahdollisimman tiivis kauppasuhde , 
mutta minun on korostettava, että edistyminen riippuu siitä, 
noudattavatko molemmat osapuolet erosopimukse n 
mukaisia sitoumuksiaan.” 

”[...] haluamme uudistaa energiaperuskirjasta tehtyä 
sopimusta, jotta jäsenet voivat vähitellen luopua fossiilisiin 
polttoaineisiin tehtävien investointien suojaamisesta. Tämä 
on uudistuksen tärkein tavoite.” [...] ”GSP-järjestelmän osalta 
vahvistamme varmasti yhteyttä kestävyyteen, Pariisin 
sopimus mukaan luettuna, GSP-järjestelmän tarkistuksessa 
ensi vuonna.” 
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Kauppa ja kestävä kehitys  
”[...] Olen valmis tutkimaan, voimmeko jo saada [...] lisää 
täytäntöönpanokelpoisia tai asteittain 
täytäntöönpanokelpoisia kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevia lukuja esimerkiksi neuvotteluissa Uuden-Seelanni n 
kanssa.” [...] ”Sitten meidän on tietenkin päätettävä, miten 
etenemme. Meillä on 15 kohdan kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskeva toimintasuunnitelma, joka laadittiin vuonna 2018 ja 
jota tarkastellaan uudelleen vuonna 2023. [...] Aikaistan 
uudelleentarkastelun vuoteen 2021 ja otan huomioon myös 
covid-19-taudin vaikutukset ja suunnitelmaan liittyvät nykyiset  
painopisteet. Tarkasteltaessa tulevia sopimuksia ja sitä, mitä 
kysyitte täytäntöönpanon tehostamisen mahdollisuuksista, siis 
jotakin yksinkertaisen vuoropuhelun ja viimeisen vaihtoehdon 
eli keskeyttämisen välillä, tutustuin tarkasti ranskalais-
alankomaalaiseen selvitykseen tiettyjen kestävyystuloste n 
tullien säätelystä, ja tämä on ajatus, jota olen valmis 
tarkastelemaan”, [...] ”erityisesti selvityksen sisältämiä ajatuksi a 
siitä, miten täsmällisiä ehtoja voidaan suunnitella ja soveltaa 
alennuksiin tai alentamatta jättämiseen siinä tapauksessa, että 
tiettyjä ILO-yleissopimuksia tai ympäristösopimuksia ei panna 
täytäntöön. Juuri tätä lähestymistapaa voimme siis noudattaa.” 

 ”[Kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa 
valvova virkamies] tarjoaa keskitetyn yhteyspisteen sekä 
yrityksille, joita asia koskee, että kansalaisyhteiskunnal l e  
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen osalta, ja 
yhteyspisteeseen on mahdollista tehdä valituksia havaittuihin 
erityisiin ongelmiin puuttumiseksi.” 

”[...] ehdotan vertailevan tutkimuksen käynnistämistä sen 
selvittämiseksi, mitä maat ympäri maailmaa tekevät kauppaa ja 
kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanon osalta.” 

Hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi 

”Pyrimme esittämään lainsäädäntöehdotuksen vuoden 2021 
ensimmäisellä puoliskolla – verotuksen ja tulliliiton pääosasto ja 
komission jäsen Gentiloni johtavat tätä, mutta tietenkin kauppa 
liittyy läheisesti asiaan tämän WTO:n 
yhteensopivuuskysymyksen vuoksi [...].” 

Huolellisuusvelvoite 

”[...] kattava investointisopimus; tämän investoinnin on 
noudatettava ILO:n pakkotyön torjumista koskevi a 
yleissopimuksia.” [...] ”mukaan lukien määrätietoiset toimet 
lapsityövoiman käytön poistamiseksi. [...]. Aion tehdä tiivistä 
yhteistyötä komission jäsen Reyndersin kanssa edistääkseni  
komission ehdotusta pakollisesta huolellisuusvelvoitteesta jo 
ensi vuonna.” 

”[...] Kauppapolitiikan pääosasto tekee tutkimusta naisten 
osallistumisesta kauppaan, ja siinä keskitytään erityisesti 
tavarakauppaan [...]. Tällöin seuraamme myös naisten 
osallistumista kauppaan ja keskitymme myös palveluihin.” [...]  
”Tämä on ala, jota me vahvistamme, ja [...] laadimme EU:n 
ulkosuhteiden alan sukupuolten tasa-arvoa koskevan vuosien 
2021–2025 toimintasuunnitelman, ja kauppa on tärkeä osa 
myös sitä.” 

”[...] komission puolelta olemme valmiita jatkamaan työtä YK:n 
liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevan sitovan sopimukse n 
parissa.” [...] ”kestävää kaakaontuotantoa koskeva aloite [...] on 
hyvä useiden sidosryhmien aloitteiden malli, ja voimme pyrkiä 
toistamaan sitä myös muilla aloilla – kuten mainitsitte, tekstiilien 
osalta ja mahdollisesti muilla aloilla.” 
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