
MAANANTAI, 14. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

(Istunto avattiin klo 17.00.)

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemies. − (PL) Julistan torstaina 20. toukokuuta 2010 keskeytetyn Euroopan parlamentin istuntokauden
uudelleen avatuksi.

2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies. − (PL) Haluaisin kertoa teille, että tämän täysistunnon aikana salissa on läsnä ylimääräisiä kuvaajia
erityislaitteineen. He kuvaavat Brysselin istuntojakson tavoin keskustelujamme ja äänestyksiämme tehdäkseen
parlamentin työstä laajakangaselokuvan Brysselin uutta vierailukeskusta varten. Brysselissä järjestetään tästä
aiheesta näyttely. Olen saanut lujan vakuutuksen, että tekninen henkilökunta toimii hyvin tahdikkaasti eikä
häiritse millään tavalla istunnon etenemistä. Kiitos ymmärryksestänne. Haluaisimme mahdollisimman
monen eurooppalaisen tutustuvan parlamentin työskentelytapaan.

Seitsemänkymmentä vuotta sitten, 17. kesäkuuta 1940, puna-armeija hyökkäsi Liettuaan, Latviaan ja Viroon
ja liitti ne laittomasti Neuvostoliitoon. Se oli suora seuraus Hitlerin ja Stalinin syyskuussa 1939 tekemästä
sopimuksesta, jonka nojalla Neuvostoliiton hallintaan annettiin myös Suomi ja osa Puolan ja Romanian
alueita. Euroopan parlamentti – meidän parlamenttimme – oli ensimmäinen kansainvälinen elin, joka
tuomitsi Baltian maiden miehittämisen. Se tehtiin 27 vuotta sitten tammikuussa 1983 annetussa
päätöslauselmassa, jossa myös muistutettiin, että useimmat Euroopan valtiot ja Yhdysvallat eivät olleet
tunnustaneet miehitystä.

Muistakaamme myös Iranin vaalien ensimmäistä vuosipäivää, erityisesti siellä laajasti harjoitetun voimakaan
sorron osalta. Viime vuonna viranomaiset panivat täytäntöön 488 teloitusta ja vangitsivat tuhansia ihmisiä.
Useita poliittisia vankeja odottaa teloitus, koska väitetään, että heillä on ollut osansa viime vuoden
mielenosoituksissa. Euroopan parlamentti ilmaisee erittäin syvän huolensa tilanteesta, erityisesti
sananvapauden ja kokoontumisoikeuden puutteen osalta. Euroopan unioni ja erityisesti parlamentti
vastustavat pysyvästi kuolemanrangaistusta, olosuhteista riippumatta.

Tänään Milanossa järjestettiin Turkissa murhatun piispan Luigi Padovesen, Turkin episkopaalisen konferenssin
puheenjohtajan, hautajaiset. Tämä oli valitettavasti jo toinen kristityn papin murha Lähi-idän alueella.

Edustin viime viikonloppuna Lissabonissa ja Madridissa Euroopan parlamenttia juhlallisuuksissa, joita
vietettiin Portugalin ja Espanjan Euroopan unioniin liittymisen 25. vuosipäivän kunniaksi. Molemmat maat
ovat saavuttaneet suurta menestystä unionissa, emmekä saa unohtaa sitä huolimatta siitä, että tällä hetkellä
niillä molemmilla on edessään vaikeita talousuudistuksia. Puhuimme siitä juhlallisuuksien aikana.

Eilen olin myös Luxemburgissa, jossa juhlimme Schengenin sopimusten allekirjoittamisen 25. vuosipäivää.
Voidaan sanoa, että se on yksi kansalaisystävällisimmistä sopimuksista. Kansalaisemme ymmärtävät sen
erittäin hyvin. Schengenin sopimus vauhditti huomattavasti kansalaisten Euroopan unionin rakentamista.

Kahden viime viikon aikana olen tehnyt viralliset vierailut Kreikkaan ja Romaniaan. Ilmaisin tukeni näiden
maiden ihmisille ja vakuutin heille, että he voivat luottaa EU:n yhteisvastuuseen. Puhuimme myös siitä, että
yhteisvastuuseen pitäisi aina liittyä vastuu.

Lopuksi, viimeinen tiedotus. Äskettäin on järjestetty vapaat parlamenttivaalit kolmessa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa: Belgiassa, Alankomaissa ja Slovakiassa. Näistä maista tuleville kollegoillemme esitämme
toiveen, että hallitukset muodostetaan nopeasti, ja toivomme myös, että kansallisten parlamenttien juuri
valitut jäsenet tekevät hedelmällistä yhteistyötä kanssamme – Euroopan parlamentin kanssa. Se on hyvin
tärkeää pyrkiessämme toteuttamaan yhteistä haavettamme – haavetta yhtenäisestä Euroopasta.

3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
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4. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja

5. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks.
pöytäkirja

6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja

7. Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen:
ks. pöytäkirja

8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

9. Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja

10. Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja

11. Vetoomukset: ks. pöytäkirja

12. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks.
pöytäkirja

13. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja

14. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja

15. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks.
pöytäkirja

16. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (jatkoa):
ks. pöytäkirja

17. Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja

18. Vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen
neuvotteluvaltuudet (keskustelu)

Puhemies. – (PL) Esityslistalla on seuraavana Sidonia Elżbieta Jędrzejewskan budjettivaliokunnan puolesta
laatima mietintö vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista
(2010/2002(BUD)) (A7-0183/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, esittelijä. – (PL) Arvoisa puhemies, olen ylpeä siitä, että voin esitellä teille
tänään neuvotteluvaltuudet komission ja neuvoston kanssa järjestettävään kolmikantakokoukseemme, joka
pidetään 30. kesäkuuta.

Ennen kuin esittelen budjettivaliokunnan hyväksymät valtuudet, joiden toivon saavan hyväksynnän
täysistuntoäänestyksessämme huomenna, haluaisin sanoa muutaman sanan varainhoitovuodesta 2011 sen
erityisluonteen takia. Se on mullistava vuosi, koska Euroopan unionin vuoden 2011 talousarvio hyväksytään
ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen uusien säännösten nojalla. Lissabonin sopimuksella lisätään
Euroopan parlamentin valtuuksia ja laajennetaan valmiuksiamme käyttää yhteispäätösmenettelyä Euroopan
unionin talousarvion osalta, mukaan luettuina alat, joilla emme aiemmin voineet osallistua täysimääräisesti
yhteispäätösmenettelyyn, esimerkiksi maatalous. Tämä on valtava laadullinen muutos. Lissabonin
sopimuksella otetaan myös käyttöön kauaskantoisia menettelyä koskevia muutoksia, ja erityisesti sillä
poistetaan vaatimus ensimmäisestä ja toisesta käsittelystä. Euroopan parlamentti aikoo järjestää talousarviosta
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yhden ainoan käsittelyn, ja samalla tavoin neuvosto käsittelee talousarviota vain kerran. Mitä se käytännössä
tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sovittelukokous järjestetään luultavasti marraskuussa, mutta ennen kaikkea se
tarkoittaa, että Lissabonin sopimuksen mukainen uusi talousarviomenettely edellyttää enemmän
kurinalaisuutta ja itsehillintää kaikilta asianosaisilta osapuolilta. Emme saa toista tilaisuutta emmekä voi
palata neuvotteluihin. Meidän, Euroopan parlamentin, on mietittävä tarkasti etukäteen, mitä me todella
haluamme saada aikaan, koska emme voi toimia niin kuin aiempina vuosina olemme toimineet, kun
kasasimme odotuksiamme ja vähensimme niitä toisessa käsittelyssä. Nyt meidän on mietittävä tarkasti
ensimmäisessä käsittelyssä, mitä me todella haluamme saada aikaan.

Haluaisin kiittää muiden valiokuntien lausuntojen valmistelijoita heidän panoksestaan. Budjettivaliokunta
sai eri valiokunnilta monia hyvin mielenkiintoisia ja merkittäviä lausuntoja, jotka otetaan ehdottomasti
huomioon talousarviomenettelyn tulevissa vaiheissa. Nämä kiitossanat ovat ennen kaikkea henkilökohtaisia.
Minun on kiitettävä laatijoita ja tunnustettava, että olen oppinut hyvin paljon heidän valiokuntiensa
ensisijaisista tavoitteista, ja tuo tieto, toivon niin, auttaa minua paljon toimiessani esittelijänänne syksyllä
komission ja neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa. Monia tiettyjen valiokuntien yksityiskohtaisia
odotuksia ei myöskään voitu sisällyttää mietintööni, jonka budjettivaliokunta on antanut, koska kesäkuun
kolmikantakokouksen valtuuksia ei voida laajentaa. Meidän on keskityttävä useisiin tärkeimpiin asioihin,
ja voimme hioa yksityiskohtia syyskuussa yksittäisten tarkistusten esittämistä koskevan prosessin aikana.
Emme voi päästä niin yksityiskohtaiselle tasolle ensimmäisten neuvottelujen aikana. Pyytäisin teiltä siksi
ymmärrystä sille, että vastustin monia yksityiskohtaisia tarkistuksia.

Haluaisin sanoa nyt muutaman sanan kesäkuun lopun neuvottelujemme ensisijaisista painopistealoista ja
tärkeimmistä asioista, joita haluaisin teidän tukevan huomisen äänestyksessä Euroopan parlamentin esittäminä
asioina. Ennen kaikkea, komission ja neuvoston kanssa käytävien ensimmäisten keskustelujemme aikana
haluaisin kiinnittää huomiota tärkeimpään asiaan – siihen, että nykyinen monivuotinen rahoituskehys on
loppumassa. Vuonna 2006 sovittu on nyt vähitellen käymässä riittämättömäksi uusille ensisijaisille tavoitteille.
Meillä on kaksi rinnakkaista prosessia, jotka ovat samaan aikaan hieman vastakkaisia toisilleen. Toisaalta
meillä on Lissabonin sopimukseen liittyvät Euroopan unionin kasvavat tavoitteet ja odotuksemme Euroopan
unionista, esimerkiksi EU:n diplomatian luominen ja kunnianhimoisten tutkimushankkeiden tukeminen,
ja toisaalta meillä on talous- ja rahoituskriisin eteneminen tietyissä jäsenvaltioissa, mikä pakottaa tekemään
säästöjä. Näihin kahteen vastakkaiseen prosessiin vaikuttavat myös monivuotisen rahoituskehyksen
rajoitukset. Liikkumavaroja vähennetään, ja Euroopan parlamentilla on koko ajan vähemmän pelivaraa
ensisijaisten tavoitteidensa rahoittamisessa. On olennaisen tärkeää, että puhumme tästä komission ja
neuvoston kanssa kesäkuussa. Jos meillä on suuria tavoitteita – ja parlamentin lisäksi myös neuvostolla on
suuria tavoitteita – meidän on puhuttava myös siitä, miten näitä suunnitelmia rahoitetaan. Muuten ne jäävät
vain paperille ja tyhjiksi sanoiksi.

Haluaisin kovasti, että vuonna 2011 korostettaisiin nuoria koskevien ohjelmien merkitystä, ohjelmien,
joiden on todettu saavuttavan nuoret laajalti ja olevan tehokkaita ja toimivia.

Seuraava asia: Euroopan ulkosuhdehallintoon on jo viitattu, ja meidän on puhuttava siitä. Meidän on myös
puhuttava jo sovitun ja hyväksytyn Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin vaikutuksista talousarvioon.

Kannustan teitä lujasti hyväksymään budjettivaliokunnan mietinnön. Se tiivistetään 91 kohdassa. Haluaisin
kiittää jälleen kaikkia panoksesta. Monet näistä asioista palaavat syyskuussa tarkistuksina.

Connie Hedegaard, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ensin pyytää komission jäsenen
Lewandowskin puolesta teitä hyväksymään hänen anteeksipyyntönsä siitä, että hän ei ole paikalla. Valitettavasti
häntä pidättelee komission ja tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen kokous, jossa hänellä on aktiivinen
osa, koska hän esittelee varainhoitoasetuksen äskettäin hyväksytyn kolmivuotistarkastuksen, joten hänen
vain piti olla siellä tänään.

Korvaan siksi hänet ja välitän tietysti hänelle huomionne, jotka esitätte tässä ensimmäisessä keskustelussa
komission esittämästä talousarvioesityksestä ja tulevasta kolmikantakokouksesta, joka edeltää neuvoston
käsittelyä.

Tämän vuoden vuoropuhelumme on paljon laajempaa kuin vuoden 2011 talousarvio, koska keskustelun
aiheena on merkittäviä poliittisia aloitteita, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia talousarvioon. Älkäämme
kuitenkaan unohtako, että yksi tämän vuoden tärkeimmistä osista on Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano
talousarvioasioiden osalta. Meidän on pysyttävä sitoutuneena toimielinten välisen hyvän yhteistyön – yhtä
hyvän kuin aiemmin – varmistamiseen näissä uusissa institutionaalisissa puitteissa. Se on olennaisen tärkeää,
jotta vuoden 2011 talousarviomenettelyn tulos on menestyksekäs ja oikea-aikainen.
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Haluaisin sitten korostaa, että panen huomionne perusteellisesti merkille ja voin vakuuttaa teille, että komissio
on samaa mieltä siitä, että tarvitaan kohdennetut kiintiöt menoille, joista on tulossa koko ajan tärkeämpiä
rajallisissa puitteissa. Komissio on esittänyt talousarvioesityksen, jossa kunnioitetaan rahoituskehystä ja joka
perustuu vakaisiin arvioihin. On tärkeää muistaa, että vuoden 2011 talousarvioesitys on laadittu tiukoissa
menorajoissa ja että kansallinen rahoitus on ankaran paineen alaisena.

Tällaista vaikeaa taustaa vasten komissio on ehdottanut talousarvioesitystä, jolla vastataan poliittisiin
vaatimuksiin oikeutetuin ja perustelluin lisäyksin. Nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa on kuitenkin
jatkettava elvytysponnisteluja, ja esittelijä on oikeassa asettaessaan ne, kuten olemme juuri kuulleet ja kuten
asiakirjasta voimme nähdä, sosiaalista osallisuutta koskevien strategioiden ytimeen. Niiden innovatiiviset
valmiudet ovat merkittävä voimavara Euroopan unionin kehityksessä ja kasvussa.

Haluaisin pyytää tätä parlamenttia tukemaan ehdotustamme ja erityisesti maksumäärärahojen lisäämistä,
koska sillä edistetään konkreettisesti itse paikalla tapahtuvan täytäntöönpanon toteuttamista ja EU:n talouksien
tukemista. Kun meno-ohjelmat saadaan tasaiseen vauhtiin, suuremmat maksutasot kasvua ja työllisyyttä
edistävää kilpailukykyä koskevaan otsakkeeseen kuuluvissa toimissa, eli +6,8 prosenttia, ja kasvua ja
työllisyyttä edistävässä koheesiossa, eli +16,9 prosenttia, osoittavat, että näitä toimia pannaan päättäväisesti
täytäntöön elpymisprosessin nopeuttamiseksi. Talousarvion hyvä toteuttaminen on edelleen olennaista
myös ja erityisesti rakenne- ja koheesiorahastojen täytäntöönpanossa.

Haluaisin toistaa, että komissio pysyy sitoutuneena hallinnon tehokkuuden säilyttämiseen ja että komissio
ei, aiempien sitoumusten mukaisesti, vaadi uusia virkoja. Se haluaa korostaa, että kyseinen sitoumus on
tärkeämpi kuin henkilöstötaulukko ja että se koskee myös ulkoista henkilöstöä, jonka osalta komissio
ehdottaa jopa vähennystä. Komissio antaa joka vuosi täydet tiedot hallinnollisista kuluista; se on valmis
keskustelemaan budjettivallan käyttäjän kanssa kaikista vaihtoehtoisista esityksistä näiden kulujen avoimuuden
takaamiseksi.

Haluaisin päättää puheenvuoroni kiittämällä esittelijää siitä, että hän on antanut näin varhaisessa vaiheessa
saataville ohjeellisen luettelon uusista pilottihankkeista ja valmistelutoimista ennen parlamentin käsittelyä.
Se hyödyttää vuoropuheluamme ja lopulta mahdollistaa parhaan mahdollisen täytäntöönpanon hankkeille,
jotka hyväksytään viimeisessä vaiheessa. Luotan siihen, että tulevassa kolmikantaneuvottelussa meillä on
tilaisuus edetä rakentavasti, edellisten vuosien tapaan. Komissio tekee edelleen kaikkensa auttaakseen
tasoittamaan tietä tämän talousarviomenettelyn onnistuneelle tulokselle.

Edit Herczog, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. − (HU) Arvoisat kollegat,
haluaisin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelijana ilmaista huolemme siitä,
onko nykyisissä talousarvion puitteissa riittävästi valmiuksia rahoittaa riittävästi EU:n lippulaivahankkeita
koskevia aloitteita. Euroopan unionin valmiuksia on laajennettu huomattavasti Lissabonin sopimuksella, ja
meidän olisi rahoitettava teollisuuden ja tutkimuksen ja kehityksen aloilla avaruuspolitiikan ja
innovaatiopolitiikan kaltaisia toimia ja vahvistettava nykyisiä toimia, esimerkiksi tutkimuksen ja kehityksen,
energian ja teollisuuden kehityksen alojen toimia. Kollegani tunnustavat epäilemättä, että ne ovat aloja, joilla
voidaan luoda Euroopan unionissa eniten työpaikkoja ja että siksi näiden toimien tuki on strategisesti
merkittävää.

Tärkein tavoitteemme vuonna 2011 on varmistaa, että seitsemättä puiteohjelmaa ei rasiteta kyseisillä toimilla
vaan että löydämme näille toimille muita rahoituslähteitä, koska seitsemännen puiteohjelman laajentaminen
sisältää itsessään suuria riskejä. Kaikki teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenet katsovat lisäksi,
että talousarvion joustavuus on välttämätöntä, jotta esimerkiksi Euroopan strateginen
energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) voidaan toteuttaa nykyistä tehokkaammin. Ei pitäisi olla
yllättävää, että haluan päättää puheenvuoroni huomautukseen siitä, että yksi viiden viime vuoden tuloksista
on ollut pienille ja keskisuurille yrityksille annettu ensisijainen asema, ja siksi lupauksia, joita olemme antaneet
pienille ja keskisuurille yrityksille, ei voida jättää lunastamatta. Tällä hetkellä pidämme valitettavana, että
niitä ei ole komission jäsenen esittämässä suunnitelmassa, ja toivomme, että neuvosto ja komissio esittävät
innovatiivisia ajatuksia, joita voimme tukea.

Mairead McGuinness, maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan lausunnon valmistelija. − (EN) Arvoisa
puhemies, luettelon mukaan jonkun muun pitäisi puhua, mutta kiitos, että annoitte minulle nyt puheenvuoron.

Tulin myöhässä Strasbourgiin, kuten monesti voi käydä, mutta näin matkallani paljon maaseutua. Kuten
tiedätte, viljelijöihin ja maaseutuyhteisöön kohdistuu paljon painetta.
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Haluan kiittää talousarvion esittelijää hänen työstään ja hänen sitoumuksestaan pitää kollegat ajan tasalla
kaikissa prosessin vaiheissa.

Maatalouteen liittyy joitakin huolenaiheita. Toivon, että komission markkinoiden kehitystä koskeva optimismi
tuottaa tulosta ja on oikein, koska jos se ei ole, olisin huolissani talousarvion paineista vuonna 2011, jos
markkinat eivät kehity komission odottamalla suotuisalla tavalla. Aiemmin on ollut ongelmia, ja pelkäämme,
että niitä voi tulla uudelleen.

Tässä talousarviokeskustelussa on tärkeää mainita maatalousmaksuihin liittyvä vaikea tilanne vuoden 2011
jälkeen. On hyvä, että ensi vuonna ei edellytetä rahoituksen kurinalaisuutta, ja toivon todella, että kyseinen
tilanne jatkuu, vaikka vuonna 2012 onkin tiukkaa.

Tämän parlamentin on kuitenkin ymmärrettävä, että vuonna 2013 meillä on edessämme tilanne, jossa
vähennetään maksuja niiltä viljelijöiltä, joihin sovelletaan tuen mukauttamista, ja että se tapahtuu ennen
yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta.

Yksinkertainen viesti komissiolle on se, että maatalous on haavoittuvaa ja että se on tärkeä elintarviketurvalle,
ympäristönsuojelulle ja koska se on aivan Euroopan unionin ytimessä. Se tarvitsee riittävän talousarvion ja
sen pitää näkyä sen käyttöön annettavissa resursseissa.

Markkinoiden tukitoimenpiteet ovat olennaisia, kun meillä on kriisi, ja siksi korostan huoliani siitä, että
teidän on oltava varovaisia sen osalta, miten markkinat kehittyvät maatalouden osalta.

Kun tänään katsotaan maaseutua parhaimmillaan, sanoisin, että on maksettava hinta siitä, että maaseutu ja
maaseudun rakenne selviää ja kukoistaa, ja sen pitää näkyä talousarviovaroissa, jotka annamme maatalouden
saataville.

Britta Thomsen, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelija. − (EN) Arvoisa
puhemies, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta haluaisin korostaa, että
taloudellisia varoja on oltava saatavilla kaikenlaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän, erityisesti palkkaeroa
koskevan epätasa-arvon torjumiseksi.

Korostan myös Liettuassa sijaitsevan Euroopan tasa-arvoinstituutin asianmukaisen rahoituksen merkitystä
ja haluaisin korostaa, että on osoitettava tarvittavat varat naisiin kohdistuvan väkivallan eurooppalaisen
seurantakeskuksen perustamiselle ja kehitettävä siinä nykyisiä institutionaalisia rakenteita, kuten neuvosto
sopi 8. maaliskuuta 2010.

Lopuksi, kehottaisimme myös komissiota kehottamaan jäsenvaltioita käyttämään enemmän rakennerahastoja
Euroopan sosiaalirahaston puitteissa keinona edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Salvador Garriga Polledo, PPE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämän vuoden
talousarviota on käsiteltävä erittäin huolellisesti. En muista, että 16 vuotena, jotka olen ollut parlamentissa,
kansalliset valtiovarainministeriöt olisivat painostaneet niin paljon.

Neuvosto aikoo selkeästi pyrkiä vähentämään maksumäärärahoja, jopa alle yhden prosentin, erityisesti sillä
perusteella, että rakennerahastojen varoja on alkanut jäädä käyttämättä jäsenvaltioiden rahavirtaongelmien
takia.

Neuvosto haluaa myös tehdä vähennyksiä maksusitoumusmäärärahoihin hallinnollisten kulujen luokassa
saadakseen tämän luokan 5 vastaamaan kansallisissa hallinnoissa tehtävien leikkausten suuntausta.

Neuvosto haluaa tietysti luoda laajemmat liikkumavarat menoluokissa suojatakseen jotkin esittelijän
mainitsemat ensisijaiset tavoitteet, esimerkiksi Kozloduyn, kansainvälisen lämpöenergian koereaktorin ja
Galileon, joita, vaikka ne ovat hyvin tärkeitä, ei mainittu nykyisissä rahoitusnäkymissä.

Olosuhteet ovat selkeästi erikoiset eikä niitä voitu ennakoida, kun hyväksyimme monivuotisen
rahoituskehyksen joulukuussa 2006. Jos EU:n talousarviomekanismissa on yhtään joustavuutta, nyt on
selkeästi oikea aika osoittaa se, mutta se edellyttää neuvotteluissa runsaasti joustavuutta.

Kansallisten valtiovarainministeriöiden kriisit ovat tosiasia, mutta Euroopan unionin poliittiset painopistealat,
jotka esimerkiksi näissä talousarviota koskevissa valtuuksissa esitetään, ovat myös tosiasia.
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Me kaikki tietysti toimimme vastuullisesti tämän varainhoitovuoden aikana, tietysti löydämme talousarviosta
aloja, joilla säästöjä voidaan toteuttaa, mutta älkäämme unohtako, että Euroopan unionin talouskasvua
koskeva strategia edellyttää riittävää EU:n talousarviota. Parlamentti taistelee taatakseen sellaisen talousarvion.

Francesca Balzani, S&D-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kolmikantakokouksen
valtuudet ovat hyvin merkittävä toimi, erityisesti tänä vuonna, koska Lissabonin sopimuksen ja yhden
käsittelyn voimaantulo edellyttävät alusta alkaen mahdollisimman paljon yhteistyötä budjettivaltaa käyttävien
toimielinten välillä.

Tämä talousarvio etenee, kehittyy ja muotoutuu vaikeana aikana. Maksusitoumusmäärärahoille käytettävissä
olevat liikkumavarat ovat enintään 1 200 000 000 euroa – siis hyvin pienet − mutta asian tekee vielä
arkaluontoisemmaksi se, että 70 prosenttia määrärahoista kuuluu otsakkeeseen 2, otsakkeeseen, joka kattaa
maataloutta, luonnonvarojen suojelua ja hallintaa koskevan politiikan eli siten ilmastonmuutoksen torjunnan.

Talousarvio on vaikea myös sellaisten monien avointen menettelyjen takia, jotka määrittävät suurelta osin
todella saatavilla olevien resurssien määrät. Kyseisiin menettelyihin kuuluvat talousarvion tarkastus,
varainhoitoasetus ja toimielinten välinen sopimus, ulkosuhdehallinnon täytäntöönpano mutta ennen kaikkea
rahoitusmarkkinoiden romahtaminen ja epävakaus. Juuri euron vaarantanut romahtaminen myös näytti,
että talousarvio ja resurssit ovat olennaisen tärkeitä kaikissa EU:n vastauksissa, mikä osoitti niiden merkityksen
mutta myös niiden rajoitukset.

Näissä oloissa Euroopan parlamentin on vedettävä raja ja päätettävä, millä ensisijaisista tavoitteista pitäisi
olla korkein asema sen tärkeimmässä tilinpitoasiakirjassa. Ryhmänä olemme päättäneet vetää hennon rajan
sen välille, että näiden valtuuksien tarkoitus on säilytettävä ja että sen poliittista merkitystä ei saa vähentää.
Tärkein ensisijainen tavoitteemme on siksi olla toistamatta aiempia virheitämme, ja se tarkoittaa, että meidän
on taattava asianmukaiset resurssit 2020strategian tavoitteiden saavuttamiselle ja sen lisäksi annettava
riittävästi resursseja otsakkeeseen 2 kuuluville toimille, erityisesti työttömyyden torjunnassa auttaville
toimille. On kuitenkin myös tärkeää varmistaa, että ilmastonmuutoksen torjunta pysyy keskeisenä.

Edessä on siten paljon haasteita. Tunnustimme myös yhden haasteen keskeiseksi valtuuksien alussa: sen,
että on toteutettava todellisia ponnisteluja, jotta EU:n talousarviomme ja yksittäisten jäsenvaltioiden
talousarviot voidaan sovittaa yhteen ja jotta niiden välille voidaan luoda johdonmukaisuutta, koska unionin
ja sen jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittaminen ja johdonmukaisuus ovat unionin tulevaisuuden
perusarvoja.

Thijs Berman, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. − (EN) Arvoisa puhemies, olen liikuttunut
tarumaisesta kärsivällisyydestänne. Paljon kiitoksia ja nöyrin anteeksipyyntöni.

Nykyinen talouskriisi on iskenyt kehitysmaihin ankarasti – ja ankarammin kuin kehittyneisiin maihin –
vaikka ne eivät ole vastuussa tämän kriisin syistä. Sama koskee ilmastonmuutosta: kehitysmailla ei ole juuri
mitään tekemistä ilmastonmuutoksen syiden kanssa, mutta ne kärsivät useimmista sen seurauksista.

Siksi on erittäin tärkeää, että EU varmistaa, että kehitystavoitteisiin tarkoitettu raha todella menee siihen
tarkoitukseen ja vain siihen tarkoitukseen. Ennen kaikkea se tarkoittaa, että talousarvion, jolla pyritään
tukemaan kehitysmaita ilmastonmuutoksen vaikutusten torjunnassa, pitäisi olla lisärahaa. Nopeasti saatavaa
ilmastorahoituspakettia ei pitäisi luoda nykyisten kehitysyhteistyöohjelmien kustannuksella.

Toiseksi, minä tuen periaatetta rahoitustuesta tärkeimmille AKT-alueen banaanintuottajamaille. Sitä ei pitäisi
kuitenkaan rahoittaa liikkumavarojen kautta, ja vastustan jyrkästi komission ehdotusluonnosta, jossa
kehitysyhteistyövälineiden varat käytetään uudelleen tähän tukeen. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen
nojalla käytetyt varat on kohdennettava köyhyyden lieventämiseen, ja vaikka tuen välineen luomista
teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä – ICI+ − varten, sitäkään välinettä ei pitäisi rahoittaa
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä.

Anne E. Jensen, ALDE-ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin kiittää Sidonia
Elżbieta Jędrzejewskaa siitä, että hän on huolehtinut vakaasti tästä tekstistä, joka on antanut meille selkeän
viestin, jonka voimme ottaa mukaamme neuvotteluihin. Hän on oikeassa sanoessaan, että EU:n talousarviota
koskeva monivuotinen rahoituskehys on nyt niin tiukka, että monia lupauksista on vaikea täyttää. Voimme
sanoa, että edellisinä vuosina olemme pystyneet löytämään käyttämättömiä varoja maatalouden talousarviosta,
mutta enää käyttämättömiä varoja ei ole niin paljon. Meidän on voitava seurata 2020-kasvustrategiaa ja
investoitava yhteisiin energiahankkeisiin ja yhteisiin liikennehankkeisiin, meidän on voitava investoida
nuoriin ihmisiin ja tutkimukseen ja meidän on voitava rahoittaa vahvaa ja yhteistä ulkosuhdehallintoa. Olen
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myös hyvin paljon samaa mieltä komission jäsenen Hedegaardin kanssa siitä, että meidän on varmistettava,
että rakennerahastoihin tehdään riittävästi maksuja, jotta voimme lunastaa lupauksemme uusille jäsenvaltioille.

Tarvitsemme epätoivoisesti luvattua talousarvion väliarviointia, jotta voimme selvittää, miten voimme
rahoittaa uudet tarpeet. Kummallista kyllä, koko ajan on enemmän esimerkkejä jäsenvaltioista, jotka haluavat
maksaa. Ne eivät vain halua maksaa EU:n talousarvion kautta. Huomaamme sen esimerkiksi nyt, kun ollaan
perustamassa kolmea uutta rahoitusvalvontavirastoa, joiden tarkoituksena on suojella meitä tulevilta
rahoituskriiseiltä EU:ssa. Niitä rahoitetaan sekä suoraan jäsenvaltioista että EU:n talousarviosta. Jos kaikki
menot otettaisiin EU:n talousarviosta, monivuotinen rahoituskehys räjähtäisi! On tietysti kuitenkin paljon
byrokraattisempaa ja vaivalloisempaa kerätä rahaa suoraan jäsenvaltioilta, ja se antaa meille heikomman
yleisnäkemyksen, vähemmän valvontaa ja pienemmät mahdollisuudet valvoa tilannetta. Se on hyvin kielteistä
kehitystä.

Eikö meidän siis pitäisi tehdä säästöjä EU:n talousarviossa? Kyllä, meidän on tietysti myös oltava säästäväisiä
kriisiaikoina, mutta haluan vain sanoa, että jos kaikki jäsenvaltiot olisivat hoitaneet talousarvioitaan kuten
EU:n talousarviota, mitään vajeita ei olisi ollut eikä velan kanssa olisi ollut mitään ongelmia, koska EU:n
talousarviossa on ylärajat ja jäykät puitteet. Ongelmien luomiseen ei ole mahdollisuutta. Ehkä kansallisten
viranomaisten pitäisi siten oppia EU:sta ja miettiä, olisiko tämä jotakin, mitä he voisivat käyttää myös
kansallisella tasolla.

Isabelle Durant, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin aloittaa
kiittämällä esittelijää laadukkaasta työstä. Hänen omaksumansa yleinen näkökulma, jossa vältytään
sotkeentumasta pikkuasioihin, on täysin sopiva. Valtuuksista neuvotellessa olisi epäasianmukaista sotkeentua
pikkuasioihin. Ryhmäni tukee siksi näitä valtuuksia.

Sisällön osalta panen merkille, että mietinnössä viitataan toistuvasti siihen, että EU:n on ryhdyttävä toimiin
talous- ja rahoituskriisin torjumiseksi, ja pidän sitä tietysti myönteisenä. On kuitenkin valitettavaa, että siinä
ei mainita ympäristökriisiä, jolla voi olla vielä huomattavammat pitkän aikavälin vaikutukset.

Ympäristökriisiin ja ilmastonmuutoksen vastaamisen pitäisi kannustaa huomattavasti enemmän EU:ta
ryhtymään toimiin. Sellaisen vastauksen pitäisi tietysti näkyä EU:n talousarviossa ja, vaikka pidänkin
myönteisenä LIFE+-välineen suurempaa talousarviota, se ei selvästikään riitä eikä kelpaa.

Tarvitsemme EU:n vihreää New Dealiä: sellaista, jossa on vihreä lähestymistapa maatalouspolitiikkaan, jossa
keskitytään vähemmän peltomaahan ja enemmän elintarvikkeidemme laatuun ja tilojen kestävyyteen,
tutkimuspolitiikkaa, joka ei saa veronmaksajien rahoja katoamaan pohjattomaan kuiluun, kuten
ITER-hankkeessa on käynyt, vaan jossa keskitytään uusiutuvaan energiaan, kestävään liikenteeseen ja vihreää
teknologiaa koskevaan innovaatioon, rakennerahastoja, joita pitäisi osoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa
koskevien kriteerien mukaisesti – eikä keskittyminen tieinfrastruktuuriin ole todella innovatiivista politiikkaa
tuolla alalla – ja lopuksi, kalastuspolitiikkaa, jolla ei pahenneta ylikalastuksen ongelmaa.

En aio kuitenkaan rypeä esimerkeissä siitä, mitä haluaisin. Tuen kuitenkin mietintöä, koska mielestäni siinä
annetaan hyvät valtuudet kolmikantakokoukselle, kun taas muiden asioiden osalta palaamme myöhemmin
talousarvioesitykseen, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että resurssit ovat riittämättömiä.

Marisa Matias, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Käsittelemme tänään tässä salissa parlamentin valtuuksia
komission ja neuvoston kanssa vuoden 2011 talousarviosta käytävissä neuvotteluissa. Ne ovat vaikeat
valtuudet, koska niihin liittyy laajoja vähennyksiä ja rajoituksia talousarviopolitiikassa koko EU:ssa.

Euroopan unionin vasemmisto vastustaa avoimesti vakausohjelmien uuden aallon hirvittävää ja pelottavaa
elvyttämistä valtion vajeiden vähentämiseksi, sillä se sysää lopulta EU:n uuteen taantumaan. EU:n
talousarvioesitystä, joka on perusta nyt käsittelemillemme valtuuksille, eivät rajoita vain voimassa olevat
perussopimukset tai monivuotinen rahoituskehys, joka olisi pitänyt tarkistaa kauan sitten: sitä kahlitsee
myös tämä malli, jota olen juuri hyvin lyhyesti arvostellut.

Kun kaikki 27 jäsenvaltiota leikkaa jyrkästi menojaan, EU:n talousarvio, joka on vain yksi prosentti EU:n
BKT:stä, ei korvaa sitä. Parlamentin esittämiä ensisijaisia tavoitteita ei voida saavuttaa tyydyttävästi
130 miljardin euron suuruisella talousarvioesityksellä.

Valtuuksissa korostetaan nuorisoa, mutta on ilmiselvää, että se on uhrattu yksioikoisen tilinpidon alttarille.

Korostamme ympäristöä, mutta on ilmiselvää, että hallitukset vain haluavat kuulla näistä sitoumuksista
tulevaisuutta varten.
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Kehotamme kiireisiin toimiin ja yhteisvastuuseen tuessamme Palestiinalle ja palestiinalaisille, mutta on
ilmiselvää, että se ei selkeästikään kuulu komission ensisijaisiin painopistealoihin.

Sen jälkeen, mitä Vapauden laivastolle tapahtui, se on vähintäänkin häpeällistä.

Marta Andreasen, EFD-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää hänen työstään, mutta
olen tullut tänne pyytämään jyrkkää vähennystä vuoden 2011 talousarvioon.

Kriisi, jota käymme läpi, edellyttää, että Euroopan unioni kiristää vyötään yhtä paljon tai enemmän kuin
jäsenvaltiot. Talousarvion suurentamisen suunnittelu sillä perusteella, että investoimme ohjelmiin, joilla EU
saadaan selviämään kriisistä, ei ole rehellistä – se on sitä vielä vähemmän, jos tarkastelemme niiden ohjelmien
tuloksia, joihin EU on käyttänyt viime vuosikymmenten aikana veronmaksajien rahaa. Olisimmeko tällaisessa
kriisissä, jos EU olisi käyttänyt rahat tehokkaasti?

Ne, jotka uskovat olevansa oikeutettuja saamaan palkankorotuksia, kun heidän kollegansa jäsenvaltioissa
kärsivät vähennyksistä tai menettävät työpaikkansa, ovat väärässä. Ne, jotka uskovat, että voimme edelleen
kuluttaa yhä enemmän ja enemmän Euroopan unionin tasolla ilman, että kukaan huomaa, ovat väärässä.
Lopettakaamme tämä veronmaksajien rahojen tuhlaus nyt.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, järkyttävä taloustilanne luonnollisesti edellyttää, että
EU:n talousarviossa tehdään jyrkkiä säästöjä, mutta en pysty tässä mietinnössä huomaamaan merkkejä näistä
ensisijaisista tavoitteista enkä ainakaan sen tekemiseen vaadittavaa rohkeutta. Itse asiassa sangen päinvastoin.
Edelleen valitetaan, että talousarviota kasvatetaan liian vähän. Mietinnössä pyritään siten säilyttämään
vallitseva tilanne, eikä siinä todella edetä mihinkään tiettyyn suuntaan.

Olisi hyvin helppoa – erityisesti hallinnon alalla – saada aikaan suuria säästöjä oletettavasti merkityksettömistä
asioista. Ajattelen esimerkiksi EU:n erillisvirastojen alaa. Sulkemalla tai yhdistämällä EU:n erillisvirastoja
voisimme säästää vuodessa puoli miljardia euroa ilman, että meidän pitäisi todella heikentää hallinnon laatua,
tai ehkä voisimme myös lakkauttaa alueiden komitean tai Euroopan talous- ja sosiaalikomitean. Voisimme
varmasti säästää helposti 200 miljoonaa euroa vuodessa tekemällä niin, ja jos myymme rakennukset, voimme
säästää jälleen saman verran. Ehkä meidän pitäisi katsoa itseemme. Voisimme aloittaa tekemään säästöjä
Euroopan parlamentissa. Me kaikki voisimme esimerkiksi lopettaa liikematkaluokassa matkustamisen
Euroopassa. Sen ansiosta voisimme antaa hyvin huomattavan panoksen.

Se, mistä tässä mietinnössä pidän – ja halusin mainita sen – on elinikäiselle oppimiselle annettu ensisijainen
asema. Sen osalta meidän pitäisi erityisesti asettaa ensisijaisia tavoitteita Leonardo da Vinci -ohjelmalle.
Harjoitteluvaihto on hyvin tärkeä. Ehkä meidän pitäisi myös perustaa rahoitusväline, jonka avulla voitaisiin
maksaa ainakin osa kaikkien niiden kansalaisten kustannuksista, jotka haluavat hyödyntää tätä
kansalaisaloitetta.

Alain Lamassoure (PPE). - (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vuoden 2011 talousarviomenettely
tapahtui sumussa, ja sen jälkeen, kun komission jäsenten kollegio hyväksyi talousarvioesityksen, tuo sumu
on jälleen tihentynyt.

Miten voimme hyväksyä vuoden 2011 talousarvion, jos emme tiedä, miten vastaamme Lissabonin
sopimuksella unionille siirretyistä uusista velvollisuuksista? Budjettivaliokunta on pyytänyt helmikuusta
lähtien komissiota esittämään tarkistusluonnoksen tarvitsemistamme rahoitusnäkymistä. Koska se ei ole
saanut vastausta, keskustelemme ylihuomenna tästä aiheesta esittämästämme suullisesta kysymyksestä. Se
on ensimmäinen epävarmuuden pilvi.

Toinen on uusi rahoituskriisi, julkisen velan kriisi. Eurooppa-neuvosto päätti 9. toukokuuta jopa 750 miljardin
euron suuruisesta rahoitusvakaussuunnitelmasta. Kyseinen suunnitelma sisältää 60 miljardia euroa, jotka
EU voi ottaa lainaksi ja lainata EU:n talousarvion antaman takuun nojalla. Se on radikaali uusi tilaisuus, joka
on puolet EU:n talousarviosta, mutta parlamenttia ei ole kuultu.

Ensi torstaina horisonttiin ilmestyy luultavasti uusi pilvi: 2020-strategia, joka Eurooppa-neuvoston pitäisi
hyväksyä. Siihen kuuluu puolenkymmentä ensisijaista lippulaiva-toimenpidettä. Ilman rahoituslähdettä
kyseinen strategia ei ole uskottava. Kuitenkin se esitetään Euroopan unionin seuraavan kymmenen vuoden
etenemissuunnitelmana.

Tässä epävarmuuden meressä esittelijänsä taustalla järjestäytyvä budjettivaliokunta kehottaa neuvostoa
tekemään poliittisia päätöksiä. Pitäisikö meidän kuluttaa enemmän vai vähemmän? Lisäksi, jos haluamme
kuluttaa paremmin, aika on kypsä sille, että tehdään jotakin, mitä ei ole koskaan aiemmin tehty: jaetaan
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velvollisuudet EU:n talousarvion ja kansallisten talousarvioiden kesken, ja sen aikaansaamiseksi tehdään
kansallisista parlamenteista osa unionin uutta hallintomuotoa.

Kaikki jäsenvaltiomme ovat raunioina, ja juuri ne rahoittavat itse unionia. Nyt on aika osoittaa mielikuvitusta
ja uskallusta.

Göran Färm (S&D). – (SV) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää erityiskiitokset esittelijälle, Sidonia Elżbieta
Jędrzejewskalle. Hän on tehnyt erinomaista yhteistyötä sekä poliittisten ryhmien että erityisesti alakohtaisten
valiokuntien kanssa. Mielestäni se on erittäin tärkeää tässä tilanteessa.

Tarvitsemme laajaa yksimielisyyttä siitä, mitä meidän on tehtävä, kun jäsenvaltiot ovat tällaisessa erittäin
vaikeassa taloustilanteessa. Erityisen välttämätöntä on tietenkin saada aikaan yksimielisyys tapauksissa, joissa
pyrimme edelleen tarkistamaan talousarvion ylärajaa saadaksemme enemmän rahaa. Se on tehtävä muutamilla
aloilla, tästä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Mielessäni on erityisesti kaksi alaa. Luokassa 1, toisin sanoen
kasvu- ja työllisyyspolitiikassa, se on ehdottoman välttämätöntä, jos aiomme vahvistaa parlamentin asemaa
talouden elpymisen osalta, ja myös luokassa 4, EU:n asemassa maailmassa, vaikka meidän on todella
keskityttävä ehdottomiin ensisijaisiin aloihin.

Näkemyksemme näyttävät kuitenkin muutamassa kohdassa poikkeavan esittelijän näkemyksistä, ja esitämme
tarkistuksia muutamalla tärkeällä alalla. Mainitsen niistä lyhyesti vain kolme.

Ensimmäinen koskee nuorisopolitiikkaa. Olemme sopineet tärkeysjärjestyksestä, mutta meidän mielestämme
esittelijän keskittyminen liikkuvuuteen on liian yksipuolista. Nuorten ihmisten tilanteessa, erityisesti
nuorisotyöttömyydessä, on kyse paljon enemmästä. Siinä on kyse koulutuksesta, siinä on kyse
työmarkkinapolitiikasta ja siinä on kyse yhteiskunnallisista toimenpiteistä.

Toinen kohtani koskee Gazan kysymystä. Pitäisi olla ilmiselvä toimintalinja, myös Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmälle, tukea sitä, että Israelia kehotetaan lopettamaan saarto, aivan kuten neuvosto
teki aiemmin tänään. Jotkut sanovat, että tämä ei kuulu budjettikohtaan. Minusta se on väärin. Se koskee
erittäin suuresti talousarviota, koska saarrolla estetään jälleenrakentamista koskevia EU:n toimia, emmekä
saa esimerkiksi kuljetettua sinne tarvittavia materiaaleja.

Kolmas kohta, jonka haluaisin mainita, koskee apua. Ilmaston osalta meidän on sekä niin sanottujen
banaaniyhtiötoimenpiteiden että teollisuusmaiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta tehtävä selväksi, että
siten ei saa vähentää apua köyhimmille maille tai vuosituhannen kehitystavoitteita. Siksi kehotan esittelijää
ja poliittisia ryhmiä tukemaan näitä erittäin järkeviä tarkistuksia.

Ivars Godmanis (ALDE). − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa muutaman sanan riskeistä ja
mahdollisuuksista. EU 2020 -strategian mukaan tutkimus ja kehitys on yksi lippulaivahankkeista, ja tässä
talousarviossa on jo suunniteltu, että maksusitoumuksia pitäisi olla 15,8 prosenttia enemmän, mikä on
727 miljoonaa euroa enemmän. Tänä vuonna suunniteltiin vain 1,6 prosenttia enemmän maksusitoumuksia,
ja näyttää siltä, että teemme kymmenen kertaa enemmän maksusitoumuksia tutkimukseen, mutta ainoa
ongelma on se, että jos tarkastelemme maksuja, näemme, ettemme pysty maksamaan, koska tänä vuonna
suunnittelemme tekevämme 13 prosenttia vähemmän maksuja kuin vuonna 2009.

Joten ainoa asia, joka minulla on tällä hetkellä sanottavana, on se, että meidän on tehtävä parhaamme –
komission ja kaikkien yhdessä – varmistaaksemme, että tieteellisten tutkimushankkeiden tulokset ovat
riittävän laadukkaita täyttääkseen lunastettavat sitoumukset. Tähän asti, vuoden 2007 marraskuusta alkaen,
niin ei ole valitettavasti ollut. Voisimme uskoa ja tehdä työtä...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Vicky Ford (ECR). − (EN) Arvoisa puhemies, olemme edelleen ennennäkemättömässä talouskriisissä, ja
ympäri Eurooppaa tavalliset ihmiset ovat tuskissaan. Työttömänä on 23 miljoonaa asukasta, ja ne onnelliset,
joilla on vielä työpaikka, tietävät, että he työskentelevät pidempään, ansaitsevat vähemmän ja maksavat
enemmän veroja maksaakseen kestämättömät julkiset velat.

Säästäminen ei alkanut Kreikassa tai Irlannissa. Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja muualla on tehty leikkauksia ja jäädytyksiä. Saksa on ilmoittanut 60 miljardin euron
veronkorotuksista ja menojen leikkauksista. Viime viikolla Alankomaiden kansa lähti vaaliuurnille ja äänesti
säästöistä, ja ranskalaiset keskustelevat eläkeikänsä nostamisesta.
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Omamme kaltaiset EU:n toimielimet eivät saa olla immuuneja kansalaistemme tuskalle. On olennaisen
tärkeää, että tunnustamme, mitä jäsenvaltiomme tekevät valvoakseen omia talousarvioitaan. Meidän on
suhtauduttava omaamme samanlaisella vastuuntunnolla ja realismilla.

Tarkistuksessamme 34 pyydetään EU:ta johtamaan esimerkin avulla. Tehkää tänä vuonna selväksi, että
epäolennaisia menoja ei ole, pidättäytykää lisäyksistä, joihin ei ole varaa, ja palauttakaa säästöt
jäsenvaltioillemme.

Meitä äänestettiin ja meidän valittiin kuuntelemaan ihmisiä. Nyt ei ole aika olla kuuntelematta heidän
huutoaan.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluaisin jatkaa siitä, mitä kollegani Edit
Herczog teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnasta sanoi, lyhyellä huomiolla. Tiedän, että on sanottu,
että raha on tiukassa ja että meidän pitäisi kuluttaa niin moniin asioihin, mutta minun on sanottava, että
olisin hyvin tyytyväinen, jos löytäisimme rahoituslähteitä niille tutkimusohjelmille, joissa energian toimitus...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Puhemies. − (EN) Hyvä Alajos Mészáros, se liittyy catch-the-eye-menettelyyn. Se olisi voinut olla kysymys
viimeiselle puhujalle, mutta teillä ei ollut sellaista kysymystä. Olen pahoillani.

Monika Hohlmeier (PPE). – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot
kärsivät valtavan velkataakan alla ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksista. Ne kärsivät kuitenkin myös siitä,
että vuosien ajan suuret talousarvion vajeet – joista jotkin ovat liiallisia – on hyväksytty ja niitä on siedetty
monissa maissa. Kun alamme käsitellä uutta vuoden 2011 talousarviota, pelkästään jäsenvaltioiden
talousarvioiden vähentäminen ei riitä. Meidän on myös tehtävä perusteellinen katsaus talousarviomme
menoista sekä tarkasteltava huolellisesti uusia menoja.

Haluaisin mainita Euroopan ulkosuhdehallinnon, jonka rakenne ja myös rahoitus ovat edelleen erittäin
epäselviä. Sen rakenne ei ole avoin. Kehottaisin myös kustannustehokkuuteen käyttämällä kansallisten
ulkosuhdehallintojen vuorovaikutusta. Vastuista on oltava selkeät säännöt ja vastuuvelvollisuuden Euroopan
parlamentille on oltava avointa, eikä pitäisi yrittää vesittää Euroopan parlamentin yhteispäätösmenettelyä
ja valvontaa koskevaa asemaa koko ajan useammissa päätöksissä. Euroopan parlamentti on yhteistyötä
tekevä elin ja se myös tukee vaikeissa tilanteissa. Siksi meidän on myös otettava Euroopan parlamentti
mukaan näihin asioihin toisena päätöksentekijänä.

Lisäksi meidän on mielestäni viimeinkin tehtävä byrokratian vähentämisestä todellisuutta, esimerkiksi
maataloudessa ja myös pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden on kiireellisesti kasvettava ja pantava
täytäntöön innovaatioita ja käsiteltävä niitä. Jos haluamme vähentää talousarvion vajeita sekä veroja ja lisätä
verotuloja, meidän on vähennettävä pienten ja keskisuurten yritysten byrokratiaa koskevia rasituksia ja
mahdollistettava innovaatiot, ja meidän on lopuksi vähennettävä armotonta kilpailua, jota suuren mittakaavan
teollisuus harjoittaa epäsuosittujen pienten ja keskisuurten yritysten osalta, eikä rohkaistava sitä.

Olen myös samaa mieltä budjettivaliokuntamme puheenjohtajan kanssa siitä, että tarvitsemme ensin tarkkoja
tietoja tästä talousarviosta ennen sen lopullista hyväksymistä.

László Surján (PPE). – (HU) Kiitos puheenvuorosta, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, kuunnellessani
huomioita minusta näyttää, että ne kuvastavat kahta vastakkaista tyyliä, kahta vastakkaista mielenlaatua.
Jotkut meistä mainitsevat koko ajan uudempia tehtäviä ja keksivät koko ajan uudempia ajatuksia ja kehottavat
panemaan tehokkaammin ja nopeammin täytäntöön nykyiset ohjelmamme. Se on kiitettävää, koska ne ovat
hyviä ja merkittäviä ohjelmia. Toiset kertovat jäsenvaltioiden kohtaamista vaikeuksista ja haluavat leikata
Euroopan unionin talousarviota.

Hyvät kollegat, Euroopan unionin talousarvio ei ole ongelman syy vaan ratkaisu. Käytettävissämme olevilla
välineillä, jos niitä käytetään menestyksekkäästi, voidaan auttaa parantamaan kaikkien Euroopan unionin
jäsenvaltioiden tilannetta. Ajattelen pienten ja keskisuurten yritysten tukea, apua jälkeen jääneille alueille,
jotta ne voivat saada kehityksestä kiinni, ja yleisesti maatalouden tukea. Emme saisi myöskään unohtaa, että
valmistaudumme nyt kolmikantakokoukseen ja haluamme antaa selkeät valtuudet esittelijälle ja parlamentin
valtuuskunnalle, jotta näissä keskusteluissa voidaan menestyä. Jos keskitymme nyt pieniin yksityiskohtiin,
kadotamme tärkeimmät viestimme.

Olen täysin samaa mieltä sosialistien kanssa siitä, että Gazan ongelma on erittäin vakava, mutta minun
mielestäni tämän kesäkuun kolmikantakokous ei ole oikea paikka sen käsittelemiseen. Jos otamme tässä
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esiin päivänpolitiikan, miksi emme sitten puhuisi Keski-Euroopan tulvista? Minun oma vaalipiirini kärsii
myös suunnattomasti. Perheiden elämät ovat tuhoutuneet muutaman viime viikon sateissa. Tietysti meidän
on puhuttava siitä, mutta parlamentilla on käytettävissään muita välineitä, aivan kuten Gazan ongelman
ratkaisemiseksi on välineitä. Siksi suosittelen, että tuemme esittelijää.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää komission jäsentä ja esittelijää heidän
selityksestään siitä, miten talousarvio toimii tulevaisuudessa. Yleisesti olen samaa mieltä kollegoideni
esittämistä huomioista, mutta haluaisin esittää muutamia muita huomioita.

(EN) Ensiksi haluaisin sanoa olevani samaa mieltä irlantilaisen kollegani kanssa maatalouden merkityksestä
ja maaseudun elämäntavan säilyttämisestä, joka on ehdottoman tärkeää maidemme elämänlaadulle ja
tulevaisuudelle.

Toiseksi, Lissabonin sopimuksen nojalla meillä on toimivaltaa urheilussa ja erityisesti matkailussa: kahdessa
minulle erittäin tärkeässä asiassa. Haluaisin, että se otetaan huomioon talousarvion laadinnassa, koska ei ole
juurikaan järkeä, että meillä on toimivaltaa urheilussa ja matkailussa, jos meillä ei ole talousarviota joidenkin
toimien toteuttamiseksi asianmukaisesti.

(GA) Nuo ovat mielestäni tärkeimmät kohdat. En aio sanoa enempää – ja aika on miltei loppu – mutta
pyytäisin teitä ottamaan ne huomioon, kun talousarviota käsitellään.

Bogusław Liberadzki (S&D). – (PL) Arvoisa puhemies, ennen kaikkea haluaisin onnitella Sidonia Elżbieta
Jędrzejewskaa, ei niinkään itse mietinnöstä, vaan tavasta, jolla hän teki mietintöä, lopputuloksesta, jonka
hän on saanut aikaan. Haluaisin korostaa monia perusarvoja. Ensinnäkin on kiinnitettävä huomiota
talousarvion tulopuoleen. Toiseksi, vuoden 2011 talousarvio, myös valtuuksien nojalla, johtaa meidät
seuraavaan päätelmään – kiinteiden kulujen osuus on kasvussa. Tällä alalla, kuten toiset todellakin ovat täällä
sanoneet, meidän on tarkasteltava näiden menojen tehokkuutta, jolla tarkoitan niiden tuomia tuloksia. Meillä
on edelleen edessämme hyvin tärkeitä miettimishetkiä. Mitä resursseja meillä on jäljellä uusien aloitteiden
toteuttamiseen? Uusia aloitteita koskevien resurssien vapausaste on pienentymässä. Meidän on tajuttava se,
ja keskustelu osoittaa sen selkeästi.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää muutamia huomioita vuoden 2011
talousarviosta. Maahanmuuton osalta: sen sijaan, että Eurooppaan suuntautuvaa siirtolaisvirtaa
pienennettäisiin ja turvattaisiin ulkorajamme, Frontexin vuoden 2011 talousarviota aiotaan leikata. Toisaalta
pannaan enemmän rahaa Euroopan pakolaisrahastoon, jonka tarkoituksena on pakolaisten
uudelleensijoittaminen EU:hun. Sellaisessa talousarviopolitiikassa ei ole järkeä ja sillä avataan sulut laittomalle
maahanmuutolle ja turvapaikkajärjestelmän väärinkäytölle.

EU:n ulkopuolella Palestiinan rahoitustukea aiotaan leikata. Sen sijaan suunnitellaan huomattavaa lisäystä
laajentumista koskeviin resursseihin, esimerkiksi ehdokasvaltio Turkille. Vaadin selitystä siitä, miksi Turkki,
joka on pikemminkin taantunut kuin edistynyt, palkitaan nyt suuremmalla rahalla. Kahdeksan miljoonaa
vuodessa on edelleen huomattava määrä.

Hallinnon alalla parlamentin on viimein lakattava perustamasta ties kuinka monetta virastoa. On mahdotonta
hyväksyä, että talouskriisin aikana EU suo itselleen viraston jokaiseen ongelmaan. Lisäksi on tutkittava
eritellysti kaikkien nykyisten virastojen lisäarvo, ja sitä on valvottava.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Haluaisin ensiksi onnitella Sidonia Elżbieta Jędrzejewskaa. Mielestäni sekä
hänen laatimansa mietintö että tarkistusten käsittelyä koskeva prosessi todistavat johdonmukaisuudesta
hänen valitsemansa toimintatavan säilyttämisessä sekä ehdotettuja tarkistuksia koskevan avoimuuden
säilyttämisessä.

Mietinnön osalta haluaisin korostaa otsaketta 1b koskevaa viittausta, jonka mukaan maksujen odotettu
kasvu on todellakin huomattavaa ja monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. Kun kuitenkin pidetään
mielessä hankkeen toteuttamisessa aiemmin koetut vaikeudet talouskriisin osalta ja sekä Euroopan
aluekehitysrahastolta että koheesiorahastolta odotettavissa oleva maksuehdotusten kasvu, komission
vuodelle 2011 suunnittelemat resurssit saattavat olla riittämättömiä.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Arvoisa puhemies, kiitän vilpittömästi esittelijää. Haluaisin kannattaa sitä,
mitä Göran Färm sanoi nuorisopolitiikasta ja nuorten ihmisten kannustamisesta.

Olemme tehneet työllisyydestä ja kasvusta tunnussanojamme, ja ne ovat muutaman seuraavan vuoden suuri
tavoite. Mielestäni on hyvin tärkeää, että myös toteutamme suurempia ponnistuksia tämän osalta
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varmistaaksemme, että toisaalta tämä kasvu on kestävää kasvua ja, erityisesti Euroopan unionin talousarvioiden
vahvistamisen osalta mutta myös jäsenvaltioiden yksittäisten talousarvioiden osalta, että tämä vahvistaminen
tehdään tavalla, joka on sopusoinnussa yhteiskunnan kanssa, ja että ennen kaikkea tässä vahvistamisessa ei
unohdeta nuorten oikeutettuja etuja ja vaatimuksia, erityisesti heidän oikeuttaan parhaaseen mahdolliseen
koulutukseen ja heidän oikeuttaan työpaikkaan.

Mielestäni nuorille eurooppalaisille mikään ei ole tärkeämpää kuin mahdollisuus käyttää omia taitojaan.
Tarvitsemme heitä, jos EU:n halutaan pysyvän kilpailukykyisenä tulevaisuudessa.

Elie Hoarau (GUE/NGL). - (FR) Arvoisa puhemies, Stéphane Le Foll ja Patrice Tirolien ovat esittäneet
tarkistuksen valiokunnassa, ja taas täysistunnossa, vuoden 2011 talousarvioesityksestä.

Ryhmämme tukee täysimääräisesti tarkistusta, minkä takia myös me olemme esittäneet sen.

Kehotan kollegoitani äänestämään tämän 40 kohtaa koskevan tarkistuksen puolesta. Siinä ei pyydetä
vähentämään vaan pikemminkin lisäämään POSEI-ohjelman määrärahoja, erityisesti niiden seurausten takia,
joita Euroopan unionin, Kolumbian ja Perun allekirjoittamilla Maailman kauppajärjestön sopimuksilla on,
ja niiden seurausten takia, joita näillä sopimuksilla on Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden perinteisille
kulttuureille.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Arvoisa puhemies, nykyistä talouskriisiä ja taantuman uhkaa Euroopassa
on epäilemättä käsiteltävä lisäämällä investointeja.

Perustavanlaatuinen huolenaihe on siksi hankkeiden rahoittamista koskevien resurssien turvaaminen.
Talousarvion toteuttamiseksi haluaisin toistaa vanhan ehdotukseni: ehdotan, että tutkimme mahdollisuutta
laskea liikkeeseen eurooppalaisia joukkovelkakirjoja, jotta voidaan varmistaa rahoitus tärkeille EU:n
kehitysohjelmille, kuten yleiseurooppalaisille suurinopeuksisille moottoriteille, uusille teknologioille
ilmastonmuutoksen torjumiseksi yleiseurooppalaisella tasolla, yhtenäisten tilien luomiselle terveysalalla,
tärkeille investoinneille energiaan ja yhdelle navigointijärjestelmälle.

Mielestäni meidän pitäisi käsitellä taantuman uhkaa välittömällä ja koordinoidulla toiminnalla. Aika on
loppumassa.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Kiitos, arvoisa puhemies, ja pyydän anteeksi aiempaa väärinkäsitystä.
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenenä haluaisin kommentoida vain kahta tai kolmea lausetta
niistä tutkimusohjelmista, joilla pyritään varmistamaan energiatoimitusten kestävä turvallisuus. Täällä
mainittiin äskettäin ITER-fuusioreaktoriohjelma. Haluaisin kertoa kollegoilleni, jos he eivät ole siitä tietoisia,
että olemme tehneet kyseisen ohjelman nojalla sitoumuksia, joita emme todellakaan voi perua. Se on ainoa
kansainvälinen tutkimusohjelma, jossa Euroopan unionilla on johtava asema. Tähän hankkeeseen osallistuu
Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaisia maita. Siksi kehotan kollegoitani ja niitä, jotka laativat talousarviota,
miettimään tätä ohjelmaa. Tiedän, että se on hyvin kallis, mutta haluaisin meidän kuitenkin tekevän uhrauksen
sen takia.

Connie Hedegaard, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä kaikkia joistakin hyvin
selkeistä ja tiiviistä huomioista. Kuten alussa kerroin, varmistan, että kaikki huomautuksenne ja
huolenaiheenne välitetään välittömästi komission jäsenelle Lewandowskille.

Komissio pyrkii tapojensa mukaan toimimaan rehellisenä välittäjänä. Olemme tämän päivän keskustelussa
kuulleet, miten monia erilaisia toiveita on ja miten monia poliittisia painopistealoja haluaisitte, joten on
aivan selvää, että tämä on vaikea tehtävä. Luulen, että se oli Salvador Garriga Polledo, joka sanoi 16 vuoden
kokemuksensa perusteella, että meillä ei luultavasti koskaan ole ollut näin vaikeaa tilannetta. Sama koskee
jäsenvaltioita.

Sanottiin, että rahat on käytettävä viisaasti. Luulen, että se oli Alain Lamassoure, joka sanoi, että ne on
käytettävä paremmin. Voin vakuuttaa teille, että komissio haluaisi työskennellä hyvin tiiviisti Euroopan
parlamentin kanssa varmistaakseen, että saamamme rahat käytetään mahdollisimman hyvin.

Kiitos teille kaikille panoksestanne. Vielä muutama tosiasioihin perustuva seikka: Thijs Berman
kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta mainitsi, että kehitysyhteistyörahojen – ja erityisesti ilmastonmuutosta
varten nopeasti saatavilla olevien rahojen – pitäisi olla ylimääräisiä. Olen hyvin iloinen voidessani sanoa,
että komission nopeasti saatavilla olevat rahat ovat sataprosenttisesti uusia ja ylimääräisiä. Se on hyvin
tärkeää. Lisäksi, vastaukseksi siihen, mistä Göran Färm vihjasi – tarpeesta varmistaa, että nämä rahat
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suunnataan heikoimmassa asemassa oleville ja vähiten kehittyneille maille – niin on myös komission rahojen
kanssa.

Luulen, että ne olivat ainoat tosiasioihin perustuvat asiat. Vien koko toivomusluettelon ja kaikki ensisijaiset
tavoitteet, sellaisina kuin ne on täällä ilmaistu, komission jäsenelle Lewandowskille.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, esittelijä. – (PL) Hyvät kollegat, paljon kiitoksia kaikista huomioistanne,
kiitos siitä, että annoitte minulle uutta vauhtia, ja kiitos ystävällisistä sanoistanne. Kiitos myös arvostelustanne,
koska arvostelu ja huomionne työstäni tähän asti ja mietinnöstä auttavat minua syksyllä varmasti laatimaan
parlamentin kannan mahdollisimman hyvin, jotta voimme saada mahdollisimman hyvän tuloksen
neuvotteluissa.

Yhteenvetona siitä, mitä olette sanoneet, haluaisin mainita useita asioita. Meidän on tarkasteltava sitä, mitä
vuoden 2011 talousarvion osalta tapahtuu meidän parlamenttina laatimista mutta myös jäsenvaltioiden
hyväksymistä ensisijaisista tavoitteista johtuvan rahoituspaineen yhteenlaskettuna vaikutuksena. Ensisijaisista
tavoitteista, kuten siitä, että Euroopan unionin on Lissabonin sopimuksen nojalla määrä olla merkittävä
toimija kansainvälisellä näyttämöllä tai että meillä on kunnianhimoisia ja hyvin laajoja hankkeita Galileon
ja ydinfuusion osalta. Ne kaikki ovat valtavia ja kalliita hankkeita, jotka eivät ole ilmestyneet tyhjästä, ja se,
että Euroopan unionin talousarviota koskevat asiat ovat niin kuin ovat, johtuu juuri näistä uusista tavoitteista,
jotka on hyväksytty ja joita nyt on rahoitettava.

Minä en tämän parlamentin esittelijänä voi hyväksyä sitä, että Lissabonin sopimuksesta johtuvat tavoitteet,
joita myös neuvosto edistää, pitäisi rahoittaa parlamentin ensisijaisten tavoitteiden kustannuksella. Niin ei
saa käydä. Meillä, Euroopan parlamentilla, on oltava liikkumavaraa ja rahoitusvalmiuksia panna täytäntöön
työstämme johtuvat ensisijaiset tavoitteet. Se selittää kesäkuun lopun neuvotteluja koskevan luettelomme.

Vielä yksi tärkeä asia: olen iloinen parlamentin tuesta nuorten ensisijaiselle asemalle, jota ehdotin
budjettivaliokunnassa. Kiinnitän tähän myös niiden huomion, jotka haluavat nuorison ensisijaisen aseman
etenevän pidemmälle. Toissijaisuus on perusperiaate, enkä haluaisi, että siirrämme jäsenvaltioiden vastuuta
Euroopan unionin tasolle, jos se ei ole välttämätöntä. Siksi myös me tarvitsemme itsehillintää.

Haluaisin jälleen kerran kiittää teitä kaikkia huomioistanne.

Puhemies. − (DE) Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan tiistaina 15. kesäkuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Minun on aloitettava kiittämällä esittelijää, joka on tehnyt
menestyksekkäästi yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa ja ottanut huomioon erilaiset näkökannat taustana
vaikea talousarviotilanne ja uusi menettely, joka on edelleen erittäin herkkä. Minun on kuitenkin pakko
huomauttaa komission ja neuvoston asenteesta, joka koskee niiden vastuuta talousarviomenettelyssä. Nyt
on vuoden 2010 kesäkuu, eikä vuoden 2011 talousarvioluonnoksessa edelleenkään oteta huomioon Euroopan
ulkosuhdehallintoa ja suurta osaa EU:lle Lissabonin sopimuksen voimaantulon nojalla tulevista uusista
valtuuksista. Siinä ei myöskään käsitellä riittävästi EU 2020 -strategian tavoitteita. Komission jäsen
Lewandowski lupasi meille talousarvion, jossa keskitytään nuoriin ja koulutukseen. Jos nyt kuitenkin
tarkastelemme ehdotettua talousarvioesitystä, elinikäistä oppimista koskevaa kohtaa, tämän alan tärkeintä
ohjelmaa, on lisätty vain kaksi prosenttia, joka vastaa nykyistä vuotuista inflaatiota.

Angelika Werthmann (NI), kirjallinen. – (DE) Vuoden 2011 talousarvion suunnitteluprosessi on ensimmäinen
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja se tapahtuu rahoitus- ja talouskriisin taustaa vasten. Se
näkyy vuoden 2011 EU:n talousarvion erittäin, erittäin tiukoissa liikkumavaroissa, millä voisi olla kielteinen
vaikutus EU 2020 -strategian tavoitteisiin. Myönteiseltä puolelta haluaisin korostaa sitä, että nuoriso on yksi
talousarvioesityksen tärkeimmistä ensisijaisista tavoitteista. Valitettavasti nyt ehdotettu rahoitustuki ei vastaa
Euroopan parlamentin odotuksia. Erityisesti nuorisopolitiikkaan liittyvillä aloilla voidaan saavuttaa sangen
paljon suhteellisen vähällä rahoituksella. Lopuksi haluaisin muistuttaa parlamenttia siitä, että 60 miljardilla
eurolla, jotka on EU:n talousarviossa taattu neuvoston 9. toukokuuta 2010 tekemän päätöksen perusteella,
voisi aivan hyvin olla vaikutus talousarvioon. Kiitos.
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19. Kehitys kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää
YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi (keskustelu)

Puhemies. − (DE) Esityslistalla on seuraavana Michael Cashmanin kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta
laatima mietintö kehityksestä kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n
korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi (2010/2037(INI)) (A7-0165/2010).

Michael Cashman, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi sanoa, että mielestäni meidän ei
oikeastaan pitäisi kutsua näitä "vuosituhattavoitteiksi" vaan "vuosituhathaasteiksi". Tuo sana –
vuosituhattavoitteet – pääsee usein huuliltamme, mutta mietimmekö koskaan oikeastaan uudestaan, mitä
ne ovat?

Kun olimme vuonna 2000 keskellä talouskasvua, teimme lupauksia ja annoimme sitoumuksia. Surullista
kyllä, hyvät kollegat, noita sitoumuksia ei ole vielä saavutettu. Olemme viiden vuoden päässä silloin
asettamastamme päivämäärästä, vuodesta 2015, jolloin puuttuisimme näihin keskeisiin haasteisiin.

Haluan ilmoittaa ne uudelleen: keskeiset haasteet ovat äärimmäinen köyhyys ja nälkä, kaikille tarjottava
peruskoulutus, sukupuolten tasa-arvo, lapsikuolleisuus, äitiysterveys, Aids, malaria ja tuberkuloosi, ympäristön
kestävyys ja maailmanlaajuinen kehityskumppanuus: kahdeksan vuosituhathaastetta, jotka ovat edelleen
haasteita. Ja nyt, tämän viikon aikana, EU kokoontuu saadakseen toivottavasti aikaan yhtenäisen kannan
ennen Yhdistyneiden Kansakuntien syyskuun täysistuntoa New Yorkissa.

Minun on kuitenkin sanottava, että merkit ovat huolestuttavia. Ei ole sitouduttu riittävästi siihen 0,7 prosenttiin
bruttokansantuotteestamme, jonka sanoimme antavamme näihin haasteisiin vastaamiseksi. Joissakin vähiten
kehittyneissä maissa olemme jäämässä hyvin hyvin kauas tavoitteista, jotka meidän on saavutettava matkalla.

Edistystä on ollut hieman ja kyllä, tekemämme investoinnit – ja käytän sitä käsitettä viisaasti – tähän mennessä
tekemämme investoinnit ovat kannattaneet. Äitiysterveys on parantunut. Lapsikuolleisuuden tasot ovat
matalia, matalia, matalia ja kyllä, kuolevien lasten määrä on asteittain vähenemässä.

Ongelmamme on kuitenkin se, että sen lisäksi, että tarvitsemme lisää rahaa näiden sitoumusten
käsittelemiseksi, tarvitsemme nyt täydentävää rahoitusta puuttuaksemme ilmastonmuutokseen liittyviin
ongelmiin, jotka sekoittavat asemia, joita meillä on kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä maissa.

Ja siksi olen mietinnössäni tutkinut tähän mennessä tekemämme lisäksi sitä, miten paljon enemmän meidän
on tehtävä. Ja se tarkoittaa sitä, että on tarkasteltava suurta ongelmaa, joka meillä on EU:n toimielinten
politiikanaloissa, koska toisaalta niissä halutaan saada aikaan myönteinen muutos ja myönteistä politiikkaa
ja toisaalta ne ovat sen kanssa ristiriidassa ja heikentävät sitä.

Ajatelkaa kauppaa, ajatelkaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, ajatelkaa yhteistä kalastuspolitiikkaa. Ilman
politiikan johdonmukaisuutta investointimme näissä maissa eivät ikinä kannata. Ja se on investointi. On
pitkän aikavälin taloudellisten etujemme mukaista päästä eroon näistä vuosituhattavoitteista, saavuttaa ne
ja päästä eroon näistä ongelmista, jotka saattavat ahdinkoon yksittäisiä elämiä koko maailmassa.

Haluan siis nähdä EU:lta johtajuutta. Ei sitä vähintä, mistä voidaan sopia, vaan sitoutumisen 0,7 prosenttiin
bruttokansantuotteesta, sitoutumisen lisärahoitukseen; emmekä halua uutta määritelmää virallisesta
kehitysavusta. Enää ei saa näperrellä syrjässä.

Meillä on siis tänään mielenkiintoinen keskustelu. Haluan kiittää kansalaisjärjestöjä koko EU:ssa mietintöni
tukemisesta. Toivon, että voimme tänä iltana ja erityisesti huomisen äänestyksessä panna syrjään poliittiset
eromme. Se ei ole täydellinen mietintö; mikään tässä parlamentissa tuotettu ei ikinä ole, mutta haluan sanoa
tämän: älkäämme käyttäkö nyt puoluepoliittisia eroja erottamaan meitä mahdollisuudesta mennä yhtenäisen
kannan kanssa Yhdistyneisiin Kansakuntiin ja saavuttaa vuosituhattavoitteet vuoteen 2015 mennessä.

Andris Piebalgs, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, vuosituhattavoitteiden voima ja merkitys johtuvat
yhteisestä sitoutumisesta yhteisiin kehitystavoitteisiin. Ne ovat yleinen kehys kansainvälisten kehitystoimien
yhteensovittamiselle ja tarkistamiselle. Ne auttavat lisäämään kehitysyhteistyöponnistuksia, ja ne auttavat
antamaan mahdollisuuden miljoonille ihmisille ympäri maailman.

Huomattavista saavutuksista huolimatta yleinen edistyminen on kuitenkin ollut epätasaista eri tavoitteiden
välillä, eri alueilla ja eri kehitysmaissa. Vuosi 2010 on todella virstanpylväs. On tarpeen miettiä, mitä olemme
tehneet oikein ja mikä meni vikaan ja mitkä ovat olleet suurimmat onnistumiset ja epäonnistumiset
vuosituhatjulistuksen allekirjoittamisen jälkeen.
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On tärkeää miettiä, miten voidaan parhaiten edetä seuraavaan vaiheeseen ja miten voidaan nopeuttaa edistystä
jälkeen jääneillä alueilla. On myös olennaisen tärkeää, että edistyminen kohti vuosituhattavoitteiden
saavuttamista on vankkaa ja kestävää. Valtion omistaminen laitosten, politiikan ja palvelujen tuottamista
koskevien laitosten vahvistaminen on olennaista, kuten on myös iskujen välttäminen ja lieventäminen ja
laajapohjaisen talouskasvun edistäminen.

Michael Cashmanin erinomaisessa mietinnössä vastataan edellä mainittuihin kysymyksiin ja annetaan
voimakasta ohjausta Euroopan unionille valmistauduttaessa Yhdistyneiden Kansakuntien korkean tason
kokoukseen syyskuussa ja sen jälkeen.

Olen iloinen nähdessäni, että Michael Cashmanin mietintö ja komission tiedonanto, 12-kohtainen EU:n
toimintasuunnitelma vuosituhattavoitteiden tueksi ovat hyvin lähellä toisiaan. Meidän on kunnioitettava
sitoumuksiamme osoittaa 0,7 prosenttia BKTL:stä apuun viimeistään vuoteen 2015 mennessä. Meidän on
muutettava avun tehokkuus hyvästä käsitteestä konkreettiseksi todellisuudeksi. Meidän on varmistettava,
että kehitysyhteistyötä koskevan politiikan johdonmukaisuus kehittyy vahvaksi välineeksi ohjaamaan EU:n
päätöksentekoa. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota eniten syrjässä oleviin maihin, myös niihin,
joissa on selkkauksia ja jotka ovat heikossa asemassa. Meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota
vuosituhattavoitteisiin, jotka ovat eniten syrjässä, ja säilytettävä samalla yhtenäinen kattava lähestymistapa
vuosituhattavoitteisiin.

Olen erittäin vahvasti samaa mieltä siitä, että hallinto on keskeistä vuosituhattavoitteiden onnistuneessa
saavuttamisessa ja kestävyydessä. Sitoumus tehokkaaseen hallintoon on kaikkien julkisten kehitysstrategioiden
ja toimien perusedellytys. Lunastaessamme sitoumuksemme tarvitsemme parempaa ennustettavuutta ja
tehokkuutta tukemaan valtion johtamaa kehitystä, jolla edistetään kokonaisvaltaista talouskasvua ja lisätään
julkisia investointeja koulutukseen, terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin, lisätään siirtymistä puhtaaseen
energiaan ja edistetään vähähiilistä kehitystä. Tukemme pitäisi toimia liikkeellepanevana voimana
vauhdittamassa kotimaisten resurssien käyttöönottoa vuosituhattavoitteiden rahoittamiseksi.

Sanon nyt myös muutaman sanan keskusteluista, joita meillä oli tänään ulkoasiainneuvostossa. Olen sangen
tyytyväinen aikaansaamiimme päätelmiin. On olemassa selkeä sitoumus täyttää virallista kehitysapua koskeva
0,7 prosentin sitoumus vuoteen 2015 mennessä. Neuvosto hyväksyi sukupuolten tasa-arvon ja naisten
mahdollisuudet EU:n kehitysyhteistyötä koskevaan toimintasuunnitelmaan vuosiksi 2010−2015. Myös
komission vuosituhattavoitteista ehdottamaa EU:n 12-kohtaista toimintasuunnitelmaa käsiteltiin
asianmukaisesti.

Neuvosto on sopinut ottavansa todellisen askelen eteenpäin avun tehokkuuden osalta ja kehottanut komissiota
tekemään konkreettisia ehdotuksia. Katson, että vaikka meidän ei pitäisikään olla sen suhteen omahyväisiä,
se on paketti, jonka avulla voimme johtaa esimerkin avulla New Yorkissa. Se ei ole millään muotoa täydellinen,
mutta se antaa perustan edistymiselle. Jälleen kerran onnitteluni parlamentin vuosituhattavoitteita koskevasta
mietinnöstä.

Alf Svensson, PPE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin kiittää Michael Cashmania
miellyttävästä seurasta hänen käsitellessään näitä erittäin kiireellisiä ja tärkeitä kysymyksiä. Haluaisin myös
sanoa, että minulle vanhana Ruotsin valtiopäivien jäsenenä oli kiinnostavaa olla täällä Euroopan parlamentissa
ja todistaa yrityksiä saada yksimielisyys aikaan. Emme odottaneet, että ryhmämme pystyisivät saamaan
aikaan täydellisen sopimuksen.

Nyt Michael Cashman sanoo – ja olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä – että tarvitsemme lisää resursseja.
En kuitenkaan usko, että siinä pitäisi aina olla kyse verojen lisäämisestä. Sanoisin näin: antakaa yrittäjille
vapaat kädet ja antakaa heille mahdollisuus köyhissä maissa, jotta voidaan luoda työpaikkoja. En usko, että
Michael Cashmanin ehdottama moratorio on myöskään viisas liike. Haluaisin kuitenkin korostaa voimakkaasti
sitä, mitä todetaan 47 kohdassa, jossa meitä kehotetaan voimakkaasti puuttumaan tiettyjen ryhmien syrjintään,
jota monissa köyhissä maissa tapahtuu. Se on jotakin, joka on minun ja varmasti monen muun ihmisen
mielestä asia, johon meidän on käytettävä paljon aikaa vuosituhattavoitteita koskevassa keskustelussamme.

Puhutaan 0,7 prosentista. Haluaisin kernaasti, että puhuisimme yhdestä prosentista BKT:stä, koska mielestäni
rikkailla mailla itse asiassa on velvollisuus varmistaa, että ne saavuttavat ainakin tämän määrän. Sitten on
toinen asia. En usko, että on erityisen viisasta tehdä päätös siitä, että maiden on saavutettava 0,7 prosenttia,
vaikka haluammekin, koska se olisi mielestäni monin osin ajantuhlausta.
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Nämä asiat ovat kuitenkin kiireellisiä ja, moraalin kannalta, ne ovat kiireellisimpiä asioita, joita tämä
parlamentti voi käsitellä. Sen, että ihmiset kuolevat nälkään ja janoon, pitäisi olla jotakin, jota ei yhdenkään
Euroopan parlamentin jäsenen mielestä voi sietää.

Corina Creţu, S&D-ryhmän puolesta. – (RO) Kuten aiemmin on korostettu, nykyinen talous- ja rahoituskriisi
vaikuttaa huomattavasti jäsenvaltioiden osana vuosituhattavoitteita omaksumiin tavoitteisiin. Siksi arvostan
suuresti tätä realistista ja loogista lähestymistapaa, jonka mietinnön laatija Michael Cashman on omaksunut.

Panemme hyvillämme merkille, että kymmenen vuotta vuosituhattavoitteiden asettamisen jälkeen on saatu
aikaan paljon edistystä äärimmäisen köyhyyden, nälän ja HIVin torjunnassa, vaikka kyseinen edistys ei
olekaan edennyt tarpeeksi pitkälle. Michael Cashmanin mietinnössä määritellään kriittiset kohdat
vuosituhattavoitteiden saavuttamista koskevassa prosessissa ja sen lisäksi siinä esitetään vaihtoehtoja
kehitysapuun kohdennettujen varojen tuhlaamisen lopettamiseksi käyttämällä monimutkaista mutta
tasapainoista yhdistelmää lainsäädäntö- ja rahoitustoimenpiteitä sekä markkinamekanismeja.

Haluan ennen kaikkea korostaa, miten iloinen olin lukiessani mietinnöstä Euroopan unionille annetut
suositukset osoittaa vähintään puolet myönnetystä avusta vähiten kehittyneille meille ja määrittää ryhmät,
jotka ovat näissä maissa suurimmassa hädässä, ja keskittyä erityisesti naisten, lasten ja vammaisten ihmisten
tilanteeseen, sekä ottaa näiden heikossa asemassa olevien ryhmien edut tehokkaammin mukaan sen
kehitysstrategioihin. Nämä ryhmät ovat monilla alueilla kriittisessä tilanteessa.

Tämän vuoden syyskuussa, kuten on jo mainittu, meille annetaan, toivottavasti, YK:n korkean tason
kokouksessa, yksityiskohtaisempi katsaus kehitysapua koskevasta tilanteesta. Michael Cashmanin mietinnössä
itse asiassa ilmaistaan erittäin hyvin jäsennelty näkemys, joka perustuu kestävän kehityksen innoittamaan
ajatusmaailmaan.

Leonidas Donskis, ALDE-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, toivon, että kollegani Michael Cashman
ja meidän kollegamme pitävät huomioitani täydennyksenä ja arvostuksen osoituksena eikä niinkään
tarkistuksena. Vuosituhattavoitteet antavat meille ainoalaatuisen mahdollisuuden parantaa ihmisten
olosuhteita 2000-luvun alussa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää saada aikaan uusi ja tuore näkökulma sen sijaan,
että tarjottaisiin 1900-luvun näkökulmaa. Meidän aikanamme on totta, että kehitystä ei ole ilman turvallisuutta
ja päinvastoin. Siksi olemme yrittäneet tarjota tasapainoisemman lähestymistavan vuosituhattavoitteisiin
kiinnittämällä enemmän huomiota Keski-Aasian kaltaisiin alueisiin, joilla köyhyys liittyy turvallisuuden
puutteeseen, epävarmuuteen, epävakauteen, lasten pakkotyöhön ja jopa orjuuteen.

Uzbekistanin ja Turkmenistanin autokraattisten järjestelmien lisäksi Kirgistanissa on puhjennut etnistä
väkivaltaa. Hirvittävä ahdinko yhdistettynä epävakauteen ja väkivaltaan voi johtaa humanitaariseen katastrofiin
alueella. Jos tarvitsemme todisteita siitä, että kestävää ja pysyvää kehitystä ei ole ilman turvallisuutta, tässä
se on.

Emme myöskään voi unohtaa äärimmäisiä köyhyyden muotoja Moldovan ja Albanian kaltaisissa Euroopan
maissa. Tarkastellaan esimerkiksi joitakin terveydenhuoltoon liittyviä vakavia ongelmia. Ukrainassa ja
Moldovassa 3 000 ihmistä 10 000:sta sairastaa tuberkuloosia. Edellä mainitut maat eivät kuulu vähiten
kehittyneiden maiden luokkaan, mutta ne kuuluvat ehdottomasti kehitysmaiden luokkaan.

Jos vuosituhattavoitteet eivät kata vähiten vakaita ja vähiten turvallisia maita, emme ikinä saa niissä aikaan
elinkelpoista, yhteiskunnallista ja moraalista järjestystä. Siksi meidän on aika laajentaa näkemystämme.
Vaikka Saharan eteläpuolinen Afrikka on meille ensiarvoisen tärkeä, emme voi rajoittaa vuosituhattavoitteita
näihin ainoisiin tuttuihin puitteisiin. Meillä on edessämme uusia haasteita ja meidän on vastattava niihin.
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, vuosituhattavoitteet ovat erottamattomasti yhtä sen kanssa, että vähiten
kehittyneille maille, kehitysmaille ja vähiten turvallisille maille on annettava mahdollisuus, jotta ne voivat
muokata tulevaisuuttaan itse.

Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Tervetuloa, arvoisa komission jäsen Piebalgs,
kehitysyhteistyöstä vastaava komission jäsen. Olisin halunnut nähdä rinnallanne kaupasta vastaavan komission
jäsenen De Guchtin, koska nyt me täällä parlamentissa pyrimme pysymään ajan tasalla seuraavan viiden
vuoden ajan. Vuosituhattavoitteet eivät ole mitenkään aikataulussa, ja kuitenkin me kaikki olemme
allekirjoittaneet ne; me annoimme lupauksia. Me lupasimme – ja muistan edelleen tunnuslauseen, koska
työskentelin silloin kehitysyhteistyöjärjestössä – "tehdä köyhyydestä historiaa". Historia on vielä kirjoitettava.

Se voidaan kuitenkin tehdä. Voimme puhua 0,7 prosentista bruttokansantuotteestamme apuun, ja vielä
enemmästä. Voimme puhua uudenlaisesta rahoitustuesta, vaikka siitä tuleekin koko ajan monimutkaisempaa
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näinä talouskriisin aikoina. Meidän pitäisi kuitenkin todella puhua erilaisista rinnakkaiselon keinoista,
oikeudenmukaisen kaupan avulla. Taputamme nyt itseämme selkään, koska olemme maailman suurin
kehitysavun antaja, mutta itse asiassa meidän pitäisi taputtaa itseämme selkään, koska olemme markkinoiden
suurin kuluttaja.

Jos sitoutuisimme oikeudenmukaiseen kauppaan, suuresta osasta apua tulisi luultavasti tarpeetonta. Jotenkin
näyttää kuitenkin olevan edelleen yksinkertaisempaa antaa apua kuin sitoutua Afrikan pienviljelijöiden
tuotteiden halvemmalla myynnin lopettamiseen. Jos rajoitamme monikansallisten yhtiöiden mahdollisuuksia
veronkiertoon, hyvin monet Afrikan rahakirstut ovat vauraampia. Lisäksi, kun näen lähestymistapamme
tämän päätöslauselmaesityksen äänestysluetteloihin kaikkine lisäyksineen ja poistoineen, kysyn itseltäni,
mitä on tapahtunut suurelle eleelle; mitä on tapahtunut viestillemme siitä, että me todella aiomme saavuttaa
vuosituhattavoitteet viiden vuoden kuluessa?

Nirj Deva, ECR-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, esittelijämme on tehnyt erinomaista työtä, ja hän
on tehnyt parlamentille vetoomuksen antaa sataprosenttinen tuki mietinnölle ja ponnisteluillemme YK:ssa.
Ryhmäni antaa sangen tyytyväisenä 99,9 prosentin tuen muutamalla mielipide-erolla.

Puhumme koko ajan vuosituhattavoitteista. Mitä nämä vuosituhattavoitteet ovat? No, itse asiassa
vuosituhattavoitteita on kahdeksan, ja mielestäni meillä olisi pitänyt olla enemmän. Jos meillä olisi ollut
niitä enemmän, olisimme saavuttaneet joitakin tavoitteista, jotka olemme yrittäneet saavuttaa nopeammin.
Yksi asioista, joka on erityisen tärkeä köyhyyden poistamisessa, on osallisuus, mahdollisuus omistaa jotakin,
omistaa omaisuutta tai pienyritys.

Jäsenet ovat matkustelleet ulkomailla ja nähneet miljoonia ja miljoonia parakkeja kehitysmaissa ja satoja ja
tuhansia pienyrityksiä – huoltamoja, kauppoja, korjaamoja, eri ihmisiä tekemässä eri asioita – tien varrella,
kun he ovat matkustaneet ilmastoiduissa autoissa. Ongelma on siinä, että mitkään noista parakeista tai
yrityksistä eivät ole rekisteröityjä. Niillä ei ole pääoma-arvoa. Jos pystyisimme vahvistamaan noiden
omaisuuksien ja noiden yritysten pääomapohjan, panisimme yhdeksän biljoonan dollaria arvosta
pääomavaroja kehitysmaiden johtajien käsiin. Kyllä, yhdeksän biljoonaa. Se on enemmän kuin koko se velka,
josta olemme olleet Euroopassa huolissamme ja enemmän kuin New Yorkin, Lontoon ja Tokion
pörssimarkkinoiden arvo.

Emme ole kuitenkaan löytäneet tapaa muuttaa noita omaisuuksia ja yrityksiä pääomaksi. Ne ovat
oikeusjärjestelmän ulkopuolella. Jos olisimme pystyneet tekemään sen, olisimme voineet poistaa köyhyyden
nopeammin. Niin on tapahtunut maailman muissa osissa.

Gabriele Zimmer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, kiitän erityisesti Michael Cashmania,
joka on laatinut tämän mietinnön, joka sai paljon tukea, kun hyväksyimme sen kehitysyhteistyövaliokunnassa,
ja toivon todella, että parlamenttina onnistumme yhdessä tekemään selväksi juuri ennen neuvoston kokousta,
että meidän mielestämme vuosituhattavoitteet ovat erittäin merkittäviä.

Odotamme myös, että jäsenvaltiot ovat tietoisia velvoitteestaan panna vuosituhattavoitteet täytäntöön,
erityisesti velvoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet, eli maksamaan asiaankuuluvan osuuden kehitysavusta.
Michael Cashman sanoi sangen oikein, että meillä on Euroopan unionina 20 miljardin euron vaje. Ensisijaisesti
on annettava erittäin selkeä lausunto, että taistelemme sen puolesta, että vuosituhattavoitteet pannaan
täytäntöön vuoteen 2015 mennessä, emmekä salli sen lykkäämistä yksinkertaisesti myöhempään, mitä
perustellaan aina sillä, että loppujen lopuksi jäsenvaltiot eivät pystyisi tekemään sitä kriisien takia ja että olisi
aivan oikeutettua lykätä sitä. Se, että yli miljardi ihmistä elää köyhyydessä ja nälässä – tällä hetkellä jopa
1,5 miljardia ihmistä elää köyhyydessä – todistus siitä, että viime vuosina köyhyys on jopa lisääntynyt tietyillä
maailman alueilla, esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ei kuitenkaan jätä meille muuta vaihtoehtoa
kuin vaatia hyvin selkeästi tässä suhteessa haluamaamme.

Siksi pyytäisin kollegoitani, erityisesti Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän jäseniä
olemaan enää vesittämättä mietintöä uusilla tarkistuksillanne. Tämä mietintö on tasapainoinen yhdistelmä
todellisia pyyntöjä, vaatimuksia ja välttämätöntä painostusta, jota meidän on harjoitettava, eikä meidän
pitäisi perua siitä yhtään osaa.

Olisin jopa mennyt pidemmälle muutamassa kohdassa. Olisin myös tehnyt meille hyvin konkreettisen
pyynnön, ettemme allekirjoittaisi tai tekisi mitään sopimusta, jolla ei auteta panemaan täytäntöön
vuosituhattavoitteita. Minun mielestäni olemme tehneet täyden ympyrän. Tarvitsemme
kehitysyhteistyöpolitiikassa johdonmukaista politiikkaa, mutta on myös tärkeää, että EU:n politiikassa
kokonaisuudessaan sitoudutaan konkreettisesti köyhyyden ja alikehityksen torjuntaan.
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Gerard Batten, EFD-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, kukaan ei voi olla olematta samaa mieltä
vuonna 2000 laadituista vuosituhattavoitteista ja kukaan ei voi olla olematta hämmästynyt täydellisestä
todellisuudentajun puutteesta, kun uskotaan, että kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa kohdevuoteen 2015
mennessä.

Näiden jättiläismäisten tehtävien saavuttamisen epärealististen aikataulujen lisäksi on olemassa rahamäärä,
joka mietinnön mukaan pitäisi nyt käyttää.

Mistä rahan on määrä tulla? Useimmat Euroopan maat, Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna, ovat
konkurssin partaalla, ja vain ankarat julkisten menojen leikkaukset voivat kääntää tilanteen. Näissä oloissa
tapa, jolla köyhempiä maita autetaan vaurastumaan ja lievennetään niiden monia yhteiskunnallisia kipukohtia,
on maailmantalouden vauhdittaminen.

Meidän ei pitäisi miettiä lisää tapoja verottaa niitä yrityksiä, jotka edelleen tuottavat voittoa, ja ajaa niitä pois
EU:n valvonnasta. Meidän pitäisi tehdä seuraavaa: vähentää EU:n kaupan esteitä ja protektionistisia
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kauppaa köyhempien maiden kanssa, purkaa koko ajan kasvava sääntelyn
ja byrokratian taakka, joka kuristaa yrityksiä koko Euroopassa, hylätä EU:n yhtenäisvaluutta ja antaa
Portugalin, Italian, Irlannin, Kreikan ja Espanjan kaltaisten maiden palata taloudellisen todellisuuden
maailmaan.

Ja tietysti, Yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi lähteä Euroopan unionista mahdollisimman pian.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, köyhyyden torjunnan ja muiden
vuosituhattavoitteiden pitäisi yhdistää meitä kaikkia. Pidän siksi valitettavana sitä, että jotkin poliittiset
ryhmät ovat esittäneet tiettyjä asioita, jotka saattavat vaikeuttaa tuon yksimielisyyden saavuttamista.

Ne ovat moraalisia asioita, esimerkiksi abortin ehdottaminen syntyvyyden säännöstelykeinona, tai taloudellisia
asioita, esimerkiksi valuuttasiirtoja koskevan veron käyttöönotto. Mielestäni kyseisen veron täytäntöönpano,
valvonta ja kerääminen olisi hyvin vaikeaa, ja jos sitä ei hyväksyttäisi kaikkialla, erityisesti tärkeimmissä
rahoitusliittymissä, siirrot ohjattaisiin maihin, joissa se ei olisi voimassa.

Pidän valitettavana sitä, että mietintö, jossa on monia myönteisiä kohtia, ei saa yksimielistä tukea kaikilta
poliittisilta ryhmiltä näiden tiettyjen asioiden takia.

David-Maria Sassoli (S&D). – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kiitän
esittelijää Michael Cashmania hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on muistuttanut meitä New Yorkin
huippukokouksen merkityksestä.

EU:lla on mahtava tilaisuus: esittää itsensä maailmanlaajuisena kehityskumppanina. Meillä olevat tiedot ovat
kuitenkin hälyttäviä: vuonna 2009 miljardi ihmistä kärsi jatkuvasta nälästä, ja tämä luku on nyt noussut
talouskriisin myötä. Meidän on lisättävä siihen ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot, sillä se on tekijä,
joka edelleen suurentaa ongelmia, joita olemme yrittäneet hallita.

Meidän on tunnustettava, että vuonna 2000 itsellemme asettamamme tavoitteet olivat ehdottoman
kunnianhimoisia, ja vain avunantajamaat olisivat voineet saavuttaa ne. Näiden kehitysmaille annettujen
sitoumusten takia on surullista nähdä, että jotkin Euroopan maat jäävät niin kauaksi sovituista
sitoumuksistaan. On esimerkiksi pettymys, että kotimaani – Italia – osoittaa nyt kiusallisen alhaiset
0,16 prosenttia BKT:stään.

Meidän on otettava kaikille maille sitova sitoumus saavuttaa 0,7 prosenttia BKT:stä vuoteen 2015 mennessä,
kuten Euroopan komissio on esittänyt. Kaikkien maiden on tunnettava, että niiden moraalinen velvoite ja
poliittinen velvollisuus on pitää kiinni tästä sitoumuksesta. Esittelijän, Michael Cashmanin, esimerkillisen
työn avulla Euroopan parlamentilla voi olla keskeinen asema ihmisarvon puolustamisessa.

Franziska Keller (Verts/ALE). − (EN) Arvoisa puhemies, vuosituhattavoitteet eivät ehdottomasti ole
täydellisiä, mutta se, minkä takia ne ovat mahtavia ja erilaisia, on se, että niissä vaaditaan mitattavissa olevaa
edistystä, ja koska ne ovat mitattavissa, voimme nähdä, ettemme ole tällä hetkellä oikealla tiellä ja että meidän
on lisättävä ponnistuksiamme.

EU:n toimielimet – me mukaan luettuna – voivat tehdä paljon tavoitteiden saavuttamiseksi. Voimme
esimerkiksi käyttää kalastuspolitiikan uudistusta tukemaan kehitysmaiden kalastajia eikä niinkään teollistuneita
kalastusyrityksiä. Voimme käyttää YMP:n uudistusta keskittymiseen kestävään maatalouteen ja poistamaan
kaikki suorat tai välilliset vientituet – ja voimme pysäyttää ACTA-sopimuksen, jonka osalta komissio ei ole
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vieläkään antanut todisteita, että sillä ei estetä lääkkeiden ja teknologian siirtoa. Ja voimme lopuksi tunnustaa,
että äitiysterveyttä ei saada aikaan ilman naisten oikeuksia.

Kaikki nämä esimerkit osoittavat, että kehitysyhteistyöpolitiikka on enemmän kuin pieni ala.
Kehitysyhteistyöpolitiikan näkökulmia voidaan löytää kaikista valiokunnistamme, ja meidän pitäisi olla siitä
tietoisia. Ilman politiikan johdonmukaisuutta – eikä se ole mitä tahansa johdonmukaisuutta vaan
kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuutta, kuten Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa todetaan –
emme pääse minnekään. Ja se meidän pitäisi myös ottaa huomioon ulkosuhdehallintoa suunnitellessa.

Lopuksi haluaisin kuulla komissiolta, mitkä sen suunnitelmat ovat vuosituhattavoitteiden jälkeisistä
sitoumuksista, joista meidän on myös puhuttava jossakin vaiheessa.

Elie Hoarau (GUE/NGL). - (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän on myönnettävä, että on
valitettavaa, että kuljettuamme kaksi kolmasosaa matkasta, olemme näin kaukana vuosituhattavoitteilla
asetettujen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vaikka tämä on kriisiaikaa, vähin, mitä voimme tehdä,
on pyytää kaikkia kehittyneitä maita – myös Euroopan unionia – pitämään lupauksensa, erityisesti köyhille
maille, osoittamalla 0,7 prosenttia niiden BKTL:stä kehitysapuun.

Lisäksi, EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen valtioiden välisissä talouskumppanuussopimuksissa,
joita seuraan tiiviisti parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsenenä, on osoitettu liian suuri osuus varoista
kauppaan sellaisten ohjelmien kustannuksella, joiden avulla vuosituhattavoitteet voitaisiin saavuttaa. Minun
mielestäni on välttämätöntä korjata tämä tilanne vuosituhattavoitteiden eduksi näiden sopimusten puitteissa.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Haluaisin aloittaa korostamalla, miten tärkeää mielestäni on, että EU
edistää kunnianhimoista toimintasuunnitelmaa New Yorkin tarkistuskonferenssin aikana. Sen on myös
kiireellisesti hyväksyttävä konkreettisia uusia toimenpiteitä, joiden avulla voimme lunastaa kaikki
lupauksemme, jotka koskevat yhteisvastuuta planeetan heikoimmassa asemassa olevien ryhmien osalta.

Neuvoston juuri tänään antamat päätelmät merkitsevät tästä näkökulmasta askelta oikeaan suuntaan, koska
sanoisin, että EU:n on pysyttävä köyhyyden torjunnan etulinjassa ja sen on oltava uskottava kumppani
kehitysyhteistyön maailmanlaajuisissa sopimuksissa, jotka on tehty hyväksymällä vuosituhattavoitteet.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on, kuten te kaikki tiedätte, löydettävä uusia kehitysapuresursseja
mutta myös poliittista tahtoa tehdä näistä tavoitteista todellisuutta.

Toisaalta katson, että meidän on nyt oikea aika miettiä ihmisoikeuksiin perustuvan lähestymistavan
automaattista sisällyttämistä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka hyväksytään vuosituhattavoitteiden
saavuttamiseksi. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja vastuuvelvollisuutta lisäävien mekanismien edistäminen
ovat erittäin tärkeitä köyhyydessä elävien olojen parantamiseksi ja loppujen lopuksi vuosituhattavoitteiden
saavuttamiseksi.

Haluaisin myös korostaa joitakin Michael Cashmanin mietinnön ongelma-alueita. Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmä ei voi hyväksyä Tobin-veron tyyppisen veron yksipuolista käyttöönottoa, kuten
8 kohdassa todetaan, koska on hyvin vaikeaa yhdistää sitä ajatukseen kaikille kuuluvien julkisten hyödykkeiden
rahoittamisesta. Lisäksi on vaikeaa tukea käsitystä kehitysmaiden velkojen kuolettamisesta, joka ilmaistaan
13 kohdassa, kun tällä hetkellä käydään keskusteluja siitä, että näiden maiden on kannettava oma vastuunsa
kehitysprosessista ja vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta.

Lopuksi, 42 kohdassa käsitellään henkilökohtaiseen omantunnonvapauteemme liittyviä asioita. En usko,
että on oikein, että määräämme, mikä kanta jäsenvaltioiden pitäisi omaksua abortin osalta.

Norbert Neuser (S&D). – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vuosituhattavoitteiden saavuttaminen
vuoteen 2015 mennessä riippuu olennaisesti siitä, miten paljon rahaa rikkaat teollisuusmaat antavat
käytettäväksi nälän ja köyhyyden torjunnassa, lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentämisessä ja malarian ja Aidsin
torjunnassa.

Meidän päätelmämme on hillitsevä. Lupauksiamme ei lunasteta. Ennen rahoituskriisiä me EU:ssa, rikkaina
teollisuusmaina, olimme luvanneet köyhimmille maille 50 miljardia dollaria tänä vuonna, vuonna 2010.
Se on huomattavasti sitä vähemmän: noin 36 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Edes 12-kohtaista
toimintasuunnitelmaa, jonka mukaan vauraat maat haluavat antaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteestaan
kehitysapuun, ei noudateta. Jotkin maat antavat hyvän esimerkin, mutta minun kotimaani, Saksa, ei näytä
hyvältä. Meidän pitäisi seurata Ruotsin, Luxemburgin, Belgian, Irlannin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja
jopa Espanjan kaltaisten maiden esimerkkiä.
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Enrique Guerrero Salom (S&D) – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä Michael Cashman,
vuonna 2000 määrittelimme ja esitimme tavoitteet, jotka meidän pitäisi saavuttaa köyhyyden, syrjäytymisen
ja epätasa-arvon torjumiseksi, mutta teimme myös jotakin vielä tärkeämpää: teimme konkreettisia sitoumuksia
ja saimme aikaan maailmanlaajuisen vauhdin, jota hallitukset, kansalaisjärjestöt ja kehitysmaat itse ovat
tukeneet.

Siitä lähtien olemme edistyneet, mutta emme tarpeeksi, ja kriisi saa aikaan taantumistamme. Muutama
minuutti sitten meille annettiin euroskeptinen ja itsekäs näkemys, että meidän on palattava realismiin.
Haluaisin sanoa, että tällä hetkellä realismi tarkoittaa taistelua maailmanlaajuisen todellisuuden muuttamiseksi,
se tarkoittaa tämän mietinnön tukemista huomenna täysistunnossa ja tukea neuvostolle, joka sanoi tämän
päivän kokouksensa toisessa päätelmässä, että vuonna 2015 on mahdollista saavuttaa se, minkä asetimme
päämääräksi vuonna 2000.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Haluan viitata päätöslauselmaesityksen 22 kohtaan, jossa kehotetaan
Euroopan unionia lakkauttamaan maatalouden vientituet ja "muut maatalouspolitiikan haitalliset osiot".
Mielestäni tällainen lähestymistapa on vaarallinen, koska eurooppalainen maatalous ei voi selvitä ilman näitä
tukia, erityisesti tänä vakavan talouskriisin ja villien hinnanvaihtelujen aikana.

Eurooppalaisia viljelijöitä rasittavat kaikin tavoin tuotteiden laadusta ja eläinten hyvinvoinnista johtuvat
ehdot, joita niiden on noudatettava, mikä saa heidät epäedulliseen asemaan ulkoisiin kilpailijoihin verrattuna.
Mielestäni vientitukien poistaminen olisi virhe, josta olisi vakavia seurauksia, ja kehotan kollegoitani
äänestämään tätä kohtaa vastaan.

Mairead McGuinness (PPE). − (EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää, Michael Cashmania, tästä mietinnöstä
ja sen intohimoisesta esittelystä.

Olen erityisen kiitollinen 48, 49 ja 50 kohdasta elintarviketurvasta. Itse asiassa minun mielestäni hänen
perustelunsa ovat paljon voimakkaampia kuin mietinnön kohdat, koska meillä on Euroopan unionissa
todellinen ongelma. Käytämme koko ajan vähemmän kehitysavun talousarviostamme siihen, missä sitä
eniten tarvitaan – eli kotitarveviljelyyn ja maaseudun viljelijöihin. Luvut – ja ne olivat tammikuussa 2009
elintarviketurvasta antamassamme päätöslauselmassa – ovat seuraavat: olemme vähentäneet maatalouteen
ja maaseudun kehitykseen osoitetun kehitysavun määrää 17 prosentista vuonna 1980 vain kolmeen
prosenttiin vuonna 2006.

Ehkä komissio voi kertoa meille, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy puuttuakseen tähän – ja näen pään
nyökkäävän, joten olen toiveikas – ja myös saadakseen Afrikan maiden hallitukset tunnustamaan, että nälkää
on maaseutualueilla, joilla ihmiset voisivat itse asiassa harjoittaa viljelyä, jos heillä olisi välineitä.

Olen täysin eri mieltä 22 kohdasta. Tiedätte syyt. Meidän ei pitäisi olla tässä yksin, ja vientituet eivät ole
ongelma.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Michael Cashmania hänen tekemästään
erinomaisesta työstä. Meidän kaikkien on todella tuettava lämpimästi tätä mietintöä ja lähetettävä
jäsenvaltioille viesti, että niiden on pysyttävä uskollisina velvoitteilleen panna täytäntöön vuosituhattavoitteet
köyhyyden torjumiseksi.

Keskellä tätä talouskriisiä, joka – älkäämme unohtako – voi vahingoittaa meitä, mutta se on vahingollinen
myös kehitysmaille, emme useinkaan kuluta juuri kehitysmaiden tuotteita, ja näissä maissa köyhyys lisääntyy,
kaikki mittarit, jotka ovat haluamme liittää vuosituhattavoitteisiin, ovat nousussa.

Samalla ilmastonmuutos, jonka me aiheutimme, vaarantaa elintarvikkeiden, veden ja
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden ja vaarantaa itse terveyden. Tarvitsemme siksi täydentäviä resursseja
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja näiden maiden auttamiseksi sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Samalla meidän on kuitenkin oltava uskollisia vuosituhattavoitteille. Siksi näiden resurssien on oltava
riippumattomia. Pidän myönteisenä komission jäsenen Hedegaardin julkilausumaa, jonka mukaan komissio
tukee tätä kehotusta.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on vaikeaa vastata
esittelijän, Michael Cashmanin, esittämään kehotukseen. Hän on kehottanut kaikki ryhmiä panemaan
puolue-eronsa syrjään ja tukemaan tätä mietintöä huolimatta siitä, että mietinnössä on joitakin selkeästi
aatteellisia osia.
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Esimerkiksi mietinnön 42 kohdassa, joka koskee sitoumusta turvallisiin abortteihin ja perhesuunnitteluun,
yritetään takaoven kautta ujuttaa periaatteita, joita emme voi jakaa. EU:ssa emme kehota valtioita rahoittamaan
elämää tai rahoittamaan vastuullista äitiyttä ja vanhemmuutta tai tukemaan raskauksien jatkamista, mutta
kehotamme valtioita rahoittamaan raskauden keskeyttämistä ehkäisyvälineenä tai lisääntymis- ja
väestönsuunnittelun välineenä.

Tässä kohdassa meidän on aina oltava eri mieltä. Vastustamme ehdottomasti valtion rotuhygienian muotoa,
jolla tuetaan kuolemaa eikä elämää, jolla tuetaan raskauden keskeyttämistä eikä kuitenkaan tueta niitä, jotka
päättävät keskeyttää raskauden sosioekonomisesti epäedullisen aseman takia.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta
työstä. Itse asiassa epäonnistumisen välitavoitteiden saavuttamisessa pitäisi aiheuttaa meille ankaraa huolta
sekä tiettyjen jäsenvaltioiden osoittaman haluttomuuden takia että kriisin aiheuttamien kiistämättömien
taloudellisten heikkouksien takia.

Haluaisin kommentoida yhtä tiettyä kohtaa: välitavoite 8, joka liittyy apuun kehittyneiltä mailta kehitysmaille,
kohta, johon useat kollegat ovat jo viitanneet. Vaikka välitavoitteena oli kehitysmaille annettavan avun
lisääminen 0,56 prosenttiin yleisestä BKT:stä, olemme nyt saavuttaneet vain 0,3 prosenttia yleisellä tasolla,
toisin sanoen puolet suunnitellusta tavoitteesta, ja olemme saavuttaneet vain 0,4 prosenttia EU:n tasolla.
Tähän lisätään eettinen ongelma siitä, kanavoidaanko käytettävissämme olevat resurssit sinne, missä niitä
tarvitaan, niille, jotka todella tarvitsevat niitä, eikä niitä tuhlailla korruptoituneisiin käytäntöihin ja hallituksiin.

Päätän puheenvuoroni korostamalla sitä, että tarvitsemme kehitystä koskevaa filosofiaa, taloudellista
lähestymistapaa tähän tilanteeseen, eikä vain kehittyneiden maiden kehitysmaista tunteman syyllisyyden
lievittämistä toisinaan.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, vuosituhattavoitteet ovat epäilemättä tärkeitä, jos aiomme
varmistaa, että köyhistä köyhimmät voivat elää ihmisarvoista elämää omassa maassaan. Kenenkään, jolla
on kohtuullinen perusta selvitä kotimaassaan, ei tarvitse asettaa itseään ihmissalakuljettajien käsiin. Haluaisin
korostaa myös erityisesti vakavien sairauksien, erityisesti äiteihin ja lapsiin vaikuttavien sairauksien torjuntaa.
Tässä suhteessa meidän pitäisi kuitenkin myös muistuttaa lääketeollisuutta sen velvoitteista ja varmistaa,
että rinnakkaisvalmisteita voidaan tarjota enemmän.

Toisaalta, jos tarjoamme kehitysapua, meidän pitäisi myös voida odottaa yhteistyötä. Tässä yhteydessä
odotan tuen saajilta yhteistyötä laittomien maahanmuuttajien palauttamisessa heidän alkuperämaihinsa.
Lopuksi, meidän on huolehdittava myös erityisesti siitä, että varoja käytetään kestävästi ja kattavasti.
Veronmaksajien vaivalla hankkimat rahat eivät saa kadota salaperäisiin kanaviin.

Yksi asia on täysin selvä: jäsenvaltioiden tuotantovalmiudet ovat huomattavasti rajoittuneet, ja mitä
nopeammin elvymme – eli mitä nopeammin EU elpyy – sitä pikemmin meillä on valmiudet antaa pitkän
aikavälin kestävää apua.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin erityisesti kiittää Michael Cashmania.
Kehitysapu ja köyhyyden torjuminen eivät saa olla hyväntekeväisyyden muotoja – esimerkiksi soveltamalla
keppi ja porkkana -periaatetta. Tarvitsemme päinvastoin luotettavia, ennakoitavia, kestäviä puite-ehtoja,
joiden ansiosta ihmiset voivat elää ja työskennellä ihmisarvoisissa oloissa ja ansaita elantonsa. Meidän ei
pitäisi vain tutkia kasvottomia numeroita; meidän on käsiteltävä ihmisiä, joihin tämä vaikuttaa, ja heidän
kohtaloaan. Meidän ei pitäisi tuhlata energiaa keksimällä tekosyitä, miksi emme voi tai miksi emme tahdo
täyttää velvoitteitamme. Meidän pitäisi sen sijaan käyttää energiaamme käydäksemme vakavia keskusteluja
kehitysavun rahoittamista koskevista ehdotuksista, joita täällä on esitetty – esimerkiksi rahasiirtojen
verotuksesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Andris Piebalgs, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, se oli kiehtova keskustelu. Haluaisin vain ottaa
esiin muutaman kohdan, jotka mielestäni vaativat hieman selvennystä.

Vuosituhattavoitteet pitäisi saavuttaa ja ne voidaan saavuttaa, sanon tämän täysin vastuullisena. Se ei ole
vain minun näkemykseni, se on myös Yhdistyneiden Kansakuntien näkemys. Se on kehittyneiden maiden
ja kehitysmaiden näkemys, ja meidän on ponnisteltava.
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On myös tärkeää, että tämä parlamentti kehottaa hyvin vahvasti sitoutumaan 0,7 prosenttiin BKTL:stä.
Tiedän, että on osa itsemääräämisoikeutta, että jokainen maa päättää omasta talousarviostaan, mutta jos
parlamentti ei kehota siihen, kuka muu tekee sen niin vahvalla äänellä? On totta, että meidän on oltava
vastuuvelvollisia, mutta parlamentilla on edelleen valtaa tässä asiassa. Teidän ei pitäisi aliarvioida valtaanne
tässä asiassa, ja mielestäni on hyvin tärkeää, että se tehtäisiin.

Mielestäni on myös tärkeää vahvistaa suhteitamme Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa. Tiedän, että
pettymyksiä on ollut paljon, mutta koska olen uusi tässä työssä ja todella odotan kaikkien
siirtomaamenneisyyteen, kylmän sodan vuosiin ja kehitykseen liittyvien asioiden yhdistelmää, katson, että
Saharan eteläpuolinen Afrikka ansaitsee erityistä huolenpitoa ja erityistä huomiota.

Kauppaa koskevan asian käsittely on tärkeää, ja sen pitäisi olla oikeudenmukaista kauppaa, mutta tiedämme,
että tähän asti nämä yksipuolista kauppaa koskevat etuudet eivät ole auttaneet maita kehittymään. Ne eivät
ole olleet olennaisia myöskään alueellisessa kaupassa, ja nyt lähestymistapanamme on todella luoda
oikeudenmukaisen kaupan olosuhteet, kauppaa koskevia investointeja ja keskittyä erityisesti alueelliseen
kauppaan. Mielestäni se on oikea lähestymistapa, ja meidän on vahvistettava sitä. Teen yhteistyötä kaupasta
vastaavan komission jäsenen kanssa. Hän oli lyhyen aikaa myös kehitysyhteistyöstä vastaava komission
jäsen, ja nämä asiat ovat hyvin lähellä hänen sydäntään.

Veronkierto ja laittomat virrat ovat tärkeä kysymys, mutta mielestäni osa velvollisuudesta on G20-ryhmällä
ja meillä, jotta saamme aikaan hyvin vahvan maailmanlaajuisen järjestelmän, jotta veronkierrosta ja laittomista
virroista tulee mahdottomia. Kiinnitämme myös erityistä huomiota hankkeisiimme, joilla tuetaan
omaisuusrekisteriä, koska kasvu ei ehdottomasti ole mahdollista ilman vahvaa omaisuusrekisteriä ja sitä
tukevia oikeusjärjestelmiä.

Maaseutua ja elintarviketurvaa koskevien asioiden osalta on totta, että ne ovat politiikkamme keskipiste,
mutta osa elintarviketurvaa koskevasta rahasta tulee oman talousarviotukemme kautta, ja siten tilastot eivät
aina esitä niitä asianmukaisesti. Meidän on mietittävä, miten esitämme ne paremmin, mutta selkeä sitoumus
näkyy elintarvikevälineessämme ja sen rakentamiseen osoitetussa rahassa.

Päätän puheenvuoroni Michael Cashmanin tekemään kehotukseen: tämä mietintö todella ansaitsee kaikkien
puolueiden tuen. Tiedän, että jotkin kysymykset jakavat mielipiteitä, mutta niiden ei pitäisi jakaa parlamentin
vahvaa tukea tälle mietinnölle. Tarvitsemme tätä tukea, koska yhteiskunta tarvitsee sitä, ja jos parlamentti
antaa enemmistön tuen mietinnölle, kehitysyhteistyöpolitiikasta vastaavien yhteisöjen on helpompaa todella
edistää tätä suunnitelmaa ja onnistua paremmin.

Michael Cashman, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin kiittää teitä
päätössanoistanne. Olen kanssanne täysin samaa mieltä:

Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Haluan kiittää varjoesittelijöitäni, joiden kanssa työskentelemisestä
olen todella nauttinut – Eva-Britt Svensson, Leonidas Donskis, Judith Sargentini, Gabriele Zimmer ja kaikki
muut. Muistini valitettavasti pettää minut – sillä on jotakin tekemistä iän kanssa. Haluaisin sanoa iästä – en
halua elää yhä uusia vuosia ja todistaa yhä enemmän kärsimystä, enemmän nälkää, enemmän köyhyyttä ja
kasvavia kuolleisuuslukuja synnyttävien naisten ja alle 5-vuotiaiden lasten keskuudessa. Haluan meidän
saavuttavan vuosituhattavoitteet.

Sanoisin niille, jotka ovat puhuneet tietyllä varauksella joistakin tämän mietinnön osista: älkäämme kääntykö
kansalaistemme puoleen ja sanoko, että emme onnistuneet sopimaan ja että äänestimme tuota mietintöä
vastaan, koska siinä oli osia, joiden puolesta en voinut äänestää. Minkälaisen viestin se lähettää ihmisille,
jotka elävät köyhyydessä ja puutteessa – ilman vettä, ilman pääsyä terveydenhuoltoon, ilman mahdollisuutta
koulutukseen, ilman mahdollisuutta yhdenvertaiseen elämään – että jotenkin keskustelussa Brysselissä
mietinnössä oli osia, jotka estivät meitä tekemästä oikeaa asiaa tämän planeetan enemmistölle?

Kehotan kaikki kollegoita täällä tänään äänestämään tämän mietinnön puolesta huomenna – ei minun
takiani, koska Michael Cashman menee takaisin kotiin, jossa on juokseva vesi ja terveydenhuolto, jossa
rakastetaan ja toivottavasti hoidetaan muistinmenetykseen ja vanhuuteen asti. Mutta ajatelkaa sitä lasta tai
sitä naista, joka kuolee synnytyksessä, ajatelkaa sitä lasta, joka kuolee malarian tai ripulin tai tuberkuloosin
tai Aidsin tai HIVin takia, ja nuorta naista, jolta evätään mahdollisuus koulutukseen, jolloin hän ei voi saada
mahdollisuuksia loppuelämäkseen. Älkää ajatelko meitä vaan ajatelkaa ulkopuolella olevia.

Puhemies. − (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 15. kesäkuuta 2010.
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Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Elisabeth Köstinger (PPE), kirjallinen. – (DE) Maailmanlaajuisen väestökehityksen, väestön nopean kasvun
ja luonnonvarojen lisääntyvän puutteen takia meidän on ryhdyttävä kauaskantoisiin toimiin
kehitysyhteistyössämme. Köyhyyden ja nälän poistaminen, koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja
terveyden parantaminen muun muassa torjumalla tauteja on asetettava vuosituhattavoitteiden ehdottomaan
kärkeen. Euroopan unionin on tehtävä kehitysyhteistyöstä välittömästi osa kauppapolitiikkaansa ja
kansainvälistä yhteistyötä Sen päätavoitteena on oltava asianosaisten maiden itsemääräämisoikeuden,
riippumattomuuden ja aloitteellisuuden edistäminen. On myös tärkeää varmistaa, että tämän alan
rahoitustoimenpiteillä on toivottu vaikutus ja että niillä saavutetaan niiden selkeästi määritellyt tavoitteet.
Minun mielestäni yksi oikeudenmukaisiin sääntöihin perustuvan kestävän kattavan talouden tärkeimmistä
malleista on ekososiaalinen markkinatalous, joka perustuu pienen mittakaavan monitoimiseen maatalouteen.
Vuosituhattavoitteiden päämääränä pitäisi siksi olla sellaisen pienen mittakaavan maatalousmallin
edistäminen, joka on riippumaton kriiseistä ja joka voi vastustaa niitä, jonka ytimessä on viljelyä harjoittava
perhe ja joka kannustaa kehittämään asiantuntemusta, joka on kehittynyt paikallisessa kulttuurissa ja jonka
tarkoitus on täyttää alueelliset tarpeet. Tämä kestävä maatalouden muoto on keino kehittää alueellista
riippumattomuutta ja taata elintarvikehuolto ja ottaa samalla huomioon ympäristöön ja yhteiskuntaan
liittyvät tekijät.

20. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko (keskustelu)

Puhemies. − (IT) Esityslistalla on seuraavana liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn
neuvoston ensimmäisen käsittelyn yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
antamiseksi kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta (11069/5/2009 –
C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)) (Esittelijä: Marian-Jean Marinescu) (A7-0162/2010)

Marian-Jean Marinescu, esittelijä. – (RO) Euroopan parlamentin velvollisuus on laatia lainsäädäntöä, jolla
parannetaan tilannetta ja annetaan enemmän lisäarvoa asiaankuuluvalla alalla. Mielestäni kompromissi, jota
tänään käsittelemme, täyttää nämä ehdot. Tämä kompromissi on saatu aikaan lukemattomien keskustelujen
jälkeen, keskustelujen, jotka valitettavasti käytiin toisinaan tähän asetukseen liittyvien puolueiden harjoittaman
painostuksen takia.

Neuvosto on osallistunut myönteisesti esittämällä liitteen, jossa on ensimmäiset uudet käytävät. Tällä
aloitteella nopeutetaan asetuksen täytäntöönpanoa, vaikka mielestäni jäsenvaltioiden pyytämä 3−5 vuoden
aikataulu on joissakin tapauksissa liiallinen.

Käytävät perustetaan tiettyjen kriteerien perusteella, ja niistä tärkein on taloudellinen tehokkuus. Jokaista
käytävää johtaa johtokunta ja hallintoneuvosto. Ne koordinoivat investointien täytäntöönpanoa, aikataulujen
laatimista, terminaalien kehittämistä ja asetusten standardointia.

Aikataulu laaditaan direktiivin 2001/14/EY mukaisesti. Yksi yhteyspiste perustetaan jakamaan kapasiteetti
jo hyväksytyn aikataulun puitteissa. Se on suuri askel eteenpäin sekä kuljetusyritysalan avoimuuden että
tehokkuuden kannalta.

Tavaraliikenteellä ei ole ensisijaista asemaa. Matkustajaliikennettä ei katkaista. Sillä voi päinvastoin olla etuja
käytävien tasolla tehtävien päätösten koordinoinnin ansiosta. Jos liikenteen sääntely puretaan, käytävien
tasolla päätettyjä sääntöjä sovelletaan, jotta tavanomaiseen toimintaan palaamiseen tarvittu aika voidaan
pitää mahdollisimman lyhyenä.

Mielestäni neuvoston sopimus käytävien avaamisesta kaikille asiaankuuluville edunsaajille on toinen tämän
asetuksen keskeinen hyöty. On myös mahdollista, että jäsenvaltiot eivät osallistu käytävien luomiseen
tärkeiden syiden takia.

Hyvät kollegat, vulkaanisen tuhkan käynnistämä kriisi korosti rautatieliikenteen EU:n tason koordinoinnin
puutetta. Yritykset menettivät tärkeän tilaisuuden osoittaa, että rautatieliikenne voi tarjota vaihtoehdon
lentoliikenteelle. Itse asiassa ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanovaihe osoittaa meille hyvin selkeästi,
että tällä alalla ei ole aitoja sisämarkkinoita.

Tämä asetus on askel eteenpäin rautateiden tavaraliikenteen tehostamisessa. On jäsenvaltioiden vastuulla
rahoittaa omien rautatieinfrastruktuuriensa kehitystä. Uskon lujasti, että markkinoiden tarpeet korostavat
näiden investointien hyötyjä. Nykyisessä kriisissä, kun on myös leikattava hiilidioksidipäästöjä, on ilmiselvää,
että tavaroiden kuljettaminen rautateitse on myönteinen tekijä, johon on suhtauduttava vakavasti.
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Haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja kiittää varjoesittelijöitä Bogusław Liberadzkia, Izaskun Bilbao
Barandicaa, Derk Jan Eppinkiä, Michael Crameriä, puheenjohtajavaltio Espanjaa ja erityisesti Jesús Izarzugazaa
ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan henkilökuntaa. Minun on myös ilmaistava kiitokseni Mathieu Groschille
hänen antamastaan tuesta.

Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää esittelijää,
koska Marian-Jean Marinescu ja hänen varjoesittelijänsä ovat tehneet hyvin myönteistä ja merkittävää työtä.
Nyt olemme toisen käsittelyn lopussa, ja komissio haluaisi jälleen kerran vahvistaa – mahdollisimman
voimakkaasti – sen asian poliittisen ja teollisen merkityksen, josta parlamentin on päätettävä.

Nykyisestä kielteisestä talouskierteestä riippumatta opittavaa on selkeästi: miten rautateiden tavaraliikenneala
elvytetään, koska rautateiden tavaraliikenne on pääasiassa kansainvälistä, ja kiistämätön tekijä sen
menestyksessä on laadukkaan rautatieinfrastruktuurin saatavuus EU:n tasolla. Sitä asiakkaat haluavat.
Laadukas rajatylittävä rautatieinfrastruktuuri on olennainen edellytys monille rautateiden tavaraliikenteen
markkinasegmenteille, ja se on perustavanlaatuista, jos rautatiet haluavat kilpailla muiden liikennemuotojen
kanssa.

Se selittää myös, miksi komissio ehdotti vuoden 2008 lopussa Euroopan rautatieverkoston kehittämistä
tavaraliikennekäytäviin perustuvan kilpailukykyisen tavaraliikenteen osalta. Nämä käytävät liittävät pitkin
kansainvälisiä linjoja toisiinsa Euroopan tärkeimmät teollisuusalueet, joilta suurin osa tavaravirrasta on
peräisin ja joille se päätyy. Lainsäädäntöehdotus, johon huomionne tänään kiinnitetään, sisältää ratkaisevia
osia, joilla edistetään tätä laadukkaan rautatieinfrastruktuurin kehitystä kansainvälisellä tasolla. Niitä ovat
muun muassa yhteistyö rautatieinfrastruktuurin haltijoiden välillä, käytäville jaetun infrastruktuurikapasiteetin
luotettavuus, rautatieinfrastruktuurin hallinnan ja tavaraterminaalien hallinnan välinen hyvä
yhteensovittaminen ja kaikkien toimijoiden syrjimätön pääsy näihin käytäviin.

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa säilytetään komission alkuperäisessä ehdotuksessa esittämä
perusperiaate mutta vesitetään joitakin osia. TRAN-valiokunta on esittänyt uudelleen toisessa käsittelyssä
merkittäviä tarkistuksia, joilla vahvistetaan asetusta, ja niillä palautetaan alkuperäinen komission ehdotus.
Komissio katsoo, että neuvottelujen aikana aikaansaatu kompromissi on tasapainoinen ja että komission
ehdotusten yleiset tavoitteet on otettu asianmukaisesti huomioon. Olemme hyvin kiitollisia parlamentille,
että se on onnistunut vahvistamaan keskitettyjen palvelupisteiden asemaa, joka neuvoston yhteisessä kannassa
vähennettiin pelkäksi postilaatikoksi.

Tiedän, hyvä esittelijä, että jotkut ihmiset haluavat palata yhteiseen kantaan. Kehotan teitä ja parlamenttia
vastustamaan näitä pyrkimyksiä, koska niillä heikennettäisiin kompromissia, jonka olette onnistuneet
saamaan aikaan.

Niiden rautatieyritysten ja muiden hakijoiden kannalta, jotka haluavat päästä käytäväinfrastruktuuriin,
keskitetyllä palvelupisteellä yksinkertaistetaan huomattavasti nykyistä, hyvin rasittavaa menettelyä, koska
keskitetty palvelupiste itse voi tehdä päätöksiä sen sijaan, että asia vietäisiin yksittäisille infrastruktuurin
haltijoille, jotka kattavat vain kunkin käytävän kansalliset osuudet. Keskitetty palvelupiste rajoittuu kuitenkin
tietysti luettelo- tai varauskapasiteettiin: eli kapasiteettiin, jonka infrastruktuurin haltijat itse ovat jo päättäneet
laittaa syrjään tavarajunia varten. Käytävien haltijoilla on myös monia vaihtoehtoja siitä, miten keskitetty
palvelupiste pitäisi perustaa.

Haluaisin korostaa, että keskitetty palvelupiste on yhteinen elin, jonka perustaa tai suunnittelee kunkin
käytävän hallintoneuvosto: sen toiminta on koordinointivälineen toimintaa. Se voi olla tekninen elin käytävien
hallintarakenteessa tai kyseisten infrastruktuurin haltijoiden tekninen elin tai Rail Net Europe -yhdistyksen
jo perustamia elimiä. Se ei siis ole ylikansallinen elin, vaan se on väline, jolla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan
hyvin avoimesti ja syrjimättömästi reittien jakamista koskevaa prosessia.

Infrastruktuurin haltijoiden vastuulla on kapasiteetin määrittäminen etukäteen. Keskitetyissä palvelupisteissä
vain myydään reittejä hakijoille infrastruktuurin haltijoiden ennalta määritetyn kapasiteetin perusteella jo
tekemien päätösten nojalla. Jotkut ovat menneet niin pitkälle, että he ovat sanoneet, että tämän asetuksen
nojalla komissio haluaa antaa ensisijaisen aseman tavarajunille matkustajajunien sijaan, jolloin se uhkaa
rautateiden matkustajapalvelujen tehokasta tarjoamista erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla. Nyt
haluaisin puhua hyvin suoraan: se on epäasianmukaista, se ei ole oikea tulkinta ehdotuksesta, eikä se vastaa
ollenkaan tekstejä, jotka kaikki voivat lukea 14 artiklassa ja 15 artiklassa. Junien ensisijaisuussäännöt eivät
ole sellaista, mitä komissio koskaan haluaa päättää Brysselistä käsin. Tavaraliikennettä syrjitään tällä hetkellä
järjestelmällisesti, koska matkustajaliikenteellä on aina etusija, myös häiriötilanteissa.
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Tekstissä sanotaan, että itse infrastruktuurin haltijoiden on vastattava avointen, johdonmukaisten ja
syrjimättömien sääntöjen laatimisesta molemmille liikennelajeille, jotta aikataulussa olevien tavarajunien
ei tarvitse olla järjestelmällisesti myöhässä häiriötilanteessa. Se on mielestäni erittäin hyvä kompromissi, ja
jos te parlamentin jäsenet hyväksytte sen ja jos se sitten pannaan asianmukaisesti täytäntöön, komissio on
vakuuttunut, että se edistää rautateiden tavaraliikenteen elpymistä ja auttaa EU:n taloutta aloittamaan
uudelleen tämän kriisin jälkeen.

Mathieu Grosch, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on noloa, että
komission tässä parlamentissa antamaa lausuntoa ja perustelua ei otettu lehdistössä vastaan yhtä hyvin kuin
asioita, joita tietyt puolueet täällä sanovat tästä asetuksesta.

Osuitte tänään naulankantaan: tavaraliikenteen yhtenäisen rautatieverkoston luominen on, ainakin meille,
ehdottoman olennaista ja erittäin tärkeää. Yritysten osalta se johtaa lopulta käytäntöön, josta ne eivät ole
innostuneita, kuten aiemmat kokemukset osoittavat. Se on käytäntö, joka koskee yksinkertaisesti yhteistyötä
muiden maiden kanssa.

Puhuimme äskettäin vapauttamisesta. Me kannatamme vapauttamista yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta
21 jäsenvaltiota onnistuu olemaan tekemättä mitään, kun kyse on rautatieliikenteestä.

Puhumme nyt tavaraliikenteestä. Meidän ei normaalisti pitäisi joutua laatimaan tällaista asetusta. Haluamme
auttaa tekemään tavaraliikenteestä tehokkaampaa. Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että meidän on
siirrettävä enemmän liikennettä teiltä raiteille, ja jokaisesta aloitteesta, jolla pyritään ajattelemaan
eurooppalaisesti rautatieliikenteen osalta, jokin yritys tai maa sanoo: ei, me teemme sen paremmin, ja teidän
pitäisi hyväksyä meidän sääntömme.

Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä heidän komission ja neuvoston kanssa tekemästään työstä.
Me kannatamme tätä yhteistyötä. Haluaisimme korostaa, että matkustajaliikenne on edelleen ensisijaista,
kuten vuonna 2001 säädettiin. Haluamme alusta asti avoimet säännöt, jotta voidaan estää vaarallisten
päätösten tekeminen kriittisissä tilanteissa. Kaikella tällä pyritään antamaan matkustajaliikennettä käyttäville
sekä infrastruktuurin haltijoille itse maassa kaikki se luottamus, jota tarvitaan tähän osallistumiseksi. Mutta
ei, he eivät halua sitä! Miksi eivät? Aivan yksinkertaisesti siksi, että tämän direktiivin myötä saadaan uusi
korostus, jolla lopetetaan tietyt monopolit, myös tietyt kansalliset monopolit.

Tulevaisuuden rautatiejärjestelmä ei voi toimia sillä tavoin. Toivon siksi, että huomenna meillä on laaja
enemmistö, joka äänestää tämän yhdessä aikaan saamamme kompromissin puolesta ja että ne
40 allekirjoitusta, jotka tulevat pääasiassa minun ryhmästäni, eivät saa enemmistön tukea. Joka tapauksessa
haluaisin kiittää teitä työstänne.

Bogusław Liberadzki, S&D-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, meillä on takanamme lähes vuoden
kestänyt työ kahden puheenjohtajavaltion kanssa, onneksi koko ajan Marian-Jean Marinescun hyvällä
johdolla, asetusluonnoksesta, jolla todellakin muutettaisiin rautatieliikenteen kasvoja.

Haluaisin korostaa kahta keskeistä kohtaa. Ensinnäkin, se, mitä haluamme, on kilpailukykyinen rautateiden
tavaraliikenne. Toiseksi, haluamme asetuksen antavan täyden lisäarvon. Minun poliittinen ryhmäni näkee
lisäarvoa koskevan tilaisuuden siinä, että alamme luoda eurooppalaista rautatiealuetta, jotakin EU:n rautateiden
yhtenäismarkkinoiden kaltaista, jotta voimme siirtyä valtion rautateiden järjestelmistä eurooppalaiseen
järjestelmään.

Säännökset ja ratkaisut, jotka lopulta tärkeimpinä saivat meidät tukemaan tätä asetusta, ovat ensinnäkin
keskitetty palvelupiste asiakkaalle sopivana käsitteenä. Toiseksi se, että haluamme avata yhdeksän käytävää
järjestelmässä, joka kattaa koko mantereen, joten ensimmäistä kertaa on mahdollista ylittää kaikkien
asianosaisten valtioiden rajat. Kolmanneksi, puhumme siitä, että tämä on tilaisuus lisätä yhteentoimivuutta.
Sillä mikä on rautateiden huonon onnen syy? Hyvin heikko yhteentoimivuus. Neljänneksi, olemme luoneet
edellytykset, joiden nojalla voimme viiden vuoden kuluessa määrittää strategiset investointitarpeet. Lopuksi,
on olemassa aikataulu, joten meidän ei tarvitse lykätä hanketta määrättömästi, ja kunkin liikennekäytävän
hallintaa varten on institutionaalisesti yhtenäinen menetelmä.

Nämä ovat seikat, jotka saivat meidät antamaan tukemme, ja voi olla, että ne ovat lupaavia kohtia, jos Mathieu
Groschin kuvailema pessimistinen tulevaisuudennäkymä ei toteudu, toisin sanoen, jos rautateiden halutaan
olevan liiketoimintaa ja teollisuutta.

Izaskun Bilbao Barandica, ALDE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, toivon vilpittömästi, että tällä
direktiivillä rautateiden tavaraliikenteestä saadaan lopultakin todellinen vaihtoehto tieliikenteelle.
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Meidän on saavutettava tämä tavoite energiatehokkuuden ja ympäristön takia mutta myös siksi, että tiettyjen
todella yleiseurooppalaisten rautatiekäytävien vahvistamisella lisätään erityisesti tavaroiden liikkumisen ja
yleisesti logistiikan tehokkuutta, intermodaalisuutta ja vaihtoehtoja. Nämä molemmat ovat EU:n reaalitalouden
kilpailukyvyn perustekijöitä.

Tänään hyväksymiemme päätösten taustalla on monta tuntia ankaraa työtä, jolla on parannettu alkuperäistä
luonnosta. On oikein laatia asetuksia ominaisuuksista, joita vaaditaan, jotta rautatieosuus luokitellaan
Euroopan käytäväksi, koska sillä autetaan valtioiden ja alueiden viranomaisia suunnittelemaan, koordinoimaan
ja ymmärtämään toisiaan.

On myös hyvin tärkeää, että kaikkien tasojen instituutiot otetaan mukaan tähän suunnitteluun, koska se on
tehokkaampaa investointien parantamisen osalta ja myös siksi, että se on todella näkyvä tapa yhdistää ja
rakentaa EU:ta alhaalta ylöspäin ja saada kaikki tuntemaan, että he ovat tärkeitä EU:n hankkeissa.

Toisin kuin olemme viime päivinä kuulleet ja lukeneet, haluaisin sanoa, että on myös parannus antaa kullekin
käytävälle keskitetty palvelupiste hallintavälineeksi. Se on tehokkain ja tasapainoisin vaihtoehto täysin
poliittisesta näkökulmasta, se on asianmukaisempaa toissijaisuus- ja suhteellisuusaatteiden kannalta ja se
sopii ajatukseen EU:n hankkeesta. Keskitetty palvelupiste voi tehdä itse päätöksiä, millä yksinkertaistetaan
nykyisiä prosesseja, ja se on lisäksi avoin ja syrjimätön tapa jakaa reittejä.

Haltijoilla on myös eri vaihtoehtoja keskitetyn palvelupisteen perustamisen osalta. Haluaisin myös sanoa,
että, kuten komission jäsen Reding sanoi, tällä asetuksella ei anneta etusijaa tavaraliikenteelle
matkustajaliikenteen kustannuksella. Myös se on sanottu, ja se ei ole 14 ja 15 artiklan tulkinnan mukaista.

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä niiden työstä, mukaan luettuna rautatiehankkeen osuus, joka on
hyvin tärkeä kotimaalleni: "Y Vasca". Se on tärkeä kysymys Baskimaan talouden kaltaiselle taloudelle, joka
on selkeästi vientitalous, ja sillä parannetaan selkeästi kauppasatamiemme kehitystä koskevia näkymiä ja
mahdollisuuksia, ja niillä on tulevaisuudessa merkittävä asema peruselementtinä siinä, mikä tunnetaan
"merten moottoriteinä".

Lopuksi toivon, että pystymme myös parantamaan parlamentin aseman avoimuutta ja eheyttä tulevassa
hankkeessa, koska tässä keskustelussa on ollut sangen työlästä saada kantamme aikaan.

Michael Cramer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin ensiksi
kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä.

Me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmässä emme halua antaa etusijaa tavaraliikenteelle. Haluamme
mahdollisimman paljon joustavuutta, jotta saatavilla olevaa kapasiteettia voidaan käyttää tehokkaasti
kaikenlaisen rautatieliikenteen osalta. Me haluamme kuitenkin keskitetyn palvelupisteen asiakkaiden
yhteyspisteenä.

Nyt kuitenkin on aikomus, että tämä keskitetty palvelupiste päättäisi myös junareiteistä. Se olisi katastrofi
maille, joissa rautatieverkkoja käytetään paljon ja joissa käytetään yhdistettyjä liikennemuotoja. Minusta
nykyinen sanamuoto on edelleen käsittämätön. Otin siksi yhteyttä päteviin lakimiehiin ja taloustieteilijöihin.
Hekään eivät kuitenkaan pystyneet auttamaan minua, emmekä joka tapauksessa tue kielellisesti ristiriitaista
epäsikiötä.

Vaikka rahoituksen määrää on vähennetty miltei kolmanneksella, 20 miljardista eurosta kahdeksaan miljardiin
euroon, käytävien määrä on lisätty kuudesta yhdeksään. Siinä yksinkertaisesti kieltäydytään hyväksymästä
t o d e l l i s u u t t a !  E s i m e r k i k s i  k ä y t ä v ä s s ä  3 :
Tukholma-Malmö-Kööpenhamina-Hampuri-Innsbruck-Verona-Napoli-Palermo on neljä ongelmaa.
Hampurissa on pullonkaula, kiinteä Fehmarnin salmen ylittävä linja on sementoitu, kahta Sveitsissä juuri
loppuunsaatettua alppitunnelia ei oteta huomioon ja Messinan tiellä olevan sillan on tarkoitus olla EU:n
hanke. Kustannustehokkaampi, lyhyempi ja nopeampi vaihtoehto on yhteys Kööpenhaminasta Rostockin
kautta Nürnbergiin Napoliin johtavien juuri rakennettujen alppitunnelien läpi. Haluamme pysäyttää
ilmastonmuutoksen vaihtoehtoisella liikennepolitiikalla. Järjettömät suuren mittakaavan hankkeet yhdistettynä
todellisuuden kieltämiseen vievät vain rahaa. Siksi hylkäämme tämän hankkeen.

Anna Rosbach, EFD-ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, minä kannatan voimakkaasti rautateiden
tavaraliikennettä. Nykyinen Euroopan rautatieverkosto tarvitsee parannuksia ja koordinointia sekä
ruuhkautuneen tieverkon että ympäristön takia. Monet EU:n jäsenvaltiot ovat vuosien ajan lyöneet laimin
raideverkostonsa ylläpitämisen, millä on suosittu tavaroiden kuljettamista teillä. Nyt me maksamme siitä
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ylimääräistä hintaa. Meidän on korkea aika tehdä junien käyttämisestä poliittisesti ensisijaisempi asia.
Tarvitsemme toimintaa ja uusia näkemyksiä Euroopan rautatieliikenteestä yleisesti.

Mutta – koska tässä on "mutta" – rautatie ei ole taianomainen tai ongelmaton ratkaisu. Sillä on akilleen
kantapäänsä. Tavarat on vietävä tuotantopaikasta rautatielle kuorma-autolla, minkä jälkeen ne kuljetetaan
junalla loppukäyttäjää lähellä olevalle asemalle. Sitten ne kuljetetaan toisella kuorma-autolla viimeisellä
osuudella. Se tekee tuotteesta automaattisesti kalliimman, pidentää kuljetusaikaa ja lisää hallinnollista
rasitusta. Ellemme siis sijoita kaikkea teollisuustuotantoa aivan rautatien varteen, nämä puutteet pysyvät.

Meidän on tarkasteltava yksittäisten jäsenvaltioiden kansallista tilannetta ja selvitettävä, miten sitä voidaan
parantaa ja koordinoida. Meidän on mietittävä, miten voimme tehdä yhteistyötä sen sijaan, että määräämme
jäsenvaltioille ylhäältä päin jonkinlaisen yhtenäistämisen muodon. Jäsenvaltiomme ja rautatiejärjestelmämme
ovat hyvin erilaisia, ja meidän on kunnioitettava sitä ja käytettävä sitä lähtökohtana työllemme.

Michel Dantin (PPE). - (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää hänen tekemästään
erinomaisesta työstä. Tekstiä on kehitetty kahden käsittelyn välillä, ja se näyttää olevan menossa oikeaan
suuntaan. Tätä kysymystä koskevan keskustelun aloittamista seuranneen vuoden aikana olen huomannut,
että yleisö on – ainakin minun alueellani – hämmentynyt, kun se näkee, miten vähän rautatieyritysten välillä
on tällä hetkellä koordinaatiota.

Miten me, tässä parlamentissa, voimme oikeutetusti kehottaa olemaan kunnianhimoisempia ympäristön
kannalta? Pitäisikö meidän vain ilmaista huolemme siitä, että Kööpenhamina ei ollut täydellinen menestys,
kun emme EU:ssa pysty tällä hetkellä siirtämään tavaraliikennettämme rautateille, joko puhtaasti
raideliikenteeseen tai multimodaaliseen kuljetukseen?

Joitakin multimodaalisen kuljetuksen aloja on kehitetty, ja tieliikenteenharjoittajilta on vienyt aikaa sopeutua,
mutta he ovat pystyneet arvostamaan tämän järjestelmän täydentävää luonnetta ja osoittamaan, että se on
tehokas. Emme voi keskustella tänään, jos siitä ei kehity myöhemmin mitään; meidän on toimittava ja meidän
on toimittava nopeasti.

On totta, että tämän tekstin lisäksi infrastruktuurin kanssa voi olla joitakin ongelmia. Haluaisin erityisesti
kiinnittää huomionne, arvoisa komission jäsen, rajatylittäviä osuuksia koskevaan kysymykseen. Ne eivät
useinkaan ole kenenkään vastuulla, vaikka ne ovat yhteys, joka meidän on saatava onnistuneesti loppuun
EU:n hankkeessamme.

Olen myös kuullut joidenkin puolueiden, ja konkreettisemmin sosialistikumppaneiden, ilmaisevan pelon,
että joitakin valtuuksia voidaan menettää. Olen kuitenkin vakuuttunut, että tämän hankkeen onnistuminen
antaa meille tilaisuuden työskennellä ankarammin, ja työskennellä ankarammin yhdessä. Katson erittäin
lujasti, että tämä on kysymys, jossa EU voi osoittaa käytännöllisen puolensa kansalaisillemme. Tarvitsemme
sitä ehdottomasti.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin
puolestani haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä hienosta työstä. Minun mielestäni tulos on
merkittävä ja siitä voidaan olla ylpeitä. Kaiken kaikkiaan, 20:n viime vuoden aikana rautateiden tavaraliikenne
on järjestelmällisesti menettänyt markkinaosuuttaan tieliikenteelle, ja myös talouskriisi iski siihen ankarasti.
Siksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin rautatieliikenteen kannustamiseksi enemmän.

Nykyinen asetus on tietenkin vain yksi keino parantaa rautateiden tavaraliikenteen kilpailukykyä. Tarvitaan
myös paljon muita toimenpiteitä, esimerkiksi teknisen yhteentoimivuuden ja infrastruktuurin rahoittamisen
osalta. Muita tarvittavia toimenpiteitä ovat muun muassa markkinoiden toiminnan parantaminen ja
intermodaalisen kuljetuksen edistäminen. On kuitenkin selvää, että tavarajunien kulkemista Euroopan läpi
helpottavien kansainvälisten tavaraliikennekäytävien kehittäminen on merkittävä askel oikeaan suuntaan.

Joidenkin kollegojeni vastustama keskitettyjen palvelupisteiden järjestelmä on itse asiassa tapa tehdä käytävistä
helpompia, yksinkertaisempia ja avoimempia asiakkaiden käytön osalta. Se ei ole päällekkäistä sen kanssa,
mitä kansalliset infrastruktuurin haltijat jo tällä hetkellä tekevät. Sillä päinvastoin täydennetään niiden työtä
ja taataan parempi yhteensovittaminen.

Olen myös samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat korostaneet, että tällä asetuksella ei heikennetä
matkustajajunien asemaa. On kuitenkin laadittava selkeät ensisijaisuusperusteet tavara- ja matkustajaliikenteen
käyttämiseksi mahdollisimman hyvin.
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Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olemme täysin samaa mieltä
siitä, että myös rautateiden tavaraliikenteessä tarvitaan sisämarkkinoita. Se on hyvin tärkeää. Meillä on ollut
se paperilla jo kauan, mutta valitettavasti meillä ei ole sitä vielä käytännössä.

Jos meillä vielä onkin muutamia mielipide-eroja, se johtuu siitä, että meillä on eri jäsenvaltioissa erilaisia
kokemuksia rautatieverkon toimimisesta tai toimimattomuudesta.

Minä tulen Saksasta, jossa olisi hirvittävää, jos tavaraliikenne olisi ensisijainen matkustajaliikenteeseen
nähden. Sillä olisi erittäin kielteinen vaikutus paikalliseen julkiseen matkustajaliikenteeseen. Samalla olemme
erittäin tietoisia siitä, että tarvitsemme EU:ssa jatkuvaa järjestelmää. Se on jotakin, jota me sekä haluamme
että tarvitsemme. Kyse on vain siitä, miten se pannaan täytäntöön, miten monta käytävää siinä on, ja sitten
tietysti myös, kuka laatii nyt keskitettyä palvelupistettä koskevat säännöt, kuka jakaa junareitit. Tästä on
täysin erilaisia mielipiteitä. Jotkut ihmiset katsovat, että meidän pitäisi luoda rinnakkainen järjestelmä, jos
meillä olisi yksi keskitetty palvelupiste käytävää kohti, eikä toimivia kansallisia keskitettyjä palvelupisteitä,
jotka olisi ehkä otettava mukaan. Se on ainoa erimielisyyden lähteemme. Muuten olemme kaikki samaa
mieltä siitä, että tarvitsemme tätä tavaraliikennettä Euroopassa.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin ja neuvoston rautatieverkkoa
koskevan asetuksen tutkiminen paljastaa, mikä suuri haaste oli yhteisymmärryksen aikaansaaminen niin
vaikeasta ja poliittisesti merkittävästä aiheesta. Tässä asetuksessa on kuitenkin valitettavasti edelleen
säännöksiä, jotka ovat mielestäni ristiriitaisia, sekä rautatieliikenteen kilpailukykyä että rautatieinfrastruktuurin
haltijoiden yrittäjyyteen liittyvää riippumattomuutta koskevan sisällön osalta. Ajattelen niitä säännöksiä ja
erityisesti 12 artiklaa koskevaa uutta kohtaa, jossa annetaan infrastruktuurin kapasiteettia koskeva
nimitysoikeus kunkin käytävän keskitetylle palvelupisteelle ja siten rikotaan haltijan sitä koskevaa
yksinoikeutta ja rajoitetaan sen riippumattomuutta.

Minusta hyvin ristiriitainen on myös 3 kohdan ehdotus, että muun työn tapauksessa, haltija tiedottaa
keskitetylle palvelupisteelle, että se on myönnetty, ja keskitetty palvelupiste antaa vastauksen hakijalle.
Epäämisen mahdollinen toimittaminen keskitetyn palvelupisteen viraston kautta lisää epäilemättä byrokratiaa
ja viivyttää junareittien jakamisprosessia ja vähentää samalla mahdollisuutta vastata joustavasti
liikenteenharjoittajien muuttuviin tarpeisiin. On selvää, että se saattaisi vähentää rautatieliikenteen
kilpailukykyä.

Hyvin kyseenalaisia ovat myös 4 kohdan säännökset, joilla rikotaan kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta
koskevaa periaatetta. Sen sijaan, että sillä varmistettaisiin keskitettyjen palvelupisteiden toiminnan avoimuus,
siitä saattaa tulla väline kilpailussa, jossa käytetään epärehellisiä keinoja.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Arvoisa puhemies, olemme juuri palanneet Zaragozassa äskettäin
järjestetyiltä TEN-T-päiviltä. Konferenssissa komissio, parlamentti, puheenjohtajavaltio Espanja ja EU:n
liikenneministerit vahvistivat näkemyksensä: rautateillä kuljetettavien tavaroiden osuus on vakavasti
vähenemässä, jopa maissa, jotka olivat siinä johtajia vain vähän aikaa sitten, esimerkiksi Saksassa.

Siellä saatiin myös aikaan sopimus noudatettavasta käsittelystä: tämän liikenteen elvyttämiseksi tarvitaan
sokkiterapiaa ensinnäkin, jos haluamme täyttää Kioton sitoumuksemme päästöjen vähentämisestä, ja myös
siksi, että rehottavalle tieliikenteelle on välittömästi esitettävä eri vaihtoehtoja ennen kuin siinä koetaan
täydellinen romahdus.

Siksi on lisättävä kiireellisesti junilla kuljetettavien tavaroiden kiintiötä, mutta se on tehtävä EU:n tasolla ja
rajatylittävällä tasolla, ja siinä on oltava mukana näkemys tulevaisuudesta. Se koskee junia, jotka ovat
vähintään 900 metriä pitkiä jatkuvilla tai ensisijaisilla käytävillä, joiden turvallisuus on täysimääräinen, kuten
Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmässä on ehdotettu.

Siksi tämä asia on niin tärkeä. Haluaisin siksi onnitella Marian-Jean Marinescua ja kaikkia neuvotteluihin
osallistuneita mietinnön edustamasta sitoutumisesta, joka on edelleen alustava sitoutuminen, johon on
mahdollisuus sisällyttää muita käytäviä. Olen erityisen kiitollinen, että on tehty selväksi, että
yleiseurooppalaisten verkkojen tarkastamiseksi suunnitellaan jo vahvaa vuorovaikutusta. Siksi haluaisin
erityisesti esittää tunnustusta ja kiitokseni siitä, että tavaraliikennekäytävä 16 otetaan valmistuttuaan mukaan,
ja tunnustaa kuiva- ja sisävesisatamien sekä merisatamien merkityksen.

Kuten on sanottu, tähän mennessä rautateiden matkustajaliikenteen osuus on kasvanut tavaraliikenteen
kustannuksella, ja mielestäni kotimaani on siitä paras esimerkki. Älkää siis olko huolissanne, koska ei ole
mitään vaaraa siitä, että matkustajat menettäisivät tavaraliikenteeltä saamiaan oikeuksia.
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Saksalaisten kollegojeni ei pitäisi olla huolissaan lähtö- ja saapumisaikojen osoittamisesta keskitetyille
palvelupisteille: kansallisilla toimijoilla on valtuudet tehdä päätöksiä: Deutsche Bahn on turvassa.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, tällä asetuksella, jolla Euroopan rautatieverkosta tehdään
kilpailukykyinen tavaraliikenteen osalta, on minun mielestäni kielteinen vaikutus rautatieliikenteeseen koko
Euroopassa. Moukarin käyttäminen Euroopan verkonhallinnan joustavoittamiseen ei ratkaise nykyisiä
ongelmia. Päinvastoin, vastuiden keskittämisellä ja sirpaloittamisella luodaan uusia ongelmia. Jos tavarajunilla
on tulevaisuudessa ensisijainen asema, matkustajaliikenne, jota haluamme edistää ympäristön takia, joutuu
vielä epäedullisempaan kilpailuasemaan.

EU ei voi kehottaa ympäristön kannalta kestävään käytökseen, tehdä moottoriliikenteestä kalliimpaa
biodieseliä koskevilla asetuksilla ja sitten yksityistämisasetusten nojalla erottaa rautatieliikenteestä toissijaisia
linjoja ja määrätä, että suurissa yhteyskohdissa pitäisi olla tavaraliikennekäytäviä matkustajaliikenteen
kustannuksella. Erityisesti liikenteen ruuhka-aikojen osalta tässä on edettävä varovaisesti, jotta emme rankaise
työmatkalaisia.

Toimivallan siirtäminen kansallisilta infrastruktuurin toimijoilta keskitetyille palvelupisteille johtaa vastuiden
hajaantumiseen ja siten byrokraattisen koneiston kasvuun. Kansallisia yksikköjä heikentämällä pyritään
selkeästi perustamaan asteittain EU:n omat infrastruktuurin haltijat, mikä ei ole järkevää eikä asianmukaista.
Asetusten sisältämät säännöt johtavat toimivallan menettämisen lisäksi kapasiteetin menettämiseen varhaisten
junareittejä koskevien hakemusten takia. Siksi käsiteltävänä oleva ehdotettu kompromissi pitäisi minun
mielestäni torjua.

Axel Voss (PPE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin korostaa, että periaatteessa on tietenkin mukavaa, että
toimimme sisämarkkinoilla ja että sisällytämme rautatieliikenteen ja tavaraliikenteen siihen ja edistämme
yhteistyötä. Haluaisin vain panna merkille, että jäsenvaltioissa on erilaisia järjestelmiä ja rautatieverkkoja.
Se on siten luonnollisesti aina hyvin vaikeaa tiheästi asutuilla seuduilla. Meillä ei ole erillisiä järjestelmiä,
toisin sanoen keskitetty palvelupiste johtaa tosiasiallisesti jonkinlaisen etusijan antamiseen tavaraliikenteelle,
ja vaikka perustetaan uusia junareittejä, tällaisella keskusyksiköllä on myös vastaava vaikutus
matkustajaliikenteeseen. Myös tässä voimme huomata jonkinlaisen etusijan antamisen tavaraliikenteelle,
vaikka sitä ei yksiselitteisesti todeta. Meidän on kuitenkin varmistettava, että matkustajaliikenne pysyy aina
houkuttelevana vaihtoehtona tiheästi asutuilla seuduilla.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Komissio on viime vuosina keskittynyt kolmeen päälinjaan
rautatieliikenteen kehityksessä: kilpailun avaamiseen, kansallisten rautatieverkkojen yhteentoimivuuden ja
turvallisuuden parantamiseen ja rautatieliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen. Rautateiden tavaraliikenne
Euroopassa on kuitenkin vain 18 prosenttia kansainvälisen tavaraliikenteen kokonaismäärästä.

Rautateiden tavaraliikenteen tehokkuuden parantamiseksi verrattuna muihin liikennemuotoihin Euroopan
unionin on laadittava ja taattava mahdollisimman tehokas rautateiden tavaraliikennekäytävien toiminta. Ne
on suunniteltava takaamaan kunkin käytävän sisäinen jatkuvuus varmistamalla tarvittavat yhteydet nykyisten
eri rautatieinfrastruktuurien välillä ja jakamalla tarvittava kapasiteetti koko käytävän reitin varrelle.

Sellaisen käytävän luomisella on taattava paremmat yhteydet naapurimaiden rautatieinfrastruktuurien
kanssa. Mielestäni on olennaisen tärkeää, että tavaraliikennekäytävässä mukana olevat infrastruktuurin
hallinnoijat käyttävät yhteentoimivia tietotekniikkasovelluksia kansainvälisiä reittejä koskevien hakemusten
käsittelyssä ja käytävän sisäisen kansainvälisen liikenteen hallinnassa.

Seán Kelly (PPE). − (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin, Euroopan unioni tekee hirvittävän paljon hyvää
työtä. Vasta viime viikolla näimme Euroopan unionin tuomioistuimessa onnistumisen
verkkovierailuhinnoissa. Luulen, että komission jäsenellä Redingillä oli siinä hyvin huomattava asema, ja
onnittelen häntä.

Merten moottoritiet ovat toinen esimerkki, jonka kollegat ovat maininneet, ja nyt keskustelemme tästä
erittäin merkittävästä aiheesta: rautateiden tavaraliikenteestä. mielestäni Marian-Jean Marinescun esittämä
huomio on tärkeä. Kun rautateillä kuljetettavien tavaroiden osuus on vuosien ajan vähentynyt, ilmasto on
nyt muuttunut. Ilmastonmuutoksen ja vulkaanisen tuhkan myötä ihmiset matkustavat itse ja lähettävät
tavaransa mieluummin rautateitse. Vaikeuksia on, tiedän sen, mutta voitot ovat valtavia kustannusten
kannalta, saasteiden vähentämisen kannalta, ruuhkien vähentämisen kannalta ja tieliikenneonnettomuuksien
vähentämisen kannalta. Jos sallitte sanaleikin, olette oikealla raiteella – rautatieraiteella! Jatkakaa ja onnistukaa
yhtä hyvin kuin verkkovierailumaksuissa.
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Werner Kuhn (PPE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, myös minä haluaisin korostaa sitä,
että jatkuvan vapauttamisen ja rautatiemarkkinoiden avaamisen osalta tavaraliikenteen ensisijaisuutta koskeva
lainsäädäntö on askel oikeaan suuntaan koko Euroopan rautatieverkkojen kilpailun kannalta.

Jos haluamme, että tämä tavaraliikenteen ensisijaisuutta koskeva lainsäädäntö hyväksytään, meidän on
tietysti myös käsiteltävä sitä, että Euroopassa on Saksan kaltaisia maita, jotka vastaavat kuljetuksen
suurimmasta osasta. Monet puhujat ovat jo huomauttaneet, että Saksassa olemme laatineet käytäviä suoraan
suurten kaupunkiryhmien läpi. Komissio asetti sinne ensisijaiset tavaraliikennekäytävät, ja yhdennettyä
järjestelmää, jossa on säännöllinen aikataulu paikalliselle matkustajaliikenteelle ja jossa myös sallitaan
säännöllinen kaukojunaliikenne Saksassa sekä tavaraliikenne, on koordinoitava erityisen hyvin. Jos keskitetyn
palvelupisteen halutaan siksi toimivan asianmukaisesti, sen on yksinkertaisesti toimittava täydellisessä
sopusoinnussa asiaankuuluvan kansallisen infrastruktuurin haltijan kanssa.

Josefa Andrés Barea (S&D) – (ES) Arvoisa puhemies, yksi Euroopan laajuisen liikenneverkon käytävistä
on rautatiekäytävä, joka tunnetaan nimellä "Välimeren käytävä". Se on olennaisen tärkeä yhteys, joka liittää
Pohjois-Afrikan Eurooppaan.

Se on olennaisen tärkeä Espanjalle, koska kyseinen linja on ensisijainen, koska se yhdistäisi Algecirasin
Eurooppaan. Sillä ei jätettäisi pois muita ensisijaisia käytäviä, ja se kulkisi Almerian, Murcian, Valencian
yhteisön ja Katalonian läpi. Komission jäsen Reding mainitsi syyn: enemmän taloudellista toimintaa ja
maaliikenteen suurempi keskittyminen. Se on toinen kahdesta edellytyksestä. Sillä avattaisiin mahdollisuudet
yhteyteen monien Välimeren merisatamien kanssa. Meidän on tarjottava taloudellisia kannustimia ja oltava
kilpailukykyisiä – niin myös komission jäsen sanoi – koska tämä alue tuottaa yli puolet Espanjan viennistä.

Jos siis edistämme strategista rautatieverkkoa Välimeren alueella, saamme aikaan enemmän kilpailukykyä
Espanjassa ja Euroopassa.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, rautatien pitäisi tien sijaan olla EU:n tavaraliikennepolitiikan
ohjaava periaate 2000-luvulla, ja sen sijaan, että EU:n direktiiviä laajennettaisiin antamaan hyväksyntä
ylipitkille raskaille ajoneuvoille, tavoitteenamme on oltava tavaraliikenteen siirtäminen rautateille. Rautateiden
pitäisi lopulta olla nopeampia tai kustannustehokkaampia liikenteenharjoittajille ja siten myös riittävän
houkuttelevia, jotta he jättäisivät tiet.

Minua hämmästyttää tässä luonnoksessa, että siinä ei mainita Brenner-tunnelia. Tämä tunneli on kuitenkin
keskeinen osa 2 200 kilometriä pitkää rautatieyhteyttä Berliinistä Palermoon ja merkittävä hanke Euroopan
laajuisten liikenneverkkojen puitteissa. Kuten me kaikki tiedämme, Italian tarjoamassa rahoituksessa on
paljon epäselvyyttä, ja EU kieltäytyy antamasta enää oikeudellisesti sitovia rahoituslupauksia vuoden 2013
jälkeiselle kaudelle.

Brenner-tunnelista ei saa tulla miljardien eurojen arvoista mustaa aukkoa. Odotan selkeää tietoa tästä
rakennushankkeesta. Olemme sen velkaa veronmaksajille ja niille, jotka asuvat Brenner-tunnelin pohjois-
ja eteläpuolella Italiassa ja Itävallassa.

Georges Bach (PPE). - (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen samaa mieltä niiden kollegojeni
kanssa, jotka aiemmin huomauttivat, että tehtävää on vielä paljon; mielestäni tämä ehdotus on suuri askel
oikeaan suuntaan. Mielestäni tällä tekstillä on mahdollisuudet huipentua kunnianhimoiseen EU:n hankkeeseen.
Meidän on korkea aika ryhtyä toimiin rautateiden tavaraliikenteen kilpailukyvyn lisäämiseksi, erityisesti
edistämällä yhteistyötä ja yhteensovittamista kaikilla tasoilla.

En jaa joidenkin niiden jäsenvaltioiden pelkoja, joiden mielestä tällä tekstillä uhataan kansallisten toimijoiden
valtaa rautatieverkkoon, ja pelkoa, että se saattaisi olla epäedullista matkustajaliikenteelle. En usko, että tällä
asetuksella on kielteisiä vaikutuksia rautateiden matkustajaliikenteeseen. Sillä päinvastoin autetaan nostamaan
tavaraliikenteen laatua ja estetään sitä siirtymästä enempää tieliikenteeseen.

Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää parlamenttia tehdystä
työstä ja haluaisin myös sanoa, että esittelijän esittämillä päätelmillä lähetetään erittäin selkeä viesti
jäsenvaltioille ja sidosryhmille, koska me kaikki tiedämme, että tavaraliikennekäytävät ovat välttämättömiä
rautateiden tavaraliikenteen elvyttämisessä ja kehittämisessä. Ja me myös tiedämme, että niiden
täytäntöönpanon on oltava koordinoitua ja johdonmukaista EU:n tasolla. Näemme kaikkien rautateiden
toimijoiden aktiivista osallistumista.

Haluaisin tämän keskustelun perusteella palata jälleen kahteen asiaan. Ensimmäinen: keskitetty palvelupiste
ei ole ylikansallinen elin vaan toimintaväline, jolla reittien jakamisprosessia tehostetaan. Toinen: tämä asetus
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voidaan panna täytäntöön kunnioittaen täysimääräisesti muiden liikennemuotojen, erityisesti
matkustajaliikenteen kapasiteettitarvetta. Komission mielestä on EU:n kannalta erittäin hyvä, jos tämän
ehdotuksen puolesta voidaan huomenna äänestää voimakkaasti.

Marian-Jean Marinescu, esittelijä. – (RO) Ainakin neljä poliittista ryhmää tukee kompromissia. Myös komissio
tukee sitä, ja siitä annetaan huomenna julkilausuma. Euroopan liikenteenharjoittajien ja infrastruktuurin
haltijoiden liitot tukevat kompromissia.

Meillä on yksi tarkistus, joka esitettiin yhden ainoan rautateiden tavaraliikenteen harjoittajan painostuksesta,
liikenteenharjoittajan, joka minun mielestäni itse asiassa pelaa petollista peliä. Paikallislehdissä käydään
keskustelua matkustajaliikenteen häiriöistä, kun tässä parlamentissa esitetyssä tarkistuksessa itse asiassa
viitataan siihen, että päästään eroon yhdestä yhteyspisteestä, joka tarjoaa avoimuutta ja takaa
oikeudenmukaisen kilpailun.

Tämän tarkistuksen hyväksyminen johtaa meidät sovittelumenettelyyn ja sillä poistetaan kaikki asetuksen
tekstin lisäarvo. Tästä asetuksesta tulee hyödytön ilman tätä yhtä yhteyspistettä, koska sillä muutetaan
nykyistä tilannetta liian vähän. Haluaisin huomauttaa teille yhdestä kohdasta. Lausunnot, jotka tässä salissa
on annettu yhdestä kapasiteetin jakavasta yhteyspisteestä, eivät ole totta, koska kapasiteetti jaetaan
direktiivin 2001/14/EY mukaisesti aivan kuten tällä hetkellä infrastruktuurin haltijat myös päättävät
tavarajunien reitistä ja varausten tekemisestä tilapäisten pyyntöjen perusteella, kun keskitetty palvelupiste
suorittaa tämän jakamisprosessin näiden infrastruktuurin haltijoiden jo tekemien päätösten puitteissa. Siksi,
olen pahoillani, mutta muunlainen näkemys on väärä.

Tämä kompromissi on saatu aikaan vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Tässä tekstissä on juuri se, mitä
tavaraliikenneala tarvitsee: liikenteen yhteensovittaminen, investoinnit, hallinta, yleiset säännöt
häiriötilanteessa, hakijoiden helppo pääsy vapaille markkinoille. Sovittelu ei pysty antamaan meille tätä
enemmän. Toisaalta se voi heikentää asetuksen sisältöä ja tehdä siitä hyödyttömän. Minusta olisi outoa, jos
yksi yritys pystyisi voittamaan asian neuvostoa, Euroopan parlamenttia ja Euroopan komissiota vastaan.
On sanomattakin selvää, että minun suositukseni ja pyyntöni on se, että äänestämme tämän kompromissin
puolesta tällä hetkellä esitetyssä muodossa.

Puhemies. − (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 15. kesäkuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Debora Serracchiani (S&D), kirjallinen. – (IT) Tehokkaan ja kestävän eurooppalaisen liikennejärjestelmän
kehittäminen edellyttää rautateiden tavaraliikenteen elvyttämistä jäsenvaltioiden välisellä yhteensovitetulla
toiminnalla ja infrastruktuurin haltijoiden välisellä yhteistyöllä intermodaalisuuden, markkinoiden avaamisen
ja tavara- ja matkustajaliikenteen hallinnan kehittämiseksi.

Asetusehdotuksella pyritään parantamaan rautateiden tavaraliikennepalvelua sellaisen menettelyn avulla,
jossa määritellään Euroopan käytävät, joissa on taattava laadukas tavaraliikennepalvelu.
Tavaraliikennekäytävä 5 on laadittu ministeritasolla vuonna 2006 Itämeri−Adrianmeri-käytävän
yleiseurooppalaisena liikennekäytävänä VI ja ensisijaisena hankkeena 23. Siksi on asianmukaista edetä niiden
sitoumusten osalta, jotka olemme tehneet, ja edistää laadittuja tavoitteitamme; kohta, johon palattiin useasti
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevassa konferenssissa Zaragozassa.

21. Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta

Puhemies. − (IT) Tiedotan teille, että Euroopan parlamentin puhemiehen avoinna olevan viran osalta olen
saanut László Tőkésin hakemuksen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän puolesta.

Äänestys toimitetaan huomenna, tiistaina 15. kesäkuuta 2010, kello 12.00.

22. Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä
(keskustelu)

Puhemies. − (IT) Esityslistalla on seuraavana Sarah Ludfordin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden
valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
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oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (00001/2010 – C7-0005/2010
– 2010/0801(COD)) (A7-0198/2010).

Sarah Ludford, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, useimmat meistä ovat tunnustaneet yli vuosikymmenen
ajan, että EU:n pitää toimia epäiltyjen ja vastaajien oikeuksien vahvistamiseksi koko unionissa ja
oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien takaamiseen tarvittavien suojatoimenpiteiden antamiseksi. Se liittyy
poliisitoimintaa ja syyttämistä koskevan paljon tiiviimmän yhteistyön puitteisiin, eurooppalaisen
pidätysmääräyksen käyttöönottoon ja siihen, että monet EU:n kansalaiset käyttävät hyväkseen oikeutta
vapaaseen liikkuvuuteen, jolloin he voivat joutua kosketuksiin lain kanssa vieraassa ympäristössä.

Niin sanotuista menettelyllisistä takeista pyrittiin tekemään kattava toimenpide, ja sitä Euroopan parlamentin
jäsenet tukivat vahvasti, mutta se törmäsi tiiliseinään neuvostossa vuonna 2007.

Olin iloinen, että viime vuonna komissio (ja olen iloinen nähdessäni varapuheenjohtaja Redingin tässä
keskustelussa) puheenjohtajavaltio Ruotsin tukemana elvytti asian puolenkymmentä yksittäistä toimenpidettä
sisältävän etenemissuunnitelman muodossa. Tämä on ensimmäinen, joka näkee päivänvalon. Tässä
direktiivissä sanotaan, että jos sinua epäillään tai sinut pidätetään, kuulustellaan tai viedään oikeuden eteen,
etkä ymmärrä maan kieltä, sinulla on oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin tietyin ehdoin poliisin kuulustelussa,
kuulemisissa, tapaamisissa asianajajan kanssa ja niin edelleen. Yleisesti ottaen, sinut on asetettava samaan
asemaan kuin paikalliset.

Jäsenvaltioiden välisen rikosoikeudellisen yhteistyön perusta on keskinäinen tunnustaminen, toisten EU:n
jäsenvaltioiden tuomioistuinten päätösten miltei automaattinen keskinäiseen luottamukseen perustuva
tunnustaminen, mutta ei ole järkevää vain olettaa, että luottamusta on. Se on ansaittava siten, että kaikki
EU:n jäsenvaltiot kunnioittavat täysimääräisesti tiettyjä oikeuden ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
normeja.

Kaikki meistä tässä keskustelussa ovat luultavasti käsitelleet tapauksia, joissa emme usko jonkun saaneen
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Olen äskettäin käsitellyt Garry Mannin asiaa; hänet palautettiin Portugaliin
eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla. Alkuperäisessä oikeudenkäynnissä sekä syyte että tuomio
annettiin suullisesti. Garry Mann ei tiennyt, mistä häntä syytettiin ennen kuin hänet oli tuomittu. Tulkki oli
paikallinen kampaaja, tuomarin vaimon ystävä. Kun hänet karkotettiin takaisin Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan, hänelle annettiin yksinkertainen englanninkielinen kirje, jossa häntä kiellettiin painokkaasti
tulemasta kahteen vuoteen takaisin Portugaliin, mutta vuosia myöhemmin annettiin kuitenkin eurooppalainen
pidätysmääräys hänen kutsumisekseen suorittamaan rangaistusta.

Asianmukaisen ja ammattimaisen kielellisen tuen puute on myös ollut yksi puutteista Andrew Symeoun
asiassa, jota käsittelen Kreikassa.

Tämän toimenpiteen tarkoitus ei ole vain varmistaa, että jäsenvaltiot panevat Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan täytäntöön vaan myös kehittää edelleen sen vähimmäisnormeja. Kuten
viime marraskuun etenemissuunnitelmassa sanottiin, EU:n puolella on liikkumavaraa uusille toimille sen
varmistamiseksi, että yleissopimuksen normit pannaan täysimääräisesti täytäntöön ja tarvittaessa kyseisten
normien johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja niiden korottamiseksi.

Mielestäni parlamentti hyödynsi hyvin Lissabonin sopimuksella juuri saamiaan valtuuksia lainsäädännön
yhteisessä vastuussa. Taistelimme ankarasti, ja saimme paljon apua varapuheenjohtaja Redingiltä, jolle
osoitan kunnioitusta, ja hänen virkamiehiltään, korottaaksemme normeja tietyissä tärkeimmissä kohdissa,
mukaan luettuna epäillyn ja asianajajan välisen yhteydenpidon tulkkaus kaikissa menettelyn vaiheissa,
epäillyn oikeus kyseenalaistaa päätös, että tulkkausta tai käännöstä ei tarvita ja myös oikeus valittaa laadusta.

Varmistimme oikeuden rajoittaa turvautumista osittaiseen käännökseen, joten kaikki olennainen aineisto
on käännettävä ja suullisten poikkeusten on todella oltava poikkeuksia, ja epäillyn ei pitäisi sallia luopua
oikeudesta käännökseen ilman etukäteen annettavaa neuvontaa. Nämä ovat vain joitakin tärkeimmistä
kohdista.

Yhteenvetona totean, että uskon lujasti eurooppalaiseen pidätysmääräykseen, mutta tarvitsemme
etenemissuunnitelman ohjelmaa vahvistaaksemme kansalaisten oikeuksia ja saadaksemme sen toimimaan
paremmin. Suojatoimenpiteiden vahvistaminen ja oikeuksien puolustaminen ei ollenkaan tarkoita
hellämielisyyttä rikoksia kohtaan. Se tarkoittaa lujuutta rikoksia kohtaan. Laadukkaiden päätösten avulla
aikaansaatu hyvä ja tehokas oikeus tarkoittaa useampien rikollisten nappaamista, ja oikaiseminen
kustannuksissa ei ole parasta arvoa, koska jos oikeuden päätös on huono tai poliisin käytäntö
epäasianmukaista, ihmiset valittavat.
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Halpa oikeus ei ole oikeutta. Siksi jätän tämän direktiivin teidän haltuunne. Kiitän puheenjohtajavaltio
Espanjaa, jonka kanssa meillä on hyvä neuvotteluprosessi aivan kuten komission kanssa, ja käsittelen
loppupuheenvuorossani esitettyjä täysistuntotarkistuksia.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, se on oikein. Menettelyä koskevat
suojatoimenpiteet ovat ehdoton ensisijainen ala tulevina vuosina oikeuden alalla, koska tarvitsemme noita
vastaajien oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevia vähimmäisnormeja. Ne ovat välttämättömiä
eri jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välisen todellisen keskinäisen luottamuksen edistämiseksi. Ilman
tuota luottamusta keskinäinen tunnustaminen ei ikinä toimi asianmukaisesti.

Tuomareiden ja syyttäjien on voitava luottaa siihen, että riippumatta siitä, missä päin unionia menettely
käydään, perusoikeuksien yhteinen ydin säilyy. Kansalaisten on voitava olla varmoja, että menettelyä koskevien
oikeuksien vähimmäisnormeilla vahvistetaan heidän luottamustaan oikeusjärjestelmäämme ja myös EU:hun
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena.

Siksi pidän erittäin myönteisenä kahden lainsäätäjän aikaansaamaa sopimusta. Haluaisin kiittää erityisesti
esittelijää, Sarah Ludfordia, ja koko LIBE-valiokuntaa tätä asiaa koskevasta erinomaisesta työstä.

Komission jäsenenä olen iloinen että monet kompromissiratkaisuista saavat innoitusta maaliskuun 2010
ehdotuksestamme. Ehdotuksella oli tarkoitus saada aikaan se, mitä parlamentti on nyt saanut aikaan, nimittäin
taata vastaajaa koskevat korkeat normit ja välttää vaaraa olla täyttämättä Euroopan ihmisoikeussopimuksen
säännöstön vaatimuksia. Direktiivillä, sellaisena kuin se on nyt esitetty, lisätään vähimmäisnormeja.
Johdonmukainen säännös tulkkauksesta koko rikosoikeudellisen menettelyn ajan ja olennaisten asiakirjojen
kääntämisestä johtaa yksinkertaisesti siihen, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin pidetään
yllä järjestelmällisemmin ja yhdenmukaisemmin. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että halpa
oikeus ei ole oikeutta ja että se johtaa lopuksi suurempiin kustannuksiin sekä luottamuksen puutteeseen
sekä tuomareiden että kansalaisten osalta.

Olen myös hyvin iloinen, että tämän direktiivin hyvin ripeä hyväksyminen oli mahdollista. Tämä on
ensimmäinen askel etenemissuunnitelmassa, jossa pyritään siihen, että kaikki toimielimet lunastavat
lupauksensa, jonka ne tekivät tämän asian käsittelemisestä ensisijaisena.

On vain yksi osa, josta minun on oltava eri mieltä, ja se on joidenkin jäsenvaltioiden pyyntö pidentää
täytäntöönpanoaikaa 36 kuukauteen. Komissio katsoo, että kolme vuotta on liian pitkä aika, koska yksikään
jäsenvaltio ei toimittanut todisteita siitä, että tämän säännöksen täytäntöönpano olisi hyvin vaikeaa.
Jäsenvaltiot lisäksi tiesivät, että tämä lainsäädäntö hyväksyttäisiin ja ne ovat tienneet sen jo useita vuosia.

Kompromissin hengessä kuitenkin hyväksyn ratkaisun. Se, mitä nyt sanon, on hyvin tärkeää tulevaisuuden
kannalta. On ymmärrettävä, että tämä ei ole ennakkotapaus tulevien etenemissuunnitelmien toimenpiteiden
osalta – ja haluaisin alleviivata sen kolme kertaa – sanon "kyllä" tämän kerran mutta en uudelleen. Haluaisin
myös korostaa, että komissio ottaa käyttöön kaikki sen käytettävissä olevat resurssit valvoakseen
jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka koskevat tämän päätöksen oikea-aikaista ja asianmukaista täytäntöönpanoa.
Se on Lissabonin sopimuksen ja Tukholman ohjelman mukaista.

Kuten tiedätte, komissio työstää jo seuraavia etenemissuunnitelman toimenpiteitä. Esitän hyvin pian
ehdotuksen oikeudesta tietoon – sopimuksen oikeuksista. Se esitetään tulevalla viikolla, joten se, mitä olemme
tänään panneet alulle, on edistymässä olevaa työtä.

Elena Oana Antonescu, PPE-ryhmän puolesta. – (RO) Haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää Sarah
Ludfordia kaikista hänen ponnisteluistaan tämän asian osalta ja kiittää häntä tavasta, jolla hän on tehnyt
työtä varjoesittelijöiden kanssa.

Yhteisten normien olemassaolo on olennainen edellytys keskinäisen luottamuksen juurruttamiseksi
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin. Epäiltyjen tai vastaajien oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklalla ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artiklalla. Jos puolustusprosessin osalta ei kuitenkaan
ole sopivia normeja, syyttäjän saatavilla olevien välineiden ja epäiltyjen tai vastaajien oikeuksien
puolustamiseen sallitun tason välillä voi syntyä epätasapaino.
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Euroopan unionissa on jo kauan pyritty vahvistamaan menettelyä koskevat oikeudet. Ensimmäiset askelet
otettiin marraskuussa 2000, kun neuvosto hyväksyi Tampereen päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman
rikosoikeudellisia asioita koskevien päätösten keskinäistä tunnustamista koskevan periaatteen panemiseksi
täytäntöön. Sitä seurasi komission ehdotus puitepäätökseksi tietyistä rikosoikeudellisten menettelyjen
menettelyä koskevista oikeuksista vuonna 2004. Sopimusta ei saatu aikaan, ja neuvottelut lopetettiin
kesäkuussa 2007. Sitten heinäkuussa 2009 tuli puheenjohtajavaltio Ruotsin etenemissuunnitelma, jossa
ehdotettiin asteittaista lähestymistapaa menettelyä koskeviin oikeuksiin. Komissio esitti ehdotuksen
heinäkuussa 2009 ja joulukuussa 2009 Lissabonin sopimuksen jälkeen, ja tarkistetut oikeudelliset puitteet
olivat tulleet voimaan. Lopuksi meillä on 13 jäsenvaltion aloite.

Tässä me nyt olemme, miltei seitsemän vuoden jälkeen, hyväksymässä ensimmäistä toimenpidettä, joka on
menettelyjä koskevista oikeuksista laaditussa etenemissuunnitelmassa: direktiiviä oikeudesta tulkkaukseen
ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Haluan sanoa, miten tyytyväinen olen toimielinten välisten
neuvottelujen perusteella aikaansaatuun tulokseen. Tekstillä, josta meidän on määrä äänestää keskiviikkona,
parannetaan huomattavasti jäsenvaltioiden ehdotusta.

Toivon vilpittömästi, että kolmen vuoden täytäntöönpanoajasta ei muodostu ennakkotapausta tuleville
toimille etenemissuunnitelmassa ja että jäsenvaltiot tekevät kaikkensa soveltaakseen direktiivin säännöksiä
mahdollisimman pian asianmukaisesti, johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Carmen Romero López, S&D-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, myös minä olen tyytyväinen tämän
työn päätelmiin ja kiitän Sarah Ludfordia erityisesti tavasta, jolla hän on työskennellyt varjoesittelijöiden
kanssa.

Tämä on ensimmäinen teksti tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä, jossa parlamentilla on ollut ratkaiseva
ääni kolmen jäsenvaltion esittämän direktiiviluonnoksen osalta, ja on tärkeää, että Yhdistyneen
kuningaskunnan Euroopan parlamentin jäsen oli esittelijänä tässä tekstissä.

Kuten on jo mainittu, jäsenvaltiot ovat käyttäneet Lissabonin sopimuksella myönnettyä rikosoikeudellista
yhteistyötä koskevaa erioikeutta esittääkseen aloitteita, mutta vuodesta 2004 vallinnut edistymättömyys
menettelyjä koskevissa oikeuksissa ratkaistiin osittain tällä puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämän
etenemissuunnitelman ensimmäisellä oikeudella.

Tie oli auki, ja sen tukki väliaikaisesti uuden komission valinta. Tässä tapauksessa komissio myös päätti
esittää oman direktiiviluonnoksensa, jonka se laati. Parlamentti teki tarkistuksia komission työhön. Se on
siksi ollut esimerkki hyvästä toimielinten yhteistyötä, jossa ei hukattu aikaa ja jossa nämä ensisijaiset
menettelyä koskevat oikeudet voitiin ottaa käyttöön nopeammin.

Se tarkoitti, että työtä voitiin nopeuttaa. Toivomme nyt, kuten komission jäsen on juuri sanonut, että jäljellä
olevat oikeudet, oikeuksien peruskirja, joka on toisena menettelyllisten takeiden paketissa, ovat parlamentissa
mahdollisimman pian. Toivomme myös, että loppu paketista tulee myös pian, koska olisi hyödytöntä
viivyttää sitä niin, ettemme voisi saattaa sitä loppuun kohtuullisessa ajassa.

Kuten toiset puhujat ovat jo sanoneet, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta ei voida luoda, jos emme
aloita näiden menettelyllisten takeiden periaatteesta. Miten aiomme elää turvallisella, oikeudenmukaisella
ja vapaalla alueella, jos eurooppalaisia voidaan mielivaltaisesti pidättää ja heistä voi tulla epäiltyjä, jos heillä
ei ole menettelyllisiä takeita, näitä vähimmäisnormeja jäsenvaltioissa? Siinä tapauksessa, mikä on sen EU:n
merkitys, jonka me haluamme rakentaa?

On totta, kuten toiset puhujat ovat myös sanoneet, että terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden uhat
vaativat meitä vahvistamaan turvallisuustoimenpiteitämme, ja siitä on esimerkkinä eurooppalainen
pidätysmääräys. Me olemme kaikki kuitenkin tietoisia siitä, että jos meillä ei ole tätä oikeuden ja vapauden
EU:ta, emme ole suunnitelleet haluamaamme tulevaisuutta.

(Puhuja suostui vastaamaan sinistä korttia koskevan menettelyn nojalla esitettyyn kysymykseen työjärjestyksen
149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD). − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä Carmen Romero
Lópezilta, onko hänen mieleensä tullut, että niiden maiden, esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan,
kansalaisiin, joissa on paljon korkeammat henkilökohtaisia oikeuksia koskevat normit, sovelletaan
henkilökohtaisia oikeuksia koskevia paljon alhaisempia normeja, jotka ovat käytössä muissa Euroopan
maissa, eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muiden EU:n oikeutta koskevien direktiivien nojalla.
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Onko se tullut teidän mieleenne?

Carmen Romero López (S&D). – (ES) Kyllä, kysymys liittyy luultavasti vähimmäisnormeihin, jotka
toivomme saavamme aikaan jäsenvaltioiden osalta, mutta luonnollisesti kaikki jäsenvaltiot voivat korottaa
noita normeja, ja se on tietysti aikomuksenne.

Se tarkoittaa sellaisen EU:n rakentamista, jossa voimme elää alueella, jossa on kaikkien jäsenvaltioiden
haluamat vähimmäisnormit, mutta ottaen huomioon kotimaanne ja niin monien muiden Eurooppaan
kuuluvien maiden historialliset perinteet olen varma, että ei ole epäilystäkään siitä, että noita normeja
korotetaan vielä lisää.

Alexandra Thein, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, turvallisuus- ja
lainvalvontaviranomaiset tekevät koko ajan tiiviimpää yhteistyötä parantaakseen rajatylittävää rikoksista
syyttämistä Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuden suojelemiseksi. Tässä yhteydessä voisin mainita
esimerkiksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Toisaalta rikoksista syytettyjen kansalaisten perusoikeudet
jätetään kuitenkin lainsäädännön ulkopuolelle. Tähän mennessä mitkään ponnistukset varmistaa oikeusvaltion
periaatteen nojalla annetut takuut rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:ssa eivät ole saaneet aikaan
vaadittua yksimielisyyttä neuvostossa tai saaneet aikaan keskinäistä tunnustamista.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon nojalla meillä on nyt uusia mahdollisuuksia suojella kansalaisten
menettelyjä koskevia perusoikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Nyt, ensimmäisen kerran, Euroopan
parlamentilla on yhteispäätösvaltuudet, ja neuvostossa vaaditaan vain määräenemmistöä.

Kuten tiedätte, me Euroopan liberaalidemokraattien ryhmässä kannatamme kansalaisten oikeuksien suojelua
ja niiden laajentamisen jatkamista. Siksi olemme myös tehneet työtä varmistaaksemme, että tulevaisuudessa
kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus tulkkiin ja kirjalliseen käännökseen, jos poliisi pidättää heidät tai heidät
viedään oikeuteen syytettyinä henkilöinä jäsenvaltiossa, jonka kieltä he eivät puhu tai ymmärrä.

On olennaisen tärkeää, että rikosoikeudellisia menettelyjä koordinoidaan paremmin yli rajojen mutta myös
että kansalaisten oikeudet rikostutkinnoissa ja rikosoikeudellisissa menettelyissä – esimerkiksi oikeus
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – ovat asianmukaisesti kansalaisten saatavilla koko EU:ssa.

Heidi Hautala, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FI) Arvoisa puhemies, äskeinen kysymys, joka esitettiin Romero
Lópezille oli tietysti hyvin olennainen. Juuri sen takia me työstämme prosessuaalisia miniminormeja, että
voimme luottaa toisiin jäsenmaihin esimerkiksi rikoksesta epäillyn tai syytetyn luovutustilanteessa.

Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on tehnyt todella hyvää ryhmätyötä meidän kaikkien varjoesittelijöiden
kanssa. Kaikkein tärkeintä on todeta, että nyt meillä on direktiivi, jonka tulee taata se, että jokaisella on oikeus
ymmärtää ja tulla ymmärretyksi viranomaisessa ja tuomioistuimessa, mikä on yksi oikeusvaltion
perusedellytyksistä.

Kiitän esittelijää myös siitä, että hän näki vaivaa löytääkseen ratkaisuja, joiden avulla ylitämme tiettyjä
ongelmia, joita eri jäsenvaltioilla on erilaisten oikeuskulttuurien vuoksi. On tietenkin valitettavaa, että
voimaanastumisaika tulee olemaan 36 kuukautta. Siitä huolimatta luulen, että meidän täytyy hyväksyä tämä
lopputulos, koska se on kuitenkin sisällöltään sellainen, että voimme mennä tästä eteenpäin.

Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Arvoisa puhemies, huomioni kiinnittyi erääseen merkittävään asiaan
liian myöhään, jotta olisin voinut esittää tarkistuksen valiokunnassa – valiokunnassa, jonka jäsen en ole. Se
liittyy direktiivin kattamiin kieliin.

Me arvostamme sovitun tekstin 10 e kohdan viittausta tulkkaukseen ja käännöksiin "epäillyn tai syytetyn
henkilön äidinkielellä". Siinä on kuitenkin vaara, että säännöstä "tai jollakin muulla kielellä, jota hän ymmärtää"
voidaan käyttää rajoittamaan kielen valintaa ja pakottamaan epäilty tai syytetty henkilö käyttämään kieltä,
jota hän ei ole valinnut, kieltä, joka voisi saattaa hänet epäedulliseen asemaan käsiteltäessä mahdollisesti
monimutkaisia oikeudellisia asioita.

Voiko komission jäsen luvata, että näin ei ole ja että tämä direktiivi koskee myös vähemmistökieliä?

Tarkistuksemme viittaavat erilaisiin kansainvälisiin ja EU:n välineisiin, jotka koskevat vähemmistökielten
ja alueellisten kielten käyttöä. Viittaamme erityisesti perusoikeuskirjan 21 artiklaan, joka sisältää muun
muassa kieleen perustuvaa syrjimättömyyttä koskevan periaatteen.

Toivomme, että tarkistukset selkeyttävät tätä kielikysymystä, että ne poistavat kaiken epäilyksen ja että niitä
tuetaan.
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William (The Earl of) Dartmouth, EFD-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, tämä direktiivi on yksi
monista, joiden kokonaistulos on se, että kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja asukkaat voidaan
kuskata vankilaan muihin EU:n jäsenvaltioihin. Onpa maa sitten Portugali, kuten Garry Mannin tapauksessa,
tai Unkari, kuten kahden lounaiseen vaalipiiriin kuuluvan kansalaisen osalta, henkilöiden oikeussuoja ei
yksinkertaisesti ole sama kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa – riippumatta siitä, mitä illuusioita tässä
salissa vaalitaan.

Siksi tämä käännösdirektiivi on viikunanlehti. Sillä yritetään laastaroida eurooppalaisella pidätysmääräyksellä
miltei mestatut Yhdistyneen kuningaskunnan vaivalla hankitut vapaudet. Haluaisin huomauttaa, että direktiivi
on itsessäänkin puutteellinen. Päätös siitä, mikä on käännöksen kannalta olennaista, kuuluu pääosin syyttäjälle.
Lisäksi kääntäjistä ja tulkeista on krooninen ja ehdoton pula, ei vähiten siksi, että Euroopan unionin toimielimet
imevät heitä niin paljon.

Arvoisa kollegamme, Sarah Ludford, on luonnehtinut itseään monesti ihmisoikeuksien puolustajaksi.
Pyytäisin häntä siksi, vain tämän kerran, panemaan syrjään pakkomielteensä federalistisesta EU:sta ja
liittymään kampanjaamme eurooppalaisen pidätysmääräyksen kumoamiseksi. Se on tärkeää.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Tänä iltana edessämme oleva ehdotus on hyvä, ja se ansaitsee tukemme, koska
sillä annetaan enemmän – eikä vähemmän – oikeuksia Euroopan unionin kansalaisille. Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä äänestää sen puolesta, mutta emme äänestä esitettävien
tarkistusten puolesta, jotta emme järkyttäisi aikaansaatua herkkää kompromissia. Tämän puheenvuoron
aikana haluaisin kuitenkin käsitellä sangen moniselitteistä tilannetta, joka on noussut esiin neuvoston ja
komission välillä tämän lainsäädäntöehdotuksen esittämisestä. Yhden ehdotuksen sijaan itse asiassa esitettiin
kaksi. Viime joulukuussa meillä oli ministerineuvoston lainsäädäntöehdotus ja tämän vuoden maaliskuussa
komissio esitti toisen ehdotuksen aivan samasta aiheesta. Tässä parlamentissa esiin noussut kysymys koskee
sitä moniselitteistä asiaa, kumpaa tekstiä aiomme tässä parlamentissa työstää. En itse asiassa usko, että tällaista
tapahtuu ensimmäistä kertaa, eikä varmaan viimeistäkään. Meidän on itse asiassa käsiteltävä toista
ministerineuvoston ehdotusta eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, kun taas Euroopan komissio on jo
ilmoittanut aikomuksestaan esittää oma ehdotuksensa. Neuvosto pyytää meitä hyväksymään ehdotuksensa
– viittaan eurooppalaista suojelumääräystä koskevaan ehdotukseen – kun taas komissio pyytää meitä olemaan
hyväksymättä sitä. Ne, jotka laativat perussopimuksen, jotka antoivat neuvostolle mahdollisuuden esittää
omia lainsäädäntöehdotuksiaan, eivät varmasti halunneet saada aikaan tällaisia moniselitteisiä tilanteita,
joissa kaksi toimielintä kiistelee siitä, kumman ehdotus pitäisi hyväksyä. Minun mielestäni tapauksissa, joissa
komissio aikoo esittää ehdotuksen, sen pitäisi antaa tehdä niin, ja neuvoston olisi pidättäydyttävä esittämästä
omaa ehdotustaan. Muuten päädymme tilanteisiin, joille on ominaista moniselitteisyys ja kinastelu, ja niitä
on parasta välttää.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). − (EN) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin kiittää Sarah Ludfordia
hänen erinomaisesta työstään ihmisoikeuksien puolesta.

Puhun nyt alueita ja vähemmistöjä edustavien Euroopan vapaan allianssin Euroopan parlamentin jäsenten
puolesta. Korostan, että direktiiviä sovelletaan myös Euroopan unionin muihin kuin virallisiin kieliin. Se
tarkoittaa, että asiakirjassa tarkoitettu kääntäminen ja tulkkaus pitäisi taata alueellisilla kielillä ja
vähemmistökielillä. Esimerkiksi niillä oikeudenkäyttöalueilla, joilla se on perusteltua alueellista kieltä tai
vähemmistökieltä käyttävien asukkaiden määrän perusteella, olisi annettava mahdollisuus kyseisten kielten
käyttöön. On sääli, että alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva peruskirja ei vielä ole osa yhteisön
säännöstöä, mutta olen varma, että jonakin päivänä se on ja että kyseisten kielten käytöstä rikosoikeudellisissa
menettelyissä säädetään laajemmin, vaikka sitten vain EU:ssa.

Kinga Gál (PPE). – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin aivan ensiksi
onnitella esittelijää sinnikkyydestä, koska toimenpide, josta on keskusteltu vuosia, näyttää viimeinkin,
Lissabonin sopimuksen ansioista, olevan toteutumassa. Se on ensimmäinen neuvoston etenemissuunnitelman
viidestä toimenpiteestä, joka toteutetaan. Direktiivi on olennaisen tärkeä, koska aikana, jolloin voimme elää
ja liikkua vapaasti Euroopan unionin alueella, kansalaisten on tärkeää ymmärtää, niin vaikeissa tilanteissa
kuin rikosoikeudellisen menettelyn aloittaminen, mitä heille tapahtuu ja pystyä saamaan itsensä ymmärretyksi.

Tämä aloite, joka johtuu Tukholman ohjelman puitteista, on yksi niistä, jotka tekevät Euroopan unionin
perustavoitteista konkreettista todellisuutta. Se antaa EU:n lainsäädännölle ja yhteisön ponnistuksille tunteen,
että niissä käsitellään ihmisten todellista elämää ja annetaan Tukholman ohjelma ihmisten käyttöön. Tuen
ehdottomasti perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen asiaankuuluvien säännösten
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sisällyttämistä. Se on pelkästään odotettavissa Lissabonin jälkeen ja ollessamme liittymäisillämme
ihmisoikeussopimukseen.

Samalla minusta on tärkeää kiinnittää huomiota olennaiseen asiaan, jota mietinnössä ei käsitellä. Kansalaisilla,
jotka kuuluvat kansalliseen vähemmistöön, usein sangen suureen, tietyssä jäsenvaltiossa, pitäisi olla samat
oikeudet käyttää äidinkieltään rikosoikeudellisissa menettelyissä kuin kansalaisilla, jotka huomaavat sattumalta
olevansa kyseisessä jäsenvaltiossa. Lisäksi juuri tämän EU:n lainsäädännön toimenpiteen nojalla kyseinen
henkilö voi käyttää äidinkieltään.

Tämän merkittävän oikeudellisen edistysaskelen pitäisi pakottaa jäsenvaltiot varmistamaan, että tätä periaatetta
noudatetaan myös niiden sellaisten omien kansalaisten osalta, jotka puhuvat kansallista vähemmistökieltä.
Johdonmukaisuus unionin kanssa edellyttää, että saatettaessa EU:n lainsäädäntöä osaksi omaa lainsäädäntöä,
jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan kuuluvia asetuksia, kuten tässä tapauksessa vähemmistökielten käyttöä,
pitäisi myös ajanmukaistaa.

Carlos Coelho (PPE). – (PT) Se, että jäsenvaltioiden hallitukset eivät pystyneet sopimaan, lopetti ensimmäisen
yrityksen ottaa käyttöön EU:n oikeudellinen toimenpide menettelyllisten takeiden suuremman yhtenäisyyden
varmistamiseksi koko unionissa.

Tämä uusi asteittainen lähestymistapa alkaa oikeudesta käännöksiin ja tulkkaukseen rikosoikeudellisissa
menettelyissä, ja se on ensimmäinen etenemissuunnitelmassa suunnitellusta kuudesta toimenpiteestä.
Oikeutta kirjalliseen käännökseen merkittävistä menettelyyn liittyvistä asiakirjoista ei tällä hetkellä ole
olemassa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja vaikka se olisikin olemassa, kyseinen oikeus voi vaihdella huomattavasti.
Esimerkiksi oikeutta epäiltyjen ja heidän asianajajiensa väliseen tulkkaukseen ei aina taata. Tällä direktiivillä
annetaan nuo oikeudet kaikille rikoksen tekemisestä epäillyille tai syytetyille menettelyn loppuun asti.

Tuen kolmikantaneuvottelussa aikaansaatua sopimusta. Aikaansaadulla kompromissilla vastataan useimpiin
parlamentin esiin ottamiin huoliin ja komission ehdotuksista johtuviin huoliin. Onnittelen komission jäsentä
Redingiä siitä, että hän ensinnäkin esitti hyvän ehdotuksen, ja onnittelen Sarah Ludfordia, esittelijäämme,
kompromissista, jonka hän pystyi saamaan aikaan useimmista kohdista.

Korostan erityisesti menettelyssä olennaisten asiakirjojen kirjallista käännöstä ja sen takaamista, että suojan
taso ei ikinä saisi alittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa säädettyä.

Toivon, että jäsenvaltiot panevat sovitun nopeasti täytäntöön, eivätkä jätä tämän merkittävän direktiivin
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeiseen minuuttiin.

Olin hyvin iloinen kuullessani komission jäsenen Redingin vakuuttavan meille, että hän aikoo välittömästi
esittää enemmän etenemissuunnitelman ehdotuksia, ja haluaisin rohkaista häntä tekemään niin. Meidän on
tehtävä selväksi, että rakennamme johdonmukaisesti oikeuden EU:ta eikä vain turvallisuuden EU:ta ja
vapauden EU:ta. Lopuksi, olen tyytyväinen nähdessäni, että näillä säännöillä katetaan kaikki jäsenvaltiot
Tanskaa lukuun ottamatta, koska sekä Yhdistynyt kuningaskunta että Irlanti ovat käyttäneet oikeuttaan
valita sen.

Axel Voss (PPE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin ilmaista vilpittömät kiitokseni
siitä intohimoisesta tavasta, jolla olette puhunut niiden menettelyjä koskevien oikeuksien ja normien puolesta,
jotka saavat meidät koko ajan lähemmäksi oikeuden sisämarkkinoita. Olen hyvin tyytyväinen, että olemme
lopulta onnistuneet, myös Elena Oana Antonescun ansiosta, poistamaan nopeutetut menettelyt tältä alalta.
Olisi ollut hyvin mukavaa laatia vielä enemmän vaatimuksia kääntäjille, koska mitä hyötyä on käännöksestä,
jos kääntäjän laatua ei voida taata? Kolmen vuoden täytäntöönpanoaika on mielestäni tuskallinen, mutta en
usko, että se saattaa niitä, joihin tämä vaikuttaa, mitenkään epäedulliseen asemaan, koska heillä on Euroopan
ihmisoikeussopimus, ja koko oikeudellinen yksikkö on myös vaihdettava. Se on tärkeää myös
oikeuskäytännölle. Siksi kiitän teitä siitä, että se on sujunut niin hyvin. Paljon kiitoksia.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Arvoisa puhemies, tämä mietintö tarkoittaa edistystä EU:lle. Se on hyvä askel
eteenpäin lainmukaisuuden EU:n luomisessa. Paljon riippuu kuitenkin siitä, sovelletaanko puitepäätöstä nyt
todella yhtenäisesti, koska tämän puitepäätöksen yhtenäinen soveltaminen on ehdottoman olennaista. Jos
oikeudellisissa vähimmäisnormeissa on eroja, on mahdotonta saada aikaan luottamusta asiaankuuluviin
oikeusjärjestelmiin. Meidän on saatava aikaan luottamusta.

Haluaisin itse sanoa, että olisin toivonut, että myös hallinnollisia seuraamuksia koskeva menettely olisi otettu
mukaan, koska nyt on kattamatta hyvin merkittävä oikeuden ala. Olen kuitenkin tietysti tietoinen, että tämä
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on erityisen merkittävä ja laaja ala. Toivon, että tämä näkökulma tyydytetään myös pian Tukholman ohjelman
täytäntöönpanon aikana.

Gerard Batten (EFD). − (EN) Arvoisa puhemies, eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusongelma ei ole
riittämättömät käännöspalvelut vaan pikemminkin se, että se on tehnyt kansallisista tuomioistuimista täysin
voimattomia suojelemaan omia kansalaisiaan ensinnäkin epäoikeudenmukaisilta karkotuksilta.

Vaalipiirini asukasta Andrew Symeouta on pidetty 11 kuukauden ajan odottamassa oikeudenkäyntiä
kreikkalaisessa Korydallosin vankilassa. Kuutta muuta Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista, muun
muassa Daniel Belliä ja George Hollandsia, odottaa karkotus ja tutkintavankeus Korydallosissa.

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuin ei saa edes käsitellä heitä vastaan esitettyjä niin sanottuja todisteita.
Korydallosissa pidetään neljää vankia yhdelle tarkoitetussa sellissä, käymälä on reikä nurkassa, WC-paperia
ei anneta, huumeet ja väkivalta ovat yleisiä ja öisin voi kuulla raiskauksen uhrien huutoja.

Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen pitäisi hävetä itseään, koska paperinpalan nojalla se on valmis
luovuttamaan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset paikkaan, jota voi kuvailla vain likaiseksi murjuksi.

Andrew Henry William Brons (NI). − (EN) Arvoisa puhemies, on itsestään selvästi oikein, että
rikosoikeudelliseen menettelyyn joutuvilla ihmisillä pitäisi olla tulkkaus- ja käännöspalvelut, erityisesti,
koska eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla ihmisiä voidaan karkottaa sellaisten tekojen takia, jotka
eivät edes ole rikoksia heidän kotimaassaan. Nämä ovat kuitenkin laajan mittakaavan siirtolaisuuden vaiettuja
kustannuksia – joita ei myönnetty, kun tämä alkoi.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Arvoisa puhemies, myös minä haluan vuorostani kiittää esittelijää
erittäin hedelmällisestä yhteistyöstämme. Monet meistä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden
valiokunnassa esittivät tarkistuksia tähän erittäin tärkeään mietintöön, ja nämä tarkistukset on nyt sisällytetty
lopulliseen tekstiin.

Menettely oli itse asiassa erittäin vaikea. Lopputulos on kuitenkin hedelmällinen. Itse asiassa silloin, kun
pääsemme äänestämään tästä direktiivistä, meidän kaikkien pitäisi tunnustaa, että rikosoikeudellisten
menettelyjen puitteissa lujitamme edelleen eri kieliä puhuvien vastaajien oikeuksien suojaa.

Kolme edessämme olevaa vuotta, tämän sovellettavan etenemissuunnitelman puitteissa, on kuitenkin
riittävästi aikaa. Odotamme komissiolta paljon tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä
seuraavasta soveltamisesta ja konkreettisista tuloksista. Odotuksemme ovat suuret. Toivomme, että paljon
muuttuu. Tärkeää on kuitenkin se, kuten edellinen puhuja aivan oikein sanoi, että emme jätä kaikkea
viimeiseen minuuttiin.

Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kaikki tämän
parlamentin jäseniä, jotka ovat hyvin uskottavasti ja voimakkaasti tukeneet tätä oikeuden aluetta, jonka
rakentamisen olemme aloittaneet.

EU:n Lissabonin sopimus antaa meille nyt mahdollisuuden – antamalla meille välineet – siirtyä eteenpäin
askel askelelta, panna täytäntöön kansalaisten oikeudet, olivatpa kyseessä tuomittujen oikeudet tai uhrien
oikeudet. Kaikki on käynnissä ja tapahtuu nopeasti.

Kysymys, joka liittyi etenemissuunnitelmaan kuuluviin useampiin ehdotuksiin: kyllä, tulkkausoikeuden
jälkeen, ja olen varma, että parlamentti hyväksyy sen huomenna, on tiedonsaantioikeus, oikeuksia koskeva
sopimus, jonka esitän tälle parlamentille kesän jälkeen. Sen jälkeen tulee oikeus oikeudelliseen neuvontaan
ja sitten oikeus pitää yhteyttä lähimpiin ihmisiin.

Huomaatte siis, että olemme menossa suuntaan, jossa pyritään saamaan aikaan seuraavaa: sama korkea
oikeuksien taso kaikille EU:n kansalaisille sijainnista riippumatta, ongelmasta riippumatta. Ei ole tärkeää,
matkustavatko he opiskelujen, töiden vai vapaa-ajan tähden: heidän pitäisi tuntea olonsa kotoisaksi ja heillä
pitäisi olla samat oikeudet kuin kotona, missä tahansa EU:ssa he ovat.

Yksi hyvin tärkeä kysymys, jota monet jäsenet ovat korostaneet, on kysymys kielestä: 2 artiklan 1 kohdassa
ja 3 artiklan 1 kohdassa todetaan hyvin selkeästi, että syytetylle henkilölle, joka ei ymmärrä tai puhu kyseessä
olevan rikosoikeudellisen menettelyn kieltä, on tarjottava tulkkaus ja asiakirjojen käännös. Epäsuorasti se
tarkoittaa, että kieli, jolle menettely käännetään, on kieli, jota kyseinen henkilö ymmärtää. Joten itse asiassa
se ei koske vain Euroopan unionin kieliä tai vähemmistökieliä. Se koskee sen henkilön kieltä, joka on
tuomioistuimen edessä. Mielestäni se on vain oikeudenmukaista, koska meillä on oltava oikeudenmukaiset
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menettelyt voidaksemme rakentaa kansalaistemme luottamusta oikeusjärjestelmäämme ja myös, ja tämä
on erittäin tärkeää, voidaksemme varmistaa tuomareiden ja syyttäjien keskinäisen luottamuksen
naapurimaiden järjestelmien osalta, mitä ei voida saada aikaan, ellei meillä myös ole vertailukelpoista
oikeuksien tasoa.

Simon Busuttil ja muut jäsenet esittivät yhden kysymyksen menettelyistä – ei menettelyjä koskevista
oikeuksista vaan sisäisistä menettelyistä – jotka johtuvat jäsenvaltioiden aloitteen ja komission ehdotuksen
samanaikaisuudesta. No, minun on sanottava, että tässä tapauksessa se ei mitenkään haitannut erittäin
laadukkaan ja tasapainoisen lainsäädäntövälineen ripeää hyväksymistä.

Miksi se tapahtui? Elämme nyt hyvin erikoista aikaa. Olemme poistumassa kolmannesta pilarista ja
huomaamme olevamme tavanomaisessa yhteispäätöstilanteessa. Oletan, että muutaman kuukauden jälkeen
olemme oppineet, miten näitä käytettävissämme olevia välineitä voidaan käyttää parhaalla mahdollisella
tavalla parhaiden ratkaisujen löytämiseksi erittäin ripeästi. Ja kun sanon parhaiden ratkaisujen löytäminen,
tarkoitan tapaa, jota käytämme kyseisten ratkaisujen laatimiseksi: tekemällä vaikutustenarvioinnin mutta
myös kehottamalla ihmisiä tulemaan ja sanomaan, mitä he ajattelevat ehdotuksistamme. Ne ovat tavanomaisia
menettelyjä, joihin olemme tottuneet ja joilla lopuksi taataan, yhteispäätösmenettelyn kautta ja julkisen
kuulemisen ja vaikutustenarvioinnin jälkeen, että saamme aikaan vakaata politiikkaa. Vakaata politiikkaa,
joka voidaan sitten panna täytäntöön kansallisella tasolla luomatta enemmän häiriöitä kuin oikeuksia, kuten
aiemmin on valitettavasti tapahtunut.

Meillä on nyt kuitenkin uusi perussopimus, meillä on perusoikeuskirja, meistä on tulossa Euroopan
ihmisoikeussopimuksen osapuoli. Luotan lujasti siihen, että jos tapaisimme muutaman vuoden päästä,
sanoisimme kyllä, yhdessä olemme rakentaneet tuon oikeuden ja perusoikeuksien alueen, joka
maanosastamme on tultava.

Sarah Ludford, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää hyvin vilpittömästi laadukkaita
varjoesittelijöitäni avusta. Olen iloinen, että keskustelemme ja äänestämme tästä direktiivistä tällä viikolla,
edelleen Espanjan puheenjohtajakaudella. Se on historiallista, sillä se on ensimmäinen rikosoikeuden
toimenpide, josta on neuvoteltu yhteispäätöksen nojalla, ja ensimmäinen EU:n oikeudenmukaista
oikeudenkäyntiä koskeva laki.

Olen voimakkaasti samaa mieltä varapuheenjohtaja Redingin kanssa kolmen vuoden täytäntöönpanoajasta.
Jäsenvaltioilta oli hyvin röyhkeää ujuttaa se yksipuolisesti mukaan sen jälkeen, kun olimme saaneet aikaan
neuvoston ja parlamentin välisen sopimuksen. Ne eivät selviä siitä uudelleen. Sanon UKIP-puolueelle, että
ei kannata ryhtyä kansallismieliseksi oikeuden laadun osalta. Arvostelen lujasti viime vuosikymmenen aikana
kehittyneitä Yhdistyneen kuningaskunnan alempia normeja, esimerkiksi valvontamääräyksiä, joita ovat
kotiaresti ja 20 päivän pidätys ilman syytettä. Toivon, että uusi valtio palaa täysimääräisesti oikeusvaltion
periaatteeseen.

Olen hyvin iloinen, että kotimaani ja Irlanti ovat käyttäneet mahdollisuuttaan valita osallistumisen, joten
tämä direktiivi kattaa 26 maata. Tämä direktiivi on Magna Cartan, habeas corpusin ja Bill of Rightsin hengen
mukainen, kun taas UKIP-puolue antaisi pankkirosvojen ja terroristien paeta oikeutta.

Tarkistusten osalta Bairbre de Brún selitti tarkistukset, jotka koskevat oikeutta käyttää Euroopan alueellisia
kieliä tai vähemmistökieliä. Vaikka tunnen sympatiaa perusteluja kohtaan, minun on vastustettava niitä,
koska ne eivät itse asiassa kuulu direktiiviin. Direktiivin testi on ymmärtäminen ja kyky ilmaista itseään,
kuten varapuheenjohtaja Reding sanoi. Kyse ei ole sellaisenaan oikeudesta valita, joten on oltava olemassa
menettely, jolla tarkistetaan henkilön kyvyt puhua ja ymmärtää ja, jos he eivät hyväksy tarjottua kieltä,
vaihtoehtona olisi päätöksen kyseenalaistaminen. Jäsenvaltioiden kansallisiin lakeihin, joilla määritellään
vähemmistökielten oikeudet, ei vaikuteta, vaikka käytännössä kyseiset oikeudet lisääntyvät
vastaansanomattomasti silloin, jos vähemmistökielen puhuja ei pysty ymmärtämään menettelyä, joten silloin
direktiivin oikeuksia sovelletaan myös heihin.

Pyydän, että direktiivi hyväksytään tarkistuksitta ja nopeasti, jotta se saadaan säädöskokoelmaan. Odotan
komission ehdotuksia uusista etenemissuunnitelman toimenpiteistä – ensimmäistä odotetaan noin kahden
viikon kuluessa – ja tiedän, että ärhäkän soturimme, varapuheenjohtaja Redingin, käsissä ne ovat erittäin
hyvissä käsissä.

(Puhuja hyväksyi kysymyksen esittämisen sinisen kortin nojalla työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)
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Gerard Batten (EFD). − (EN) Arvoisa puhemies, Sarah Ludford on aiemmin näissä keskusteluissa sanonut,
että jotenkin UKIP-puolue ja minä itse haluamme helpottaa gangsterien ja pankkirosvojen elämää Costa del
Solilla. Hän mainitsi jälleen sellaisen asian.

Hyvä Sarah Ludford, voinko kysyä teiltä: onko teillä todella tiedossa niiden rikollisten ja pankkirosvojen
määrä, jotka on palautettu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Costa del Solilta sen jälkeen, kun eurooppalainen
pidätysmääräys on ollut käytössä?

Sarah Ludford, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, ei, mutta olen varma, että voin tutkia sitä ja tiedottaa
Gerard Battenille määrästä.

Sitä vastoin, hyvä Gerard Batten, voinko kysyä kysymyksen teiltä, joka minun laillani edustatte Lontoota?
Hussain Osman, yksi Lontoon heinäkuun 2005 pommiyrityksen tekijöistä pakeni Italiaan ja toivoi epäilemättä
voivansa kadota sinne. Aiemmin hän olisi saattanut voida oleskella siellä vuosia, eikä häntä olisi tuotu
oikeuteen. Hänet tuotiin takaisin kuudessa viikossa. Hänet tuomittiin ja hän suorittaa nyt rangaistustaan
terrorismista tuomittuna. Oletan, että te olisitte ollut iloinen, jos häntä ei olisi ikinä tuotu takaisin oikeuden
eteen.

Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 16.kesäkuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Raffaele Baldassarre (PPE), kirjallinen. – (IT) Ehdotuksessa puitepäätösluonnokseksi laaditaan Euroopan
ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unionin oikeuskäytäntöön perustuvat perusvelvoitteet.. Oikeus
tulkkaukseen ja käännöksiin on olennaisen tärkeää niille, joiden on puolustettava itseään
rikosoikeudenkäynnissä ja jotka eivät osaa puhua menettelyn kieltä. Perussopimuksen 6 artiklan nojalla
unioni kunnioittaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyllä eurooppalaisella
yleissopimuksella taattuja perusoikeuksia, joissa taataan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Tänään käsittelemämme teksti on tyydyttävä ja täysin hyväksyttävä kompromissi. Kompromissiratkaisuissa
puheenjohtajavaltio itse asiassa suojasi jäsenvaltioiden osoittamat olennaiset kohdat, jotka liittyvät direktiivin
täytäntöönpanosta johtuviin kustannuksiin ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevaan aikaan.
Tämän kaiken perusteella olen tyytyväinen neuvostossa ja Euroopan parlamentissa saavutettuihin tuloksiin:
tulkkaus on tarjottava epäillyn äidinkielellä tai epäillyn tuntemalla kielellä, kun taas käännös tarjotaan vain
olennaisista asiakirjoista ja mahdollisuutta laatia suulliset yhteenvedot tärkeimmistä asiakirjoista harkitaan.

Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. – (IT) Yksi Euroopan unionin tavoitteista on luoda yhtenäinen oikeuden
alue, jossa on yhteiset säännöt, korkea yhteistyön taso ja samat menettelylliset takeet asianosaisille osapuolille.
Asiat ovat vieläkin arkaluontoisempia, kun kyse on rikosoikeudenkäynneistä, joissa asian arkaluontoisuuden
takia, ja monissa tapauksissa rikoksen vakavuuden ja seuraamuksen takia, on välttämätöntä, että
oikeusvarmuuden taso on korkea ja että oikeuksien kunnioittaminen varmistetaan.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan unionin on noudatettava Euroopan
ihmisoikeussopimusta mutta myös käytettävä sitä perustana laatiessaan EU:n tason lakeja, joilla tarjotaan
suojaa epäillyille ja vastaajille Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti.

Erityisesti tulkkausta ja kääntämistä koskevan oikeuden osalta on olennaisen tärkeää taata kaikille vastaajille
mahdollisuus olla täysin tietoinen kaikista oikeudenkäynnin asiakirjoista ja pystyä ymmärtämään ja
ilmaisemaan itseään omalla kielellään, kun kääntämisen ja tulkkauksen tarjoaminen on taattu. Kaikkien
kansalaisten tilaisuus saada samat mahdollisuudet ja nauttia samoista oikeuksista ja takeista kuin omassa
alkuperämaassaan on olennainen vaatimus yhtenäisalueella.

Zbigniew Ziobro (ECR), kirjallinen. – (PL) Ansioistaan huolimatta henkilöiden vapaalla liikkuvuudella,
joka on yksi Euroopan unionin suurimmista saavutuksista, ja jatkuvalla maahanmuutolla on myös pimeämpi
puolensa, joka on ulkomaisten henkilöiden tekemien rikosten määrän kasvu. Kun epäilty on ulkomaalainen,
kielimuuri aiheuttaa huomattavan ongelman rikosoikeudellisen menettelyn tehokkaalle suorittamiselle. Jos
muiden jäsenvaltioiden on määrä tunnustaa tuomioistuimen päätökset varauksetta, kaikissa maissa pitäisi
olla voimassa oikeudenkäynnin vähimmäistakeet. Syytetyn oikeus saada tietoa syytteestä omalla kielellään
on epäilemättä perustekijä oikeudessa puolustautua, sillä ilman sitä mikään oikeudenkäynti ei voi olla
oikeudenmukainen. Direktiiviluonnos oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa
menettelyissä täyttää tässä tehtävänsä, riippumatta siitä, ovatko riittävät periaatteet jo joka tapauksessa

14-06-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI40



voimassa EU:n jäsenvaltioissa. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että parlamentin, neuvoston ja komission
välisen kompromissin ansiosta parlamentti on viimein lakannut esittämästä monia kohtuuttomia vaatimuksia,
jotka olisivat saattaneet halvaannuttaa rikosoikeudelliset menettelyt, erityisesti suoraviivaisemmissa
tapauksissa. Olen vakuuttunut, että direktiiviluonnos nykyisessä muodossaan auttaa rakentamaan luottamusta
jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien välillä ja että siinä samalla kunnioitetaan niiden erilaisia oikeusjärjestelmiä.

23. Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 (keskustelu)

Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Edward Sciclunan talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta
laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käyttöönotosta Virossa 1. tammikuuta 2011
(KOM(2010)0239 – 2010/0135(NLE)) (A7-0182/2010).

Edward Scicluna, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani esitellä tämän mietinnön, jolla
hyväksytään Viron hakemus euroalueeseen liittymisestä.

On hyvin merkittävää, että pieni mutta erittäin päättäväinen EU:n jäsenvaltio tulee koputtamaan euroalueen
ovea tällaisena vaikeana aikana. Se kertoo paljon maasta ja se kertoo paljon myös eurosta ja euroalueesta.

Syy siihen, miksi Viron pitäisi liittyä euroalueeseen, on selkeä. Viro on täyttänyt perussopimuksilla määrätyt
Maastrichtin kriteerit. Mikä vielä tärkeämpää, meidän on pidettävä mielessä, että nämä saavutukset saatiin
aikaan elinaikamme pahimman maailmanlaajuisen rahoitus-, talous- ja yhteiskuntakriisin aikana. Kyseiset
saavutukset ovat, se on sanottava, tulosta perättäisten Viron hallitusten ja Viron kansan päättäväisistä,
uskottavista ja kestävistä ponnisteluista. Euroalueen äskettäisistä vaikeuksista huolimatta yleinen mielipide
Virossa on lisäksi vahvasti euroon liittymisen kannalla.

Esittelijänä olen ollut jatkuvasti yhteydessä komissioon, Euroopan keskuspankkiin ja Viron hallitukseen ja
kävin Virossa toukokuun puolivälissä, kun komissio ja EKP julkaisivat lähentymisraporttinsa. Viron
valtiovarainministeriön, parlamentin ja tilastotoimiston ja keskuspankin tekemät valmistelut ovat kunniaksi
Virolle.

Minun on kuitenkin esitettävä huoleni erittäin lyhyestä ajasta, joka parlamentille on annettu tämän mietinnön
esittämiseen näiden lähentymisraporttien julkaisemisen jälkeen. Minun mielestäni se ei ole asianmukaista.
Kuten aiemmin on sanottu, se osoittaa kunnioituksen puutetta parlamenttia kohtaan. Myönnän, että jonkin
verran on tapahtunut merkittävää edistystä, esimerkiksi kun keskuspankki ja komissio tapasivat puhemiehistön
kanssa ja antoivat suullisen selonteon edistymisestä. Toivon kuitenkin vilpittömästi, että tätä aikataulua ei
noudateta seuraavan kerran, kun jokin maa haluaa liittyä euroalueeseen.

Vaikka jotkut saattavat sanoa, että euroalueen pitäisi selvittää ongelmansa ennen uusien jäsenten ottamista,
minun mielestäni se olisi lyhytnäköinen lähestymistapa. Euroalueen jäseninä me olemme joko tarpeeksi
luottavaisia ja innostuneita luovimaan läpi myrskyisten merien, joilla euro seilaa, tai muuten me menetämme
malttimme vimmoissamme ja kiellämme kyvykkään ja pätevän jäsenvaltion, joka haluaa liittyä euroon ja
joka on valmis tarjoamaan hädän hetkellä auttavan käden.

Pyrkiessämme palauttamaan luottamuksen euroalueella julkisen talouden kestävyyttä parantavilla
toimenpiteillä, tiukemmalla tilastollisella hallinnalla, Viro on mielestäni todellinen etu euroalueelle. Sen
varovainen lähestymistapa julkiseen talouteen tarkoitti, että vuoden 2009 loppuun mennessä, sillä oli
mukavasti hyvin alhainen – ellei alhaisin – valtion talousarvion vaje euroalueella. Huolimatta valtavista
talouden rajoituksista, miltei 15 prosenttia vuonna 2009, se, että Viro oli koonnut suuria ylijäämiä hyvien
vuosien aikana, tarkoitti myös, että sen valtion velka suhteessa BKT:hen on 7,2 prosentilla helposti alhaisin
EU:ssa ja yksi alhaisimmista maailmassa. Yksinkertaisesti sanottuna Viro on pitänyt asiansa kunnossa
pahimman talous- ja yhteiskuntakriisin aikana.

Se asettaa Viron lujasti niiden euroalueen maiden ryhmään, jotka ovat taloudellisesti kurinalaisimpia ja
valmiita tekemään kovia päätöksiä säilyttääkseen kestävän julkisen talouden. Siinä on myös merkittävää
poliittista symboliikkaa. Viron liittymishakemus on merkittävä symboli sen naapureille siitä, että liittyminen
euroon on houkutteleva vaihtoehto maille, jotka tekevät valmistautumisensa hyvin.

Lopuksi, tämä ei tarkoita, että Viron edessä on taloudellisesti helppo tie. Työttömyys on erittäin korkeaa, se
on yksi asia, ja tulevaisuuden inflaatiouhka ei myöskään ole kovin hyvä. Hallituksen on siksi valvottava
edelleen hintoja, erityisesti siirtymäkauden aikana.

Siksi jätän tämän mietinnön tämän parlamentin haltuun.
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Olli Rehn, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin kiittää Edward Sciclunaa erittäin
tasapainoisesta ja merkittävästä mietinnöstä Viron lähentymisestä ja liittymisestä euroalueeseen.

Haluan myös onnitella virolaisia ystäviämme tämän merkittävän virstanpylvään saavuttamisesta.

Arvostan enemmistön tukea, jonka euron käyttöönotto Virossa sai parlamentin ECON-valiokunnassa
2. kesäkuuta. On todellakin ensiarvoisen tärkeää edistää komission ehdotusta ja lopulta ottaa euro Virossa
käyttöön 1. tammikuuta ensi vuonna.

Me kaikki tiedämme, että lähentymisen arviointi ja päätös euron hyväksymisestä Virossa tapahtuu aikana,
joka on yksi euroalueen vaikeimmista – ellei vaikein – sen perustamisesta alkaen.

Tässä suhteessa tämä myönteinen arviointi Virosta on erityisen tärkeä merkki, sillä se osoittaa, että EMUn
puitteet ovat täysin toimivat. Sillä myös korostetaan sitä, että lähentymisarvioinnissa jäsenvaltioita tutkitaan
niiden oman suorituksen, omien ansioiden perusteella ja kunnioittaen täysimääräisesti yhdenvertaisen
kohtelun periaatetta.

Myönteinen arviointi Virosta on myös vahva myönteinen merkki markkinoille sekä euroalueeseen
kuulumattomille jäsenvaltioille nykyisessä tilanteessa.

Haluan korostaa, että Viron tullessa euroalueeseen sillä on erittäin vahva asema ja uskottava politiikka, yksi
vahvimmista taloudellisista asemista ja selvästi alhaisin velkataso EU:ssa, kuten Edward Scicluna kuvaili. Kun
Euroopan unionin julkisen velan keskiarvo on tällä hetkellä noin 75 prosenttia, Viron velkataso on
7,2 prosenttia, jossa on tietysti valtava ero keskiarvoon. Viron talous ei ole immuuni kriisille, mutta se on
todistanut kykynsä toimia ja mukautua kiinteään vaihtokurssijärjestelmään miltei kahden vuoden
vuosikymmenen ajan vuodesta 1992 asti. Siksi itse euron käyttöönoton ei odoteta olevan valtava järkytys
rahoitusoloille, koska taloudellinen syventyminen on jo erittäin edistyksellistä.

Euron hyväksyminen ei tietenkään ole tien loppu, pikemminkin päinvastoin. Jos Viro ottaa euron ensi vuonna
käyttöön, tärkeintä on säilyttää politiikan kurinalaisuus ja johtaa täysimääräisesti talous-, rakenne- ja
valvontapolitiikkaa kohti onnistunutta suoritusta euroalueella.

Pidän myönteisenä Viron viranomaisten halukkuutta vakuuttaa virallisen kirjeen avulla euroalue ja EU:n
kumppanit Viron lujasta sitoutumisesta vakauteen suuntautuvaan politiikkaan ja ensisijaisten poliittisten
tavoitteiden asettamiseen sen mukaisesti.

Vastaavasti on vahvistettava kiireellisesti talouden hallintaa EU:ssa. Komission äskettäisillä ehdotuksilla
pyrittiin sekä syventämään huomattavasti EU:n talouden hallintaa että laajentamaan varovaisesti euroaluetta
maiden omien ansioiden perusteella.

Siten rakennetaan vahvempaa ja tehokkaampaa talous- ja rahaliittoa.

Lopuksi, Euroopan parlamentin kanssa tällä viikolla järjestettävien kuulemisten jälkeen vuorossa on keskustelu
asiasta Eurooppa-neuvostossa myöhemmin tällä viikolla. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, odotamme
ECOFIN-neuvoston hyväksyvän kaikki asiaankuuluvat säännökset 13. heinäkuuta, jolloin Viro saa riittävästi
aikaa valmistautua siirtymiseen ja euron käyttöönottoon 1. tammikuuta ensi vuonna.

Joten, jälleen kerran, paljon kiitoksia tuestanne ehdotukselle, ja lämpimät onnitteluni Viron kansalle!

Gay Mitchell, PPE-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää erittäin hienosta
mietinnöstä. Voin tukea hänen huomautuksiaan yleisesti sekä hänen esiin ottamiaan huolenaiheita.

Haluaisin erityisesti sanoa, että voimme hyväksyä Viron euroalueeseen Viron kansan tekemien uhrausten
takia ja Viron hallituksen ja parlamentin esittämän johtajuuden takia. Tämä johtajuus on enemmän kuin
asioiden pitämistä kunnossa ja siihen liittyvien uhrausten tekemistä. Kun jotkut meistä nuolevat haavojaan
ja ovat hyvin epävarmoja tulevaisuudesta ja miettivät euroaluetta, tämä pieni maa näyttää tietä. Se on majakka,
ei vain niille kyseisen alueen maille, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, vaan koko Euroopan majakka,
joka vahvistaa luottamustamme tänä vaikeana aikana, joka menee ohi.

Haluaisin nyt puhuessani muistuttaa parlamentille, että euron kymmenen ensimmäisen vuoden aikana EU:n
alueella luotiin 16 miljoonaa työpaikkaa – paljon enemmän työpaikkoja kuin luotiin samaan aikaan
Yhdysvalloissa. Siksi tämä on todella koko hankkeen tukemista aikana, jolloin se tarvitsee rohkean
parlamentin, rohkean hallituksen ja rohkean kansan tukea. Toivotan Viron tervetulleeksi ja uskon, että he
toimivat oikein.
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Kotimaani – toisen pienen maan – kokemukset ovat olleet melkein pelkästään myönteisiä. Miettikää, missä
pienet maat muuten olisivat. Missä olisimme, jos meillä ei olisi Euroopan keskuspankkia ja komissiota ja
euroalueen ministerien kumppanuutta näinä vaikeina aikoina? Me olisimme täysin hukassa.

Kaksi kohtaa, jotka haluan ottaa esiin, koskevat voimakkaasti heilahtelevia suhdanteita koskevaa kysymystä,
jota on käsiteltävä ja jota on todella valvottava, sekä varojen inflaatiota koskevaa kysymystä. Otin tämän
esiin Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa kaksi vuotta sitten ennen kuin siitä puhumisesta tuli
suosittua. Komission ja EKP:n on jotenkin hyväksyttävä se, miten matala inflaatio ja matalat korot aiheuttavat
myös varojen inflaatiota. Sen käsittelyyn on oltava jokin keino.

Olen iloinen voidessani tukea esittelijän mietinnön yleistä linjaa.

Ivari Padar, S&D-ryhmän puolesta. – (ET) Hyvät kollegat, ylihuomenna äänestämme yhdessä Euroopan
parlamentin mietinnöstä, jossa tuetaan Viron liittymistä euroalueeseen. Sen jälkeen on vähän alle kuukausi
neuvoston viralliseen päätökseen. Virolle euroalueeseen liittyminen on seuraava siirtymän virstanpylväs
Euroopan unionin yhdentymisprosessissa, ja liittyminen on luonnollinen osa viisasta talousarviopolitiikkaa,
jota Virossa on harjoitettu monien vuosien ajan. Jo talouskriisin alussa yhteiskuntamme ymmärsi, että
kriisistä johtuvat haasteet edellyttivät täysin uutta lähestymistapaa ja monen sellaisen politiikan
uudelleenajattelua, jota siihen asti oli harjoitettu. Se tarkoitti erityisesti monia talousarvion leikkauksia
vuosina 2008 ja 2009.

Liittyminen tarkoittaa, että viime vuosina toteutetut ponnistelut olivat oikeita, ja viime vuosien kehitys on
myös osoittanut, miten tärkeää on laatia luotettavia tilastoja ja välttää kaksinaismoralismia. Olen varma,
että Viro jatkaa tulevaisuudessa erittäin asianmukaista, avointa ja järkevää talouspolitiikkaansa. Olemme
ymmärtäneet, että avoimen talouden pienessä maassa ei ole muuta vaihtoehtoa. Viron liittyminen on
myönteinen merkki koko Euroopalle. Luotamme yhtenäisvaluuttaan lohduttavana valona tunnelin päässä
Euroopan tällä hetkellä läpikäymässä monimutkaisessa taloustilanteessa.

Uskon, että kun Viro on liittynyt, euroalueella on jäsen, joka ymmärtää pelin säännöt ja joka on hyödyllinen
rahaliiton ja yhtenäisvaluutan vahvistamisessa. Minä haluan osaltani kiittää kollegoita, erityisesti esittelijää
Edward Sciclunaa ja varjoesittelijöitä merkittävästä työstä. Haluaisin vakuuttaa teille, että Viro on valmis
liittymään euroalueeseen. Kiitos.

Wolf Klinz, ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani toivottaa Viron
tervetulleeksi euroalueen 17. jäseneksi 1. tammikuuta 2011 alkaen. Itämeren naapurimme on, kuten edelliset
puhujat ovat jo sanoneet, itse asiassa yksi hyvin harvoista maista, jotka täyttävät Maastrichtin kriteerit, ja
todellakin innostuneesti!

Voimme nykyisessä ympäristössä olla varmoja, että komissio, Eurostat ja Euroopan keskuspankki ovat
tutkineet hyvin tarkasti kaiken, eivätkä ne ole suoneet etuuksia lukujen arvioinnissa. Neuvosto tekee myös
päätöksensä ilman poliittista hyötyä.

Euro on kymmenen vuotta sen käyttöönoton jälkeen, kuten me kaikki tiedämme, suurimmassa testissään
ja haasteessaan. On osoitus valtavasta sitoutumisen tasosta, uskomattomasta tahdosta ja poikkeuksellisesta
ponnistusten määrästä, että Viro on todella onnistunut täyttämään liittymiskriteerit näissä oloissa. Mielestäni
se on myös osoitus siitä, että se haluaa täyttää nämä perussopimuksessa annetut kriteerit. Viro tietää, että
Euroopan unionin jäsenenä sen on myös jonakin päivänä liityttävä euroalueeseen, ja se, että se haluaa tehdä
sen niin nopeasti, saa minut itseni erittäin iloiseksi. Se osoittaa, että on edelleen maita, jotka todella luottavat
EU:n hankkeeseen.

On onni, että Viron hallituksen ei tarvinnut altistaa tätä liittymispäätöstä kansanäänestykseen, koska tiedämme
sangen hyvin, että kansalaiset ovat tietyssä määrin hyvin huolissaan. Jos he seuraavat tiedotusvälineitä, he
näkevät euron pehmeänä valuuttana ja euroalueen siirtounionina ja he pelkäävät, että euron käyttöönotto
johtaa suuriin hinnankorotuksiin. Slovenia ja Saksa ovat siitä esimerkkejä, eikä ole perusteetonta, että Saksassa
kalliiseen euroon on viitattu sanaleikin muodossa sanalla "Teuro" (der teure Euro – kallis euro). Se, että kaikki
tämä on sitten vain kuviteltua inflaatiota, kuten Euroopan keskuspankki sanoo, on ehdottomasti vähättelyä.

Euroalueen jäsenenä Viron on myös käsiteltävä yhtenäisvaluutan ongelmia ja siten myös liityttävä euroalueen
pelastussuunnitelmaan. Emme tiedä, mikä vaikutus sillä on talousarvioon. Haluaisin pyytää komissiota
antamaan joitakin selvityksiä sen osalta. Toivon, että Viro jatkaa erinomaista kehitystään, ja toivon, että sen
saavutukset, erityisesti talousarvion kurinalaisuuden ja inflaation torjunnan osalta, osoittautuvat myös
tulevaisuudessa kestäviksi.
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Kay Swinburne, ECR-ryhmän puolesta. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää, Edward Sciclunaa,
selkeästä ja kattavasta mietinnöstä. Tuemme hänen päätelmiään täysimääräisesti. Tämän koko maailmaa
koetelleen vuosien 2008−2009 rahoituskriisistä seuranneen ennakoimattoman talousmyllerryksen aikana
Viron hyväksyminen euroalueeseen todistaa Viron hallituksen taloudellisista taidoista ja talouden
kurinalaisuudesta.

Heidän kykyään pitää julkinen vaje aisoissa työttömyydestä aiheutuvasta suuresta paineesta huolimatta on
ylistettävä. Minä olen sitä mieltä, että jos jokin jäsenvaltio täyttää euron käyttöönoton tiukat kriteerit ja jos
se haluaa liittyä euroalueeseen jopa tällaisena myrskyisänä aikana, se on sitten lopulta valtion äänestäjien
päätös, ja minä toivon heille hyvää heidän valitsemallaan tiellä.

Andrew Henry William Brons (NI). − (EN) Arvoisa puhemies, monet ajattelevat, että Viroa pitäisi onnitella,
minä tarjoan Viron kansalle myötätuntoni. Maan valuutan arvon on heijastettava sen vienti- ja tuontitavaroiden
ja -palvelujen suhteellista kysyntää sekä muita rahataloudellisia liikkeitä, ja sen on muututtava tarpeen
mukaan. Maa, joka on sidottu valuutta-arvoon, joka ei heijasta sen omaa taloutta, huomaa, että talousongelmat
pahenevat.

Yhdistynyt kuningaskunta huomasi sen, kun olimme euron edeltäjän, valuuttakurssimekanismin, jäseniä.
Huomasimme olevamme sidoksissa yhtenäisvaluutan arvon lisäksi taantumaan, josta pääsimme eroon vain
poistuessamme valuuttakurssimekanismista.

Edward Scicluna mietinnössä onnitellaan Viroa pääomataseen ja vaihtotaseen alijäämän korvaamisesta
pääomataseen ja vaihtotaseen ylijäämällä. Se näyttää olevan hyvä uutinen, mutta horisontissa on vaaroja.
Tämä ylijäämä saattaa johtaa siihen, että komissio ja Euroopan keskuspankki asettavat kruunun ja euron
välisen kurssin liian korkealle. Jos Viro sitten kärsii vientinsä arvon romahtamisesta tuontiin verrattuna, siitä
seuraa taantuma ja maksutaseen vaje, josta se ei pysty selviämään. Viro menettää raha- ja talouspoliittisen
riippumattomuutensa ja siten poliittisen riippumattomuutensa, mikä on ironista sellaisen maan osalta, joka
vasta 19 vuotta sitten pakeni Neuvostoliiton otteesta.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). – (LV) Arvoisa puhemies, jalkapallossa me kannattajat odotamme asioiden
tapahtuvan loogisesti. Odotamme joukkueen, jolla on paras kuri ja jonka sitoutuminen on suurinta, voittavan
maailmanmestaruuden. Tällaista logiikkaa pitäisi soveltaa myös euroalueen laajentumisen kynnyksellä.
Talousarvion kurinalaisuus ja uudistusten täytäntöönpano on palkittava hyväksymisellä euroalueeseen.
Vuosien 2005−2008 taloudellisen nousukauden aikana suurin osa Euroopan valtioista käytti paljon enemmän
rahaa kuin niillä oli varaa, ne elivät yli varojensa. Ne itse asiassa tasoittivat tietä nykyiselle euron kriisille.
Tuona aikana, kun muut kuluttivat rahaa, ystävämme Virossa olivat paljon taitavampia – he varastoivat
talousarvion ylijäämät. Näiden ylijäämien ja talousarvionsa kurinalaisuuden ansiosta myös Viron vuonna 2009
kokema jyrkkä talouden taantuma ei saanut Viroa vararikon partaalle. Sen sijaan Viro, noudattamalla tiukkaa
kuria, täytti kaikki Maastrichtin kriteerit, ja se pitäisi hyväksyä euroalueeseen. Euron käyttöönotto Virossa
olisi hyvä uutinen kolmella rintamalla. Ensinnäkin se olisi hyvin tärkeä ja merkittävä merkki kansainvälisesti,
että kaikista vaikeuksista huolimatta euroalue laajenee edelleen. Toiseksi, se olisi myönteinen merkki kaikille
Baltian maille ja Itämeren alueelle, että Baltian maat ja alue ovat vakaita ja pystyviä noudattamaan järkevää
politiikkaa. Kolmanneksi, se olisi hyvin tärkeä merkki Latvialle ja muille euroalueen ehdokasvaltioille, että
Maastrichtin kriteerien noudattaminen palkitaan ja sen kruununa on hyväksyminen euroalueeseen. Tänä
aikana EU:ssa jäsenvaltioiden on pantava talousarvionsa järjestykseen, jotta niiden väestöt ja rahoitusmarkkinat
voivat saada takaisin luottamuksensa euroalueeseen. Minun mielestäni Viron hyväksyminen euroalueeseen
on muiden maiden hallituksille ja yhteiskunnille hyvä esimerkki siitä, että talousarvion kurinalaisuus on
mahdollista myös hyvin ankarina aikoina. Kiitos huomiostanne.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Euroopan unionin talouskriisin alussa Baltian maat olivat niiden maiden
joukossa, joihin se iski ankarimmin. Baltian tiikereistä tuli Euroopan sairaita miehiä monia vuosia kestäneen
talouskasvun jälkeen. Nyt Viro on kuitenkin valmistautumassa liittymään euroalueeseen ennätysajassa.
Tämän maan liittyminen kuitenkin vahvistaa euroaluetta kriittisessä vaiheessa. Ylistämme Viron kunnianhimoa
ottaa yhtenäisvaluutta käyttöön huolimatta kriisistä, joka on jättänyt siihen merkkinsä. Se on pystynyt
käsittelemään sitä ripeillä säästämistä ja talouden kurinalaisuutta koskevilla toimenpiteillä. Vaikka kriisi on
iskenyt ankarasti Baltian maihin, ne ovat voineet hyötyä julkisen velan alhaisesta tasosta, joka antoi niille
enemmän joustavuutta ulkoisten lainojen osalta. Se on tärkeä seikka muistettavaksi ottaen huomioon, että
Viron julkisen velan ja BKT:n suhde on 7,2 prosenttia, huomattavasti alle 60 prosentin viitearvon.

Mielestäni meidän on nyt aika ottaa oppia EU:n kriisistä ja Viron päättäväisyydestä ja saada onnistuneesti
aikaan kultainen keskitie kunnianhimon ja varovaisuuden välillä. Tämän prosessin osana emme kuitenkaan
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saa jättää huomiotta euron käyttöönoton yhteiskunnallista näkökulmaa. Aiemmin liittyneiden valtioiden
kokemukset korostavat suurta hintojen nousun riskiä. Siksi toivon, että Viron viranomaiset pystyvät
soveltamaan tasapainoista talouspolitiikkaa, jotta sen kansalaisten ei tarvitse tehdä suuria uhrauksia. Sen
osalta Edward Scicluna on sangen oikeassa kiinnittäessään huomiota inflaation uhkaan.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, Viron siirtymisellä euroon on symbolinen puolensa. Se voi olla mallina
niille Itä-Euroopan maille, joiden innostusta tämä kriisi on vähentänyt ja joiden todelliset mahdollisuudet
täyttää euron hyväksymistä koskevat määräajat ovat huonontuneet.

Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Arvoisa puhemies, haluaisin osoittaa henkilökohtaisen ylistyksen Virolle. EU
ja euro ovat tällä hetkellä vakavissa ongelmissa. Vaikeat ajat erottavat jyvät akanoista. Nyt voimme nähdä
eron niiden välillä, jotka todella uskovat EU:hun ja haluavat rakentaa vahvempaa EU:ta, kuten Viro, ja niiden
välillä, jotka hermostuneesti pysyvät syrjässä ja odottavat, miten asiat kehittyvät, kuten kotimaani Ruotsi,
puhemiehen kotimaa Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska.

Oletetaan hetken ajan, että EU:n perustajaisät olisivat pysyneet syrjässä ja odottaneet samalla tavalla, kun
tämä kaikki alkoi: missä Eurooppa silloin olisi nyt? Juuri kriisiaikoina EU kehittyy ja osoittaa voimansa
tulemalla yhtenäisemmäksi ja vahvemmaksi Euroopaksi. Euro on yhdistyneen Euroopan näkyvin symboli.
Kaikki kunnia Virolle.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Haluan aloittaa onnittelemalla Viroa erityisistä ponnistuksista, jotka se on
tehnyt täyttääkseen lähentymiskriteerit omaksumalla varovaisen politiikan. Sen ansiosta siitä tulee 17. maa,
joka ottaa euron käyttöön. EU:n talouden vaikeana aikana, jolloin on mietitty koko ajan enemmän euroalueen
jättäviä maita, Viro osoittaa, että se on valmis siirtymään yhtenäisvaluuttaan.

Sillä myös lähetetään voimakas viesti euroalueen mahdollisesta laajentumisesta itään. Muut kahdeksan
vuoden 2010 lähentymisraportissa olevaa maata, muun muassa Romania, ovat edistyneet epätasaisesti
yhtenäisvaluutan käyttöönottoa kohti, ja tällä hetkellä ne kaikki eivät täytä euroalueeseen liittymistä koskevia
kriteerejä. Lopuksi haluan sanoa, että jäsenvaltion on otettava euro käyttöön vain silloin, kun se on täysin
valmis tekemään sen.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Myös minä haluaisin esittää onnittelut Viron hallinnolle. Muutama vuosi
sitten myös Liettua oli samassa tilanteessa, mutta inflaatiomittarista puuttui yksi prosentin kymmenesosa.
Kaikilla valtioilla on itse asiassa oma erityinen historiallinen menneisyytensä. Meillä on erillinen taloudellinen
rakenne ja meillä tehtiin erilaisia päätöksiä tiettyjen aiempien kysymysten takia. Viron erottaa se, että siellä
tehtiin aiemmin luultavasti vähemmän populistisia päätöksiä, hyvin varovainen keskuspankin politiikka ja
monet muut asiat. Se on todella esimerkki meille kaikille, erityisesti Baltian maille, ja muutaman vuoden
kuluessa olemme toivottavasti itse samassa miellyttävässä tilanteessa. Haluaisin jälleen kerran onnitella
nykyistä Euroopan parlamentin jäsentä ja entistä valtiovarainministeriä, joka myös osallistui tähän prosessiin,
ja haluaisin onnitella koko Viron hallitusta tiettyjen talous- ja rahaliiton periaatteiden todella hyvin
onnistuneesta täytäntöönpanosta. Onnea!

Graham Watson (ALDE). − (EN) Arvoisa puhemies, se, että aiemmin tässä keskustelussa puhunut Andrew
Henry William Brons töksäytti sanansa ja sitten kiireesti lähti, kertoo paljon mielenkiinnosta, jota hän ja
hänen puolueensa todella tuntevat tätä keskustelua kohtaan.

Mielenkiintoinen seikka Viron liittymisessä euroon on se, että se on äänestys luottamuksesta Viroon ja
äänestys luottamuksesta euroon. Euroa on arvosteltu paljon, erityisesti ja ennustettavasti englantilaisessa
lehdistössä. Todellisuus on se, että ilman euroa ja ilman Viron kaltaisten maiden osoittamaa talousarvion
kurinalaisuutta meillä kenelläkään ei olisi toivoa.

Milan Zver (PPE). – (SL) Uskon, etten ikinä voisi antaa itselleni anteeksi, jos jättäisin käyttämättä tämän
tilaisuuden onnitella kollegoitani Virosta.

Kahden viime vuosikymmenen ajan Virolla on monilla aloilla ollut kaikkien siirtymävaiheen maiden parhaat
näytöt.

Muistakaamme esimerkiksi heidän luomansa erinomaiset verouudistukset. Hyvin varhaisessa vaiheessa, jo
1990-luvulla, he vapauttivat talousjärjestelmänsä tavalla, johon mikään muu siirtymävaiheen maa ei pystynyt
vastaamaan.

Olen vakuuttunut siitä, että Viro on euroalueen vahva pilari, että se toimii asianmukaisemmin kuin monet
euroalueen jäsenet ja että se tekee osansa yhteisen valuuttamme vakauden puolesta.
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Olli Rehn, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää arvoisia jäseniä heidän tuestaan.

Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni teille syyt lähentymiskertomuksen hyväksymistä koskevaan
tiukkaan aikatauluun, johon Edward Scicluna viittasi. Arvioinnin määräpäivä riippuu ennustustietojen
saatavuudesta, ja se taas riippuu päivämäärästä, jolloin Eurostat on vahvistanut julkista taloutta koskevat
tiedot. Eurostat itse asiassa suostui aikaistamaan taloustietojen vahvistamista antaakseen Euroopan
parlamentille enemmän aikaa. Komission kertomuksen tuotantoprosessi on siltikin erittäin tiukka, koska
me haluamme varmistaa laadukkaan tuotteen ja sen kiristäminen edelleen ei olisi mahdollista vaarantamatta
kaikkien jäsenvaltioiden yleistä unionin laajuista arviointia, ei vähiten liiallista vajetta koskevien menettelyjen
ja vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen noudattamisen osalta, sillä se on talous- ja rahaliiton todellinen perusta.

Käytämme itse asiassa huomenna komissiossa samoja raaka-aineita, kun teemme päätöksiä yhteensä 16:sta
liiallista vajetta koskevista menettelyistä – 12 olemassa olevasta ja neljästä uudesta liiallista vajetta koskevasta
menettelystä EU:n jäsenvaltioiden osalta. Tämä on siis todella yleinen EU:n laajuinen prosessi, ja se tuo siinä
suhteessa joitakin rajoituksia komission työhön.

Arvostan joka tapauksessa järkevyyttänne ja haluaisin sanoa, että tapasin ECON-valiokunnan jäseniä
13. huhtikuuta käydäkseni epävirallisen alustavan vuoropuhelun Viron lähentymismahdollisuuksista.
Haluaisin myös lisätä, että komissio on valmis tiedottamaan parlamentille milloin tahansa talous- ja
rahapoliittisesta tilanteesta Virossa. On selvää, että Viron on edelleen varmistettava valppaasti julkisen
taloutensa ja makrotaloudellisen kehityksensä vakaus, ja komissio valvoo sitä ehdottomasti hyvin valppaasti.

Lopuksi, luotan siihen, että Viro on liittolaisemme edistettäessä talouden kurinalaisuutta euroryhmän
vertaispaineen avulla. Tarvitsemme sitä varten liittolaisia, ja sen osalta luotan Viroon. Meidän on tehtävä
yhteistyötä varmistaaksemme julkisen talouden kestävyyden ja siten kestävän kasvun ja työpaikkojen
luomisen EU:ssa.

Luulen, että se oli Andrew Henry Williams Brons, joka viittasi siihen, että Viro oletettavasti menettää uudelleen
saavutetun itsenäisyytensä ja vapautensa. Minun pitäisi ehkä vastata Andrew Henry Williams Bronsille
sanomalla, että olisi asiaankuuluvaa kertoa isoisäni perusteluista, kun hän äänesti "kyllä" Suomen
kansanäänestyksessä Suomen EU:hun liittymisestä, noin 15 vuotta sitten. Hän sanoi minulle, että hän vietti
viisi vuotta rintamalla puolustamassa maataan katsoen itään, mutta sen jälkeen hän on aina katsonut länteen.

Edward Scicluna, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, kiitos selityksestänne, arvoisa komission jäsen Rehn.
Ymmärrän, että aikataulu on sellainen. Minä olin huolissani siitä, että parlamentin asemaa ei voitaisi pitää
vähäpätöisenä, ja olen varma, että komissio on pitänyt sen mielessä.

Lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitäni hyödyllisistä neuvoista ja tarkoituksenmukaisista tarkistuksista,
joita tuin täysin ja jotka sisällytin mietintöön. Haluaisin erityisesti mainita jäsenkollegani Ivar Padarin, Viron
entisen valtiovarainministerin, sekä nykyisen ministerin Jürgen Ligin, heidän joka kerta apua tarvitessani
antamista hyvin suorista ja avoimista selityksistään.

Toivon Viron kansalle hyvää. He ovat tähän mennessä onnistuneet todistamaan arvostelut vääriksi. Nyt
kehotan heitä jatkamaan itse paikalla ja valvomaan täysimääräisesti talouttaan, erityisesti sen kilpailukykyä,
jotta voidaan varmistaa, että heidän menestyksensä jatkuu tulevaisuudessa euroalueen jäseninä.

Siksi jätän tämän mietinnön parlamentin haltuun. Viron hakemus ansaitsee tukemme, ja toivon, että kun
parlamentti keskiviikkona äänestää, vakuuttava enemmistö antaa virolaisille heidän ansaitsemansa
tunnustuksen ja osoittaa, että euroalue on erittäin elinvoimainen.

Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 16. kesäkuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Arvoisa puhemies, näinä vaikeina taloudellisina aikoina on
helppoa ylenkatsoa sitä, miten pitkälle EU on viime vuosina päässyt. Vain 20 vuotta sitten Viro oli osa
Neuvostoliittoa, tänään se on valmis liittymään euroalueeseen. Emme saa aliarvioida vaikeuksia, joita koko
Euroopalla – yhtenäisvaluutan kanssa tai sitä ilman – on edessään. Viro vastaa kuitenkin haasteisiin itsenäisenä
maana EU:ssa ja siten se on keskeinen toimija ratkaisujen löytämisessä. Odotan Skotlannin itsenäisyyttä,
jolloin myös Skotlannin kansalla on täysimääräinen tehtävä suoritettavanaan EU:n tulevaisuudessa.
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Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen. – (ET) Kiitän esittelijää, Edward Sciclunaa, siitä, että hän on laatinut
mietinnön, jossa tuetaan Viron liittymistä euroalueeseen. Olen hyvin iloinen, että Viron ponnistukset
Maastrichtin kriteerien täyttämiseksi on asianmukaisesti tunnustettu, ja toivon, että kollegat tukevat mietintöä
keskiviikon äänestyksessä. Euron käyttöönotto Virossa 1. tammikuuta ensi vuonna tapahtuu aikana, joka
on olennaisen tärkeä koko euroalueelle. Maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi paljasti ne jäsenvaltiot,
jotka ovat järjestelmällisesti kiertäneet yhdessä sovittuja kriteerejä ja jotka ovat siten vaarantaneet muiden
jäsenvaltioiden taloudet. Tämä kriisi on erittäin valaiseva, ja on erityisen tärkeää, että kaikki euroalueen
jäsenvaltiot sekä Euroopan keskuspankki varmistavat uutterasti, että Maastrichtin kriteerit täytetään aina.
Kriteereistä tulee merkityksettömiä, jos jäsenvaltioiden annetaan poiketa niistä ja olla vapaamatkustajina
toisten kustannuksella. Vaikka ennakkotapaus on luotu, emme voi luottaa siihen, että pelastuspaketit
korvaavat jäsenvaltioiden vastuuttomat talous- ja rahoituspolitiikan päätökset. Viron hallituksen on pitänyt
tehdä monia vaikeita mutta välttämättömiä päätöksiä vakauttaakseen valtion talousarvion ja pysäyttääkseen
talouden taantuman. Viron tuleva liittyminen euroalueeseen on todiste siitä, että hallituksen toiminta on
tuottanut tulosta. Toivon, että myös muut jäsenvaltiot ovat valmiita ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla
taataan EU:n talous- ja rahoitusvakaus ja kilpailukyky ja joissa otetaan huomioon maailmantaloudessa
tapahtuvat rakenteelliset muutokset. Viron liittymisellä euroalueeseen lähetetään merkittävä ja lohduttava
viesti ja annetaan meille syy uskoa, että yhtenäisvaluutta, huolimatta sen nykyisestä taantumasta, vakautuu
pian.

24. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Romaniassa ja monissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on
avattu niin sanottuja unelmakauppoja, joissa myydään kemiallisesti käsiteltyjä aineita huumeiden korvikkeena.
Romanian hallitus on antanut hätätilamääräyksen, jolla kielletään kymmeniä kyseisiä aineita.

Näiden kauppojen toimintatavan takia sillä ei ole onnistuttu vähentämään tappavien huumeiden uhkaa. Sitä
ei itse asiassa ole mahdollista välttää ilman EU:n toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten yleistä
vastausta. On tilastoitu monia kuolemia, ja tuhansien ihmisten henki on vaarassa.

Monet kansalaisjärjestöt Romaniassa varoittavat, että on olemassa valtava määrä kemiallisesti käsiteltyjä
aineita, jotka voivat saada aikaan samanlaisia vaikutuksia. Asteittaisen kiellon määrääminen niille ei voi olla
realistinen ratkaisu ongelmaan puuttumiseksi. Romania on onnekas, koska se on huomannut tämän ilmiön
nousun hyvissä ajoin. Se voisi kuitenkin olla yhtä aktiivista myös muissa Euroopan maissa.

Siksi katson, että Euroopan unionin toimielinten on annettava aloitteita, joilla varmistetaan, että huumeiden
jatkuvan torjunnan lisäksi torjumme myös tappavia korvikehuumeita.

Rovana Plumb (S&D). – (RO) Romaniassa oikeistohallitus jatkaa edelleen rikollisia toimenpiteitä
hyökätessään ilmaisunvapautta koskevaa oikeutta vastaan. Romanian parlamentissa keskustellaan
lakialoitteesta, joka koskee julkisen radio- ja televisiopalvelun järjestämistä ja toimintaa. Hallituksen ehdotus
on suora hyökkäys sananvapautta vastaan Romaniassa, ja se rikkoo vakavasti perustuslakia, vähemmistöjen
oikeuksia sekä tämän alan kansainvälistä lainsäädäntöä.

Tällä alalla työskentelevät eurooppalaiset ja romanialaiset järjestöt ovat jo esittäneet arvostelua. Kaikissa
EU:n joukkotiedotusvälineitä koskevissa asetuksissa määrätään kunnioittamaan oikeutta sananvapauteen
ja tietoon, ja se taataan ihmisoikeuksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 10 artiklalla.

Pyydän Euroopan komissiota ja Romanian viranomaisia laatimaan asianmukaisen ja demokraattisen ratkaisun,
jossa säädetään mekanismista, jonka nojalla julkinen radio- ja televisiopalvelu voi toimia puolueettomasti,
eettisesti ja EU:n periaatteiden mukaan.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pieni hetki.

(Puhuja on vaientavinaan itsensä muutamaksi sekunniksi osoittaen, että hän ei voi puhua)

Näin tapahtuu Italiassa, jos viime viikolla Italian senaatissa esitetty ja hyväksytty laki, "lakiluonnos
nauhoituksista", hyväksytään myös parlamentissa.

Tällä lain tasoisella asetuksella käytännössä kielletään toimittajia, bloggaajia – kaikkia – julkaisemasta
nauhoituksia. Se on selkeästi perustuslain vastaista, ja se on myös vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjaa,

47Euroopan Parlamentin keskustelutFI14-06-2010



jonka 11 artiklassa todetaan, että jokaisella on oikeus sananvapauteen sekä tietojen vastaanottamiseen ja
levittämiseen.

Haluaisin esittää yhden esimerkin kiinnittääkseni EU:n toimielinten huomion, koska tämä todella on
uskomaton sensuurin muoto. Haluaisin esittää esimerkin, joka on silmiinpistävä, kuvaava ja todellinen. Isäni
oli toimittaja, jonka mafia tappoi, ja viimeisen seitsemän vuoden ajan tuota mafian tekemää murhaa koskevat
olosuhteet ovat tulleet ilmi nauhoitusten ansiosta. Nauhoitusten ansiosta saimme tietää, että hän kuoli, koska
meidän asuinalueellamme piileskeli karkulainen. Pyydän siksi EU:n toimielimiä kiinnittämään huomiota
tähän asiaan.

James Nicholson (ECR). − (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää parlamentin huomioon nykyiseen
tilanteeseen, joka on kohdannut Pohjois-Irlannin aluehallitusta, jolle on annettu yli 60 miljoonan euron
sakko, jonka komissio on määrännyt niin kutsutuista virheistä siinä, miten tukia on osoitettu viljelijöille.

Haluan tehdä erittäin selväksi, että vaikka ymmärrän täysin, että asianmukaisia menettelyjä on noudatettava,
epäasianmukaisesti osoitettujen rahojen määrä on noin kolme miljoonaa euroa viiden vuoden aikana, joten
väittäisin, että tämä päätös on selvästi kohtuuton ja että siinä määrätään kiinteähintainen sakko sen sijaan,
että oltaisiin oikeasuhteisia.

Olemme kaikki erittäin tietoisia hallituksen virastojen talousarviorajoituksista kaikkialla Euroopassa, eikä
tarvitse käyttää juurikaan mielikuvitusta ymmärtääkseen, että Pohjois-Irlannin julkinen talous epäilemättä
kärsii tästä.

En tiedä, missä on perimmäinen syy, mutta tiedän, että se ei välttämättä ole viljelijöissä, jotka eivät tehneet
sitä tarkoituksellisesti, tai osastossa tai missä tahansa, mutta tiedän, että se on maksettava Pohjois-Irlannin
talousarviosta aikana, jolloin siihen ei ole varaa.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL). – (DA) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää puhemies Jerzy Buzekia
siitä, että hän mainitsi avauspuheenvuorossaan Iranin tilanteen. Hän sanoi tilanteen olevan "huolestuttava".
Sen on oltava diplomaattista vähättelyä. Iranin tilanne on kauhistuttava! Demokratiaa puolustavia ihmisiä
pidätetään ja kidutetaan, ammattiliittoja lakkautetaan, Baha’i-liikkeen kaltaisten uskonnollisten vähemmistöjen
edustajia vangitaan vuosiksi järjettömien syytteiden nojalla, ja joka päivä tehdään uusia teloituksia. Lisäksi
monet niistä tehdään julkisesti opposition ja kaikkien hallituksen arvostelijoiden pelottelemiseksi. Puhemies
ei kuitenkaan maininnut sitä, että edellisen täysistunnon jälkeen Iranin ulkoministeri on vieraillut
parlamentissa. Haluaisin siksi kehottaa puhemiehistöä keskustelemaan kannasta, joka meidän pitäisi omaksua
Iranin tappavan hallinnon edustajien virallisten vierailujen osalta.

Corneliu Vadim Tudor (NI). – (RO) Muutama viikko sitten piilokameralla kuvattu elokuva levitettiin ympäri
maailmaa. Sarah Ferguson, Yorkin herttuatar, Englannin kuningattaren entinen miniä, pyysi 500 000
Englannin punnan arvoista lahjusta siitä, että hän tarjosi välitöntä pääsyä entisen aviomiehensä prinssi
Andrewn luokse, jotta tämä auttaisi ratkaisemaan ongelman. Hänen myöhemmät selityksensä, joiden mukaan
hän oli humalassa, eivät pettäneet ketään, koska se on hänen tavallinen tilansa.

Mikä tekniikan ihme tämä piilokamera onkaan! Meidän pitäisi pystyttää sille muistomerkki joka maahan.
Ilman sitä emme saattaisi saada selville asioiden salattuja puolia, niin monen julkisuuden henkilön salattua
käytöstä.

Napoleon otti 200 vuotta sitten Fredrik Suuren työhuoneesta Sanssoucin linnassa hopeisen herätyskellon,
jonka hän jätti läheiselle ystävälleen Saint Helenan saarella tekemässään testamentissa. Se oli sotasaalista.

Nykyään sotasaaliita kutsutaan provisioksi, huomaavaisuudenosoitukseksi tai sponsoroinniksi. Jos
Itä-Eurooppa on vararikon partaalla, se ei johdu vain korruptiosta omissa maissamme vaan myös tiettyjen
julkisuuden henkilöiden ja laitosten, erityisesti pankkien, lännessä harjoittamasta korruptiosta ja kiristyksestä.
Meidän on aika yhdistää voimamme ja tuhota mafia, nämä aina neuvokkaat loiset...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Luis Yáñez-Barnuevo García (S&D). – (ES) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni
kiittääkseni vuorossa olevaa puheenjohtajavaltiota Espanjaa ponnistuksista, jotka se on tämän kuuden
kuukauden jakson aikana tehnyt saadakseen aikaan yhteisen kannan Kuubasta ja luodakseen Euroopan
unionin ja Kuuban välille uudenlaisen suhteen, jossa ihmisoikeuksien puolustaminen on tietenkin ensisijaista.
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Politiikkaa ei ole kruunattu menestyksellä, pääasiassa Kuuban diktatuurin myöntymättömyyden takia. Tämän
vuoden tammikuussa Kuuban hallitus aloitti Espanjan puheenjohtajakauden karkottamalla parlamentin
jäsenen, joka puhui heille, kun he yrittivät käydä saarella – täysin laillisesti kaikkien vaadittujen viisumien
kanssa – keskittyäkseen ihmisoikeuksiin.

Tämä Espanjan hallituksen aloittama uusi politiikka tuo kuitenkin tuloksia ennemmin tai myöhemmin.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Unkarin uuden oikeistohallituksen pääministeri Orbán, jolla on
perustuslaillinen enemmistö Unkarin parlamentissa, käyttää hyväkseen karkeaa kansallismielisyyttä. Unkarin
uuden hallituksen aivan ensimmäinen säädös oli säädös kaksoiskansalaisuudesta. Sen ansiosta unkarilaisten
vähemmistöjen jäsenet naapurimaissa voivat saada Unkarin kansalaisuuden yksinomaan etnisen identiteettinsä
perusteella.

Unkarin hallitus on kieltäytynyt keskustelemasta naapurimaiden kanssa tästä säädöksestä, jolla on dramaattisia
rajatylittäviä seurauksia. Sillä rikotaan törkeästi EU:n periaatetta kansojen ystävällismielisestä rinnakkaiselosta.
Unkarin korkeimmissa poliittisissa piireissä on myös epäilty täysin avoimesti Trianonin rauhansopimuksen
päätelmiä ja Euroopan sodanjälkeisiä järjestelyjä. Sen pitäisi soittaa hälytyskelloa Euroopassa, lievästi
sanottuna. Tällaiset huomautukset ovat edeltäneet kaikkia maanosamme aseellisia selkkauksia.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Italialaisen La Repubblica -sanomalehden 31. toukokuuta 2010
julkaistun numeron mukaan jotkin italialaiset vakuutusyhtiöt soveltavat niin sanottua kansallista riskiä
koskevaa maksua. Tämän maksun ydin on siinä, että niiden maiden kansalaisten, joissa on suuret
siirtolaisvirrat, kuten Romania tai Bulgaria, on maksettava korkeampia maksuja vakuutusta ottaessaan.

Italialaisten oikeudellisten asiantuntijoiden mukaan Italian maahanmuuttolainsäädännössä säädetään
palvelujen syrjimättömästä saatavuudesta, hakijan kansalaisuudesta riippumatta.

Kysymys, jonka tänä iltana parlamentilta kysyn, on se, että voidaanko kyseisen käytännön katsoa vastaavaan
syrjintää koskevaa EU:n lainsäädäntöä.

Iliana Malinova Iotova (S&D). – (BG) Minun piti puhua tänään Schengenistä, mutta toinen paljon tärkeämpi
aihe nousi esiin. Euroopan parlamentti ja ministerit antavat Eurostatille enemmän valtaa jäsenvaltioiden
talousarvioiden tarkistamiseksi. Äskettäin komission jäsen Olli Rehn ilmoitti, että Bulgaria on määränpää
ryhmälle, jonka Eurostat lähettää tekemään ensimmäistä selvitystä, jossa käytetään uusia tarkastusvaltuuksia,
niiden epäilyjen takia, jotka koskevat Bulgarian hallituksen talousarvion vajeestaan ja velastaan toimittamien
tietojen aitoutta. Tämän lausunnon tuloksena Bulgarian asema maailman rahoitusmarkkinoilla heikkeni
jyrkästi yksin muutaman viime päivän aikana.

Enemmistö meistä tuki Eurostatin valtuuksien laajentamista ja tutkinnan lisämahdollisuuksia. Olisimme
kuitenkin halunneet, että näihin valtuuksiin sisällytetään mekanismi, jolla estetään alustavat arvioinnit mistä
tahansa jäsenvaltiosta, koska ne saattavat vahingoittaa sen rahoitusasemaa. Komission on ennen sitä tehtävä
analyysi, josta käy ilmi, onko tietoja todella väärennetty, ja tarkoituksellisesti vai ei.

On selvää, että Bulgarian hallituksen tapauksessa tietoja on eritelty komissiossa, mikä on antanut sen
vaikutelman, että toimitettu tieto ei ole ollut avointa eikä oikeaa. Ei ole kuitenkaan oikein erottaa yksittäistä
maata ja käyttää sitä perusteluna päätökselle uusien valtuuksien myöntämisestä Eurostatille.

Antonyia Parvanova (ALDE). − (EN) Arvoisa puhemies, joukkomielenosoitukset, joita järjestettiin
kesäkuun 2009 kiistanalaisten presidentinvaalien jälkeen, ovat olleet Iranin hallitukselle tekosyy jatkaa
ihmisoikeusaktivistien vainoa ja naisten oikeuksien ja uskonnollisten vapauksien kieltämistä. Monien
järjestöjen, myös Amnesty Internationalin, mukaan vallankumouskaartin tiedustelupalvelun komentaja on
vahvistanut sen valvontaa maassa ja tehostanut jo vuosia käytössä ollutta havainnointia.

Huolimatta äskettäisestä 81 vangin vapauttamisesta vankiloissa on tietojen mukaan edelleen 450 muuta
vankia, jotka on usein tuomittu häpeällisissä vaalien jälkeisissä oikeudenkäynneissä. Raporttien mukaan
Iranissa on yksin kesäkuussa suoritettu 22 teloitusta. Mielestäni Euroopan parlamentin on lähetettävä vahva
yhteisvastuun viestin Iranin kansalle. Emme voi sulkea silmiämme ihmisoikeusrikkomuksilta, ja Euroopan
parlamentin 10. helmikuuta antaman päätöslauselman mukaisesti kehottaisin, että osoitamme vahvan
tukemme ihmisoikeusaktivisteille myöntämällä heille väliaikaisen turvapaikan. EU:n pitäisi myös jälleen
kerran kehottaa Irania keskeyttämään kuolemantuomiot Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen
päätöslauselmien mukaisesti.
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Diane Dodds (NI). − (EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää parlamentille huoleni terrorismin äskettäisestä
kasvusta Pohjois-Irlannissa.

Jotkut jäsenet saattavat olla tietoisia Bobby Moffatin äskettäisestä murhasta. Bobby Moffatin ampujien
uskotaan olevan yhteydessä niin sanottuun lojalistien puolisotilaalliseen järjestöön, ja hänet ammuttiin
keskellä iltapäivää Belfastin Shankhill Roadilla, jossa ihmiset, nuoret ja vanhat, tekivät ostoksia ja hoitivat
päivittäisiä asioitaan.

Tämän raukkamaisen teon tekijät, vaikka heitä onkin vähän, uskovat, että oikeutta voi hallita murhilla,
hakkaamisilla ja uhkailulla. Äskettäin Pohjois-Irlannin poliisin vanhempi komentaja totesi, että tasavaltalaisen
terrorismin uhka on suurimmillaan moneen vuoteen.

Olen varma, että jäsenet ovat kanssani samaa mieltä, kun sanon, että tämä parlamentti seisoo Belfastin
Shankhill Roadin hyvien ihmisten ja Pohjois-Irlannin kansan suuren enemmistön rinnalla ja ilmaisee
vastenmielisyytensä tätä murhaa kohtaan ja vastustaa heidän kanssaan kaikkia terrorismin muotoja.

Nuno Teixeira (PPE). – (PT) Euroopan unionin, Kolumbian ja Perun välillä ollaan juuri tekemässä
vapaakauppasopimusta, joka avaa markkinoitamme edelleen maataloustuotteille, jotka ovat olennaisen
tärkeitä syrjäisimmille alueille. Tarkoitan banaaneja, rommia ja sokeria.

Sopimuksella annetaan eurooppalaisille yrityksille helppo pääsy näiden kahden maan valmistuotteiden
markkinoille, ja se hyödyttää jäsenvaltioita, jotka vievät korkeaa tekniikkaa ja tuovat maataloustuotteita.
Sopimus kuitenkin aiheuttaa todellista vahinkoa kaikille syrjäisimmille alueille, joiden tiedetään olevan hyvin
haavoittuvia. Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana yksin Kanariansaaret menetti noin
20 prosenttia osuudestaan banaanimarkkinoilla.

Haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että emme vastusta sopimusta. Haluamme ainoastaan, että tehdään
arviointi tämän sopimuksen seurauksista alueilla, joihin se vaikuttaa eniten – esimerkiksi banaanintuottajat
Madeiralla ja Kanariansaarilla – ja että otetaan käyttöön korvaavia toimenpiteitä, jotta aiheutunut vahinko
jäisi mahdollisimman pieneksi.

Edit Bauer (PPE). – (HU) Keski-Euroopan alue kärsii tulvista, jotka ovat luultavasti suurempia kuin koskaan.
Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan lisäksi tulva-aallot vaikuttavat valtavasti Slovakiaan. Euroopan unionin
yhteisvastuu on siksi tällä hetkellä erittäin tärkeää. On erityisen olennaista, että apu saapuu nopeasti. Haluaisin
pyytää komissiota ottamaan käyttöön kaikki mahdolliset resurssit vahingon lieventämiseksi, koska millään
jäsenvaltiolla ei ole tarvittavia varastoja niin laajan vahingon korjaamiseksi.

Toinen ongelma, johon haluaisin kiinnittää huomiota, on syrjintä, joka johtuu Slovakian kansalaisuutta
koskevaan lakiin tehdystä tarkistuksesta, joka koskee niitä, jotka voivat heinäkuun 17. päivän jälkeen ottaa
toisen kansalaisuuden Slovakian kansalaisuuden lisäksi, riippumatta siitä, onko kansalaisuus toisen jäsenvaltion
vai kolmannen maan. Uuden lain mukaan kaksoiskansalaisuutta hakevat kansalaiset eivät pääse moniin
työpaikkoihin, heistä ei voi esimerkiksi tulla virkamiehiä tai edes palomiehiä, sillä perusteella, että he ovat
turvallisuusuhka valtiolle. Sellaista kansalaisten syrjintää ei mitenkään voida hyväksyä.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Seuraavan yhdeksän kuukauden aikana komissio, jäsenvaltiot ja
Euroopan parlamentti päättävät keskeisten Euroopan laajuisten liikenneverkkojen tulevaisuudesta ja
solmukohdista, jotka yhdistävät liikenteen EU:n naapurimaiden liikenneverkkoon. TEN-T-järjestelmän
kehittämisen, myös infrastruktuurin ja liikennepalvelujen, on oltava merkittävä osa EU 2020 -strategiaa.
Euroopan unionin sisämarkkinat ja taloudellinen ja sosiaalinen koheesio riippuvat tehokkaasta, turvallisesta
ja yhteentoimivasta liikenneinfrastruktuurista. EU tarvitsee suurten nopeuksien rautatieliikenteen
infrastruktuuria, joka johtaa kaikkiin EU:n pääkaupunkeihin ja suurimpiin kaupunkeihin. Sen on myös
nykyaikaistettava meri- ja jokisatamien infrastruktuuria.

Kehotan komissiota lisäämään, osana tulevia rahoitusnäkymiä, yleiseurooppalaisen liikennejärjestelmän
kehittämiseen osoitettua talousarviota koheesiopolitiikan talousarvion 11 prosentista ainakin 20 prosenttiin
ja auttamaan kaventamaan kuilua liikenneinfrastruktuurin kehittämisen osalta Euroopan unionin keskustassa
ja kaakossa sijaitsevien maiden välillä. Kehotan myös komissiota lisäämään TEN-T-talousarvion
yhteisrahoitusosuutta, erityisesti rajatylittävillä osuuksilla, jotta jäsenvaltioita voidaan kannustaa investoimaan
TEN-T-infrastruktuuriin.

Graham Watson (ALDE). − (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiinnittää huomiota saartoon Intian Manipurin
osavaltiossa. Valtatie 39, joka yhdistää osavaltion muuhun Intiaan, on ollut saarrettuna huhtikuun 12. päivästä
asti. Se on estänyt elintarvikkeiden ja polttoaineen ja lääkkeiden kuljetuksen noin kahdelle ja puolelle
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miljoonalle ihmiselle; sairaaloiden on ollut pakko lopettaa kaikki muut kuin hätäleikkaukset;
perushyödykkeiden hinnat ovat nousseet 300 prosenttia pimeillä markkinoilla; ja eniten se vaikuttaa puoleen
miljoonaan alle 8-vuotiaaseen lapseen.

Tien ovat saartaneet Naga-heimoon kuuluvat ihmiset ja erityisesti opiskelijajärjestö All Naga Students’
Association. Toivon, että parlamentti liittyy minuun ja kehottaa Intian hallitusta pyrkimään välittömästi
neuvotteluratkaisuun, joka sisältää asevoimien erityisvaltuuksia koskevan lain kumoamisen, lopettaakseen
humanitaarisen kriisin, joka on melkein yhtä vakava kuin Gazassa.

László Tőkés (PPE). – (HU) Arvoisa puhemies, tulvat aiheuttavat tuhoa Unkarissa ja naapurimaassa
Slovakiassa. Molemmat maat järjestävät parlamenttivaalit miltei samanaikaisesti. Nämä rinnakkaiset
tapahtumat saavat aikaan vihjailevan vertauskuvan. Kun osallistumme laajoihin yhteistyöponnistuksiin
auttaaksemme tulvan tuhoamia alueita, emme voi olla ajattelematta entisen itäblokin maita, jotka kommunismi
tuhosi. Kotimaani Romania on yksi niistä, jotka kamppailevat kommunismin jälkeisessä kriisissä.

Ilmaisen myötätuntoni tulvan aiheuttamista vahingoista kärsiville ja kehotan Euroopan unionia ja parlamenttia
tuomaan nopeaa ja tehokasta aineellista apua. Olen tyytyväinen, että Unkarin ja Slovakian vaaleissa
kommunismin vastustajat ovat voittaneet. Pyydän Euroopan parlamenttia antamaan apuaan myös kyseisten
maiden ponnistuksille kukistaa sen kiistoja aiheuttavan kommunistisen menneisyyden perintö.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Euroopan komissio laatii vihreää kirjaa eläkkeitä, ja sitä Euroopan
unionin toimeenpaneva elin käyttää yrittäessään saada aikaan keskustelua EU:n eläkestrategiasta. Tämän
strategian päätavoitteena on oltava jäsenvaltioiden kohtaamien väestöön ja talousarvioon liittyvien ongelmien
ratkaisu. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin ikääntyvä väestö, julkiseen talouteen kohdistuva paine
kasvaa huomattavasti tulevina vuosina.

Jäsenvaltioiden poliittisesta tilanteesta huolimatta kyseisen strategian ensisijaisena tavoitteena on oltava
eläkkeellä olevien kohtuullisen elintason takaaminen. Emme saa unohtaa, että eläkeläiset ovat "sidottu"
yhteiskuntaryhmä. Heillä ei enää monestikaan ole mahdollisuutta valita vaihtoehtoisia tulolähteitä tai
työllisyyttä korkean ikänsä takia. Siksi kehotan, että tämä painopisteala olisi kyseisen asiakirjan ensisijainen
tavoite.

Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Vietämme tässä kuussa Trianonin rauhansopimuksen allekirjoittamisen
90vuotispäivää. Trianonin määräysten nojalla Unkari menetti kaksi kolmasosaa alueestaan ja yli puolet
väestöstään. Miljoonat unkarilaiset joutuivat vieraan maan määräysvallan alle jättämättä kotimaataan. Meidän
on kuitenkin ohitettava tämä epäoikeudenmukaisuus, jolla ei ole vertaa nykyaikaisessa Euroopassa, ja
onnellisen, yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden takia meidän on hyväksyttävä tilanne nöyrästi. Emme
suunnittele rajojen siirtämistä ratkaistaksemme irrotettujen alueiden tilanteen, vaan pyydämme vain yhtä
asiaa: kielemme ja kulttuurimme kunnioittamista ja sen vapaata käyttöä. Tällä alalla me Slovakian unkarilaiset
emme valitettavasti voi olla täysin tyytyväisiä. Unkarin uuden hallituksen päätös kaksoiskansalaisuuden
myöntämisestä unkarilaisille, jotka ovat jääneet sen rajojen taakse, on symbolinen ele, jonka tarkoituksena
on korostaa Unkarin kansan luonnollista yhtenäisyyttä. Se ei ole minkäänlainen uhka naapurimaille, ja siksi
pyydämme, että ne mahdollistavat sen, että kyseessä olevat kansalaiset voivat tarttua tähän tarjoukseen
ehdoitta.

Frédéric Daerden (S&D). - (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin korostaa tänä Euroopan
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuonna köyhyyden torjunnassa aikaansaatua
edistystä. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden ministerien neuvostossa ministerit todellakin laativat ja hyväksyivät
köyhyyden torjunnan määrällisen tavoitteen – köyhyysriskissä olevien ihmisten määrän vähentämisen
20 miljoonalla.

Tuo määrällinen tavoite on määritetty yhdeksi sosiaaliasioista vastaavan Belgian varapääministerin Onkelinxin
tärkeimmistä tavoitteista, ja minä itse tuin tätä tavoitetta Euroopan parlamentin puolesta keskusteluissamme.
Ministeri Onkelinx on toteuttanut kaikki ponnistukset varmistaakseen tavoitteen asettamisen tehdessään
yhteistyötä muiden EU:n ministerien kanssa.

Belgian hallitus pyrkii päättäväisesti onnistumaan tulevalla puheenjohtajakaudellaan ja täyttämään
sosiaaliohjelmansa tavoitteet huolimatta nykyisestä institutionaalisesta tilanteestamme. Vaalitulostemme
perusteella olen vakuuttunut, että tuleva neuvoston puheenjohtajavaltio Belgia on aktiivinen ja sitoutunut
saavuttamaan nuo sosiaaliset tavoitteet.

51Euroopan Parlamentin keskustelutFI14-06-2010



Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Vuosi 2010 on tuonut Tonavaan uusia tulvia, jotka ovat aiheuttaneet
aineellisia menetyksiä paikallisyhteisöille ja johtaneet monien resurssien käyttöön vaikutusten lieventämiseksi.
Se, miten tulvat vaikuttavat yrityksiin, jotka ovat kehittyneet yhteisöihin Tonavan varrelle, on merkittävä
kysymys, jota on käsiteltävä EU:n Tonavaa koskevassa strategiassa.

Äskettäisissä Romaniassa, Constanţassa, käydyissä keskusteluissa keskityttiin jäsenvaltioiden uusiin huoliin
Tonavan taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen osalta. Näitä ehdotuksia on tuettava samaan aikaan
innovatiivisilla toimenpiteillä tulvan aiheuttamien aineellisten menetysten vähentämisen edistämiseksi.

Muutoin näillä aluilla on edessään enemmän menetyksiä sekä nykyisen yritystoiminnan kannalta että sen
luomien kehitysmahdollisuuksien kannalta. Alueet tarvitsevat tukea, jotta ne voivat vastata näihin haasteisiin
ja auttaa pitämään Tonavan tulvien aiheuttamat menetykset mahdollisimman pieninä.

Edward Scicluna, esittelijä. − (MT) Haluaisin puhua parlamentille merkittävästä aiheesta, joka on
demokraattisten periaatteiden ytimessä: sananvapaudesta.

Euroopan parlamentin jäsenenä minulla on velvollisuus käyttää demokraattisia oikeuksiani, lain mukaan,
tiedottamalla vaalipiirini asukkaille työstäni parlamentissa tiedotusvälineiden, myös televisio-ohjelmien
kautta. Sääntelyviranomaisena toimivaa lähetyksistä vastaavaa viranomaista vaaditaan lain mukaan
varmistamaan poliittinen tasapaino eri ohjelmissa sekä yksityisten television-ohjelmien ohjelmissa että
kokonaisuudessaan. Siinä ei vaadita, että kunkin yksittäisen ohjelman on oltava tasapainoinen siten, että
itsenään esiintyvä henkilö ei voi ilmaista omia mielipiteitään julkisesta politiikasta. Siitä huolimatta minua
on kolme kertaa syytetty lain rikkomisesta – ja televisio-ohjelmaa sakotettiin minun Euroopan parlamentille
laatimieni mietintöjen esittämisestä – sillä naurettavalla perusteella, että olin saanut epätasapainon aikaan
omassa ohjelmassani. Näiden päätösten takana on väärinkäsitys, että tasapainoon ei pidä pyrkiä edistämällä
moniarvoisuutta ja/tai rohkaisemalla niitä, joilla on erilainen poliittinen näkemys, tulemaan esiin ja
ilmaisemaan näkemyksensä, vaan estämällä heitä tekemästä niin.

Monet maltalaiset, joilla on ollut hyvin suuria odotuksia Euroopan unionista ja sen arvoista, ovat pettyneet
siihen, että kun olosuhteiden katsotaan herättävän levottomuutta, sensuuri nostaa päätään.

Arvoisa puhemies, pyydän parlamentin suojelua EU:n kansalaisena sekä Euroopan parlamenttiin valittuna
jäsenenä käyttämieni demokraattisten oikeuksien rikkomiselta.

Milan Zver (PPE). – (SL) Korostin yhdessä äskettäisimmistä puheistani ongelmaa, joka on vahvistettu
monissa tutkimuksissa. Tarkoitan taantumista, jota demokratian kehitys on käymässä läpi sekä Euroopan
unionissa että maailmanlaajuisesti.

Tänään haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tiedotusvälineiden vapaus on kohdannut saman kohtalon.
Tämä taantuma on käynnissä jopa joissakin kehittyneissä maissa, ja vielä enemmän joissakin uusissa
jäsenvaltioissa, jotka ovat edelleen muovaamassa vakaata demokratiaa.

Ainoa esimerkki, jonka mainitsen, on Slovenia, kotimaani, joka tippui viime vuonna seitsemän sijaa Toimittajat
ilman rajoja -järjestön tiedotusvälineiden vapautta mittaavassa luokittelussa ja kolme sijaa Freedom House
-järjestön luokittelussa.

Juuri näissä siirtymävaiheen maissa toimittajat ovat heikoimmassa asemassa ja he joutuvat nopeasti
tiedotusvälineiden omistajien, poliittisen vallan ja pääoman valtaan. He ovat heikossa asemassa epävarman
yhteiskunnallisen asemansa ja ammatillisten valmiuksiensa ja kokemuksensa ynnä muiden syiden takia.

Minun mielestäni näitä yleisiä suuntauksia ei saisi jättää huomiotta. Kehotan siksi Euroopan komissiota ja
jäsenvaltioita kehittämään tehokkaan torjuntastrategian, jotta voidaan saada aikaan vapaammat
tiedotusvälineet. Tiedon puolueettomuus ei ole vain demokratian pilari vaan myös perusihmisoikeuksien
pilari.

András Gyürk (PPE). – (HU) Arvoisa puhemies, maaliskuussa Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman,
jossa Kuubaa kehotettiin vapauttamaan poliittiset vankinsa. Syy tämän kannan omaksumiseen oli nälkälakossa
olleen vangin järkyttävä kuolema. Kuuban hallinto vastasi kyynisesti ja ilmoitti, että se ei antautuisi
kansainvälisen paineen edessä. Tämän ennakkotapauksen perusteella on käsittämätöntä, että Espanjan
puheenjohtajakauden aikana kuulimme koko ajan enemmän näkemyksiä, joiden mukaan Euroopan unionin
pitäisi tarkistaa strategiansa Kuubasta.
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Maailma on muuttunut, ja meidän on pehmennettävä lähestymistapaamme; se on kutakuinkin perustelujen
linja. Viime vuosina on todellakin muuttunut paljon, mutta Kuuban sortohallinto on edelleen sama. Siksi
perusedellytyksen kaikelle lähentymiselle EU:n ja Kuuban välillä on edelleen oltava se, että kommunistinen
hallinto tekee ensin eleen ja vapauttaa poliittiset vankinsa mahdollisimman pian. Hyvät kollegat, EU:n yhteistä
ulkopolitiikan lähestymistapaa ei voida tahrata kompromisseilla ihmisoikeuksien alalla. Yhteiselle
ulkopolitiikallemme on oltava ominaista johdonmukaisuus ja uskottavuus.

Tamás Deutsch (PPE). – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, miljoonat EU:n kansalaiset odottavat
meidän tekevän nopeita päätöksiä. Keski-Euroopan tulvien uhrit ja miljoonat vaikeuksissa olevat EU:n
kansalaiset katsovat meihin odottaen ja luottaen. Miljoonien puolalaisten, tšekkien, slovakialaisten ja
unkarilaisten elämää ovat viime viikkoina järkyttäneet Keski-Euroopan tulvat ja luonnonkatastrofit.
Unkarilaisen sananlaskun mukaan se, joka antaa, antaa kahdesti. Näyttää siltä, että Euroopan parlamentti
vastaa tähän odotukseen. Avusta on laadittu ehdotus päätökseksi, ja se esitetään heti tällä viikolla. Odotamme
Euroopan komission ryhtyvän vastaaviin nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin tarjotakseen asianmukaista
aineellista apua Keski-Euroopan kansalaisille jälleenrakennuksen avuksi.

Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE). – (ES) Arvoisa puhemies, puhun Eurooppa-koulujen sellaisten oppilaiden
puolesta, joiden todistuksia Espanjan opetusministeriö ei tunnusta.

Miltei kaikki heistä ovat espanjalaisten virkamiesten lapsia, ja heitä syrjitään ja kohdellaan
epäoikeudenmukaisesti. Käytettävässä vastaavuustaulukossa, jonka Espanjan ministeriö äskettäin vahvisti,
vähennetään puoli pistettä tai piste oppilailta, jotka ovat opiskelleet Eurooppa-kouluissa. Nämä ovat lisäksi
poikia ja tyttöjä, jotka puhuvat kieliä. Se tarkoittaa, että kun he yrittävät hakea opintoihin, joihin on vaikea
päästä, he jäävät järjestelmän ulkopuolelle.

Meidän mielestämme tämä on ehdottoman epäoikeudenmukaista. Ensinnäkin, koska Espanja on
allekirjoittanut kaikki sopimukset ja yleissopimukset, eikä se noudata niitä. Toiseksi, koska se on perussyrjintää.
Maa ei voi jatkuvasti esittää olevansa eurooppalainen, kun se oikeasti kohtelee Eurooppa-koulujen oppilaita
epäoikeudenmukaisesti ja syrjii heitä.

Nuno Melo (PPE). – (PT) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää valituksen ja vetoomuksen. Valitus koskee
ympäristörikosta: 320 000 tonnia erittäin vaarallista jätettä on tyhjennetty avoimelle kaatopaikalle tiheästi
asutulla alueella Pohjois-Portugalissa vuosina 2001−2002, mikä saastuttaa maaperää ja vettä. Ne ovat
tuotteita, joissa lyijyn, sinkin, kadmiumin, kromin ja arseenin tasot ovat erittäin korkeat. Vaikka siitä on
ilmoitettu Portugalin kansallisille viranomaisille, ne eivät ole ryhtyneet toimiin.

Virkakautensa aikana sosialistihallitus itse asiassa antoi Portugalin parlamentin jäsenelle vastauksen, jossa
vahvistettiin, että toimia ei ole suoritettu, vaikka edellisellä kaudella toinen sosialistinen ympäristöministeri
antoi vakuutuksen, että niin tapahtuisi. Siksi, arvoisa puhemies, minä myös vetoan, että EU:n toimielimet
puuttuisivat asiaan. Olen jo lähestynyt Euroopan komissiota ja pyytänyt sitä puuttumaan asiaan. Nyt esitän
tämän valituksen Euroopan parlamentille ja toivon, että päätöslauselmasta, jonka aion esittää, voidaan
keskustella ja että siitä voidaan äänestää, jotta ihmisten terveyttä ei enää vaaranneta.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, sukupuolten tasa-arvoa ei ehdottomasti
voida saavuttaa aikaistamalla vuoteen 2012 päivämäärää, jolloin naisten eläkeikä nostetaan 65 vuoteen.
Sitä suunniteltiin ensin asteittaiseksi prosessiksi, jolloin miesten ja naisten välillä olisi toteutettu
mukauttaminen vasta vuonna 2018 Italiassa.

Vaikka hallitus suostui heti, se ei tarkoita, etteikö meidän pitäisi kyseenalaistaa tätä hätäistä ja suurelta osin
kohtuutonta päätöstä. Kaikissa sosiaaliturvajärjestelmissä on ominaispiirteensä ja joustavuutensa ja kaikilla
säästöillä, jotka voidaan taata, on varmistettava aktiiviset korvaavat toimenpiteet naisten tueksi.

Sonia Alfanon äskettäisistä sanoista Italian nauhoituksia koskevasta laista: sellaista lakia ei ole vielä. Sen
sijaan on lakiluonnos, jolla saadaan aikaan tasapaino tiedotusvälineiden vapauden, joka on loukkaamaton,
ja yksityisyyttä koskevan oikeuden välillä. Kaikki nämä ovat perustekijöitä, jotka Italian parlamentti ottaa
huomioon.

Anna Záborská (PPE). – (SK) Arkkipiispa Luigi Padovese, Turkin katolisen kirkon edustaja murhattiin
3. kesäkuuta. Haluaisin esittää kaksi huomiota.

Murhenäytelmää on selitetty tutun kaavan mukaan: henkisesti epävakaa murhaaja. Samaa perustelua on
käytetty selittämään muita Turkissa tapahtuneita uskonnollisia murhia. Diagnoosi tehtiin melkein heti, kun

53Euroopan Parlamentin keskustelutFI14-06-2010



tutkinta alkoi. On helpointa lokeroida koko asia ja sitten luokitella rikoksen tekijä uskonnolliseksi
äärimmäisyysmieheksi.

Toinen huomio: Olen yllättynyt siitä, että kukaan johtava eurooppalainen poliitikko ei ole reagoinut
poliittisella tasolla lukuun ottamatta Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän puheenjohtajaa.
Se osoittaa, miten tiedotusvälineiden työ tuottaa tulosta. Aina, kun kyse on katolisista, ne reagoivat itselleen
sopivalla tavalla. Joko ne ovat hiljaa tai ne aloittavat vihakampanjan.

Haluaisin pyytää EU:n toimielimiä seuraamaan tämän murhan tutkintaa tiiviisti mutta myös tekemään
kristittyjen vainosta ja ihmisoikeuksien rikkomisesta Turkissa neuvotteluprosessin keskeisen kysymyksen.

Joe Higgins (GUE/NGL). − (EN) Arvoisa puhemies, tänä iltana lapset, naiset ja miehet kolmesta eri
työväenluokan yhteisöstä Dublinissa – Coolock, Crumlin ja Sean McDermott Street keskustan pohjoisosasta
– protestoivat Dublinin kaupungintalon ulkopuolella yrittäessään epätoivoisesti estää julkisten uimahalliensa
sulkemisen, jonka syyksi kaupunginhallitus sanoo rahoituksen puutteen.

Työttömyys on jo iskenyt ankarasti näihin yhteisöihin, virkistysmahdollisuudet ovat jo hyvin niukat ja näiden
hallien sulkeminen olisi yhteiskunnallisen ilkivallan raakalaismainen toteutus. Nämä uhatut sulkemiset
kertovat Irlannin hallituksen tekemistä julkisten menojen raaoista leikkauksista, joita Euroopan komissio
tukee täysimääräisesti.

Näiden hallien toimintakustannukset olisivat ehkä noin miljoona euroa vuodessa. Samaan aikaan Irlannin
hallitus kaataa 30 miljardia euroa pankkien ja rakennuttajien pääomapohjan vahvistamiseen. Uskomatonta
kyllä Dublin on valittu vuoden 2010 Euroopan urheilupääkaupungiksi! Liityn näihin yhteisöihin ja vaadin,
että nämä hallit pidetään auki, että työväenluokan yhteisöjen virkistysmahdollisuudet pidetään avoimina
ihmiselle ja että suljetaan ne rakennuttajilta ja joukkovelkakirjojen haltijoilta.

Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

25. Johdannaismarkkinat: tulevat toimet (lyhyt esittely)

Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Werner Langenin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta
laatima mietintö johdannaismarkkinoista: tulevat toimet (KOM(2009)0563 – 2010/2008(INI))
(A7-0187/2010).

Werner Langen, esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoitani, jotka auttoivat
minua laatimaan erittäin kattavan mietinnön komission tiedonannon perusteella, heidän halukkuudestaan
tehdä kompromisseja ja siitä, että emme yksinkertaisesti laatineet vähimmäistason ratkaisua vaan toimivia
kompromisseja.

Haluaisin kuitenkin myös kiittää komission jäsentä Barnieria siitä, että hän nyt haluaa tehdä jotakin
käytännöllistä tämän osalta. Komission jäsentä McCreevyä – teidän edeltäjäänne, arvoisa komission jäsen
Barnier – piti yllyttää toimimaan. Teidän tapauksessanne olemme varmoja, että esitätte ehdotuksia
rahoitusmarkkinoiden sääntelystä nopeasti, luotettavasti ja asianmukaisesti ja että pystytte panemaan ne
täytäntöön yhdessä meidän kanssamme. Voin vain sanoa teille, että toimitte oikein, kun ette odota jonon
viimeistä tai häiritseviä vaikutteita neuvostossa. Teillä on koko parlamentti puolellanne kannattamassa
selkeää ja oikeudenmukaista johdannaismarkkinoita koskevaa asetusta.

Hyväksyimme mietinnön valiokunnassa suurella enemmistöllä – 43 puolesta, 1 vastaan, 1 tyhjä – ja jotkut
muiden jäsenvaltioiden ammattimaiset tarkkailijat olivat hämmästyneitä siitä, että kiihkeiden keskustelun
jälkeen saatiin aikaan asetus, joka sai niin paljon tukea. Kaikki yrittivät löytää sopivia kompromisseja, jopa
niiden kahden kohdan osalta, jotka ovat tähän asti olleet kiistanalaisia: hallinto, selvitysyhteisöjä koskevat
ehdot ja, toiseksi, sanamuoto, joka koskee kolmansien maiden sääntelyä, josta meillä on ollut tiiviitä ja
vilkkaita keskusteluja. Olette tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen kahdesta osa-alueesta – asiakirjat ovat
olleet saatavilla tästä iltapäivästä alkaen – ja nämä alueet ovat ensinnäkin lyhyeksimyynti ja toiseksi
johdannaiset ja markkinainfrastruktuurit. Mielestäni tässä sääntelyssä tarvitaan tiukempia sääntöjä, ja nyt,
kun ensimmäinen osa rahoitusmarkkinoiden kriisistä on jollakin tavalla voitettu ja toinen osa on edessämme,
meidän ei pitäisi antaa valtavien markkinoiden, jotka ovat 12 kertaa maailman bruttotuotanto, jäädä
sääntelemättä. Se sisältää OTC-johdannaiset mutta myös muita kohtia, ja me kaikki tiedämme, että se on
vain osa rahoitusmarkkinoiden sääntelystä, ei koko sääntely.
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Rahoitusmarkkinoiden kriisi ja johdannaiset, joita ei vaihdeta pörssissä, ovat epäilemättä pahentaneet kriisiä.
Yhdysvaltojen tilinpidon vakautta koskevat säännöt ja nettoutus sisäisissä pankkitoimissa ovat haitanneet
avoimuutta, ja erityisesti valtion joukkovelkakirjalainoja koskeva luottoriskivakuutus on joutunut huonoon
huutoon.

Kreikan perusteellakaan ei ole todisteita siitä, että luottoriskinvaihdot olisivat aiheuttaneet kriisin. On
päinvastoin sangen selvää, että ensisijainen syy ei ole keinottelijat vaan jäsenvaltioiden velkaongelmat.
Voimme siis ratkaista ongelman vain, jos ratkaisemme velkaongelmat.

Olemme viime vuosien kokemusten perusteella määrittäneet toisen ongelman, ja se on se, että kuuden
suurimman laitoksen markkinavoima on ongelma. Nämä kuusi suurinta laitosta – joista kolme on Euroopasta
ja kolme Yhdysvalloista – vastaavat johdannaismarkkinoiden 80 prosentista. Muistamme vuoden 1992
kokemuksen, jolloin keinoteltiin Englannin puntaa vastaan ja jolloin Sorosin nimissä estettiin Englannin
punnan liittyminen euroon, ja myös aiemmat kokemukset yksittäisistä toimijoista, jotka huomasivat tuolloin,
että joidenkin keskuspankkien piti käyttää kaikki varansa.

Markkinoilla tarvitaan sääntöjä. Niitä on säänneltävä tiukasti, talous- ja raha-asioiden valiokunnan päätökset
sisältävät yhteensä 48 yksittäistä kohtaa: johdannaisten standardointi, kauppatietorekisterit,
keskusvastapuoliyhteisöjen perustaminen, organisoitujen kauppapaikkojen käyttö, markkinoiden eheyden
ja valvonnan parantaminen, yritysten ja loppukäyttäjien johdannaisia on säänneltävä erikseen ja tarvitaan
edellä mainittuja omistajuussääntöjä.

Lopuksi, haluaisin vakuuttaa teidät, arvoisa komission jäsen, parlamentin laajan enemmistön ehdottomasta
tuesta. Älkää jääkö taustalle ja seuratko muita, vaan olkaa eturintamassa ja teillä on meidät rinnallanne.

Kay Swinburne (ECR). − (EN) Arvoisa puhemies, pidän Werner Langenin mietintöä myönteisenä, sillä se
on osa vaikeaa tietä kohti johdannaistuotteita koskevaa tehokasta sääntelyä. On osoitettu selkeästi, että
avoimuuden puute tällä alalla voi aiheuttaa tuntemattoman riskin kerääntymisen rahoitusjärjestelmäämme.
Werner Langenin mietinnössä kuitenkin myös tunnustetaan, että johdannaistuotteilla on myös vastakkainen
tarkoitus hajottaa yritysten riskejä, pienten ja suurten yritysten, jotka ovat EU:n taloudellisen elpymisen
perusta.

Olen iloinen, että parlamentti on selkeästi ilmaissut näkemyksensä, jonka mukaan monet loppukäyttäjät
pitäisi vapauttaa selvityksen lisäksi myös vakuus- ja pääomavaatimuksista. Vaikka en ole samaa mieltä
kaikesta Werner Langenin lopullisessa mietinnössä, erityisesti tietyn tyyppisten tuotteiden kieltämisestä,
koska minun mielestäni sen osalta tarvitaan huomattavasti enemmän tutkimusta, jotta voidaan välttää se,
että rahoitusalan edelläkävijät löytävät yksinkertaisia tapoja nimetä uudelleen tai kehittää jopa
monimutkaisempia tuotteita kiertääkseen liian rajoittavat säännöt, olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että
lainsäädännön antaminen jatkuu EU:ssa ja yleisesti ja että saamme aikaan käyttökelpoisen ja tehokkaan
ratkaisun johdannaisvälineille.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Haluaisin aivan ensiksi onnitella Werner Langenia kaikista hänen
ponnistuksistaan tämän mietinnön osalta. Johdannaisten katsotaan olevan yksi perussyistä, jotka auttoivat
saamaan rahoituskriisin aikaan. Komission johdannaismarkkinoista laatimilla ehdotuksilla on tarkoitus
estää uudet kriisit, ja niillä vähennetään näiden välineiden EU:n taloudelle aiheuttamaa riskiä.

Jotta voitaisiin palauttaa luottamus rahoitusmarkkinoihin, tarvitaan lainsäädäntökehystä, jolla autetaan
lisäämään avoimuutta ja autetaan markkinatoimijoita tekemään tarkkoja arvioita mukana olevista riskeistä.
Lyhyellä aikavälillä vastapuolen riskin vähentäminen on merkittävä tavoite. Se voidaan saada aikaan
käyttämällä useammin keskusvastapuoliyhteisöjä. Siirrot on keskitettävä keskusvastapuolen avulla
avoimuuden lisäämiseksi. Tässä yhteydessä keskusvastapuolet auttavat säilyttämään pörssimarkkinoiden
eheyden.

Michel Barnier, komission jäsen. − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin ensiksi esittää tästä
mietinnöstä kiitokseni Werner Langenille ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle. Tämä on laadukas ja
ajankohtainen mietintö, joka on taloudellisesti ja poliittisesti merkittävä. Werner Langen on kysynyt kaikki
oikeat kysymykset – mikä ei, tuntien hänet niin hyvin, yllätä minua – ja on omaksunut ja ehdottanut
kunnianhimoista näkökulmaa. Mielestäni se on todellakin oikea lähestymistapa tähän kysymykseen sen
rahoituksellisen ja taloudellisen merkityksen takia.

Arvoisat jäsenet, olette kaikki tietoisia siitä, että johdannaismarkkinoista keskustellessa puhumme
600 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisista markkinoista ja tuotteista, joita käytetään päivittäin pankeissa
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mutta myös yrityksissä kattamaan mahdolliset valuuttakurssien ja korkojen vaihtelut tai öljynhintojen
epävakauden.

Kuten Kay Swinburne sanoi, nämä tuotteet ovat hyödyllisiä talouksillemme, mutta samalla ne voivat olla
vaaran lähde ja tällä hetkellä ne ovat kaiken avoimuuden ja rekisteröinnin ulkopuolella. Se meidän on
muutettava ja sitä te, hyvä Werner Langen, ehdotatte mietinnössänne. Se on myös lähestymistapa, jonka
komissio ilmoitti lokakuussa 2009 johdannaismarkkinoista antamassaan tiedonannossa ja jonka minä itse
vahvistin parlamentille 13. tammikuuta 2010, kuten saatatte muistaa. Se osoittaa, hyvä Werner Langen, että
aion, kuten sanoin 13. tammikuuta, olla ohjaajan enkä pelkääjän paikalla.

Juuri tämä tavoite mielessäni haluaisin vahvistaa aikomukseni toimittaa lainsäädäntöehdotus vakioimattomista
(OTC) johdannaisista tänä kesänä – tarkemmin sanottuna syyskuun alussa. Tavoitteet ovat selkeät: haluamme
lisätä avoimuutta, laatia yleisen standardointiprosessin ja vahvistaa markkinoita.

Meidän on myös kuitenkin tehtävä tämä kaikki ripeästi, tehokkaasti ja sooloilematta. Parlamentin arviointi
on käsiteltävänä, minun yksikköni ovat tehneet työtä monta kuukautta ja käyneet jatkuvaa vuoropuhelua
kaikkien asianosaisten osapuolten kanssa. Itse asiassa tänään käynnistimme julkisen kuulemisen
viimeistelläksemme ehdotuksemme tietyistä näkökulmista. Haluaisin esimerkiksi mainita kriteerit, jotka on
hyväksyttävä, jotta johdannaisten selvityksestä tehdään pakollista; kaikkia johdannaisia ei voida standardoida.

Toiseksi, vakavarauden riskinhallintaa koskevien vaatimusten laji ja taso, sillä meillä on oltava ne
selvitysyhteisöjen osalta; Elena Băsescu otti tämän kysymyksen aivan oikein esille. Näiden selvitysyhteisöjen
ansiosta meidän pitäisi pystyä vähentämään järjestelmäriskiä, ja meidän on oltava hyvin huolellisia
varmistaessamme, että ne voivat menestyä luomalla kaikki edellytykset, joita ne vaativat tuon tehtävän
suorittamiseksi.

Kolmanneksi, ehdot, joiden nojalla kolmansien maiden selvitysyhteisöt voivat tarjota näitä palveluja EU:ssa.
Toinen kysymys on selvitysyhteisöjen mahdollinen yhteentoimivuus ja kysymys kauppatietorekistereistä;
ne ovat keskeisiä infrastruktuureja, koska niihin kootaan kaikki tiedot siirroista. Miten meidän pitäisi säännellä
niitä? Pitäisikö meidän vaatia, että ne perustetaan Euroopan unioniin? Nämä kaikki ovat kysymyksiä, joihin
meidän on kiinnitettävä paljon huomiota, ja meidän pitäisi harkita annettavia vastauksia. Otamme myös
huomioon tämän kuulemisen tulokset vaikutustenarvioinnissamme ja lainsäädäntöehdotuksessa.

Haluaisin korostaa muutamia konkreettisempia seikkoja Werner Langenin mietinnössä. Ensiksi, olen pannut
merkille parlamentin huolet selvitysyhteisöjen omistajuudesta ja vaarasta, että näiden selvitysyhteisöjen
käyttäjät valvovat niitä liikaa. Hyvä Werner Langen, haluan teidän laillanne olla tietoinen kaikista mahdollisista
eturistiriidoista, mutta meidän on samalla otettava huomioon Euroopan unionin perussäännöt investointien
vapauden alalla, eivätkä nämä säännöt sovi hyvin selvitysyhteisöjen omistajuuden sääntelyyn. Jatkamme
kuitenkin työtä tämän kysymyksen osalta.

Se on arkaluontoinen asia, enkä halua välttää sitä; esitin tämän kysymyksen kuulemisessa ja joka tapauksessa
tarvitsemme tiukkoja hallintomekanismeja vähentääksemme mahdollisimman paljon mahdollisia
eturistiriitoja.

Olen myös pannut merkille toiveenne, että selvitysyhteisöt ja kauppatietorekisterit sijaitsisivat Euroopassa.
Minä itse, hyvä Werner Langen, kannatan kyseistä lähestymistapaa. Siksi esitimme kuulemisessamme kolme
eri vaihtoehtoa kauppatietorekisterien osalta.

Jos nämä laitokset kuitenkin aiotaan sijoittaa osittain Eurooppaan ja osittain muualle, haasteena on varmistaa,
että kaikkiin yksiköihin todella sovelletaan samoja sääntöjä ja että toimivaltaisilla viranomaisillamme on
suora, välitön ja ehdoton pääsy tarvitsemiinsa tietoihin.

Mietinnössä myös ilmaistaan halu antaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ESMAlle voimakas
asema selvitysyhteisöjen valvonnan valtuuttamisessa ja kauppatietorekisterien rekisteröinnissä ja valvonnassa.
Se on myös hyvin tärkeä kysymys, jonka osalta meidän on tehtävä työtä. Hyvä Werner Langen, vastuu
valvonnan ja valtuutuksen aloilla liittyy verovelvollisuuteen.

Valvontavastuun myöntäminen ESMAlle tarkoittaisi, että teoriassa ESMAlla olisi myös vastuu talousarviosta,
mitä on vaikeaa suunnitella tässä vaiheessa, mutta emme ole vielä tehneet tästä lopullista päätöstä.

Jaan myös huolenne hyödykejohdannaisten markkinoiden epävakaudesta; teen tällä hetkellä työtä juuri tuon
epävakautta koskevan kysymyksen osalta ja, kuten kerroin parlamentille, keinottelun ja ylikeinottelun
kaikkien riskien valvonnasta, sen valvonnasta, mikä mielestäni on skandaalimaisia siirtoja
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maataloushyödykkeiden alalla. Myös tässä meidän on pyrittävä näiden markkinoiden yleiseen avoimuuteen
ja luotava välineitä niiden liiallisen epävakauden torjumiseksi.

Lopuksi, komissio haluaa löytää ratkaisun ongelmiin, jotka on äskettäin havaittu johdannaismarkkinoilla
erityisesti valtion velan osalta Hyvät jäsenet, tänään käynnistin myös kuulemisen lyhyeksimyynnistä, ja siinä
katetaan myös valtion luottoriskinvaihtosopimukset. Esitämme myös lainsäädäntöehdotuksen syyskuussa.

Näistä syistä toivon vilpittömästi ja olen iloinen voidessani kertoa teille itse, että Werner Langenin mietintö
osoittaa tarvittavaa sitoutumista näihin erittäin vakaviin kysymyksiin, jolloin voidaan auttaa määrittämään
ja panemaan täytäntöön strategia OTC-johdannaismarkkinoille, jotta niistä voi tulla turvallisempia,
avoimempia ja tehokkaampia. Monilta osilta tämä mietintö myös edustaa hallituksillemme ja komissiolle
erittäin hyödyllistä ja hyvin merkittävää kannustinta, ja kiitän teitä siitä.

Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna, tiistaina 15. kesäkuuta 2010.

26. Esineiden internet (lyhyt esittely)

Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Maria Badia i Cutchetin teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö esineiden internetistä (KOM(2009)0278 – 2009/2224(INI))
A7-0154/2010).

Maria Badia i Cutchet, esittelijä. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ollakseni rehellinen en
usko, että aion käyttää neljä minuuttiani, koska tähän aikaan yöstä ja niin monien jäsenten läsnä ollessa ei
ole tarpeen antaa pitkää selitystä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä on mietintö aiheesta, joka mullistaa
täydellisesti ihmisten ja esineiden välisen suhteen ja esineiden ja esineiden välisen suhteen seuraavan
kymmenen tai 15 vuoden aikana: internetin uudesta sovelluksesta.

Haluaisin kiittää komission laatimaa tiedonantoa ja sen ajankohtaista esittämistä, koska siinä on kyse siitä,
että voimme ennustaa joitakin seurauksia tästä uudesta sovelluksesta, jolla on monia etuja. Niillä voidaan
parantaa monia elämänalojamme ja avata mahdollisuuksia uusille yrityksille ja tuotannon parannuksille.

Niissä on tietenkin riskinsä. Mietinnössä, jota tein yhdessä muista poliittisista ryhmistä olevien
varjoesittelijöiden kanssa, ja kiitän heitä heidän työstään, aikomuksemme oli antaa käyttäjille kaikki turva
ja yksityisyys, minkä he haluavat uusia tekniikoita käyttäessään. Olemme tarkastelleet, kattoivatko oikeudelliset
puitteet kaikki näiden uusien sovelluksien avaamat mahdollisuudet, ja tällä hetkellä näyttää siltä, mutta
päätettiin kuitenkin, että arvioinnin pitäisi olla jatkuvaa. Koska nämä sovellukset liitetään eri elämänaloihimme,
niitä on arvioitava, jotta voidaan varmistaa, että käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta todella suojataan,
terveyden kannalta mutta myös yksityisyyden ja monien muiden asioiden osalta.

Mielestäni se on hyvä lähestymistapa. Se on vain alkua. Ehkä sen lisäksi, mitä mietinnössä sanotaan, arvoisa
komission jäsen, meidän pitäisi miettiä, miten käyttäjille tiedotetaan asianmukaisesti, jotta he todella tietävät,
minkä kanssa he ovat tekemisissä. Totuus on, että kun puhumme esineiden internetistä, käyttäjien lisäksi
tämän parlamentin jäsenten enemmistö, joka ei käsittele näitä asioita, katsoo meitä aivan kuin kysyen: mikä
se on? Eikö olekin näin?

Mielestäni olisi mielenkiintoista, jos kaikkien mietintöön ja myös teidän tiedonantoonne sisällytettyjen
mahdollisuuksien ja velvollisuuksien lisäksi miettisimme, miten aiomme selittää ihmisille, yleisölle, käyttäjille,
mitä esineiden internet on, mitä he voivat tehdä näillä sovelluksilla ja miten heidän yksityisyyttään ja
turvallisuuttaan suojataan. Mielestäni se on tämän uuden sovelluksen keskeinen kysymys: jotta yleisö luottaisi
siihen ja tuntisi olonsa turvalliseksi.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Arvoisa puhemies, esineiden internet on osa digitaalistrategiaa. Yksi
strategian päätavoitteista on saada aikaan internetin yleinen saatavuus ja torjua digitaalista syrjäytymistä.
EU:ssa on valitettavasti tällä hetkellä erittäin suuria eroja internetin saatavuudessa. Puola tulee monia Euroopan
maita jäljessä – vain 13 prosentissa kotitalouksia on käytössä laajakaista-internet. Siksi digitaalistrategian
suunnitelmat ottaa käyttöön yleinen internetin saatavuus vuoteen 2013 mennessä ovat meille erittäin tärkeitä.

Puhuessamme esineiden internetistä meidän on muistettava, ettemme saa lisätä eroja, jotka jo ovat olemassa
internetin saatavuuden osalta. On nimittäin olemassa pelko, että uudet erot kasvattavat nykyisiä ja että EU:ssa
kehittyy uusi digitaalisen syrjäytymisen aalto. Jotkut ihmiset, jotka ovat vasta tulossa internetin maailmaan,
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ovat jäämässä huomattavasti jälkeen niitä, jotka jo käyttävät uusia tekniikoita, ovat hyvin kotonaan siinä
maailmassa ja tietävät, miten hyödyntää sitä kaikkea. Kun siis puhumme esineiden internetistä, meidän on
muistettava, mikä haaste se on Euroopan komissiolle, jotta digitaalistrategian saatavuuden eroista ei tule
syvempiä.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) EU:n talouden elpymisen aikaansaamiseksi on tehtävä investointeja
uusiin tieto- ja viestintätekniikoihin keinona vauhdittaa talouskasvua.

Esineiden internet voi tarjota keinon iäkkäiden ja vammaisten ihmisten tarpeiden täyttämiseen ja luotettavien
hoitopalvelujen varmistamiseen. Minun on kuitenkin korostettava, että on pantava täytäntöön toimenpiteitä,
joilla pyritään takaamaan yksityisyyden suoja, helpottamalla asiaankuuluvien järjestelmien asentamista ja
toimintaa, ja tarjoamaan asiakkaille tietoa saataville olevista palveluista.

Kehotamme komissiota valvomaan ankarasti EU:n tasolla tällä alalla jo annettujen asetusten täytäntöönpanoa.
Haluamme myös, että se esittää vuoden loppuun mennessä aikataulun ohjeille, joita se aikoo ehdottaa
yhteisön tasolla vahvistaakseen esineiden internetin ja RFID-sovellusten turvallisuutta.

Komission on myös toteutettava lisäponnisteluja varmistaakseen, että esineiden internetiin liittyvät teknologiat
vastaavat käyttäjien vaatimuksiin, esimerkiksi vaihtoehto jäljitettävyyden kytkemisestä pois päältä ja myös
henkilökohtaisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä.
Tämä keskustelu on itse asiassa keskustelu tulevaisuudesta. Puhumme tavallaan viestinnän vallankumouksesta,
ihmisten ja esineiden välisessä viestinnässä ja laitteiden välisessä viestinnässä.

Samalla meidän on kuitenkin tämän käsittelemämme aiheen esiin nostamien haasteiden takia – ja on
parlamentin ansiota, että meillä on tänään tämä keskustelu ja että meillä on kaikki nämä toimet ja tämä
mietintö – nähtävä myös vaarat, jotka siinä väijyvät, ottaen huomioon, että käytetään
radiotaajuustunnistusteknologiaa, joka sisältää pääsyn yksityiselämään. Siitä aiheutuva vaara on selkeä:
toisaalta pääsy ja toisaalta suoja, laajakaista vastaan yksityisyys.

Ongelmat ovat selkeitä: Kuka hallinnoi uutta teknologiaa? Mitä tapahtuu arkaluontoisille henkilötiedoille?
Miten yksityisiä henkilötietomme lopulta ovat? Miten hyvä turvallisuus on?

Tarvitsemme tähän uuteen teknologiaan tasapainon, tarvitsemme teknologiaa, joka on luotettava, teknologiaa,
jossa näitä tietoja käsitellessä kunnioitetaan ehdottomasti perusoikeuksia ja henkilötietojen suojaa koskevaa
periaatetta.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Yli kymmenen vuoden aikana olemme nähneet internetin asteittain
muuttavan maailmaamme ja tapojamme, ja olemme vasta superdigitaalisen vallankumouksen
mahdollisuuksien kynnyksellä. Olen iloinen Maria Badia i Cutchetin mietinnöstä, koska siinä pannaan
merkille, että tarvitsemme uutta EU:n lainsäädäntöä tukemaan esineiden internetin täydentävän
verkkorakenteen kehitystä, varmistamaan yhteentoimivuus eri järjestelmien välillä ja ennakoimaan
verkkoavaruuden kasvavia turvallisuusriskejä. Tarvitsemme myös laadukasta ja oikea-aikaista arviointia
radioaaltojen kasvavan määrän vaikutuksista sekä ihmisten että eläinten terveyteen, mukaan luettuna linnut
ja pieneläimet kaupungeissa. Kuluttajille pitäisi kaikissa pakkauksissa ilmoittaa, missä passiiviset ja aktiiviset
RFID-tunnisteet sijaitsevat, mikä niiden lukuetäisyys on ja minkälaista tietoa otetaan vastaan ja siirretään.
Meidän pitäisi varmistaa, että kansalaisemme pystyvät käyttämään mikrosiruja ja elämään niiden kanssa
turvallisesti, mikä tarkoittaa heidän sirujensa suojelua viruksilta ja tietojen väärinkäytöltä, mutta myös
ympärillämme oleviin esineisiin asennettujen sirujen poiskytkemisen mahdollistamista. Emme saa antaa
esineiden internetin kehittyä ilman asetuksia, joilla säädetään varotoimenpiteistä. Tämä on selkeä poliittinen
viesti ja Euroopan komission tehtävä.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Myös minä haluaisin tukea tätä mietintöä, jossa aidosti avataan ovi uuden
teknologian ja tulevaisuuden teknologian käyttöönotolle. Käyttämällä tätä teknologiaa teollisuustuotannossa
kansalaistemme elämä muuttuu todella, ja yksittäisten tuotteiden ja tavaroiden ominaisuuksien luonnehdinta
ja arviointi tai julkaiseminen muuttuu myös.

Tämän uuden teknologian yhteydessä on kuitenkin välttämätöntä miettiä hyvin vakavasti kansalaisten
yksityisyyden suojaamista lainsäädännön nojalla, koska teknologian avulla on mahdollista valvoa ja jäljittää
tuotteiden lisäksi näiden tuotteiden käyttäjiä. Siksi on hyvin tärkeää varmistaa, että käyttöön otettavaa
teknologiaa tuetaan oikeudellisesti siten, että sillä ei loukata ihmisten yksityisyyttä.
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Neelie Kroes, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, ihailen suuresti Maria Badia i Cutchetia
ja haluan korostaa, että olemme samalla tiellä ja että parlamentti on omaksunut aktiivisen ja merkittävän
aseman ja todella maailmanlaajuisen näkemyksen – ei vain paikallista tämän maailman osan kannalta –
esineiden internetin edistämisessä. Se on ilmaistu sangen hyvin mietinnössänne, ja erityisesti kiinnittäessänne
huomion merkittäviin kehitysvaiheisiin, joilla pitäisi olla perusteellinen vaikutus EU:n kansalaisiin
vuosikymmeniä eteenpäin. Olin vaikuttunut, kun muut parlamentin jäsenet osoittivat kunnioitusta Maria
Badia i Cutchetille ja korostivat myös, miten tärkeää tämä on EU:n kansalaisille.

Aivan oikein mainittiin, että tässä on myös kyse viestinnästä, koska meidän on kiinnitettävä enemmän
huomiota tähän hyvin merkittävään kysymykseen. Joten onnittelut edelläkävijän asemasta esineiden internetiä
koskevien tärkeimpien haasteiden ottamisessa esille. Haluaisin toistaa, että esittelijä teki mahtavan työn
korostaessaan monia merkittäviä julkisen politiikan kysymyksiä.

Jaan hänen näkemyksensä, jonka mukaan Euroopan unionin pitäisi taata sääntelypuitteet ja oikeudelliset
puitteet, ja puhuin äskettäin tällä alalla arvojen puitteista, joilla suojellaan EU:n kansalaisia ja samalla edistetään
sekä julkisen että yksityisen sektorin investointeja esineiden internetiin.

Jotta esineiden internet voi kehittyä tehokkaasti ja lunastaa lupauksensa, tarvitaan toisaalta julkista keskustelua
ja toisaalta vakaita oloja investoinnille.

Ja meidän on ehdottomasti vältettävä sitä, että ihmisistä tuntuu, että esineiden internet pakotetaan heille.
Siinä ei ole kyse velvollisuudesta, siinä on kyse mahdollisuuden saamisesta, haasteesta, niin sanoakseni, ja
mahdollisesta vaikutuksesta. Se on hienoa. Meidän on oltava tietoisia tekemistämme päätöksistä ja samalla
meidän on annettava tutkijoille ja yrityksille mahdollisuudet keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeihin,
luotava tasapuoliset toimintaedellytykset ja laadittava yhteiset säännöt. Mielestäni se on yksi niistä haasteista,
joka on sekä parlamentin että komission edessä.

Nyt, kun strategia on laadittu, meidän on aika kääriä hihat, niin sanoakseni, ja aloittaa täytäntöönpano.
Olemme aloittaneet tästä, koska nyt on todellakin täytäntöönpanon aika, ja olen iloinen voidessani kertoa,
että esineiden internetiä koskevan tiedonantomme 14 toimintalinjasta monet ovat jo käynnissä.

Radiotaajuustunnistuksen ympäristönäkökohdista on tutkimus meneillään, ja toimielinten välinen
vuoropuhelu on hyvin käynnissä. Ja pidemmällä aikavälillä ensimmäinen aalto kahdeksasta EU:n rahoittamasta
tutkimushankkeesta alkaa tänä vuonna, ja siinä luodaan varmasti ennennäkemätöntä tulevaisuuden
vuorovaikutusta.

Ja joitakin muitakin toimia on, kuten esineiden internetin hallinnointi, oikeus radiohiljaisuuteen, yksityisyys,
tietosuoja, normit ja turvallisuus, jotka edellyttävät kestävää ajallista sitoutumista ja yhteisiä ponnistuksia.

Ja siksi olen päättänyt perustaa asiantuntijaryhmän, jota pyydetään tarkistamaan nuo kysymykset, eikä vain
noita kysymyksiä vaan myös muita. Se koostuu kansalaisyhteiskunnan, teollisuuden, sääntelyvirastojen,
yliopistojen ja hallitusten edustajista. Tarkoitukseni on, että he tapaavat neljä kertaa vuodessa kahden vuoden
ajan ja että heidän edistymiskertomuksensa ovat tietenkin teidän saatavillanne.

Lopuksi, tässä kaikessa on kyse viestinnästä ja se tarkoittaa todellakin sen panemista täytäntöön, jonka
olemme ihmisille luvanneet. Ja antaakseni lyhyen vastauksen jäsenille on sangen selvää, että komissio on
antanut lausunnon, että kaikkien eurooppalaisten pitäisi olla digitaalisia vuonna 2013, ja meidän mielestämme
tuon lausunnon asema on "näin uskomme" tai pikemminkin "näin teemme" ja "näin voimme tehdä". Olen
etuoikeutettu ja minut on kutsuttu ITRE-valiokuntaan ja kulttuurivaliokuntaan, ja on sangen selvää, että
meidän on kerrottava, että tämä on tehtäväluettelo.

Siinä on yksi linja, joka on sangen selkeä, eli että kaikkien eurooppalaisten pitäisi olla digitaalisia, millä
varmistetaan, että huolenne siitä, voidaanko se tehdä, ilmaistaan selkeästi.

Ihmisten tietojen suojaamisen kannalta on sanottava, että suoja on tärkeä kohta digitaalistrategiassamme.
Siinä on kyse luottamuksesta ja turvallisuudesta. Jos ei tarjota luottamusta, ei voida olettaa ihmisten käyttävän
tätä ilmiötä, joten se on kierre, jossa meidän on käsiteltävä kaikkia noita näkökulmia ja sitten todella annettava
haastava mahdollisuus EU:n kansalaisille.

Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna, tiistaina 15. kesäkuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)
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George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. – (RO) Esineiden internet on tietotekniikka-arkkitehtuuri, joka
sisältää toisiinsa RFID-teknologiaa ja internetiä käyttämällä liitettyjen esineiden verkon. Kyseisen innovaation
etu on siinä, että sillä helpotetaan tavaroiden ja palvelujen kauppaa ja välitetään tietoa meitä ympäröivistä
esineistä reaaliajassa. Tärkeimmät näkökohdat tämän alan sääntelypuitteissa ovat muun muassa investointien
kannustaminen, jotta eurooppalaiset yritykset voivat hyötyä tämän innovaation tarjoamasta lisäarvosta ja
sellaisen tietoteknisten rakenteiden hallintojärjestelmän perustaminen, jonka avulla kuluttajille tarjotaan
asianmukaista tietoa ja varmistetaan, että EU:n kansalaisten henkilötietoja kunnioitetaan. Siksi katson, että
Euroopan komission tehtävänä on jatkaa esineiden internetiin liittyvien hankkeiden rahoittamista
kilpailukyvyn ja innovaatioiden seitsemännen puiteohjelman suojissa sekä luoda avoin ja luotettava
hallintojärjestelmä esineiden internetille.

Marian-Jean Marinescu (PPE), kirjallinen. – (RO) Esineiden internetiin liittyvällä teknologialla edistetään
huomattavia edistysaskeleita terveydenhuollon, liikenteen, energiatehokkuuden, ympäristön ja vähittäisalan
aloilla ja väärennösten torjunnassa. Esineiden internetiä koskevien uusien sovellusten kehittäminen riippuu
luottamuksesta, jota EU:n kuluttajat osoittavat järjestelmää kohtaan. Tehokas turvallisuus on yksi tärkeimmistä
ominaisuuksista kaikessa kehityksessä, joka aiheuttaa todennäköisen riskin henkilötiedoille. Komission on
myös toteutettava lisäponnisteluja varmistaakseen, että esineiden internetiin liittyvät tekniikat vastaavat
käyttäjien vaatimuksia (erityisesti vaihtoehto jäljitettävyyden kytkemisestä pois päältä) ja että niissä myös
kunnioitetaan henkilökohtaisia oikeuksia ja vapauksia. Tulevaisuudessa Euroopan komission on tehtävä
perusteellisempi arvio tästä teknologiasta, erityisesti radioaaltojen vaikutuksista ihmisten terveyteen ja muista
keinoista kytkeä tunnistusteknologiat päälle. Komission on kehitettävä avoin järjestelmä, joka perustuu
suunnitteluvaiheesta alkaen yksityisyyttä koskevan oikeuden kunnioittamisen periaatteeseen ja jolla voidaan
yksiselitteisesti ilmoittaa tunnistamisen ja jäljittämisen mahdollistavien laitteiden olemassaolosta ja samalla
taata kuluttajille ja asiasta vastaaville viranomaisille mahdollisuus tarkastaa tietojen paikkansapitävyys ja
järjestelmän toiminta sekä varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat saada tietoja käyttöönsä.

27. Internetin hallinto tästä eteenpäin (lyhyt esittely)

Puhemies. − (EN) Esityslistalla on seuraavana Francisco Sosa Wagnerin teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö internetin hallinnosta tästä eteenpäin (KOM(2009)0277 –
2009/2229(INI)) (A7-0185/2010).

Francisco Sosa Wagner, esittelijä. – (ES) Arvoisa puhemies, mietintö, joka minulla, tiiviissä yhteistyössä
varjoesittelijöiden kanssa, on ollut kunnia laatia, koskee internetin määrittelyä kaikille kuuluvaksi yhteiseksi
omaisuudeksi, jota on hallinnoitava yleisen edun mukaisesti.

Julkisen ja yksityisen sektorin mallin perusteella meidän on vältettävä sitä, että mikään yksittäinen yhteisö
tai yhteisöjen ryhmä valvoisi sitä, ja estettävä kaikki valtion tai ylikansallisten viranomaisten pyrkimykset
valvoa tiedon kulkua verkkoon.

Tämän mietinnön perushuoli oli internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan järjestön ICANNin asema
internetin maailmanlaajuisessa hallinnossa. Koska se on yksityinen laitos, johon sovelletaan Yhdysvaltain
lainsäädäntöä, olemme korostaneet sen epätavallista luonnetta ottaen huomioon sen arkaluontoisen tehtävän,
ja vaikka kannatamme sen säilyttämistä, koska se on yleisesti ollut tehokas, ehdotamme uudistusta, jonka
avulla EU:n toimielimillä voi olla suurempi asema sen hallintoelimissä.

Internet on ennen kaikkea olennaisen tärkeä väline, jotta voidaan käyttää perusvapauksia ja jotta yleisö voi
nauttia aidosta demokratiasta. Siksi siinä on oltava huomattavat suojatakuut uusia julkisten tai yksityisten
toimijoiden harjoittamia seurannan, valvonnan tai sensuurin muotoja vastaan, jotta internetin vapaa käyttö
ja yksityisyyden suoja ovat pikemmin todellisia kuin tehottomia. Hallituksia pyydetään erityisesti
pidättäytymään internetin käytön rajoittamisesta sensuurin, sulkemisen, suodattamisen tai muiden keinojen
avulla ja vaatimasta sitä yksityisiltä yhteisöiltä.

Kaikki välttämättömiksi katsotut keinot, esimerkiksi alaikäisten suojelu, on rajoitettava kaikkein
välttämättömimpään demokraattisessa yhteiskunnassa. Niiden on perustuttava lainsäädäntöön ja
suhteellisuusperiaatteeseen Euroopan unionin tuomioistuimen ja ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaisesti.

Kaikille eurooppalaisille on annettava mahdollisuus käyttää internetiä tehokkaasti ja ennen kaikkea on
ponnisteltava erityisesti, jotta maaseutualueilla asuvia ei syrjitä parlamentin hyväksymän digitaalistrategian
mukaisesti.
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Katsomme, että on hyvin tärkeää, että EU:lla on yhtenäinen ja voimakas ääni internetin hallinnon osalta sekä
ICANNissa että muilla kansainvälisillä näyttämöillä, erityisesti internetin hallintofoorumissa, koska se on
voimakas väline hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin välisessä vuoropuhelussa. Tämän
foorumin seuraava istunto järjestetään syyskuussa Vilnassa, ja sen merkitys ei jäänyt huomaamatta
laatiessamme tätä mietintöä. Siksi tuimme sitä voimakkaasti, vaikka ehdotimmekin muutamia korjauksia
sen toimintatapaan.

Näissä vaiheissa on hyvin tärkeää, että Euroopan unionin periaatteita, sellaisina kuin ne on esitetty
perussopimuksen 2 artiklassa, puolustetaan, erityisesti suhteissa maihin, joiden arvot saattavat poiketa EU:n
arvoista.

Arvoisat kollegat, internet on valtava meri: valtameri, jonka on yhdistettävä eurooppalaiset vapaudessa.

Haluaisin lopettaa esittämällä kiitokseni kollegoilleni, jotka ovat tehneet kanssani yhteistyötä tämän mietinnön
laatimisessa sekä komission henkilökunnalle, joka on antanut minulle korvaamattoman määrän apua. Paljon
kiitoksia kuuntelemisesta tähän aikaan yöstä.

Axel Voss (PPE). – (DE) Arvoisa puhemies, internetin merkitys – ja tämä liittyy saumattomasti edelliseen
aiheeseen − on lisääntynyt huomattavasti 20:n viime vuoden aikana. Kokonaisia aloja on kehittynyt,
liiketoimintamallit ovat riippuvaisia keskeytymättömästä internetin käytöstä ja nyt me olemme yhdistämässä
koulutusta siihen. Internet tarjoaa korvikkeen sosiaalisille kohtaamisille. Meillä on kuitenkin myös hyvin
paljon erilaista yksityistä yhteydenpitoa, ja nyt sillä on infrastruktuuri, joka muistuttaa yleishyödyllisiä
palveluja. Tarvitsemme siksi myös jonkinlaista ääntä, kun kyse on internetin tulvan kehitystä koskevista
päätöksistä.

Meidän on kuitenkin aina sanottava, että ensinnäkin internetin vapautta käytetään tietysti väärin ja toiseksi,
että sillä on myös itsessään arvo, joka meidän on säilytettävä, ja että emme voi sallia verkossa jotakin, joka
on kielletty verkon ulkopuolella. Tämä itsesääntely ei kuitenkaan toimi niin kuin olisimme halunneet.
Toisaalta vapaus ja toisaalta tietosuoja ja yksityisyys eivät siksi ole vastakohtia vaan kuuluvat yhteen
käsitteeseen.

Siksi haluaisin kehottaa komissiota osallistumaan myös tähän kuulemiseen ja kehittämään edelleen internetiä.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Internetiä on tähän mennessä hallinnoitu ilman hallitusten puuttumista
asiaan. Turvallisuusnäkökulmasta itsesääntelyä ei voida enää hyväksyä. Verkkoterrorismi tai Kiinan kaltaisten
maiden ja niiden salaisten palvelujen yksipuolinen vaikutus ovat erittäin polttavia asioita. Yhdysvaltain
hallitus vaikuttaa tällä hetkellä internetiä koskeviin tärkeimpiin päätöksiin, koska tärkeimpään järjestöön
sovelletaan Kalifornian lakeja, ja se ei saata olla Euroopan unionille edullista tulevaisuudessa. Tuen komissiota,
joka haluaa uudistaa internetin hallintoelinten sisäisiä rakenteita avoimemmiksi ja vastuullisemmiksi.
Internetin hallinnon sisällyttäminen YK:n virastoon ei minun mielestäni olisi hyvä ratkaisu, koska joustavuus
olisi siten vähäistä. Tarvitsemme tehokasta mekanismia, jossa voidaan valittaa kaikista järjestön tähän
mennessä tekemistä tärkeimmistä päätöksistä, esimerkiksi välitysmenetelmän avulla. Meidän on myös
lisättävä demokraattista edustusta. Internet-yritysten käyttäjien tai kuluttajien järjestöillä ei tällä hetkellä ole
tarpeeksi tilaa näkemystensä ilmaisuun. Luotan siihen, että Euroopan komissio ottaa kaiken tämän huomioon.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Olemme saavuttaneet pisteen, jossa kansalaiset ja järjestöt eivät
pärjää ilman internetin käyttöä. Koska internet helpottaa pääsyämme moniin palveluihin ja tiloihin, se
voidaan katsoa maailmanlaajuiseksi julkiseksi hyödykkeeksi, jonka on oltava ehdottomasti kaikkien saatavilla.

Tuen sitä, että käytämme EU:n erityisiä rahoitusohjelmia helpottamaan pääsyä tähän palveluun ja kehittämään
sen viestintäinfrastruktuuria kaikilla Euroopan alueilla, erityisesti maaseutualueilla ja kehittyvissä
jäsenvaltioissa. Sen avulla voimme pienentää menestyksekkäästi digitaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia eroja
Euroopassa muuhun maailmaan verrattuna.

Samalla Euroopan unionin on varmistettava, että sen oman internetin infrastruktuurin olemassaolo ja
turvallisuus on suojattu kaikilta verkkohyökkäyksiltä. Katson, että siihen suuntaan tehdyt ponnistelut on
määritettävä ja että niitä on tuettava muilla kansainvälisen yhteisön hyväksymillä suojatoimenpiteillä ja
hyvillä käytännöillä.

Piotr Borys (PPE). − (PL) Haluaisin esittää onnitteluni tästä mietinnöstä.

Digitaalistrategia on tietysti olennainen asia, joka johtaa siihen, että kaikilla eurooppalaisilla on käytettävissään
laajakaista-internet muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Lisäksi käsittelemme tässä todellakin klassista
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kysymystä tunnustamisesta. Osallistumisen internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivaan ICANNiin
on perustuttava kumppanuuteen. Katson siksi, että tässä uudistuksessa Euroopan unionista pitäisi tehdä
täysimääräinen kumppani, joka voi vaikuttaa ICANNin toimintaan.

Internetin vapaus ja perusoikeudet ovat tietenkin keskeisiä periaatteita. Muistakaamme kuitenkin, että
tärkeimmät asiat liittyvät pääasiassa alaikäisten suojeluun. Internet-vedonlyöntiä koskeva kysymys, jota
käsitellään samanaikaisesti, on myös merkittävä tekijä. On myös monia kysymyksiä siitä, millaisia tietoja
voidaan suodattaa, ottaen tietysti huomion perusoikeudet ja mitä jäsenvaltioiden hallitukset haluavat itse
valvoa. Tärkein asia on kuitenkin se, että Euroopan unioni todella tunnustetaan ICANNissa ja että se voi
osallistua kumppanina kyseistä järjestöä ohjaavien periaatteiden laatimiseen.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Internet on epäilemättä valtava tiedonlähde – tiedon meri tai jopa valtameri.
Meidän on kuitenkin myös mietittävä kyseisen tiedon arvoa, koska osa siitä on harhaanjohtavaa ja väärin,
ja se antaa pikemminkin väärää kuin oikeaa tietoa ihmisille.

Internet tuo myös pornon ja internet-vedonlyönnin koteihimme ja lastenhuoneisiimme. Minun mielestäni
se on ongelma, johon meidän pitäisi puuttua avatessamme internet-markkinoita. Meidän on pantava merkille
avoimuuden seuraukset ja pantava merkille, pystyvätkö vanhemmat tai perheet puolustamaan itseään kaikkea
tätä tietoa vastaan ja kaikilta näiltä internetin tuomilta asioilta.

Minun mielestäni internetin avoimuuden on liityttävä vastuuseen, mukaan luettuna nämä mahdollisuudet
tarjoavien laitosten vastuu.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Euroopan parlamentti ehdottaa, että komissio luo EU:n
kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden saada asianmukainen edustus internetin hallintoa koskevilla
kansainvälisillä foorumeilla ja internetin standardointia edistävissä järjestöissä ja ryhmissä.

Euroopan unionin tärkeät ensisijaiset tavoitteet ovat internetin infrastruktuurien suojelu ja sen
verkkohyökkäyksiä koskevan kestävyyden varmistaminen sekä tietojen ja yksityisyyden suoja. Komission
ja jäsenvaltioiden on lisättävä ponnistuksiaan taatakseen verkkoavaruuden turvallisuuden Euroopan unionissa
ja osallistuakseen tämän alan kansainväliseen yhteistyöhön.

Minun mielestäni tarvitaan lisätoimenpiteitä saamaan aikaan parempi ymmärrys ja tietoisuus
verkkorikollisuutta ja tietotekniikan resurssipalvelua koskevasta oikeudesta yleisesti ja laatimaan selkeät
velvoitteet ja vastuut asianosaisille osapuolille.

Minun on korostettava sähköisten palvelujen, erityisesti digitaalisten allekirjoitusten merkitystä ja sitä, että
yleiseurooppalaisella tasolla on luotava yleinen avaininfrastruktuuri, jolloin voidaan varmistaa digitaalisten
allekirjoitusten rajatylittävä yhteentoimivuus ja edistää internetin turvallisuutta.

Haluan päättää puheenvuoroni korostamalla, että on koko ajan välttämättömämpää luoda verkkosivujen
turvallisuustodistus, jotta kuluttajien luottamusta internetissa saatavilla olevaan tietoon ja palveluihin voidaan
lisätä.

Neelie Kroes, komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin aktiivinen
kiinnostus internetin hallintoa koskevaan merkittävän alaan on auttanut vahvistamaan ja tukemaan Euroopan
unionin kantaa.

Viime vuosina internetin hallinnon julkisen politiikan ulottuvuus on tullut näkyvämmäksi ja
merkittävämmäksi, koska internetin käyttö on lisääntynyt ja sen hallinnon vaikutus on laajentunut. Esittelijä
Francisco Sosa Wagner – ja osoitan hänelle kunnioitusta – ja hänen kollegansa ansaitsevat onnittelut tämän
merkityksellistä julkista politiikkaa koskevan kysymyksen käsittelystä mietinnössä.

Parlamentilla ja komissiolla on monia samanlaisia ajatuksia ja tavoitteita tämän osalta. Olette huomanneet,
että kun esittelin teille EU:n digitaalistrategian, monet mietinnössä esiin otetuista kysymyksistä näkyivät sen
toimissa. Periaate, jota haluaisin korostaa, on tarve varmistaa, että EU:n arvot, kuten olette korostaneet,
vahvistetaan maailmanlaajuisessa keskustelussa. Meidän on varmistettava, että EU:n kansalaisten ja yritysten
edut ja oikeudet otetaan huomioon kansainvälisessä keskustelussa tämän maailmanlaajuisen resurssin
hallinnosta.

Toimimme vuorovaikutuksessa joidenkin maailmanlaajuisen internetin hallinnon sidosryhmien kanssa
seuraavassa internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANNin kokouksessa myöhemmin tässä
kuussa Brysselissä. Toinen tämän vuoden merkittävä tapahtuma, joka on jo mainittu, on varmasti Vilnassa
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syyskuussa järjestettävä internetin hallintofoorumi. Pidän erittäin myönteisenä Euroopan parlamentin
aikomusta osallistua jälleen tänä vuonna vahvan valtuuskunnan voimin. Olen tietysti tietoinen, että te
puhemiehistössä päätätte, kuka on tuossa valtuuskunnassa, mutta toivon vilpittömästi, että meillä on
etuoikeus saada Francisco Sosa Wagner ja hänen ajatuksensa tuohon valtuuskuntaan. Teidän aktiivinen
osallistumisenne tällä foorumilla neljän viime vuoden aikana on todellakin edistänyt EU:n arvoja, ja voin
vain kiittää teitä parlamentin jäseninä siitä sekä erinomaisesta yhteistyöstä toimielintemme välillä. Toivon,
että voimme jatkaa työtä tässä hengessä internetin hallinnon alalla.

Haluaisin kuitenkin korostaa viitaten huomioon, jonka esittelijänne Francisco Sosa Wagner teki – ja tämä
on hyvin tunteellinen kysymys – että olemme vastuussa alaikäisten suojelusta hyväksikäytöltä internetissä
ja että meidän on yhdistettävä voimamme onnistuaksemme. Se ei ole helppoa, ei siksi, ettemme ole tietoisia
siitä, että tähän ongelmaan on puututtava, vaan siksi, että tässä prosessissa mukana olevat ihmiset käyttävät
kaikkia mahdollisia keinoja. Voitte olla siitä ehdottoman varmoja. Jos luette avaintoimia koskeva suunnitelmat,
huomaatte, että niissä puhutaan turvallisuudesta, suojelusta, turvasta ja luottamuksesta. Esimerkiksi
avaintoimi 6 on jo laadittu, mutta on monia muita avaintoimia, jotka ovat erittäin merkityksellisiä
mainitsemissanne ongelmissa.

En voisi olla enemmän samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että EU:n asemaa ICANNissa ei voida
väheksyä. Meidän pitäisi omaksua vastuumme ja täyttää merkittävä tehtävämme. Tietysti sellaisessa valtavassa
haasteessa, minkä internet tuo, on myös varjopuolensa, ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme voidaksemme
puuttua tuohon varjopuoleen liittyviin ongelmiin. Joka tapauksessa voimme tehdä enemmän yhdessä kuin
kukin yksinään.

Puhemies. − (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna, tiistaina 15. kesäkuuta 2010.

Kiitos kaikille tulkeille ja koko henkilökunnalle.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. – (RO) Haluaisin mainita tarkistuksen, jonka esitin sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnassa siitä, että on helpotettava pääsyä internetiin ja tuettava sen kehitystä uusissa
jäsenvaltioissa, erityisesti maaseutualueilla. Eurooppalaisia kyliä, erityisesti EU:n itäosissa, ei saa jättää syrjään
keskusteluista internetin hallinnon seuraavista vaiheista. Vuonna 2009 internetin käyttötaso Romanian
kotitalouksissa oli 38 prosenttia, Bulgarian jälkeen EU:n alhaisin. Pidän siksi myönteisenä EU:n rahoitustukea,
jonka avulla Romaniassa voidaan taata jokaiselle kotitaloudelle pääsy internetiin. Minun on korostettava,
että tällä investoinnilla edistetään huomattavasti Romanian kylien nykyaikaistamista ja maaseutualueiden
talouden kehitystä.

28. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

29. Istunnon päättäminen

(Istunto päättyi klo 22.50)

63Euroopan Parlamentin keskustelutFI14-06-2010


	MAANANTAI, 14. KESÄKUUTA 2010
	1. Istuntokauden uudelleen avaaminen
	Jerzy Buzek

	2. Puhemiehen julkilausumat
	Jerzy Buzek

	3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
	4. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
	5. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
	6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
	7. Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
	8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
	9. Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
	10. Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
	11. Vetoomukset: ks. pöytäkirja
	12. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
	13. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
	14. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
	15. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
	16. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (jatkoa): ks. pöytäkirja
	17. Käsittelyjärjestys: ks. pöytäkirja
	18. Vuoden 2011 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
	Jerzy Buzek
	Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
	Connie Hedegaard
	Edit Herczog
	Mairead McGuinness
	Britta Thomsen
	Salvador Garriga Polledo
	Francesca Balzani
	Thijs Berman
	Anne E Jensen
	Isabelle Durant
	Marisa Matias
	Marta Andreasen
	Martin Ehrenhauser
	Alain Lamassoure
	Göran Färm
	Ivars Godmanis
	Vicky Ford
	Alajos Mészáros
	Jerzy Buzek
	Monika Hohlmeier
	László Surján
	Seán Kelly
	Bogusław Liberadzki
	Franz Obermayr
	Jan Kozłowski
	Karin Kadenbach
	Elie Hoarau
	Nikolaos Salavrakos
	Alajos Mészáros
	Connie Hedegaard
	Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
	Dagmar Roth-Behrendt
	Cătălin Sorin Ivan
	Angelika Werthmann

	19. Kehitys kohti vuosituhattavoitteiden saavuttamista: syyskuussa 2010 pidettävää YK:n korkean tason kokousta varten valmisteilla oleva väliarviointi (keskustelu)
	Dagmar Roth-Behrendt
	Michael Cashman
	Andris Piebalgs
	Alf Svensson
	Corina Creţu
	Leonidas Donskis
	Judith Sargentini
	Nirj Deva
	Gabriele Zimmer
	Gerard Batten
	Santiago Fisas Ayxela
	David-Maria Sassoli
	Franziska Keller
	Elie Hoarau
	Cristian Dan Preda
	Norbert Neuser
	Enrique Guerrero Salom
	Rareş-Lucian Niculescu
	Mairead McGuinness
	Kriton Arsenis
	Sergio Paolo Francesco Silvestris
	Georgios Papanikolaou
	Franz Obermayr
	Karin Kadenbach
	Andris Piebalgs
	Michael Cashman
	Roberta Angelilli
	Elisabeth Köstinger

	20. Kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalainen rautatieverkko (keskustelu)
	Roberta Angelilli
	Marian-Jean Marinescu
	Viviane Reding
	Mathieu Grosch
	Bogusław Liberadzki
	Izaskun Bilbao Barandica
	Michael Cramer
	Anna Rosbach
	Michel Dantin
	Saïd El Khadraoui
	Gesine Meissner
	Tomasz Piotr Poręba
	Inés Ayala Sender
	Andreas Mölzer
	Axel Voss
	Silvia-Adriana Ţicău
	Seán Kelly
	Werner Kuhn
	Josefa Andrés Barea
	Franz Obermayr
	Georges Bach
	Viviane Reding
	Marian-Jean Marinescu
	Roberta Angelilli
	Debora Serracchiani

	21. Euroopan parlamentin varapuhemiehen valinta
	Roberta Angelilli

	22. Oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (keskustelu)
	Roberta Angelilli
	Sarah Ludford
	Viviane Reding
	Elena Oana Antonescu
	Carmen Romero López
	William (The Earl of) Dartmouth
	Carmen Romero López
	Alexandra Thein
	Heidi Hautala
	Bairbre de Brún
	William (The Earl of) Dartmouth
	Simon Busuttil
	Tatjana Ždanoka
	Kinga Gál
	Carlos Coelho
	Axel Voss
	Evelyn Regner
	Gerard Batten
	Andrew Henry William Brons
	Georgios Papanikolaou
	Viviane Reding
	Sarah Ludford
	Gerard Batten
	Sarah Ludford
	Diana Wallis
	Raffaele Baldassarre
	Alfredo Pallone
	Zbigniew Ziobro

	23. Euron käyttöönottaminen Virossa 1. tammikuuta 2011 (keskustelu)
	Diana Wallis
	Edward Scicluna
	Olli Rehn
	Gay Mitchell
	Ivari Padar
	Wolf Klinz
	Kay Swinburne
	Andrew Henry William Brons
	Arturs Krišjānis Kariņš
	George Sabin Cutaş
	Olle Schmidt
	Elena Băsescu
	Zigmantas Balčytis
	Graham Watson
	Milan Zver
	Olli Rehn
	Edward Scicluna
	Diana Wallis
	Ian Hudghton
	Kristiina Ojuland

	24. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
	Diana Wallis
	Elena Oana Antonescu
	Rovana Plumb
	Sonia Alfano
	James Nicholson
	Søren Bo Søndergaard
	Corneliu Vadim Tudor
	Luis Yáñez-Barnuevo García
	Sergej Kozlík
	Rareş-Lucian Niculescu
	Iliana Malinova Iotova
	Antonyia Parvanova
	Diane Dodds
	Nuno Teixeira
	Edit Bauer
	Silvia-Adriana Ţicău
	Graham Watson
	László Tőkés
	George Sabin Cutaş
	Alajos Mészáros
	Frédéric Daerden
	Petru Constantin Luhan
	Edward Scicluna
	Milan Zver
	András Gyürk
	Tamás Deutsch
	Cristina Gutiérrez-Cortines
	Nuno Melo
	Salvatore Iacolino
	Anna Záborská
	Joe Higgins
	Diana Wallis

	25. Johdannaismarkkinat: tulevat toimet (lyhyt esittely)
	Diana Wallis
	Werner Langen
	Kay Swinburne
	Elena Băsescu
	Michel Barnier
	Diana Wallis

	26. Esineiden internet (lyhyt esittely)
	Diana Wallis
	Maria Badia i Cutchet
	Lena Kolarska-Bobińska
	Silvia-Adriana Ţicău
	Georgios Papanikolaou
	Zuzana Roithová
	Jaroslav Paška
	Neelie Kroes
	Diana Wallis
	George Sabin Cutaş
	Marian-Jean Marinescu

	27. Internetin hallinto tästä eteenpäin (lyhyt esittely)
	Diana Wallis
	Francisco Sosa Wagner
	Axel Voss
	Zuzana Roithová
	Petru Constantin Luhan
	Piotr Borys
	Jaroslav Paška
	Silvia-Adriana Ţicău
	Neelie Kroes
	Diana Wallis
	Rareş-Lucian Niculescu

	28. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
	29. Istunnon päättäminen

