
TORSTAI 9. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti
varapuhemies  Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

(Istunto avattiin klo 10.00.)

2. Parempi säädöskäytäntö

Puhemies.   – (ES) Esityslistalla on ensimmäisenä Lidia Joanna Geringer de Oedenbergin
oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö paremmasta
säädöskäytännöstä – Euroopan komission 15. vuosikertomus toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 9 kohdan mukaisesti
(A7-0215/2010) (2009/2142(INI)).

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    esittelijä . – (PL) Arvoisa puhemies,
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti laadimme unionin lainsäädäntöä sinne, missä sitä
tarvitaan. Lainsäädäntö on pantava oikein täytäntöön jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä,
ja sen on oltava selkeää, avointa ja kansalaisten ymmärrettävissä. Käytännössä asiat eivät
kuitenkaan ole näin yksinkertaisia. Euroopan unionin lainsäädäntöä pidetään usein sekavana
ja epätäsmällisenä, ja sen katsotaan jättävän liiaksi tulkinnanvaraa.

Lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on tapahtunut viivästymisiä
niin yleisesti, että Lissabonin sopimukseen otettiin 260 artikla, joka antaa Euroopan
komissiolle valtuudet rangaista jäsenvaltioita, jos ne jättävät unionin lain panematta
täytäntöön asianmukaisesti tai sovitussa aikataulussa. Tähän liittyen kuuntelin suurella
mielenkiinnolla ajatusta "järkevästä sääntelystä", jonka puheenjohtaja Barroso esitti viime
vuonna poliittisissa suuntaviivoissaan. Kannustan komissiota toteuttamaan järkevän
sääntelyn suunnitelman, ja käytän hyväkseni komission edustajan läsnäoloa täällä tänään
kysyäkseni, mitä asialle tapahtuu. Mitä komissio tekee asian suhteen? Toivottavasti kyseessä
ei ole pelkkä trendikäs teknokraattinen iskulause. Puheenjohtaja Barroso lupasi myös
jälkikäteen tehtäviä arviointeja. Olen samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä seurata
hyvin tarkkaan, mitä unionin lainsäädännölle tapahtuu sen jälkeen, kun se on hyväksytty.
Pannaanko se täytäntöön oikein, ja jos ei, mistä syystä oikea täytäntöönpano viivästyy?
Onko uusi lainsäädäntö kansalaisten ymmärrettävissä? Jos unionin lainsäädäntö ei vaikuta
edullisesti talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan, työmme menettää kokonaan
merkityksensä. Tämä selittää seuraavan komissiolle osoittamani kysymyksen: mitä
jälkikäteen tehtäville arvioinneille tapahtuu? Miten ne eroavat nykyisistä järjestelyistä, joita
käytetään lainsäädännön täytäntöönpanon seurantaan? Toinen asia on jokaiseen uuteen
säädösehdotukseen liitettävä vaikutustenarviointi.

Parlamentti on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että aina kun komissio tekee uusia
säädösehdotuksia, sen on tehtävä säädöksen täytäntöönpanosta yksityiskohtainen analyysi,
joka perustuu uskottaviin tietoihin.

Olen mietinnössä tarkastellut vaikutustenarviointien ongelmaa kahdelta näkökannalta:
ensinnäkin sisältöä eli mitä ehdotetun säädöksen seurauksia komission olisi tarkasteltava.
Vetoan tässä komissioon, jotta se kiinnittäisi erityistä huomiota aloitteidensa sosiaalisten
vaikutusten tutkimiseen. Talouskriisin yhteydessä on erityisen tärkeää tutkia, mitä

1Euroopan Parlamentin keskustelutFI09-09-2010



vaikutuksia tietyllä säädösehdotuksella on EU:n työmarkkinoihin ja tiettyjen ikäryhmien
ja alojen työllisyyteen. Mielestäni tätä näkökohtaa ei vielä ole analysoitu riittävän
yksityiskohtaisesti. Toisaalta haluaisin puuttua vaikutustenarviointien riippumattomuuteen,
sillä se liittyy suoraan paremman säädöskäytännön ongelmiin.

Korostan mietinnössä, että vaikutustenarviointien laatua seuraavalle elimelle – joka, kuten
tiedätte, perustettiin parlamentin vaatimuksesta – on taattava täysi riippumattomuus ja
riittävät resurssit. Tarkoitan tässä vaikutustenarviointilautakuntaa, joka koostuu komission
korkeimmista virkamiehistä ja raportoi komission puheenjohtajalle.

Samaan aikaan suhtaudun hyvin varovaisesti siihen, että vaikutustenarviointeja tekemään
palkattaisiin ulkoisia asiantuntijoita, koska parlamentti ei tosiasiassa pysty valvomaan
heidän riippumattomuuttaan. Käsittelen mietinnössä myös hallinnollisen rasituksen
keventämiseksi laadittua toimintaohjelmaa. Julkinen mielipide liittää liiankin usein
Euroopan unionin monimutkaiseen ja tarpeettomaan byrokratiaan. Siitä syystä minua
ilahduttaa, että komissio aikoo vähentää rasitusta jopa 33 prosentilla vuoteen 2012
mennessä. Olen kuitenkin kuullut selvityksiä, joiden mukaan yritysten vapauttaminen
hallinnollisista velvoitteista on eräissä tapauksissa johtanut normien heikkenemiseen
esimerkiksi työturvallisuuden suhteen. Vetoankin komissioon, jotta tämä tutkisi ongelmaa
kokonaisvaltaisesti. Hallintokustannusten leikkaukset eivät saa johtaa sosiaalisten normien
heikkenemiseen Euroopan unionissa.

Lisäksi käsittelen mietinnössä Edmund Stoiberin johtaman, hallinnolliseen rasitukseen
liittyviä kysymyksiä käsittelevän riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän
työtä. Mielestäni korkean tason ryhmä on tähän mennessä ollut hyvin tehokas, ja on hyvä,
että sen valtuutusta on jatkettu vuoteen 2013. Toivon, että parlamentille tiedotetaan siitä,
kuinka ryhmä arvioi hallinnollisen rasituksen keventämiseksi laaditun toimintaohjelman
toteutumista Euroopan unionin tasolla.

Lopuksi haluan käsitellä Lissabonin sopimuksen voimaantuloon liittyviä kysymyksiä,
erityisesti sitä, mitä käytännössä merkitysevät yhteyksien tiivistäminen kansallisiin
parlamentteihin ja kansalaisaloitteiden toteuttaminen. Toivottavasti parlamenttien välinen
yhteistyö ei rajoitu pelkästään toissijaisuusperiaatteen seurantaan liittyviin kysymyksiin,
vaan sillä pystytään edistämään myös Euroopan unionin lainsäädännön saattamista aiempaa
paremmin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Epäilemättä miljoonat kansalaiset odottavat
kansalaisaloitteita koskevaa parlamentin kantaa. Tiedän, että perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokunta käsittelee asiaa intensiivisesti, ja toivottavasti asiakirjan
ensimmäinen käsittely toteutuu vielä ennen vuoden vaihdetta. Toivon nyt hedelmällistä
keskustelua.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja. − (EN) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa
kiittämällä Lidia Joanna Geringer de Oedenbergia erinomaisesta mietinnöstä. Hän huomaa
johdantopuheestani, että komissio yhtyy siihen lähes täysin. Olemme erittäin mielissämme
siitä, että Euroopan parlamentti korostaa niin voimakkaasti järkevää sääntelyä, sillä se on
selvästi oikea tie.

Olen erittäin iloinen voidessani ilmoittaa, että komissio viimeisteli tiistaina päätöksen,
jonka mukaan vuoden 2010 työohjelmassa luetelluista vireillä olevista ehdotuksista 59
peruutetaan eikä komissio jatka niiden eteenpäin viemistä, koska olemme todenneet ne
vanhentuneiksi tai ne eivät enää täytä alkuperäistä tarkoitustaan. Tällä tavoin kunnioitamme
myös sitoumusta, jonka annoimme puitesopimusneuvotteluissa.
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Lisäksi haluan vahvistaa, että komissio antaa järkevää sääntelyä koskevan tiedonannon
6. lokakuuta, samoin kuin parempaa säädöskäytäntöä koskevan vuosikertomuksen, jossa
käsittelemme perusteellisesti toissijaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Nähdäkseni näissä
asiakirjoissa käsitellään seikkaperäisesti Lidia Joanna Geringer de Oedenbergin
mietinnössään esiin nostamia kysymyksiä, joten rajoitun tässä käsittelemään joitakin
keskeisiä kohtia.

Ensimmäinen on asia, josta nähdäkseni olemme kaikki samaa mieltä, ja rahoituskriisi on
siitä selkeä todiste. Sääntelyllä on myönteinen ja välttämätön tehtävä varmistaa, että
markkinat tuottavat kestävää vaurautta kaikille. Samalla olen täysin samaa mieltä Lidia
Joanna Geringer de Oedenbergin kanssa siitä, että meidän oltava lainsäädäntötyössä hyvin
varovaisia, koska emme halua rasittaa varsinkaan pk-yrityksiä tarpeettomilla hallinnollisilla
rasituksilla. Teemme kaikkemme hallinnollisen rasituksen pienentämiseksi sekä voimassa
olevassa että valmisteltavassa lainsäädännössä.

Työskentelemme erittäin lujasti järkevään sääntelyyn liittyvien neljän päätoimen parissa.
Jatkamme vaikutustenarviointeja. Teemme kaikkemme laadun parantamiseksi.
Yksinkertaistamme jo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Jatkamme yritysten hallinnollisen
rasituksen vähentämistä, ja teemme arviointeja jo voimassa olevasta sääntelystä
nähdäksemme, kuinka tehokasta se on.

On todettava, että joistakin asioista olemme eri mieltä. Rajoitun käsittelemään kahta asiaa.
Ensimmäinen koskee parlamentille vastuuvelvollista riippumatonta elintä. Olemme
tyytyväisiä tapaan, jolla vaikutustenarvioinnit tehdään komissiossa. Kuten erittäin hyvin
tiedätte, komissio on vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille, joten parlamentti on
lainsäätäjänä se elin, joka viime kädessä valvoo lainsäädännön laatua.

Toinen asia on uudelleenlaatimismenettely. Kuten tiedätte, komission ja parlamentin välillä
on vaihdettu asiasta mielipiteitä puheenjohtajan ja puhemiehen välisen kirjeenvaihdon
muodossa. Komission näkemyksen mukaan nykytilanne, joka syntyi sen jälkeen kun
Euroopan parlamentin työjärjestykseen oli tehty muutoksia, herättää kysymyksiä
uudelleenlaatimismenettelyn käytöstä. Viime kädessä, jos nykytilanne jatkuu,
uudelleenlaatimismenettelyä ei ole enää järkevää käyttää yksinkertaistamisaloitteisiin ja
voimassa olevan lainsäädännön muuttamiseen.

Muutoin olemme mielestäni erittäin pitkälle samaa mieltä muista asioista. Yhteinen
tavoitteemme on järkevä ja tehokas lainsäädäntötyö tavalla, joka hyödyttää erittäin paljon
kansalaisia ja yrityksiä.

Tadeusz Zwiefka,    perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon
valmistelija . – (PL) Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin onnitella esittelijää ja kiittää häntä
erinomaisesta ryhmätyöstä mietinnön valmistelussa. Olen myös tyytyväinen siihen, että
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa valmisteltu lausuntoni on
suurelta osin sisällytetty mietinnön lopulliseen versioon. Ensin Euroopan yhteisöjen ja sen
jälkeen Euroopan unionin monien toimintavuosien aikana olemme oppineet, että yksi
ainoa kaikkia jäsenvaltioita koskeva EU:n asetus toimii tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden
vapaan liikkuvuuden maailmassa tehokkaammin kuin vaikeaselkoinen ja usein äärimmäisen
monimutkainen lainsäädäntö 27 jäsenvaltion tasolla.

Uusi ja voimassa oleva lainsäädäntö eivät kuitenkaan saa luoda lisäesteitä niitä käyttäville
ihmisille. Sen pitäisi säännellä elämän eri alueita, ei estää toimintaa. Perusajatuksena on
yksinkertaistaa unionin lainsäädäntöä ja luoda käyttäjäystävällinen sääntely-ympäristö,
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jonka ansiosta kansalaisten on aiempaa helpompaa toimia EU:n sääntelyviidakossa. Tämä
ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa johtaa voimassa olevien normien heikkenemiseen
tällä alalla. Päinvastoin, sen pitäisi johtaa normien vahvistamiseen. Tämän vuoden
mietinnössä kiinnitetään huomiota useisiin Lissabonin sopimuksen unionissa aiheuttamiin
muutoksiin, jotka vaikuttavat huomattavasti unionin koko lainsäädäntöprosessiin.

Euroopan parlamentin vahvistunut asema samoin EU:n lainsäädäntöaloite sekä pienten-
ja keskisuurten yritysten hallinnollisen rasituksen lisävähentäminen vievät EU:n kansalaisten
huomion luonnostaan itse prosessiin ja sen laatuun ja tehokkuuteen. Parlamentin aiempaa
suurempi osallistuminen unionin lainsäädäntöprosessiin tuo tietenkin mukanaan myös
lisävastuuta. Kansalaiset näkevät nyt parlamentin toimielimenä, jolla on todellista vaikutusta
uuteen lainsäädäntöön. Siitä syystä he seuraavat aiempaa tarkemmin Euroopan parlamentin
jäsenten työtä. Tästä syystä toinen tärkeä kysymys on riippumattomien ja kattavien
vaikutustenarviointien takaaminen. Valiokuntamme näkemykset poikkeavat tässä asiassa
esittelijän näkemyksistä. Haluamme kuitenkin kaikki, että käytettävissä on puolueeton ja
luotettava perusta, joka ohjaa työtämme ja tulevaa lainsäädäntöä koskevia päätöksiä. On
myös muistettava, että hyvä lainsäädäntö on yksi tae sille, että EU:n lainsäädäntö pannaan
tehokkaasti täytäntöön ja sitä sovelletaan jäsenvaltioissa. Se on valitettavasti edelleen vakava
ongelma koko Euroopan unionissa.

Raffaele Baldassarre,    PPE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Lidia
Joanna Geringer de Oedenbergin mietinnössä tuodaan esiin EU:n yhdentymisprosessin
perustava kysymys: tarve laatia yksinkertaisia ja selkeitä lakeja, jotka EU:n kansalaiset voivat
ymmärtää.

On pakko yhtyä esittelijän mainitsemiin keskeisiin kohtiin, joita ovat erityisesti toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen, vaikutustenarviointien merkitys ja
hallinnollisen rasituksen vähentäminen.

Korostan erityisesti, että oikeudellisten asioiden valiokunta käsittelee
vaikutustenarviointikysymystä aktiivisesti, jotta Euroopan komissio voi kehittää järjestelyt,
joilla taataan tehtyjen analyysien riippumattomuus. On erittäin tärkeää varmistaa arviointien
puolueettomuutta koskevat aiempaa tiukemmat normit, sillä se antaa EU:n
säädösehdotuksille lisää uskottavuutta ja yksinkertaistaa niiden hyväksymistä.

Lisäksi on mielestäni hyvin tärkeää pyrkiä vähentämään Euroopan unionin lainsäädännöstä
johtuvaa hallinnollista rasitusta. Euroopan komissio haluaa pienentää rasitusta
25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Se merkitsisi EU:n bruttokansantuotteen nousua
1,4 prosentilla, mikä vastaa 150:tä miljardia euroa.

Merkittävä osa EU:n hallinnollisesta rasituksesta johtuu kansallisella tasolla toteutettujen
hallintomenettelyjen tehottomuudesta. Annan teille esimerkin: EU:n 72 säädöksellä on
asetettu 486 ilmoitusvelvoitetta, mikä on jäsenvaltioissa johtanut yli
10 000 täytäntöönpanosäädöksen antamiseen.

Toisaalta on seurattava entistä tarkemmin, miten unionin lainsäädäntö saatetaan osaksi
kansallista lainsäädäntöä, toisaalta neuvoston ja yksittäisten jäsenvaltioiden entistä suurempi
yhteistyö on olennaisessa asemassa.

Lopetan toteamalla, että toissijaisuusperiaatteeseen liittyvistä asioista riippumatta aiempaa
lähempi yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa saattaa merkitä ratkaisevaa panosta,
jotta EU:n säädökset ovat entistä tehokkaampia ja vastaavat aiempaa paremmin EU:n
kansalaisten tarpeita.
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Evelyn Regner,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, esittelijä Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg on tuonut käsittelyyn kunnianhimoisen mietinnön. Jos kaikki
Euroopan lainsäädäntötyöhön osallistuvat elävät sen mukaan, olemme jo saavuttaneet
paljon. Viime kädessä kyse on Euroopan unionin lainsäädännön uskottavuudesta.
Tarkoituksena on parantaa sääntely-ympäristöä merkittävästi. Euroopan unionin
lainsäädännön on oltava entistä avoimempaa, yhtenäisempää ja tehokkaampaa.

Mietinnössä on kaksi erityisen tärkeää osatekijää. Lainsäädännön yksinkertaistaminen –
parempi säädöskäytäntö – ei saa johtaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisten
eurooppalaisten normien heikkenemiseen. Tältä osin parempaa säädöskäytäntöä on
tarkasteltava tiukasti yhdessä toisen aloitteen, järkevän tai paremman sääntelyn, kanssa.
Jokaiseen säädösaloitteeseen olisi liitettävä eturyhmien asianmukainen kuuleminen,
erityisesti jos sillä on vaikutusta työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan.

Lisäksi minulle, kuten jokaiselle tätä mietintöä käsitelleelle, on erityisen tärkeää, että
vaikutustenarviointijärjestelmä on erinomainen. Tarvitsemme järjestelmän, josta käy
selkeästi ilmi, että toteutettujen toimenpiteiden riippumattomuus ja uskottavuus on taattu.
Meillähän on joitakin erittäin huonoja kokemuksia. Ajattelen palveludirektiiviä ja tuolloin
erityisesti komission taholta tehtyä yksipuolista vaikutustenarviointia.

Lissabonin sopimuksessa on monialainen sosiaalilauseke. Minulle se on myös peruste
kiinnittää vaikutustenarviointijärjestelmässä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että
työmarkkinaosapuolia kuullaan perusteellisesti työllisyys- ja sosiaaliasioihin kohdistuvista
vaikutuksista, kuten jo mainittiin.

Alexandra Thein,    ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, mitä paremmalla
säädöskäytännöllä tarkoitetaan? Haluamme laatia yksinkertaisia ja avoimia lakeja, jotka
EU:n kansalaiset ja yritykset voivat ymmärtää. Tässä suhteessa on ennen kaikkea tärkeää
noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Haluamme säännellä EU:n tasolla vain
sellaisia asioita, joita ei voida säännellä kansallisella tai paikallisella tasolla.

Paremman säädöskäytännön tärkeä osatekijä on ennen kaikkea se, että suunniteltujen
säännösten vaikutuksesta on selkeä käsitys. Vain siten voimme saavuttaa parhaat
mahdolliset vaikutukset ja samalla pitää kielteiset vaikutukset mahdollisimman vähäisinä.
Tästä syystä komission on valmisteltava vaikutustenarviointi erittäin huolella. Tästä syystä
on oikein, että Euroopan parlamentin painostuksesta vaikutustenarvioinnin laatua
seuraamaan perustettiin riippumaton lautakunta. Lautakunnan on kuitenkin tarkoitus olla
vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille.

Yritykset, viranomaiset ja kansalaiset yhdistävät säännöt kustannuksiin, liittyivätpä ne
tietojen antamiseen, tuotteiden merkintöihin tai seurantavelvoitteiden täyttämiseen. Liian
korkeat kustannukset mitätöivät menettelyn hyödyt. Tästä syystä kunnianhimoinen
tavoitteemme, joka on myös oikea, on vähentää hallintokuluja vähentämällä byrokratiaa
25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on toimittava EU:n
tasolla, ja tavoitteen saavuttamiseen on hyvät mahdollisuudet. Tässä kohdin on kuitenkin
mainittava, että reilu kolmannes – jotkut väittävät, että jopa kaksi kolmannesta – EU:n
aiheuttamasta hallinnollisesta rasituksesta johtuu itse asiassa siitä, että jäsenvaltiot kerta
kaikkiaan säätävät liian monia tarpeettomia hallinnollisia ja byrokraattisia sääntöjä
saattaessaan EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista oikeutta. EU:n elinten ja jäsenvaltioiden
olisikin toimittava aktiivisesti yhdessä tarpeettoman byrokratian välttämiseksi. Myös
yhteisön oikeuden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä on tarkasteltava
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perusteellisesti ja aktiivisesti. Ennen kaikkea kansallisten parlamenttien on täytettävä
osallistumisvelvoitteensa Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Eva Lichtenberger,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa
komission jäsen, hyvät kollegat, jos 27 oikeusjärjestelmää joutuu vastakkain ja ne haluavat
tehdä yhteistyötä, vaikeuksia on odotettavissa. Tästä syystä EU:n lainsäädäntötyötä
kritisoidaan paljon, ja meidän on vastattava kritiikkiin. Vastauksen on sisällettäviä olennaisia
elementtejä, kuten vaikutustenarvioinnit, jotka ovat aidosti riippumattomia ja joissa otetaan
huomioon kaikki asianomaiset osapuolet, ei pelkästään taloutta, teollisuutta ja lobbaajia.
Tämä on mielestäni elintärkeää.

Toinen kohta, johon on kohdistettu erityisen voimakasta kritiikkiä, on yhteisön
lainsäädännön täytäntöönpano kansallisella tasolla. Erittäin monet vaikeudet syntyvät
nimenomaan tässä vaiheessa, kun EU:n lainsäädäntö saatetaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä, tai kenties koska niin ei tehdä. Tästä syystä uusia parannuksia on tehtävä
erityisesti tähän vaiheeseen, jotta kansalaisten huolenaiheisiin voidaan vastata tehokkaalla,
avoimella ja selkeällä tavalla. Kansalaisten valitukset ovat merkittävin kannustin uudistaa
EU:n lainsäädäntöä.

Sajjad Karim,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin kiittää
esittelijää tästä mietinnöstä ja sen sisällöstä.

Parempi säädöskäytäntö on elintärkeä haaste, jotta EU:n tulevaisuudella olisi
jäsenvaltioidemme kansalaisille merkitystä. Valitettavasti kuitenkin suuri osa tämän
parlamentin hyvistä säädöskäytännöistä mitätöityy ensinnäkin sen takia, että
lainsäädäntöömme sisältyy edelleen suuri määrä täysin tarpeettomia sääntöjä ja
hallinnollinen rasitus kohdistuu EU:n talouden selkärankaan eli pk-yrityksiin. On hyvä,
että komissio on tänään tässä parlamentissa tunnustanut tämän. Toiseksi komissio esittää
ajoittain melko älyvapaita aloitteita, joilla ei saavuteta mitään muuta, kuin että meidän
todellinen työmme jätetään huomiotta, kun nämä älyttömät ideat aivan oikein hyllytetään.

Lissabonin sopimuksesta eteenpäin siirryttäessä on kuitenkin tärkeää keskittyä moniin
kollegani esiin tuomiin kysymyksiin. Toissijaisuuden ja suhteellisuuden seurannan pysyvänä
esittelijänä voin ensinnäkin kertoa teille, että on varmasti elintärkeää saada kansalliset
parlamenttimme hoitamaan oikean osansa lainsäädäntöprosessissa, mutta ilman
asianmukaisia tulkkauspalveluja sitä osaa työstä ei tehdä niin hyvin, kuin se olisi mahdollista.

Olen tyytyväinen vaikutustenarviointien kehitykseen. Lisäksi olisi testattava kaikkien
asianomaisten osapuolten kuuleminen ja toissijaisuuden noudattaminen. Yhdyn mietinnön
vaatimukseen määritellä järkevä sääntely. Vaikutustenarvioinnit olisi alusta lähtien esitettävä
valiokunnassa, jotta parlamentti voi kertoa näkemyksensä komissiolle, ennen kuin arviointi
aloitetaan.

Lyhyesti sanottuna ryhmäni tukee erittäin voimakkaasti sitä, että siirrymme eteenpäin
seuraavin perustein: Euroopan unionin toimielinten on kunnioitettava toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteita. Jokaiseen säädösehdotukseen on sisällytettävä perusteet, joiden
mukaan voidaan todeta, että tämä on paras taso sääntöjen esittämiseen. Jokaiseen
säädösehdotukseen olisi liitettävä entistä riippumattomampi vaikutustenarviointi.
Komission olisi esitettävä kaikki vaikutustenarvioinnit valiokunnalle heti alussa. Lisäksi
meidän on varmistettava, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaista.

Morten Messerschmidt,    EFD-ryhmän puolesta . – (DA) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää
loistavasta työstä, johon sisältyy monia tärkeitä näkökohtia. Olen erityisen kiitollinen siitä,
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että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin on kiinnitetty niin paljon huomiota.
Valitettavasti joudumme vaikeroimaan sitä seikkaa, että Lissabonin sopimuksessa esitetyt
aikomukset eivät likimainkaan toteudu komission ehdotuksilla. On erittäin valitettavaa
nähdä, että pelkästään suhteellisuusperiaatetta käsittelevä kansallisten parlamenttien
valvontaa koskeva jakso on kokonaisuudessaan poistettu. Yhtä valitettavaa on, että
Lissabonin sopimusta ei ole toteutettu kokonaan sanomalla, että jos suuri enemmistö
parlamenteista haluaa pysäyttää säädöksen, koska se rikkoo toissijaisuusperiaatetta, niillä
pitäisi tietenkin olla mahdollisuus tehdä niin. Ainoa, mitä olemme pystyneet tuottamaan,
ovat keltaiset ja oranssit kortit. Menettely on todellisuudessa täysin tehoton, ja mitä tulee
kansallisten parlamenttien autonomiaan ja täysivaltaisuuteen, kyseessä on pikemminkin
vitsi kuin todellinen oikeudellinen väline.

Tämä on valitettavaa, mutta on mielestäni ilahduttavaa, että olemme nyt aloittaneet tämän
keskustelun, että olemme asettaneet nämä tärkeät tekijät keskipisteeseen. Komission nyt
aloittamassa prosessissa pääsemme toivottavasti myös tilanteeseen, jossa jäsenvaltioita
todella kunnioitetaan. Ei pidä vain todeta, että kansallisten parlamenttien näkemyksen
mukaan toissijaisuusperiaatetta on loukattu, vaan on myös tosiasiassa pysähdyttävä
miettimään, että siinä tapauksessa on löydettävä toinen tapa edetä.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Haluaisin jatkaa ennen minua puhuneiden kahden
kollegani mainitsemista seikoista, erityisesti uusista valtuuksista, joita kansallisilla
parlamenteilla on Lissabonin sopimuksen mukaan: ne voivat puuttua asiaan, jos ne katsovat,
että tietty säädös ei noudata erityisesti toissijaisuusperiaatetta. Se oli yksi Lissabonin
sopimuksen hienoista puolista ja sai paljon julkisuutta. Nyt on kuitenkin aika katsoa, oliko
kyseessä pelkkä populistinen syötti, jonka tarkoituksena oli saada lisää julkista tukea
Lissabonin sopimukselle.

Jos todella rehellisesti tarkoititte totta sanoessanne, että kansallisten parlamenttien on
osallistuttava sen määrittelyn, noudattaako tietty säädös toissijaisuusperiaatetta, on heti
laadittava menettely, jonka avulla kansalliset parlamentit voivat yhdistää voimansa ja
toimia yhdessä. Vaatimus, jonka mukaan tarvitaan kaksi kolmannesta kansallisista
parlamenteista, jotta voidaan tehdä tietyn säädöksen vastainen päätös, koska se ei ole
toissijaisuusperiaatteen mukaan, merkitsee, että tarvitaan melko suuri enemmistö. Jotta
tätä periaatetta voitaisiin todella soveltaa, tarvitaan yhdenmukaista menettelyä, jota kaikki
kansalliset parlamentit noudattavat. Vasta silloin sääntöä voidaan todella soveltaa. Vetoankin
puheenjohtajavaltio Belgiaan, jotta se toteuttaisi tämän suuntaiset toimenpiteet, kun se
isännöi kansallisten parlamenttien COSAC-konferenssia.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, olemme pitäneet tästä aiheesta
väsyttäviä puheita toistuvasti vuosi toisensa jälkeen tavalla tai toisella. Haluan muistuttaa
Monica Frassonin ja Manuel Medina Ortegan edellisillä vaalikausilla tekemästä työstä.

Haluan onnitella Lidia Geringer de Oedenbergia erinomaisesta mietinnöstä. Mielestäni
meidän on kuitenkin omaksuttava mietinnön erittäin tärkeän sisällön ja tavoitteiden lisäksi
myös henki, jossa mietintö on kirjoitettu ja jonka olisi vallattava jokainen Euroopan
unioniin osallistuva. Muussa tapauksessa lankeamme uudelleen kyllästyneinä toistamaan
puheitamme siitä, mitä tapahtuu ja kuinka kehnosti asiat ovat.

Tästä syystä katson, että komission jäsenen tänään esittämät kommentit osoittavat poliittista
tahtoa, ja ne ovat myös uskottavia. Uskon teitä, arvoisa komission jäsen, ja uskon, että
tämä mietintö ja teidän työnne edesauttavat suuresti 25 prosentin tavoitteen saavuttamista,
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samoin kuin muiden tavoitteiden, jotka on niin hyvin esitetty mietinnössä osana mietinnön
henkeä.

Martin Ehrenhauser (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluan sanoa pari sanaa
toissijaisuusperiaatteesta. Politiikkaa on periaatteen mukaan toteutettava alueellisella tai
paikallisella tasolla. Vain tällä tasolla politiikka on todella kansalaisten ymmärrettävissä,
ja välittömän demokratian tärkeä väline on todella mahdollista toteuttaa riittävästi vain
siellä. Se on toissijaisuusperiaatteen koko idea, ja juuri siitä syystä toissijaisuusperiaatteessa
edellytetään perusteltua lausuntoa. Meidän olisi siis esitettävä määrälliset ja laadulliset
perusteet sille, miksi politiikkaa toteutetaan EU:n eikä paikallisella tasolla.

Haluan nyt puuttua siihen, että tällä hetkellä juuri tämä perusteltua lausuntoa koskeva
vaatimus jätetään jatkuvasti huomioimatta. Joissakin tapauksissa komission kertomuksista
voidaan löytää tietoja, jotka osoittavat, että nämä tehtävät on jo toteutettu kansallisella
tasolla. Ei kuitenkaan esitetä riittäviä perusteita sille, miksi sääntely on parempi toteuttaa
EU:n tasolla.

Lissabonin sopimuksella käyttöön otettu oikeus valvoa toissijaisuutta on nähdäkseni
riittämätön, sillä kansallisilla parlamenteilla ei ole riittäviä valtuuksia, joten valvontaoikeus
on viime kädessä näennäinen. Kehotankin erityisesti komissiota noudattamaan paljon
entistä tiukemmin toissijaisuusperiaatetta ja ennen kaikkia noudattamaan riittävästi
perustellun lausunnon vaatimusta.

Edvard Kožušník (ECR).    – (CS) Kiitän esittelijää laadukkaasta mietinnöstä. Haluan
kommentoida muutamaa asiaa. Viime vuosina komissio on toteuttanut useita parannuksia
oikeudelliseen sääntelyyn, mistä olen henkilökohtaisesti erittäin mielissäni. Näin siitä
huolimatta, että näen omilla silmilläni, ettei komissio aina toimi haluamallani tavalla.
Joskus minusta tuntuu, että tässä kunnianarvoisassa toimielimessä oikea puolisko ymmärtää
käsitteen "parempi sääntely" täysin päinvastoin kuin vasen puolisko. Haluaisin myös tuoda
esiin Edmund Stoiberin johtaman, hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä
käsittelevän riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmän työn tulokset.

Yhdestä asiasta minun on oltava mietinnön kanssa eri mieltä, ja se on pyyntö lisätä
vaikutustenarviointilautakunnan työntekijöiden määrää. Mielestäni olisi parempi miettiä,
miten lautakuntaa voidaan tässä asiassa auttaa. Voimme esimerkiksi Euroopan parlamentin
nykyisen kapasiteetin puitteissa perustaa hallinnollisten rasitusten poistamista käsittelevän
valiokunnan. Se arvioisi osana toimintaansa vaikutustenarviointia, samalla kun se arvioisi
ehdotettujen oikeudellisten sääntöjen hallinnollisten rasitusten vähentämistä. Valiokunnan
toiminta helpottaisi komission vaikeaa tehtävää vaikuttamatta parlamentin
toimintakuluihin.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Haluan onnitella esittelijää ja myös kiittää komission
jäsentä hänen antamastaan tuesta. Eurooppalaisessa yhteistyössä ja parlamentissa on
alkanut Lissabonin sopimuksen tuloksena uusi aikakausi. Tehtävämme on aiempaa
merkittävämpi, mikä merkitsee myös vastuun lisääntymistä. On tärkeää käyttää
mahdollisimman tarkoin hyödyksi jokainen mahdollisuus antaa suosituksia lainsäädännön
laadun parantamiseksi. Erityisen tärkeitä mietinnön kohtia ovat ne, joissa vaaditaan
pk-yritysten ottamista entistä tehokkaammin mukaan vaikutustenarviointeihin. Yritysten
tukemiseen kuuluu kohtuullinen sääntelyjärjestelmä ja yksinkertainen hallinto.
Vaikutustenarviointia koskevat yhteenvedot auttavat parlamenttia työssään. EU:n
lainsäädäntö kulkee oikeaan suuntaan, kun se pitää toimielinten ja kansallisten
parlamenttien tehokasta yhteistyötä erityisen tärkeänä. Helmikuussa annettu parlamentin
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päätöslauselma takaa Euroopan parlamentille annettavat kattavat ja tasa-arvoiset
oikeudelliset tiedot.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
haluamme parantaa lainsäädäntötyötä, mutta toissijaisuutta koskeva pöytäkirja ei toimi:
alueellisten ja kansallisten parlamenttien osallistuminen ei ole toteutunut.

Komissio on omien tilastojensa mukaan lähettänyt unionin 27 jäsenvaltion kansallisille
parlamenteille 26 säädösaloitetta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan.
Mahdollisista 702 vastauksesta on kuitenkin saatu vain 52, eli vähän yli seitsemän
prosenttia.

Saaduista 52 lausunnosta kymmenen on Itävallasta, kaksi Tšekin senaatilta, yksi Espanjan
kongressilta, yksi Ranskan senaatilta, 18 Italian senaatilta, kolme Italian edustajainhuoneelta,
kaksi Puolan senaatilta ja 15 Portugalin parlamentilta.

Komissiolla ei sitä paitsi ole mitään tietoja siitä, kuinka alueelliset parlamentit ovat
osallistuneet lausuntojen laatimiseen ja hyväksymiseen, mikä sekin on Lissabonin
sopimuksessa vahvistettu mahdollisuus.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL).   – (LV) Kiitos, arvoisa puhemies. Yleisesti ottaen tuen
mielelläni mietinnön sisältöä, sillä jos parlamentti ja Euroopan unioni haluavat tarkkailla
ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia Euroopan unionin ulkopuolella, on sitäkin tärkeämpää,
että teemme niin myös unionin sisällä. Mielestäni meiltä usein puuttuu EU:n laajuisten
muun muassa ihmisoikeuksia koskevien asiakirjojen käytännön soveltamisen valvonta.
Viittaan vain yhteen tosiseikkaan. Latviassa, jota täällä edustan, pidetään parlamenttivaalit
2. lokakuuta. Oikeus äänestää parlamenttivaaleissa evätään yli …

(Puhemies keskeytti puhujan, koska hänelle varattu aika kului umpeen.)

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Haluaisin aluksi kiittää siitä, että komissio on, samoin kuin
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin valiokunnat – oikeudellisten asioiden valiokunta
ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta –, todennut, että Euroopan
unionin lainsäädännöllinen ympäristö on valtavan monimutkainen, monissa tapauksissa
kerrassaan vaikeaselkoinen ja että on tarpeen toteuttaa laajamittaisia toimenpiteitä sen
parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Olen tietoinen tehtävän vaativuudesta, sillä eri
jäsenvaltioiden hallinto- ja oikeusjärjestelmien erojen takia rakenteet ovat erittäin vaihtelevia
ja usein yhteensopimattomia. Tilanne ei kuitenkaan saa millään lailla heikentää kansalaisten
oikeusvarmuutta tai puuttua heidän oikeuteensa saada ongelmiinsa kohtuullinen ja pätevä
ratkaisu.

Jotta Euroopan unionin ja kansallisten oikeudellisten ympäristöjen keskinäistä riippuvuutta
voitaisiin paremmin ymmärtää, Euroopan unionin on ponnisteltava paljon aiempaa
enemmän sen varmistamiseksi, että lainsäädäntöprosessi ja sitä seuraava säädösten
täytäntöönpano on yksinkertaista ja avointa ja Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden
kansalaisten käsitettävissä.

Toinen tärkeä tehtävä on myös varmistaa korkealaatuisten akkreditoitujen instituutioiden
verkoston perustaminen, asiantuntijoiden erikoiskoulutus …

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, vaikuttaa siltä, että
lainsäädäntöprosessi siinä muodossa, kuin tämä parlamentti sen toteuttaa, olisi suunniteltu
estämään yksittäisiä jäseniä tekemästä yksilöllisiä arvioita.
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Säädösehdotukset ja tarkistukset kirjoitetaan uudelleen tai siirretään eri tarkistuseriin tai
jaetaan uudelleen viime hetkellä. Suurten puolueryhmien jäsenten, jotka haluavat
ajattelematta totella, ei tarvitse välittää tästä, koska he seuraavat sokeasti puolueen tai
ryhmän johdon antamia ohjeita.

Sen sijaan riippumattomasti ajattelevat joko suuriin tai pieniin ryhmiin kuuluvat Euroopan
parlamentin jäsenet, jotka haluavat tehdä riippumattoman arvion ennen äänestystä, joutuvat
joskus päättämään, osallistuvatko he äänestystä edeltävään aamun keskusteluun ja jättävät
ratkaisevan arvion tekemisen avustajilleen vai ovatko he poissa keskustelusta, jotta voivat
tehdä henkilökohtaisen päätöksen.

Näin ei saa johtaa demokraattista toimielintä.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää
mietinnöstä. Mietinnössä korostetaan aivan oikein olevan elintärkeää laatia yksinkertaisia
ja selkeitä lakeja, jotka EU:n kansalaiset voivat ymmärtää. Vaikka vetoammekin tämän
puolesta, me täällä Euroopan parlamentissa valmistelemme mietintöjä, julkilausumia ja
päätöslauselmia kielellä, joka on hyvin monimutkaista ja jota tavallisen kansalaisen on
vaikea ymmärtää. Monet laatimistamme asiakirjoista on laadittu käsittämättömällä
juristikielellä. Myös monet päätöslauselmat, joissa annamme kolmansille maille tietoa
arvoistamme ja puhumme ihmisoikeusloukkauksista, on kirjoitettu tällaisella kielellä.
Parlamentin olisi mielestäni liityttävä komission toteuttamaan selkeän kirjoittamisen
kampanjaan. Kampanjassa kerrotaan ihmisille, miten laatia selkeästi kirjoitettuja asiakirjoja.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Olen seurannut tätä erittäin tärkeää ja mielenkiintoista
keskustelua toimistostani käsin, ja haluan kiittää sekä Lidia Joanna Geringer de Oedenbergia
että teitä, Euroopan komission varapuheenjohtaja. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että
Euroopan komissio on perustanut korkean tason ryhmän, joka ohjaa Euroopan komissiota
byrokratian vähentämisessä.

Jokaisella maalla on oma kulttuurinsa, mutta se, että olette valinneet tämän korkean tason
ryhmän puheenjohtajaksi saksalaisen poliitikon Edmund Stoiberin, on oikein hyvä uutinen,
koska juuri Saksa näyttää esimerkkiä byrokratian vähentämisestä noudattamalla politiikkaa,
jota sovelletaan sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja. −  (EN) Arvoisa puhemies, yritän vastata
mahdollisimman moneen kysymykseen minulle varatussa ajassa, mutta aluksi haluaisin
kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä tästä selkeästä ja vahvasta sitoumuksesta
pyrkiä entistä järkevämpään ja parempaan sääntelyyn. Tätä juuri Euroopan unioni ja
jäsenvaltiomme tarvitsevat. Haluaisin myös kiittää esittelijää siitä, että hän on korostanut
komission valmistelemien vaikutustenarviointien käsittelyn tärkeyttä.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on muodostanut erittäin myönteisen
ennakkotapauksen, ja toivomme muidenkin valiokuntien käsittelevän vaikutustenarviointeja
yhtä säännönmukaisesti ja yksityiskohtaisesti kuin tämä valiokunta. Yritämme luonnollisesti
parhaamme mukaan edelleen parantaa vaikutustenarviointien laatua ja toimittaa ne yhdessä
säädösehdotuksen kanssa.

Se seikka, että ehdotettujen tarkistusten vaikutuksia on tutkittava, on hyvin tärkeä. Olen
iloinen siitä, että se on tuotu mietinnössä esiin. Hyvin usein tapahtuu niin, että lainsäädäntöä
ehdotetaan, ja siihen tehdään merkittäviä tarkistuksia, jotka usein hyväksytään kiireellä.
Se voi todella parantaa lainsäädäntöä, mutta meidän on muistettava, että se voi myös tehdä
säädöksistä paljon huonompia.
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Olen ehdottomasti samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka sanoivat, että tarvitsemme
puolueetonta arviointia. Juuri niin me yritämme komissiossa tehdä. Teemme hyvin läheistä
yhteistyötä Stoiberin ryhmän kanssa. Meillä on erittäin vahva arviointilautakunta, joka
pyrkii todella uuteen kulttuuriin komission sisäisten toimintatapojen osalta. Kielenkäyttö
on hyvin rauhallista, ja voin kertoa teille, että vaikutustenarviointilautakunta hylkää yli
30 prosenttia asiaankuuluville osastoille lähetetyistä ehdotuksista ja palauttaa ne
paranneltaviksi, jotta lainsäädännön laatua voidaan lisätä.

Pk-yritysten osalta keskustelimme muistaakseni kaksi päivää sitten siitä, kuinka tärkeää
on vähentää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rasitusta, jotta ne voivat hyötyä
sisämarkkinoista. Olen hyvin iloinen voidessani kertoa teille, että tavoite hallinnollisen
rasituksen vähentämisestä 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä ylitetään ehdottomasti.

Näen, että puheaikani on lopussa, joten haluan vielä kerran kiittää esittelijää erittäin
laadukkaasta mietinnöstä ja kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä sitoutumisesta järkevään
ja parempaan lainsäädäntöön.

Puhemies. −    (EN) Hyvä Maroš Šefčovič, itse asiassa komissiolla ei ole aikarajoitusta, vaan
se on itsesäännelty. Ehkei minun pitäisi kertoa tätä teille, sillä on hyvä, että komission
jäsenet luulevat puheaikansa olevan rajoitettua. Näin he säätelevät itse oman puheaikansa
kohtuulliseksi, mutta näin on joka tapauksessa asian laita.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    esittelijä . – (PL) Haluan keskustelun päätteeksi
ilmaista vilpittömät kiitokseni kaikille kollegoilleni ja Maroš Šefčovičille hedelmällisestä
keskustelusta. Olen iloinen siitä, että minulla oli tänä vuonna mahdollisuus käsitellä
parempaa säädöskäytäntöä koskevaa mietintöä, koska kyseessä on ensimmäinen vuosi
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ja samalla vuosi, jona Eurooppa-neuvosto
hyväksyi EU 2020 -strategian. Kumpikin asiakirja vaikuttaa moneen paremman
säädöskäytännön näkökohtaan, ja mietintö tarjosi hyvän mahdollisuuden käsitellä näitä
asioita. Mietinnön valmistelun aikana tapasin monia eri ryhmiä ja yritin kuunnella sekä
liikemaailman että työntekijäryhmien ja EAY:n kaltaisten ammatti- ja ammattialajärjestöjen
mielipiteitä.

Käsittääkseni täydellinen konsensus oikeudellisten asioiden valiokunnan äänestyksessä
osoittaa, että olemme onnistuneet löytämään oikeudellisen kompromissin kaikkien
poliittisten ryhmien odotusten välille. Haluan kiittää kaikkia kollegoja ensiluokkaisesta
yhteistyöstä, ja haluan lisätä, että yhteistyö oli poikkeuksellista, koska se koski kaikkia
poliittisia ryhmiä, mikä on tässä parlamentissa harvinaista. Toivon myös tämänpäiväisen
istunnon äänestyksessä suotuisaa lopputulosta.

Puhemies.   − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Nessa Childers (S&D),    kirjallinen. – (EN) Komission tekemien vaikutustenarviointien
pitäisi varmistaa, että tuottamamme lainsäädäntö on hyvälaatuista, ja siitä syystä meille
on tärkeää varmistaa, että ne itse ovat hyvälaatuisia.

Seuraavien pääperiaatteiden olisi ohjattava vaikutustenarviointeja: Ne toimivat oppaana
lainsäädäntötyössä, eikä niiden pidä korvata tai estää poliittisesti vastuullisesti
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päätöksentekijöiden tehtävää. Kustannus-hyötyanalyysin ei pidä sisältää vain taloudellisia
näkökohtia, vaan myös sosiaaliset sekä terveyteen ja ympäristöön liittyvät vaikutukset.

Riippumattoman vaikutustenarviointilautakunnan osalta paras menetelmä olisi mielestäni
varmistaa, että siihen kuuluu useita sidosryhmiä, jotka ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa,
joten eturistiriidat vältetään. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, lautakunnan alun
alkaen hylkäämien arviointien suuri määrä (yli 30 %) kertoo siitä, että komission yksiköiden
on parannettava laatua edelleen. Lautakunnan ei tietenkään pidä tehdä poliittisia arviointeja
vaan ainoastaan antaa tietoa prosessiin. Lopuksi haluan pyytää lautakunnan puheenjohtajaa
tulemaan ympäristövaliokunnan kuultavaksi vuosittain sen jälkeen, kun lautakunta on
julkaissut vuosikertomuksensa.

Joanna Senyszyn (S&D),    kirjallinen. – (PL) Joka vuosi keskustelemme siitä, miten tehdä
unionille parempia lakeja. Sillä ainoastaan selkeä, yhtenäinen ja helppotajuinen lainsäädäntö
voidaan varmuudella panna tehokkaasti täytäntöön jäsenvaltioissa. Hallinnollisten rasitusten
vähentämisen alalla erityisen tärkeää aineistoa sisältyy e-Commission 2006–2010
-aloitteeseen, samoin kuin vuoden 2010 digitaalistrategiaan, jolla pyritään nykyaikaistamaan
hallintoa Euroopassa. Sähköinen viestintä on jo todellisuutta elämässämme, ja niin on
myös tulevaisuudessa. Sähköisen viestinnän ansiosta säästämme aikaa, poistamme monia
hallinnollisia esteitä ja vähennämme luonnonvarojen käyttöä, ja sitä kautta suojelemme
ympäristöä entistä tehokkaammin. Tästä syystä meidän on keskitettävä ponnistelumme
ja voimavaramme sen käytön levittämiseen siten, että muistamme auttaa vammaisia ja
ikääntyneitä, jotta heidän elämänsä olisi helpompaa. Vetoamme säännöllisesti Euroopan
komissioon, jotta tämä yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi uusien EU-välineiden käyttöä, kuten
Euroopan globalisaatiorahaston ja EU:n solidaarisuusrahaston. EU:n toimielinten reagointi
luonnonkatastrofeihin ja vakaviin talousvaikeuksiin jäsenvaltioissa on edelleen liian
joustamatonta ja liian hidasta. On korkea aika kehittää uusia välineitä kopioimatta vanhoja
puutteita. Lainsäädännön tehokkuuteen vaikuttaa selkeän ja ymmärrettävän kielen lisäksi
tapa, jolla siitä tiedotetaan ja jolla se pannaan täytäntöön.

Rafał Trzaskowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Meillä on edessämme suuri haaste, joka sopii
täydellisesti mietinnön aiheeseen. Haaste on antaa kansalaisten käsiin Euroopan
kansalaisaloite – väline, joka antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan EU:n
asialistaan. Asiaa käsittelevässä keskustelussa puhumme kaikki tarpeesta yksinkertaistaa
tätä välinettä mahdollisimman paljon, jotta kansalaiset tuntevat, että heillä on aito
mahdollisuus toteuttaa ehdotuksensa juuttumatta monimutkaisiin EU-menettelyihin.
Toisaalta haluamme suojella tätä välinettä väärinkäytöltä ja samalla suojata Euroopan
komissiota liialta kuormitukselta. Mahdollisimman yksinkertaisen menettelyn ja tiettyjen
standardien ylläpidon välillä vallitsee jännite. Meidän tehtävämme on löytää oikea tasapaino.

3. Postipalvelut

Puhemies.   – (ES) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Brian Simpsonin liikenne- ja
matkailuvaliokunnan puolesta komissiolle esittämästä suullisesta kysymyksestä
(O-0114/2010), jonka aiheena on direktiivin 2008/6/EY täytäntöönpano postipalvelujen
sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta (B7-0458/2010).

Brian Simpson,    laatija.  −  (EN) Arvoisa puhemies, puhun liikenne- ja
matkailuvaliokunnan puolesta. Minulla on kunnia toimia valiokunnan puheenjohtajana.
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Ne, jotka ovat seuranneet postipalvelujen vapauttamista, tietävät, kuinka pitkäksi venynyt
prosessi siitä on tullut. Parlamentti halusi jo 1980-luvun loppupuolella varmistaa, että
markkinoiden vapauttaminen ei vaikuttaisi haitallisesti työehtoihin ja että EU:n kansalaisille
taattaisiin yleiset postipalvelut.

Nykytekniikka on mullistanut tavan, jolla ihmiset viestivät keskenään, mutta loppujen
lopuksi kansalaiset haluavat, että postinjakajat jakavat postimme päivittäin.

On lähdettävä siitä, että postipalveluissa ei ole kyse pelkästään taloudellisista näkökohdista.
Kyseessä on sosiaalinen palvelu, jota on tuettava.

Direktiiviä 2008/6/EY, jolla postipalvelujen sisämarkkinat toteutetaan 31. päivään
joulukuuta 2010 mennessä, on tarkasteltava tältä näkökannalta.

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan komissiolle esittämän suullisen kysymyksen tarkoituksena
on muistuttaa komissiota voimakkaasti takeista, jotka parlamentti direktiivissä asetti ja
jotka koskevat sosiaalista suojelua ja yleispalvelun tarjoamista ja rahoittamista.
Tarkoituksena on myös muistuttaa jäsenvaltioita, että niiden velvollisuutena on suojata
kumpaakin näistä aloista eikä vain jättää lainsäädäntöä huomiotta, kuten ne ovat tehneet
rautateiden vapauttamisen suhteen.

Tästä johtuu parlamentin vaikea pulma. Ensinnäkin epäilemme, että komissio ei pane
täytäntöön näitä direktiivin 2008/6/EY tärkeitä näkökohtia, vaan sen sijaan ajaa erittäin
innokkaasti direktiivin taloudellisen vapauttamisen puolta. Toiseksi epäilemme, että
jäsenvaltiot etenevät etanan vauhtia, eivät tee mitään postin työntekijöiden ja postipalvelujen
suojelemiseksi eivätkä rahoita yleispalvelua riittävästi.

Tästä syystä on neljä selkeää kysymystä, jotka vaativat komissiolta neljä selkeää ja
yksiselitteistä vastausta. Kysymykset on esitetty tässä suullisessa kysymyksessä.

Emme halua vastaukseksi komission teknisiä ammattipuheita tai lainauksia eri
perussopimuksista jne. Valiokuntani tuntee perussopimukset erittäin hyvin. Vaadimme
takeet siitä, että direktiivissä 2008/6/EY sovitut asiat pannaan täytäntöön, kaikkien alojen
postityöntekijöiden suojelu mukaan luettuna.

Vaadimme takeet yleispalvelusta. Haluamme nähdä tutkimukset, joita direktiivissä vaaditaan
yleispalvelun tarjoamisen kustannuksista, tai vähintään tietää niiden valmistumispäivän.
Haluamme, että komissio suorittaa täydellisen vaikutustenarvioinnin postimarkkinoiden
vapauttamisesta ja vaikutuksista, joita sillä on koko alaan, ei pelkästään alan taloudellisten
näkökohtien kannalta.

Lopuksi voidaan kysyä, miksi tämä suullinen kysymys on otettu parlamentin käsiteltäväksi
juuri nyt. Surullista kyllä, vastaus on epäilys – jopa epäluulo –, että kun monien vuosien
jälkeen on päästy alan täydelliseen vapauttamiseen, jäsenvaltiot jättävät huomiotta
direktiiviin sisältyvät sosiaaliset ja palvelun tarjoamista koskevat artiklat ja komissio sallii
niiden tehdä sen.

Tätä ei voida millään hyväksyä. Me parlamentissa emme ole valmiita hyväksymään, että
postipalveluja kohtaa samanlainen romahdus kuin rautatiealaa. Jäsenvaltioiden on
noudatettava kaikkia direktiivin 2008/6/EY säännöksiä, ja komission on valppaasti
valvottava, että ne tekevät niin.

Jos näin ei tehdä, kyseessä on meidän mielestämme virkavelvollisuuden laiminlyönti.
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Michel Barnier,    komission jäsen . – (FR) Arvoisa puhemies, hyvä Brian Simpson, hyvät
parlamentin jäsenet, olen nyt ollut Euroopan komission jäsen noin seitsemän tai kahdeksan
kuukautta. Olette usein kuulleet minun toteavan, myös tässä istuntosalissa kuulemiseni
yhteydessä 13. tammikuuta, että olen henkilökohtaisesti aina ollut ja tulen jatkossakin
olemaan sitoutunut julkisten palvelujen säilyttämiseen ja suojeluun sekä siihen, että
sisämarkkinat sovitetaan yhteen kansalaisten tarpeiden kanssa – olenhan yksi asiasta
vastaavista ihmisistä.

Minulla on mahdollisuus toistaa tämä, kun sisämarkkinoiden toimenpidepaketti esitellään
lokakuussa. Me – samoin kuin te – haluamme kehittää ja viedä eteenpäin sisämarkkinoita
tätä taustaa vasten. Se on työllisyysmahdollisuus, koska sen inhimillistä ja sosiaalista
ulottuvuutta ja omaltani osaltani julkisten ja yleishyödyllisten palvelujen suojelua pidetään
todella tärkeinä. Tästä syystä suhtaudun myönteisesti kysymykseen, jonka esitätte
kollegojenne puolesta, jäsen Simpson.

Postipalvelujen uudistus on hyvin tärkeä hanke, joka on ollut käynnissä pitempään kuin
vain muutaman kuukauden. Työ aloitettiin kauan sitten. Markkinat avataan kokonaan
1. tammikuuta 2011 16 jäsenvaltiossa, mikä merkitsee 95:tä prosenttia EU:n postimäärästä.
Toistan: tätä uudistushanketta on harkittu huolella. Se on vaiheittainen uudistus, josta
ilmoitettiin vuonna 1992 vihreässä kirjassa. Lisäksi uudistus on vahvistettu kolmessa eri
direktiivissä ja validoitu monissa peräkkäisissä demokraattisissa prosesseissa.

Haluaisin myös huomauttaa, että kolmas ja viimeisin direktiivi, jonka te, Brian Simpson,
tunnette hyvin monista syistä, annettiin vuonna 2008 Euroopan parlamentin tuella ja
ministerineuvoston valtavalla enemmistöllä. Uudistuksen puolesta äänesti 25 jäsenvaltiota,
ja se on siten toteutettu kohtalaisen avoimesti. Sitä ei ole toteutettu salaa eikä sattumalta;
se on toteutettu, koska se vastaa tarvetta antaa alalle mahdollisuus kehittyä, innovoida,
liikkua eteenpäin ajan mukana ja vastata aiempaa paremmin käyttäjien – sekä kansalaisten
että yritysten – odotuksiin. Tämä ala on joka suhteessa hyvin tärkeä. Joitakin lukuja
esittääkseni, sen liikevaihto on 95 miljardia euroa ja se vaikuttaa suoraan tai välillisesti
viiteen miljoonaan työntekijään. Sisämarkkinoiden toteuttaminen takaa nähdäkseni, että
ala innovoi ja sopeutuu muutokseen ja sitä kautta saavutetaan taloudellista kasvua ja
parempia palveluja, jotka on suunniteltu täyttämään kansalaisten tarpeet entistä
täydellisemmin, kunhan vapauttaminen toteutetaan jäsennellysti ja tuetulla tavalla.

Toimijoilla on kehittyvien sosiaalisten ja taloudellisten toimintatapojen takia ilmeisiä
haasteita, mutta olemme unionissa onnekkaita, koska olemme pitkään valmistelleet
postialan kehitystä sitoutumalla minun näkemykseni mukaan johdonmukaiseen, harkittuun
ja asteittaiseen uudistukseen. Ala kehittyy nopeasti. Uudet tekniikat muuttavat
perusteellisesti tapaa, jolla viestimme. Sähköinen korvike -ilmiö valtaa alaa. Se on
yksinkertaisesti tulosta eurooppalaisten uusista toimintatavoista. Tähän on lisättävä
kokemiemme talous- ja rahoituskriisien vaikutukset.

Hyvät parlamentin jäsenet, tämä kaikki huomioon ottaen kuka voisi vilpittömästi ajatella,
että huolella harkittu prosessi, jota pidetään toivottavana ratkaisuna, voitaisiin yhtäkkiä
lykätä tulevaisuuteen? Ei ainakaan komissio, ja tähän on vähintään kolme syytä. Ensinnäkin
vuoden 1992 vihreän kirjan tavoitteiden saavuttaminen on Euroopan unionille tärkeä
keino päästä ulos alaa vaivaavasta kriisistä. Me tarvitsemme tehokkaita toimijoita, jotka
luokitellaan maailman parhaisiin, me tarvitsemme laadukkaita postipalveluja ja järkevän
ja tehokkaan sääntelyjärjestelmän.
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Toiseksi olemme näillä direktiiveillä luoneet vakaan sääntelyjärjestelmän, joka nojautuu
toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaan. Ne tekevät yhteistyötä
säännöllisesti ja aiempaa paljon tuottavammin. Markkinan vapauttaminen tapahtuu siis
valvotulla tavalla. Hyvä Brian Simpson, kansallisilla sääntelyviranomaisilla on erityisesti
tehtävänä varmistaa, että yleispalveluvelvoitteet, joihin olen hyvin sitoutunut, täytetään
todella asianmukaisesti ja saavat tarvittavan rahoituksen.

Epäröinti tässä vaiheessa, kun uudistus on jo hyvin pitkällä, aiheuttaisi laajalti oikeudellista
epävarmuutta, joka ei hyödyttäisi ketään. Se vahingoittaisi paitsi uusia postimarkkinoille
tulijoita, myös kaikkia muita alan toimijoita. Prosessin keskeyttäminen syöksisi meidän
mielestämme alan tilanteeseen, jossa olisi vain pakko odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu.
Kaikki toiminta olisi mahdotonta.

Ymmärrän täysin kaikki työllisyyteen ja työehtoihin liittyvät huolenaiheet. Hyvät
parlamentin jäsenet, tiedän, kuinka tärkeä postiala on EU:n työllisyyden kannalta.
Kolmannessa direktiivissä annetaan jäsenvaltioille merkittävästi liikkumavaraa
vapauttamisen ja sosiaalisten vaatimusten yhteen sovittamiseksi, ja saanen muistuttaa
teille, että direktiivin mukaan – tämä on ainoa viittaukseni tekstiin, jäsen Simpson –
sosiaaliset näkökohdat olisi otettava asianmukaisesti huomioon valmisteltaessa
postimarkkinoiden avaamista.

Hyvä Brian Simpson, olen samaa mieltä siitä, että velvollisuutemme on varmistaa, että
kaikki vaatimukset ja edellytykset täytetään kokonaan. Komissio esittää vuonna 2013,
kun kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat toteuttaneet uudistuksen, virallisen arviointikertomuksen
parlamentille ja neuvostolle. Muita tutkimuksia julkaistaan jo sitä ennen. Lisäksi haluan
osoittaa, kuinka tärkeitä huolenaiheenne ovat minulle henkilökohtaisesti komission
jäsenenä, samoin kuin puheenjohtaja Barrosolle. Ilmoitankin teille, että aion vuonna 2011
perustaa yhteistyöryhmän käyttäjien vuoropuhelua varten, vaikka minulla ei ole mitään
velvoitetta tehdä niin. Sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä perustetaan parhaillaan.
Yhteistyöelimen lisäksi ja rinnalle haluan perustaa käyttäjien yhteistyöryhmän, jotta
yritykset, kansalaiskäyttäjät, ammattiliitot, joilla on hyvin tärkeä tehtävä, ja tietysti
parlamentti voivat kokoontua saman pöydän ääreen ja keskustella siitä, mitä kentällä
tapahtuu, kuulla arviointikomitean kertomuksen ja toteuttaa säännöllisesti – määräajoista
on vielä päätettävä – arviointeja ja käydä vuoropuhelua sen tarkistamiseksi, että eri postialan
reformit toteutetaan moitteettomasti.

Tämä on takuu, jonka annan teille, hyvä Brian Simpson ja arvoisat parlamentin jäsenet, ja
aion henkilökohtaisesti varmistaa, että käyttäjien vuoropuhelua käyvä ryhmä toimii
asianmukaisesti ja avoimesti.

Markus Ferber,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät kollegat, toisen ja kolmannen postipalveludirektiivin esittelijänä olen luonnollisesi
erityisen tyytyväinen siitä, että tämä asia on esityslistalla tällä vaalikaudella, koska mielestäni
on tärkeää myös tietää, mitä olemme saavuttaneet sen jälkeen, kun vihreä kirja otettiin
käsittelyyn vuonna 1992, kuten komission jäsen mainitsi.

Olemme onnistuneet merkittävästi parantamaan postipalvelujen laatua koko Euroopassa.
Muistan edelleen, kuinka kaksi vaalikautta sitten tässä istuntosalissa totesin olevan aivan
tavallista, että lomailijat saapuvat kotiin ennen kuin postikortit, joita he olivat lähettäneet
rakkailleen. Tilanne on nyt muuttunut. Rajat ylittävien postipalvelujen laatu on parantunut
huomattavasti. Postipalvelujen laatu on parantunut merkittävästi jäsenvaltioiden sisällä.
Kun koko Euroopassa on yhdenmukainen yleispalveluvelvoite, olemme onnistuneet
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parantamaan merkittävästi myös postipalvelujen saatavuutta, ja niillä alueilla, joilla se oli
ennestään hyvä, olemme onnistuneet säilyttämään entisen tason. Se on myös tärkeää, ja
sekä komission jäsen että valiokuntamme puheenjohtaja mainitsivat sen.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden enemmistössä postipalvelut vapautetaan täydellisesti
1. tammikuuta 2011, ja on tietenkin tärkeää, että yleispalvelu varmistetaan kolmannen
direktiivin täytäntöönpanossa pysyvällä perustalla. Haluan korostaa sitä, mitä kysymyksessä
todettiin samanaikaisesta vaatimuksesta – joka olikin kolmannen direktiivin Conditio sine
qua non –, jonka mukaan markkinoiden vapauttaminen ei saa johtaa työehtojen
heikentämiseen, vaan voimassa olevia sosiaalisia normeja ja suojelumekanismeja on
edelleen sovellettava jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 2011 jälkeen. Varmistamme tietenkin,
että näin tapahtuu.

Tänään käsiteltävän suullisen kysymyksen lisäksi komissio on velvoitettu toimittamaan
meille selvityksiä. Luemme ne hyvin huolellisesti, arvoisa komission jäsen, ja tarvittaessa
teemme asiaankuuluvat päätelmät.

Saïd El Khadraoui  , S&D-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, kiitän teitä vastauksistanne ja pyrkimyksestä muodostaa vuoropuhelua käyttäjien
kesken. Ryhmämme katsoo, että tarvitaan kuitenkin enemmän. Kuten varmasti tiedätte,
olemme aina suhtautuneet postidirektiiviin kriittisesti. Alan tehokkuuden ja
elinvoimaisuuden lisääminen vaikuttaa kiitettävältä tavoitteelta, mutta mielestäni on kaksi
olennaista tekijää, joita ei ole riittävästi kehitelty tai joista ei ole annettu riittäviä takeita.
Niitä ovat sosiaaliset näkökohdat – työehdot – ja yleispalvelun rahoittaminen, jota ainakin
direktiivin mukaan on jatkettava. Nämä kaksi näkökohtaa liittyvät läheisesti yhteen.

Sosiaalisen näkökohdan osalta toteamme, että pallo on annettu jäsenvaltioille mutta että
mahdollisuuksia luoda tasa-arvoiset toimintaedellytykset entisten monopolien ja alan
uusien toimijoiden välille käytetään tuskin lainkaan. Tämä on iso virhe, sillä kilpailua ei
käydä innovaatioiden ja innovatiivisten käsitteiden perusteella vaan pikemminkin
kustannusleikkausten avulla, kun alan työvoimakustannukset ovat noin 70 prosenttia
tuotantokuluista. Käytännössä näemme, että postinkantajat korvataan ihmisillä, joilla on
epävarmat työsopimukset, alemmat palkat ja vähemmän turvaa. Emme halua tällaista
Eurooppaa.

Tähän asti monopoli on rahoittanut yleispalvelun eli velvoitteen taata kotiinkuljetus
jokaisena arkipäivänä myös harvaan asutuilla alueilla. Toisin sanoen suuret asiakkaat ovat
rahoittaneet tavallisille kansalaisille annettavaa palvelua. Käytännössä tämä on nyt
korvattava valtionavulla ja kaiken lisäksi seuraavina lähivuosina vallitsevassa erittäin
vaikeassa budjettitilanteessa, joten on syytä pelätä rahoituksen olevan vaarassa.

Näin ollen haluaisin esittää seuraavat kysymykset, arvoisa komission jäsen. Oletteko samaa
mieltä siitä, että yksi direktiivin tärkeimmistä tavoitteista, eli sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden edistäminen, on tätä taustaa vasten vaikea saavuttaa? Toiseksi, viittaatte
vuoden 2013 kertomukseen, mutta ettekö voisi lyhyemmällä aikavälillä tehdä
yksityiskohtaista analyysia siitä, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi
kansallista lainsäädäntöä erityisesti mainitsemieni kahden näkökohdan suhteen: sosiaaliset
näkökohdat ja yleispalvelu? Viimeiseksi haluan lisäksi kysyä, kuinka komissio aikoo
vahvistaa alan sosiaalista vuoropuhelua EU:n tasolla ja tehdä aloitteita, jotta alan kaikilla
työntekijöillä on sosiaalialalla tasavertaiset mahdollisuudet.
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Gesine Meissner,    ALDE-ryhmän puolesta . – (DE) Arvoisa puhemies, elämme Euroopassa,
jossa toivomme ihmisten voivan elää yhdessä onnellisina ja saavan käyttöönsä kaikki heille
tärkeät elämän alat. Kuten hyvin tiedätte, Euroopan väestörakenne on parhaillaan
muuttumassa. Tulevaisuudessa monilla alueilla elää vähemmän ihmisiä kuin nyt. Haluamme
kuitenkin, että kaikille kansalaisille tarjotaan palvelut, joita he vaativat ja tarvitsevat
voidakseen osallistua yhteiskuntaan. Niihin kuuluu erittäin tärkeänä osana postipalvelu,
joka on tarkoitus taata yleispalvelun avulla.

Ensinnäkin on kysyttävä, kuinka voimme varmistaa palvelun tarjoamisen etäisillä
maaseutualueilla, ja vielä kohtuulliseen hintaan, kun valtion kirstussa on vain vähän rahaa.
Lisäksi tarvitsemme ihmisiä jakamaan postin, ihmisiä, joille maksetaan siitä kohtuullinen
palkka. Tämä ei ole jäsenvaltioille yksinkertainen tehtävä. Olemme kuitenkin päättäneet,
että juuri tätä me haluamme, ja te, arvoisa komission jäsen, olette ilmoittanut, että myös
jäsenvaltioiden suuri enemmistö on hyväksynyt sen. Meidän on nyt tehtävä mahdolliseksi
myös, että käyttäjät voivat valittaa. Näen tässä ongelman, jota ei ole vielä mainittu.
Direktiivissä kuitenkin todetaan, että kansalaisten käytössä pitäisi olla elin, jolle he voivat
valittaa, jos jokin menee pieleen. Ei myöskään ole helppoa ylläpitää tätä varten
asianmukaista infrastruktuuria, varsinkaan alueilla, joilla on vähän ihmisiä.

Komission jäsen Barnier, sanoitte, että olette virassa vielä uusi ja että ainakin otatte kaiken
huomioon. Uskon teitä. Teidän on kuitenkin ymmärrettävä, että olemme varsinkin liikenne-
ja matkailuvaliokunnassa äärimmäisen skeptisiä. Brian Simpson totesi, että sama tapahtui
rautatiepaketin yhteydessä – edellinen komissio vastasi sen täytäntöönpanon seurannasta
–: käytännössä mitään ei toteutettu eikä mitään tapahtunut. Muillakaan aloilla asiat eivät
ole aina edenneet haluamallamme tavalla. Tiedän sen, koska osallistuin aiemmin politiikkaan
myös Saksassa. Tehdään erittäin hyviä päätöksiä, joista kaikki ovat samaa mieltä. Sen
jälkeen kukaan ei ajattelekaan tarkistaa, mitä pannaan täytäntöön tai pannaanko asiat
täytäntöön nopeasti EU:n kansojen ja työntekijöiden edun mukaisesti. Sitä me haluamme
teiltä. Osoittakaa siis meille, että voimme luottaa teihin. Olemme erittäin tyytyväisiä, jos
osoittaudutte luottamuksen arvoiseksi.

Isabelle Durant,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, en tietenkään kiistä postimarkkinoiden vapauttamista koskevien eri direktiivien
hyväksymiseen johtaneen prosessin demokraattista ja avointa luonnetta. En myöskään
kiistä sitä, että on tärkeää seurata niiden soveltamista. Mielestäni on kuitenkin aivan yhtä
demokraattista ja avointa jossakin kohdin tosiasiallisesti arvioida direktiivin ja sen
soveltamisen vaikutuksia. Luulen, että jäsenvaltioiden välillä on luultavasti vähäisiä eroja,
mutta en usko, että voimme puhua postipalvelun parantamisesta tai postipalvelun
saatavuuden parantamisesta EU:n kansalaisten kannalta.

Puhuitte harkitusta ja tukea antavasta asenteesta. On mielestäni kohtuullista todeta, että
yksityiset toimijat ovat keskittymässä ja sitä kautta syntymässä on eräänlainen oligopoli
sen sijaan, että julkinen monopoli olisi purettu ja saatu aikaan kilpailua, kuten oli
suunniteltu. En ole varma, oliko tulos tarkoitettu.

Puhuitte prosessin tukemisesta. Mitä sääntelykäytäntöjä sovelletaan? Olen tyytyväinen
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeen, mutta haluaisin, että selkeästi ymmärrettäisiin,
millainen on hyvä sääntelykäytäntö, koska järjestelmässä on monia puutteita.

Viimeiseksi totean EU:n työllisyydestä, että yhdyn kollegaani Saïd El Khadraouihin
korostamalla, että perustettavat uudet työpaikat ovat erittäin suurelta osin epävarmoja,
kun taas työpaikkojen menetykset ovat säännönmukaisia.
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Olen tyytyväinen siihen, että perustatte pyöreän pöydän, jotta kaikki asiaan osalliset voivat
osallistua vuoropuheluun. Jos haluamme, kuten te, sovittaa yhteen sisämarkkinat ja
kansalaiset, postipalveluiden avaaminen on todella koulukirjaesimerkki, jonka avulla
voidaan osoittaa sen olevan mahdollista. Se kuitenkin edellyttää ensisijaisesti tulosten ja
kentällä nähtävissä olevien vaikutusten tapauskohtaista arviointia. Ette te – tai muutkaan
– ole asettaneet tätä tavoitteeksi. On aika arvioida tilannetta, ennen kuin siirrymme
eteenpäin ja luomme tosiasiassa entistä suuremman aukon EU:n kansalaisten ja heidän
postipalvelujensa välille.

Cornelis de Jong,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen Barnier, kuten hetki sitten mainitsitte, totesitte viran vastaan ottaessanne, että antaisitte
sisämarkkinoille entistä sosiaalisemman ulottuvuuden. Myös professori Monti korosti tätä
voimakkaasti raportissaan, ja siihen on suhtauduttava myönteisesti. Mutta mikä tilanne
on todellisuudessa? Eilen, kun sadat postinkantajat osoittivat mieltään tämän rakennuksen
ulkopuolella, hollantilainen postinkantaja kertoi, että hän oli jo 55 vuotta vanha, oli ollut
postilaitoksen palveluksessa vain 20 vuotta ja oletti siksi olevansa ensimmäisten joukossa,
jotka TNT Post irtisanoo ensi vuonna. Hän ei ole yksin. TNT Post irtisanoo Alankomaissa
kaikki postinkantajansa, pelkästään ja yksinkertaisesti siksi, että sen on nyt pakko
kamppailla sellaisten kilpailijoiden kanssa – ja vielä lisäksi kilpailijoiden sen omasta
tytäryrityksestä – jotka käyttävät "joustavia" tilapäistyöntekijöitä. Nämä jakavat postin
paljon alemmalla palkalla kuin vakinaiset työntekijät. Puhumme noin 15 000 irtisanotusta
ammattimaisesta postinjakajasta, jotka ovat luotettavia ja joille voimme postimme uskoa
ja jotka monissa tapauksissa ovat tehneet työtä jo vuosikymmeniä. Hyvä komission jäsen,
miksi ette ole koskaan teettäneet tutkimusta postimarkkinoiden vapauttamisen sosiaalisista
vaikutuksista, tai oikeastaan, miksi ette ole luovuttanut Euroopan parlamentille tutkimusta,
jonka olette jo rahoittanut ja joka on internet-sivustossa pique.at? Markkinoiden
vapauttamisella on dramaattiset seuraukset jokaiselle, joka lähettää tai saa postia.
Alankomaissa on useita yrityksiä, jotka jakavat postia pari kertaa päivässä tai keskellä yötä
ja toisina päivinä ei lainkaan, postikonttorit suljetaan suurin piirtein kaikki, ja
mainitsemanne sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, josta parlamenttia ei ole kuultu, on
viimeksi kehittänyt idean ottaa käyttöön poikkeuksellisen korkeat maksut ihmisille, jotka
asuvat saarilla tai vuoristoalueilla.

Arvoisa komission jäsen, voitteko viimein lähettää meille täydellisen tutkimuksen kaikista
markkinoiden vapauttamisen seurauksista postinkantajille ja palvelulle sinänsä, ja voitteko
viipymättä esittää ehdotuksen, jolla markkinoiden vapautuksen alkamispäivää lykätään –
moratorio siis –, kunnes meillä on nämä tiedot? Se antaisi sisämarkkinoille sosiaalisen
ulottuvuuden.

John Bufton,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, kun EU määräsi postialan
avattavaksi kilpailulle, se tuhosi elintärkeän palvelun Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Koska olemme itsenäinen kansakunta, postitoimistojamme hoiti Royal Mail. Sillä oli yhteys
kansallisiin säästöihin, lupamenettelyihin, sosiaaliturvaan ja eläkemaksujen keräämiseen,
vain muutamia mainitakseni.

Vuonna 1975 meillä oli 25 000 postitoimistoa. Nyt niitä on alle 12 000, vaikka väestö on
voimakkaasti lisääntynyt. Koska postitoimistot on pakotettu myymään voittoa tuottavat
haaransa, ne eivät ole enää voineet jatkaa toimintaansa ilman hallituksen tukea. Tuhannet
postitoimistot on suljettu, ja yhteisöt ovat menettäneet elintärkeiden palvelujen
käyttömahdollisuuden.
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EU:n postiuudistuksen mukaan hyvälaatuisia postipalveluja tulisi olla saatavana koko
unionissa. Meillä oli ne Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yritys oli vakaa, palvelu oli
tehokasta, hinnat olivat hallinnassa ja jokainen voi käyttää palveluja. Nyt ala on pirstaleina,
samoin kuin ihmisten usko siihen. On häpeä riistää Yhdistyneeltä kuningaskunnalta tehokas
julkinen palvelu pelkästään kilpailulakien tyydyttämiseksi. Haluatteko seuraavana yksityistää
myös terveydenhuollon? Yhdistyneelle kuningaskunnalle on annettava mahdollisuus
jättäytyä kokonaan tämän direktiivin ulkopuolelle.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, onnitteluni
Brian Simpsonille oikeiden kysymysten esittämisestä. Vapauttamisprosessi ei ole vielä
osoittanut, että se voi täyttää tavoitteet paremmasta saatavuudesta ja paremmasta laadusta
kohtuullisin hinnoin. Myös aiemmin perinteiset postiyritykset tarjosivat hyvää laatua
hyvään hintaan. Meidän on kuitenkin tunnustettava myös se tosiseikka, että perinteisiä
postipalvelujen tarjoajia on nykyaikaistettu, mikä on suurten rakennemuutosten kautta
lisännyt niiden tehokkuutta.

Mielestäni on äärimmäisen tärkeää ottaa eri näkökohdat huomioon. On esimerkiksi
elintärkeää, että työlainsäädäntöä noudatetaan edelleen, eli työehtoja ja palkkoja. Tätä
voidaan valvoa vain työehtosopimuksilla. Se on ainoa tapaa estää sosiaalinen polkumyynti.

Yleispalvelu on jo mainittu moneen kertaan: kirjeiden ja pakettien toimittaminen koko
Eurooppaan. Minäkin odotan, että komissio toteuttaa yleispalvelua koskevan tutkimuksen.
Lisäksi jokaisen maan on täytettävä velvoitteensa perustaa riippumaton
sääntelyviranomainen. Sääntelyvaatimusten lisäksi viranomaisen on seurattava henkilöstön
työehtoja ja käsiteltävä asiakkaiden valituksia. Jotta tämä olisi mahdollista, viranomaiselle
on järjestettävä riittävästi henkilökuntaa.

Sähköposti ja kaupanteko internetissä ovat yhä tavallisempia, ja pankki-, vakuutus- ja
mainosala käyttävät kaikki hyödykseen postin infrastruktuuria, joten sitä on
lähitulevaisuudessa vahvistettava. Odotan, että komissio toimittaa vaikutustenarvioinnin,
jossa otetaan huomioon myös sosiaaliset näkökohdat. Onnittelen myös komissiota siitä,
että se on perustanut käyttäjien vuoropuhelua varten yhteistyöryhmän ammattiliittoja,
asiakkaita ja toimijoita varten, kuten Michel Barnier ilmoitti.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Postipalvelujen vapauttaminen on ajoitettu
vuodelle 2011 siten, että jäsenvaltioilla, jotka ovat liittyneet Euroopan unioniin
vuoden 2004 jälkeen, ja jäsenvaltioilla, joilla on erityisen hankala pinnanmuodostus, on
mahdollisuus lykätä postipalvelumarkkinoidensa avaamista kilpailulle vuoteen 2013.

Postipalvelualalle on kuitenkin elintärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat postin keruun,
lajittelun, kuljetuksen ja jakamisen kaikille EU:n kansalaisille siitä riippumatta, missä he
asuvat, kerran päivässä, vähintään viitenä päivänä viikossa samaan hintaan koko
jäsenvaltiossa yleispalveluvelvoitteen mukaisesti.

Haluan korostaa sitä, että jäsenvaltioiden on tänä kriisiaikanakin huolehdittava
postiverkostojen tehokkaasta toiminnasta siten, että lähetyspaikkoja on riittävästi myös
maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla.

Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräistä toteuttamista koskevassa
direktiivissä säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta määritellä omat menetelmänsä
yleispalvelun rahoittamiseen, joten niille on annettu riittävästi joustonvaraa. Postipalvelun
laatu ja kohtuullisten työehtojen tarjoaminen postipalvelutyöntekijöille riippuvat
rahoituksesta, jolla taataan työpaikat sekä työntekijöiden koulutus ja tulot.
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Katson olevan ehdottoman tärkeää, että komissio esittää meille tämän vuoden loppuun
mennessä tutkimuksen postipalvelujen vapauttamisen vaikutuksesta valtioissa, jotka ovat
avanneet alan kokonaan kilpailulle.

Lopuksi haluan huomauttaa olevan tarpeen, että postialan toimijat monipuolistavat
toimintaansa tarjoamalla tietoyhteiskuntaan sopivia palveluja.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, postipalveluiden sisämarkkinat
toteutuvat tämän vuoden joulukuuhun mennessä. Edustan itse monia maaseudun ihmisiä,
ja heillä on aitoja ja todellisia huolenaiheita, samoin kuin monilla, jotka työskentelevät
postipalvelujen piirissä Irlannissa ja Euroopassa. Postinkantajilla on keskeinen rooli Irlannin
elämässä. Haluan käyttää tätä tilaisuutta kiittääkseni heitä ja osoittaakseni heille kunnioitusta
heidän tehtävänsä vuoksi, jossa ylitetään usein velvollisuuden rajat.

Postipalvelu on, kuten kaikki tiedämme, enemmän kuin talouden ala. Se on olennainen
osa maaseudun sosiaalista kudosta, varsinkin omassa maassani, jossa 40 prosenttia väestöstä
asuu maaseudulla. Postityöntekijät ovat monille ikääntyneille ja eristyneissä yhteisöissä
eläville tärkeä sosiaalinen kontakti. Tästä syystä on elintärkeää, että komissio takaa
lainsäädäntöön sisältyvän yleispalveluvelvoitteen täydellisen noudattamisen. Panen merkille
komission jäsenen huomautuksen kansallisten sääntelyviranomaisten velvoitteesta.

Komission on taattava, että posti kerätään asiakkailta ja jaetaan heille kaikkialla koko
unionissa, myös syrjäisimmillä maaseutualueilla, viitenä päivänä viikossa lainsäädännön
mukaisesti. Olen tyytyväinen komission jäsenen huomautukseen, joka koskee käyttäjien
vuoropuhelua varten perustettavaa yhteistyöryhmää. Siihen osallistuu luonnollisesti
parlamentin lisäksi kansalaisia, yrityksiä ja ammattiliittoja.

Saimme jokin aika sitten vieraaksemme Euroopan postityöntekijöiden valtuuskunnan.
Mielestäni meillä on velvoite edustaa heitä ja, mikä tärkeintä, edustaa kansalaisia ja
varmistaa, että heillä on yleispalvelu, joka heillä oli jo monia vuosia sitten, ennen unionin
viimeaikaista taloudellista kehitystä.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät kollegat, valitettavasti en ole toistaiseksi havainnut juurikaan parannuksia, joita tässä
markkinoiden vapautusprosessin uudessa vaiheessa on luvattu tapahtuvan. Päinvastoin,
meidän Euroopan parlamentin jäsenten saama palaute osoittaa tilanteen pahentuneen.
Näemme jo, kuinka postipalvelut hupenevat maaseutualueilla. Postipalvelujen saatavuutta
ei voida enää maaseutualueilla taata, varsinkaan vaikeakulkuisen asutuksen alueella.

Vaikka saamme uusia työpaikkoja, ne eivät ole kokoaikaisia työpaikkoja. Niistä ei ole
mahdollista ansaita elantoaan, parhaimmillaan ne voivat muodostaa perheelle lisätuloa.
Jos kuitenkin ainoa postipalvelujen käyttäjä, jonka otamme huomioon, on mainosala,
voidaan tietenkin jo puhua säädöksen onnistumisesta, koska epäilemättä tämä toimiala
on parantanut liiketoimintansa perusteita. Jäsenvaltioiden on nyt maksettava yleispalvelu,
jonka on tarkoitus taata peruspalvelu, mutta toisaalta niillä on valtava paine, koska niiden
talousarvioissa ei ole liikkumavaraa, jotta ne voisivat taata palvelun tarjoamisen
maaseutualueilla avustusten avulla. Arvoisa komission jäsen, tässä tapauksessa alan välilliset
seuraukset on otettu aivan liian vähän huomioon vaikutustenarvioinnissa, mikä johtaa
tilanteen heikkenemiseen kuluttajien ja postipalvelutyöntekijöiden kannalta.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Arvoisa puhemies, postipalvelujen vapauttamisessa on
jo toteutettu kaksi vaihetta. Komissio ei ole vielä julkaissut ainuttakaan tutkimusta, jossa
olisi käsitelty yksinomaan sosiaalisia oloja ja markkinoiden avaamisen vaikutuksia
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postityöntekijöihin. Kysyn teiltä, komission jäsen Barnier, milloin vihdoin viimein
parlamentti saa tällaisen tutkimuksen käyttöönsä.

Kuulimme eilen lukuisilta useista jäsenvaltioista tulevilta postityöntekijöiltä, että uudet
postiyhtiöt irtisanovat jo kaiken työvoimansa ja palkkaavat sen uudelleen entistä heikommin
ehdoin. Kilpailua ja kilpailupolitiikkaa ei saa toteuttaa työntekijöiden kustannuksella.

Jos komissio ja parlamentti todella haluavat tehdä jotain köyhyyden ja syrjäytymisen
torjumiseksi EU:ssa, postipalvelujen vapauttamisen kolmas vaihe on nyt keskeytettävä.
Ensin on tutkittava seuraukset postityöntekijöille ja yleispalvelun laatu. Tästä syystä
vaadimme moratorion postipalvelujen vapauttamisen kolmanteen vaiheeseen asiakkaiden
ja postityöntekijöiden vuoksi.

Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme
täällä hyvin tärkeästä vaiheesta – tärkeästä päätöksestä vapauttaa postipalvelut Euroopan
unionissa ja siirtymisestä kohti tervettä kilpailua. Postipalvelujen sisämarkkinoiden
toteuttamista koskeva direktiivi on tällainen päätös. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta
direktiivi pannaan täytäntöön oikein ja oikea-aikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Michel
Barnier'n vastaus osoittaa selvästi, että hän aikoo tehdä tässä läheistä yhteistyötä
jäsenvaltioiden kanssa. Olen erittäin tyytyväinen komission päätökseen nimittää Euroopan
postipalvelujen sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, joka muodostuu alan kansallisista
sääntelyviranomaisista. Olen varma, että tämä auttaa vakauttamaan postipalvelut.
Jäsenvaltioiden postimarkkinoiden avaaminen riippumattomille toimijoille on toinen
äärimmäisen tärkeä aihe, ja panen toiveikkaana merkille kaikki komission erityistoimet,
joista olemme täällä myös kuulleet. Toimenpiteiden tarkoituksena on mahdollistaa, että
riippumattomat toimijat voivat toimia vapaasti jokaisessa jäsenvaltiossa. Olen erittäin
mielissäni suunnitelmista, jotka koskevat direktiivin täytäntöönpanon jatkuvaa seurantaa.
On eräs toinen asia: eurooppalainen identiteetti edellyttää selkeästi erotettavia symboleja.
Tällaisia symboleja ovat yhteisvaluutta, lippu ja hymni, mutta yhtä lailla eurooppalaisen
identiteetin symboli olisi arvonlisäverosta vapautettu verkkovierailu ja yhteinen postimerkki.
Eikö tällaisia toimenpiteitä kannattaisi harkita?

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, postipalvelujen
sisämarkkinoiden toteuttaminen vuoden loppuun mennessä on tärkeä askel, mutta
ymmärtääkseen paremmin kansalaisten vaatimuksia komission olisi arvioitava
postimarkkinoiden vapauttamisen vaikutuksia – kuten eräät puhujat ovat huomauttaneet.

Kuinka komissio aikoo turvata vaikeasti saavutettavilla alueilla, kuten vuoristo- tai
maaseutualueilla, asuvien EU:n kansalaisten oikeudet, jotta he saavat postinsa säännöllisesti,
ja mitä välineitä komissio aikoo käyttää varmistaakseen, että näin tapahtuu?

Mielestäni meidän ei myöskään pidä käyttää tätä jo voimassa olevaa direktiiviä sosiaalisen
polkumyynnin oikeuttamiseen. Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiiviä, ja niillä on
välineet tämän toteuttamiseen.

Sari Essayah (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, kysymys postipalvelujen avaamisesta
kilpailulle on nostattanut monissa jäsenvaltioissa huolta palvelujen saatavuuden ja laadun
säilymisestä.

Esimerkiksi Suomen kaltaisessa pinta-alaltaan suuressa, mutta harvaanasutussa maassa
on vaarana, että kilpailu kiinnostaa ainoastaan tiheämmin asutuilla kaupunkialueilla, joista
poimitaan se taloudellinen hyöty. Sen sijaan kannattamattomien harvaanasuttujen alueiden
postinjakelun kustannukset jätetään yhteiskunnalle.
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Haja-asutusalueiden jakelu on keskimäärin noin neljä kertaa kalliimpaa kuin taajamien.
Ääripäissä ero saattaa olla jopa kymmenkertainen. Siitä huolimatta Suomessakin osa
postipalveluista on jo avattu kilpailulle.

Palvelutaso pyritään direktiivissä turvaamaan yleispalveluvelvoitteen haltijalle asetetuilla
velvoitteilla. Haluaisin kuulla komissaarin näkemyksen siihen, että miten kilpailu voi olla
aitoa ja tasavertaista, jos yleispalveluvelvoitteen haltijan laatu- ja palvelutasovaatimukset
ovat merkittävästi kilpailijoita tiukemmat? Millä tavoin on tarkoitus kattaa yleispalvelun
tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset?

Direktiivissä esitetään vaihtoehtoisia tapoja rahoitukselle, joista yksinkertaisin on
tappiollisen toiminnan rahoittaminen verovaroista. Tätä ei kuitenkaan voine pitää järkevänä
nykyisessä julkisten talouksien tilassa. Suomen tilanteesta uhkaa tulla suorastaan absurdi.
Yleispalveluvelvoitteen haltijana on kannattava valtionyhtiö, jonka noin sadan miljoonan
euron vuosittainen voitto vaihdettaisiin lähes saman suurusluokkaa edustaviin valtion
budjettimenoihin, jotta muutamalla yrityksellä olisi mahdollisuus tehdä voittoa kaupunkien
kannattavista markkinoista. Tätä voi olla hyvin vaikea selittää veronmaksajille.

Komissaarilta haluaisin vielä kysyä, että onko tämän direktiivin puitteissa mahdollista
säätää kansallisesti esimerkiksi postitoimintamaksusta, jolla kaikilta alan toimijoilta
voitaisiin kerätä varat tasapuolisesti palveluiden turvaamiseksi myös kannattamattomilla
alueilla?

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, postipalvelut ovat viestinnän
olennainen väline. Niillä on merkittävä vaikutus kilpailukyvyn sekä sosiaalista, taloudellista
ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden kannalta. Tästä syystä ei ole
hyväksyttävää, että maaseudulla asuvilla ei ole käytettävissään samanlaatuisia palveluja
kuin muilla ihmisillä. Huonoimmassa asemassa olevilla tai eristäytyneillä väestöillä on
oikeus laadukkaisiin postipalveluihin. Postin lähetyspaikkoja on vähennetty
maaseutualueilla, ja palvelun laatu on heikentynyt Portugalissa ja muissa jäsenvaltioissa.
Palvelujen laatua on parannettava tai se on säilytettävä, se ei koskaan saisi heiketä.

Meidän on myös estettävä se, että EU:n lainsäädännön soveltaminen vaikuttaa kielteisesti
postityöntekijöiden työehtoihin ja palkkoihin. Emme voi hyväksyä sitä, että palvelun
tarjoamisessa kilpailevat syövät kaikki lihat ja jättävät muille pelkät luut. Tarkoitan
viittauksella muun muassa niitä, jotka aikovat tarjota palveluja vain paikoissa, joissa jakelu
on tuottoisaa, eli alueilla, joilla väestöntiheys on suuri.

Tästä syystä komission on välttämätöntä etsiä ratkaisuja juuri mainitsemieni ongelmien
estämiseksi ja pyrittävä edelleen varmistamaan, että asiaa koskevaa lainsäädäntöä
noudatetaan ja tarvittaessa parannetaan.

Sophie Auconie (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat,
nykyaikaisessa yhteiskunnassa tehokkaat viestintäpalvelut ovat välttämättömiä sekä
liikeyritysten että kaikkien EU:n kansalaisten kannalta.

Tältä näkökannalta postimarkkinoiden avaaminen merkitsee alalle todellista haastetta
aikana, jona tekninen kehitys ja talouskriisi ovat heikentäneet postilähetysten
toimittamisesta perinteisesti vastanneita yrityksiä.

Kuten monet kollegani, pidän taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä alueellista
yhteenkuuluvuutta hyvin tärkeänä asiana, ja postipalvelut ovat loppujen lopuksi osa niitä.
Postipalveluja käsittelevän laajennetun työryhmän varapuheenjohtajana olen tietoinen
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yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevista peloista: satakunta postityöntekijää osoitti
eilen mieltään Strasbourgissa.

Minun nähdäkseni on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että postimarkkinoita ei avata
työehtojen ja palvelun laadun kustannuksella. Vuoden 2008 direktiivin tarkoituksena on
taata laadukas palvelu kilpailukykyiseen hintaan ja luoda työpaikkoja. Tavoitteen
saavuttamiseksi lakia on sovellettava tunnontarkasti, varsinkin yleispalveluvelvoitteiden
osalta. Lisäksi postipalvelujen tarjoajien on kehityttävä monipuolistamalla toimintaansa
ja samalla tulolähteitään.

Arvoisa komission jäsen, luotamme siihen, että Euroopan komissio seuraa valppaasti ja
tarkasti tämän talouden alan kehitystä. Olette menestyksekkäästi toteuttaneet suuren
rakenneuudistuksen rahapolitiikan ja rahoitusvalvonnan alalla. Olen varma siitä, että saatte
meistä jokaisen mukaan, jotta voimme viedä tätä merkityksellistä uudistusta eteenpäin.

Puhemies.    – (ES) Seuraavana on vuorossa "catch the eye" -menettely.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Joulukuu 2010 on tärkeä virstanpylväs postipalveluja
koskevien yhteismarkkinoiden luomisessa Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Ne avautuvat
kaikille postipalvelujen tarjoajille, mikä tehostaa kilpailua kyseisellä alalla. EU on uudistanut
alaa vuodesta 1992, ja viimeisin direktiivi annettiin vuonna 2008. Pidän sitä erittäin
tärkeänä askeleena, kun otetaan huomioon useimpien jäsenvaltioiden kansallisten
postimarkkinoiden voimakas monopolistinen järjestäytyminen, joka johtaa postipalvelujen
jatkuvaan hinnannousuun ja erityisesti kuluttajia koskeviin kielteisiin vaikutuksiin.

Kannatan täysin EU:n postimarkkinoiden vapauttamista ja yksityistämistä sekä valtion
monopolien lakkauttamista, koska se johtaa sekä hintojen alenemiseen että
korkealaatuisempiin tavallisen kuluttajan postipalveluihin. Toivon, että sillä on
mahdollisimman vähän vaikutuksia työllisyyteen.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kysyin itse
komissiolta kesäkuussa julkisten palvelujen vapauttamisen kielteisistä vaikutuksista
kuluttajiin korostamalla, että useat tutkimukset ovat paljastaneet erityisesti postipalveluissa
vakavia puutteita, kuten hintojen nousua, palvelun laadun heikentymistä ja avoimuuden
puutetta.

Kehotan jälleen kerran komissiota analysoimaan sekä sähkömarkkinoita, kuten se teki
vuoden 2010 alussa, että postipalveluja sen määrittelemiseksi, missä määrin kuluttajat
todella hyötyvät vapaista markkinoista valinnanmahdollisuuksien, hinnan ja laadun osalta.
Haluan myös kehottaa sitä analysoimaan työn laatua postipalvelujen alalla. Pyydän tätä
siksi, että aika hienojen lausuntojen esittämiselle vapauttamisen eduista on ohi. Nyt on
aika tehdä johtopäätöksiä todellisen näytön perusteella ennen ryhtymistä mihinkään
muihin toimiin, jotta muilla vapautetuilla aloilla tehtyjä virheitä ei toistettaisi postipalvelujen
alalla.

Panen asianmukaisesti merkille käyttäjien vuoropuhelua käyvän ryhmän perustamisen,
mutta kuten jäsen El Khadraoui totesi ennen minua, edistymistä on tapahduttava enemmän;
odotamme teiltä enemmän, arvoisa komission jäsen. Komission on lakattava kiirehtimästä
mistään piittaamatta.

Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Arvoisa komission jäsen, kerroitte meille, että direktiivi
antaa jäsenvaltioille liikkumavaraa niiden pannessa sitä täytäntöön, jotta ne pysyisivät
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noudattamaan sosiaalisia vaatimuksia. Pyydän kuitenkin teitä komission jäsenenä
varmistamaan, että kyseisiä sosiaalisia vaatimuksia noudatetaan täysimääräisesti.

Hyväksyimme eilen täällä parlamentissa työllisyyttä koskevat suuntaviivat ja
peräänkuulutimme ihmisarvoisia työpaikkoja. Kuitenkin kaikkialla Euroopassa
ihmisarvoiset työpaikat katoavat postipalveluista. Ne korvataan epävarmoilla
matalapalkkaisilla työpaikoilla, ja me tiedämme, että postipalvelujen vapauttaminen vie
tätä asiaa eteenpäin. Kansalaiset ja postialan työntekijät ovat aidosti huolissaan työpaikkojen
menettämisestä, enkä usko, että Euroopan parlamentissa ja komissiossa voidaan enää
ummistaa silmiä siltä tosiseikalta.

Koska olen pääosin maaseutualueista koostuvan vaalipiirin edustaja, olen saanut useita
tiedusteluja velvoitteesta varmistaa postin noutaminen ja jakaminen viitenä päivänä
viikossa. Toistan jälleen kerran, teillä on vastuu tällä alalla.

Lopuksi olen samaa mieltä useiden muiden puheenvuoron käyttäjien kanssa siitä, että
tämän direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano on keskeytettävä. Sillä välin...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

João Ferreira (GUE/NGL). -    (PT) Arvoisa komission jäsen, kaikkialla Euroopassa ihmiset
ja alan työntekijät ovat samaa mieltä kiistattomasta tosiasiasta: postipalvelujen
vapauttaminen – toisin kuin sitä edistäneet ja edistävät henkilöt ovat julistaneet ja julistavat
– on johtanut tarjottujen palvelujen merkittävään heikentymiseen ja ennennäkemättömään
hyökkäykseen alan työntekijöiden oikeuksia vastaan.

Muiden alojen tavoin vapauttaminen johtaa yksityistämiseen, ja se tarkoittaisi EU:n laajuista
monopolia. Seuraukset ovat näkyviä jopa niissä maissa, joissa kehityskulku on ottanut
enemmän takapakkia: maantieteellisen kattavuuden ja jakelutiheyden heikentyminen,
korkeammat hinnat sekä sosiaalinen polkumyynti ja työvoiman polkumyynti. Näistä syistä
työntekijät ja kansa liittyvät yhteen taistellakseen yhdessä tämän tärkeän julkisen palvelun
yksityistämistä ja tuhoamista vastaan. Haluamme osoittaa heille kunniaa, antaa tunnustusta
heidän esimerkilleen ja korostaa heidän taistelunsa merkitystä. Komission pitäisi kiinnittää
heihin enemmän huomiota.

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, osallistuin
juuri keskusteluun paremmasta säädöskäytännöstä. Postimarkkinoiden vapauttaminen
on esimerkki tapauksesta, jossa useita kielteisistä seurauksista ei olisi syntynyt, jos – kuten
aiemmin esitellyssä parempaa säädöskäytäntöä koskevassa mietinnössä – olisi toteutettu
riippumaton ja luotettava vaikutustenarviointi.

Komissio ei ole julkaissut ainuttakaan tutkimusta, jossa käsiteltäisiin yksinomaan sosiaalisia
ehtoja ja postimarkkinoiden vapauttamisen vaikutuksia. Komissio vain tukee kansallisia
sääntelyviranomaisia puhtaan rajoittamattoman kilpailun takaamiseksi. Te olette tietoisia
sen seurauksista: epäluotettavia toimituksia, matalapalkkaisia, epäpäteviä työntekijöitä,
postinjakelu vain kolmena päivänä viikossa, eri hintoja eri alueilla. Arvoisa komission
jäsen, esitän teille siksi henkilökohtaisen kysymyksen. Eikö sydämenne vuoda verta, kun
Ranskassa La Poste yksityistetään vastoin yritysjohdon, ammattiyhdistysten ja yleensäkin
väestön tahtoa?

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
vapauttamisen edelläkävijöinä toimivissa maissa, kuten Suomessa, Yhdistyneessä
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kuningaskunnassa ja Saksassa, on syntynyt useita puutteita, tapahtunut toimijoiden
konkursseja ja valtavia työpaikkojen menetyksiä, joille ei ole selkeää sosiaalista vaihtoehtoa.

Kolmas postidirektiivi hyväksyttiin kolmella olennaisella ehdolla. Ensimmäinen koskee
postin yleispalvelun takaamista postipalveluille asetettuna velvoitteena koko alueella
samaan hintaan ja vähintään viitenä päivänä viikossa sosiaalisen ja alueellisen
yhteenkuuluvuuden takaamiseksi. Toinen on sosiaalisten vaikutusten ja työpaikkojen
laadun arviointi ja seuranta, koska kilpailu ei voi perustua sosiaalisen polkumyyntiin. Siksi
me kehotamme komission jäsentä Barnieria osoittamaan meille, että direktiivillä on ollut
parlamentin edellyttämät vaikutukset. Viimeinen ehto koskee käyttäjien oikeuksia, jotka
eivät ole perusoikeuksia, vaan oikeuksia, jotka me lupasimme heille uudella aikakaudella:
tietoa palvelupisteistä, uusien postipalvelujen kapasiteetista, valitusoikeuksista...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Barnier, hyvät
parlamentin jäsenet, siirtyminen yksittäisten valtioiden hoitamista postipalveluista koko
Eurooppaa koskeviin postipalveluihin on aloite, joka vahvistaa eri alueita, ja kannatan sitä.

Haluan siitä huolimatta peräänkuuluttaa kustannusten, aikataulujen ja todellisten etujen
huolellista arviointia. Meidän pitäisi mahdollistaa postin pikainen toimittaminen ottaen
huomioon maaseutualueet. Eri maita ja alueita yhdistäviä verkkoja pitäisi vahvistaa. Meidän
on mahdollistettava vakaa työllisyys – ei epävarmoja työpaikkoja – ja porrastettava
eläkkeelle jäämiset. Postipalvelujen kustannukset eivät saa nousta, ja me tarvitsemme...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Puhemies.   – (ES) Olen yllättynyt siitä, että työjärjestyksen mukaan kysymyksen laatijalla
ei ole tiettyä aikaa vastata siihen vaan että hänen on käytettävä "catch the eye" -menetelmää.

Minun tulkintani puhemiehen tehtävästä istunnon johtajana on sellainen, että annan teille,
jäsen Simpson, kaksi minuuttia aikaa vastata kaikkiin käytettyihin puheenvuoroihin.

Brian Simpson,    laatija.  −  (EN) Arvoisa puhemies, niin moni henkilö on halunnut
osallistua keskustelun "catch the eye" -osaan, että uskon sen osoittavan, kuinka tärkeänä
parlamentti pitää tätä aihetta. Juuri sitä haluan korostaa komission jäsenelle.

Kuuntelin komission jäsenen vastauksen, ja joiltakin osin olen tyytyväinen kuulemaani.
Euroopan parlamentissa ollaan kuitenkin syvästi huolissaan siitä, että postipalvelujen
vapauttamisen myötä sosiaalisia ja työntekijöitä koskevia ehtoja sekä yleispalvelun sisältämiä
palvelua koskevia ehtoja heikennetään joidenkin kysymysten vapauttamisen ja
yksityistämisen takia.

Siksi mielestäni on olennaista, että esitämme hänelle tämän näkökohdan. Toivon hänen
palaavan siihen vastauksessaan.

Toinen seikka, jonka haluan tuoda esille, on vastaus EFD-ryhmän edustajalle. Se koskee
Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sitä, että hän syytti kyseistä vapauttamisprosessia
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneesta asiamiespostien lakkauttamisesta.

Meidän on kumottava sellainen vale ponnekkaasti. Asiamiespostien lakkauttaminen
Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli Yhdistyneen kuningaskunnan päätös. Se syntyi, koska
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus vähensi tukeaan asiamiesposteille ja muutti etuuksien
maksamisen suorien tukien menetelmäksi. Se oli yksi tärkeimmistä syistä siihen, että Royal
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Mailia koskeneiden leikkausten lisäksi asiamiesposteja lakkautettiin Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskeva vapautus on yksi huvittavimmista asioista, joita
olen koskaan kuullut postipalvelujen osalta. Miksi? Vapauttamisen suhteen kaikkein
radikaalein, liberalistisin, "toteutetaan se nopeammin kuin kaikki muut hallitukset" -hallitus
Euroopassa oli Yhdistyneen kuningaskunnan oma hallitus, Thatcherista Majoriin ja Blairiin...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Michel Barnier,    komission jäsen . − (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
tämä keskustelu on erittäin tärkeä, ja olen kiitollinen teille sen käynnistämisestä, jäsen
Simpson.

Haluan tuoda esille pari kolme seikkaa, ennen kuin vastaan hieman perusteellisemmin.

Ensinnäkin, kuten aiemmin totesin ja kuten kaikkien pitäisi puolueettomasti myöntää,
tätä uudistusta, tätä hallittua postipalvelujen vapauttamista ei ole toteutettu salamyhkäisellä,
kiirehdityllä tai sattumanvaraisella tavalla; se on toteutettu laillisten demokraattisten
menettelyjen mukaisesti kaikkien hallitusten tukemana. Useilla teistä on ollut siinä erittäin
tärkeä asema: jäsen Simpson, te olette yksi heistä ja jäsen Ferber toinen. Voisin mainita
teidän lisäksenne vielä useita muitakin nimiä.

Tämä on tilanne nyt. Kyseessä on asteittainen uudistus. Kuten yksikköni huomautti minulle,
aiheesta on tehty noin 20 alakohtaista tutkimusta. Jäsen de Jong, tähän ei ole liittynyt
hätiköintiä tai salamyhkäisyyttä. Jäsen Tarabella, asiassa ei ole myöskään kiirehditty mistään
piittaamatta. Asioita tehdään asteittain ja vaiheissa. Tämä oli ensimmäinen asia.

Toinen asia on se, että minä tiedän, mitä perussopimuksissa ja teksteissä lukee. Jäsen
Auconie mainitsi erittäin tärkeän termin: alueellinen yhteenkuuluvuus. Ponnistelin yhtenä
vanhan perustuslain ja uuden Lissabonin sopimuksen laatijoista – tuolloin olin
toimielinuudistuksesta vastannut Euroopan komission jäsen – käsitteen "alueellinen
yhteenkuuluvuus" sisällyttämiseksi perussopimukseen. Se ei ollut helppoa. Näillä sanoilla
on merkitystä, aivan kuten Lissabonin sopimuksessa on uusia käsitteitä, jotka liittyvät
turvallisuuteen ja julkisten palvelujen suojelemiseen.

Ne ovat käsitteitä, joita pidän tärkeinä ennen kaikkea henkilökohtaisten uskomusteni takia,
jotka haluan esittää yhdessä virkkeessä: En usko, että Eurooppaa voidaan yhdistää suureksi
vapaakauppa-alueeksi. EU ei tarkoita vain sisämarkkinoita. Se on yhteinen talouselämän,
sosiaalisen elämän ja ihmisten alue. Palasin Euroopan komissioon siinä vakaassa uskossa.
Se tukee työtä, jota teen viisivuotisen kauden ajan, jolloin minulla on kunnia toimia tässä
tehtävässä. Niin perussopimuksessa todetaan. En ole unohtanut sitä, ja tarvittaessa muistutan
kaikkia niitä, jotka ovat unohtaneet sen.

Seuraavaksi käsittelen näiden direktiivien tekstejä, hyvät parlamentin jäsenet. Suoraan
sanoen en usko – olen sanonut tämän jäsen Wilsille ja muillekin – että moratorio tai
prosessin äkillinen keskeyttäminen auttaisi mitään. Mielestäni se loisi epävarmuutta, joka
olisi haitaksi yrityksille ja käyttäjille. Kun kaikki seikat otetaan huomioon, se olisi
vastuutonta. Prosessi kuitenkin käynnistyy, ja meillä on velvollisuus varmistaa, että se
käynnistyy asianmukaisesti sekä direktiivien ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen mukaisesti.

Jäsen Bach ja jäsen Auconie mainitsivat postin yleispalvelun; teksteissä on eräitä tärkeitä
käsitteitä, jotka on suunniteltu vahvistamaan yleispalvelun tarjoamista. On olemassa useita
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palvelun tarjoamisen turvaavia mekanismeja, ja meidän on varmistettava, että niitä
käytetään; tämä koskee korvausrahastoa, nimityksiä julkisten hankintojen alalla ja muita
välineitä. En ole unohtanut näitäkään käsitteitä.

Työolojen sisällyttäminen on myös säädetty välttämättömäksi edellytykseksi, joka on
otettava huomioon annettaessa lupa postitoiminnan harjoittajille tai hyväksyttäessä heitä.
Jäsenet de Jong, Durant ja Serracchiani ottivat esille sosiaaliturvan. Kolmannessa
postidirektiivissä todetaan sen osalta selkeästi, että jäsenvaltiot voivat käyttää
työlainsäädännön välineitä estääkseen mahdollisen sosiaalisen polkumyynnin ja että
kyseisillä jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa toissijaisuusperiaatetta ja etsiä paras
tapa taata työllisyyden ja sosiaaliturvan oikea taso.

Voisin lainata lukemattomia muita esimerkkejä ilmauksista ja käsitteistä, jotka kaikki ovat
Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonnan alaisia jäsenvaltioita, yrityksiä ja komissiota
koskevia edellytyksiä.

Haluan myös käsitellä lyhyesti minuun henkilökohtaisesti vaikuttavaa kysymystä, koska
olin 20 vuotta maaseudulla sijainneelta ja todellakin erittäin vuoristoiselta alueelta vaaleilla
valittu edustaja. Me tiedämme, kuinka tärkeitä julkiset palvelut ovat sellaisilla alueilla
asuville eristäytyneimmille ja heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Jäsen Gallagher
otti tämän kysymyksen esille, samoin kuin jäsenet Fernandes, Auconie ja jäsen Harkin
juuri äsken. Maaseutualueiden osalta haluan huomauttaa, että jos jäsenvaltiot eivät onnistu
täyttämään tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, komissio käyttää kaikki käytössään olevat
välineet sen varmistamiseksi, että ne tarjoavat peruspostipalvelut erityisesti maaseutualueilla
alueellisen yhteenkuuluvuuden takaamiseksi.

Tunnustan, että meidän on päästävä eteenpäin kiirehtimättä mistään piittaamatta, mutta
meidän on varmistettava, että tekstien ja perussopimuksen säännöksiä noudatetaan. Arvoisa
puhemies, siksi arviointi-, tutkimus-, kertomus- ja tarvittaessa korjausvaihetta on
hyödynnettävä. Jäsenet El Khadraoui, Ticău ja Wils mainitsivat ensimmäiset tutkimukset.
Voin vahvistaa, että tänä vuonna aiomme teettää ensimmäisen tutkimuksen – tämän
vuoden lopussa, jäsen El Khadraoui – joka tarjoaa kaikille asianomaisille osapuolille
analyysin postimarkkinoiden viimeaikaisesta kehityksestä. Tutkimus kattaa myös
viimeisimmät työllisyyttä koskevat suuntaukset.

Emmekä me lopeta siihen: meidän on määrä esitellä parlamentille ja neuvostolle virallinen
kertomus vuonna 2013, kun koko direktiivi pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa.
Sitten on tämä käyttäjien vuoropuhelua varten perustettava ryhmä, johon te osallistutte
ammattiyhdistysten, yritysten ja käyttäjien itsensä ohella. Ryhmä kuulee sääntelijöiden
ryhmää ja tarkastelee komission toimittamia vaikutustenarviointeja.

Hyvät parlamentin jäsenet – osoitan lopuksi sanani jäsen Thun Und Hohensteinille, jäsen
Durantille ja muille – olen yhtä sitoutunut kuin tekin sen varmistamiseen, että näitä
direktiivejä pannaan täytäntöön oikein, ilman, että kansalaisia ja käyttäjiä rangaistaan.
Aion olla yhtä sitoutunut kuin tekin sen varmistamiseen, että vaikutustenarvioinnit ovat
puolueettomia, virheettömiä ja rehellisiä. Koska nyt puhun rehellisyydestä, aion toistaa,
mitä jäsen Simpson sanoi: "Meidän on oltava rehellisiä Eurooppaa kohtaan." Siksi nämä
tutkimukset ja niiden osalta synnyttämämme julkisuus, keskustelut, joita käymme näistä
tutkimuksista – erityisesti käyttäjien vuoropuheluryhmässä – ovat tärkeitä. Otan asiakseni
sen varmistamisen, että olemme rehellisiä Euroopan unionia kohtaan ja niitä päätöksiä
kohtaan, joita olemme yhdessä tehneet.
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Kun puhumme työpaikoista postipalvelujen alalla, kun puhumme jakelun laadusta, kun
puhumme alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, kun puhumme sosiaaliturvasta, niin mitä
vaikutuksia EU:n päätöksillä on? Mitä vaikutuksia yritysten tekemillä päätöksillä on? Mitä
vaikutuksia hallitusten poliittisilla päätöksillä on? Meidän on kerrottava, kuka on vastuussa
mistäkin, eikä pidettävä Euroopan unionia vastuullisena kaikesta, mitä kentällä tapahtuu.

Siitä syystä haluan myös olla mukana tässä keskustelussa ja arviointityössä loppuun asti.
Jäsen Durant, hyvät parlamentin jäsenet, siksi aion itse valvoa käyttäjien
vuoropuheluryhmän perustamista. Aion tehdä sen osoittaakseni komission rehellisyyden
ja päämäärän tällä alueella, joka on sisämarkkinoiden ytimessä. Se on yhteisen talouselämän
ja sosiaalisen elämän alue, johon olen sitoutunut ja jonka vastuuhenkilöihin kuulun.

Puhemies.   − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan kymmenen minuutin kuluttua.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Liam Aylward (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Postipalvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisen
määräaika lähestyy. Vaikka direktiivi synnyttääkin lisäkilpailua kunnissa ja kaupungeissa,
ei ole epäilystäkään siitä, että se heikentää huomattavasti maaseutualueilla tarjottavia
palveluja. Irlantilaisista 40 prosenttia asuu maaseudulla. On välttämätöntä, että myös
syrjäseutujen asukkaille tarjotaan postipalvelua. Sellaisilla alueilla postipalvelut ovat usein
kannattamattomia.

Miten komissio aikoo varmistaa, että pienten, syrjäisten yhteisöjen elintärkeitä palveluja
ei lakkauteta ja että posti noudetaan ja jaetaan syrjäseuduilla yleispalveluvelvoitteen
mukaisesti? Kun otetaan huomioon, että yritysten väliset toimitukset sekä kuntien ja
kaupunkien postipalvelut ovat kaikkein kannattavimpia, mitä voidaan tehdä sen
varmistamiseksi, että uudet toimijat eivät laiminlyö syrjäisten tai kannattamattomien
alueiden asiakkaita ja palveluja? Tällä direktiivillä saattaa olla merkittäviä sosiaalisia
vaikutuksia tiettyihin yhteisöihin ja postialan työntekijöihin. Näihin kysymyksiin on
puututtava ennen direktiivin täytäntöönpanoa.

Sandra Kalniete (PPE),    kirjallinen. – (LV) Euroopan unionin vahvuus on yhtenäisyydessä.
Euroopan unioni on maailman johtava alue, joka on toiminut määriteltyjen periaatteiden
mukaisesti jo yli 50 vuotta. Olemme voimakkaita, koska olemme yhdistyneet ja osoittaneet
yhteisvastuullisuutta. Unionin suuremmat jäsenvaltiot ovat kunnioittaneet pienempien
jäsenvaltioiden etuja, ja taloudellisesti voimakkaammat valtiot ovat tukeneet taloudellisesti
heikompia valtioita. Meidän ei myöskään pidä irtisanoutua näiden periaatteiden
etenemisestä. Ranskan aikeet myydä Mistral-sotalaivoja Venäjän federaatiolle, joka kaksi
vuotta sitten hyökkäsi Georgiaan, Euroopan unionin ja Naton kumppanivaltioon, on
herättänyt suuttumusta useiden jäsenvaltioiden väestön keskuudessa. En halua
kyseenalaistaa Ranskan oikeutta tehdä tällainen kauppa. Siitä huolimatta kehotan Ranskaa
noudattamaan EU:n ja Naton periaatteita, jotka se on ennen ottanut huomioon. Olen
vakuuttunut siitä, että se ottaa ne huomioon myös tulevaisuudessa. Tämä kauppa aiheuttaa
huolta Ranskan Natoon ja EU:hun kuuluvissa kumppaneissa, jotka ovat aina noudattaneet
keskinäisen yhteisvastuullisuuden periaatteita. Lyhyellä aikavälillä kauppa voi hyvinkin
olla taloudellisesti edullinen, mutta pitkän aikavälin kuluessa se saattaa heikentää Euroopan
turvallisuutta ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita, mikä tekisi meistä heikompia. Kumppanin
näkökantaa ei pidä jättää huomiotta etenkään niin tärkeässä kysymyksessä kuin EU:n
jäsenvaltioiden sotilaallinen turvallisuus on. Me emme saa antaa muiden maiden heikentää
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yhtenäisyyttämme tämänkaltaisilla kaupoilla. Älkäämme unohtako, että läheisimmät
ystävämme ja liittolaisemme eivät ole idässä vaan unionissa. Noudattakaamme myös
jatkossa periaatteita, joita olemme noudattaneet tähänkin asti. Jos pysymme yhtenäisenä,
pysymme voimakkaana.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    kirjallinen. – (PL) Haluan aloittaa Puolasta,
joka on etuoikeutetussa tilanteessa, koska sille on myönnetty kahden vuoden pituinen
siirtymäkausi. Kiinnitän huomion tähän tilanteeseen, koska meille on näin annettu
mahdollisuus jalostaa tiettyjä ratkaisuja ja mekanismeja, jotka ovat käytössä muissa
jäsenvaltioissa. On huomautettava, että korkeintaan 50 grammaa painavien kirjeiden –
sellaisia kirjeitä lähetetään paljon postitse – markkinoiden sääntely puretaan kokonaan,
vaikka ne ovat usein luonteeltaan virallisia tai lainsäädäntöön liittyviä kirjeitä, jotka valtio
lähettää osana sille uskottuja velvollisuuksia. Siksi herääkin kysymys, miten komissio aikoo
taivutella jäsenvaltiot mahdollistamaan sen, että markkinoiden vapauttamisen yhteydessä
näitä niin tärkeitä palveluja tarjoavat eri toimijat, ja samalla säilytetään valtion ja sen
kansalaisten vakaus ja turvallisuus. Pelkkä asianmukaisen sosiaaliturvan mainitseminen
on myös herättänyt varteenotettavia pelkoja.

Postipalveluja tarjoavat yritykset ovat yleensä valtavia yrityksiä, joilla on huomattava määrä
henkilöstöä. Eivätkö aggressiivinen hinnoittelupolitiikka ja siihen liittyvä kustannusten
leikkaamispolitiikka siksi johda henkilöstön määrän pysyvään vähentämiseen? Samalla
vain palvelujen laadun näkökulmasta herää kysymys, eikö hintaa koskeva tekijä aiheuta
normien heikentymistä. Postipalvelujen tarjoamistapa riippuu myös paikoista, joista postia
voidaan lähettää ja noutaa, niiden määrästä ja käyttömahdollisuuksista. En ole huolissani
suurkaupunkialueiden tilanteesta. Pieniltä kunnilta ja erityisesti maaseutualueilta voidaan
kuitenkin vielä lähes kaikki postipalvelujen käyttömahdollisuudet.

Jutta Steinruck (S&D),    kirjallinen.  –  (DE) Markkinat jo vapauttaneista maista saatu
kokemus osoittaa, että postipalvelujen vapauttaminen johtaa syöksykierteeseen. Kilpailu
ei saa toimia työntekijöiden kustannuksella, toisin sanoen palkan ja työolojen perusteella.
Meidän on säilytettävä korkealaatuiset työpaikat eurooppalaisten postipalvelujen alalla,
koska se on ainoa tapa taata yleispalvelu kaikille. Postipalvelujen on oltava yhdenvertaisesti
kaikkien saatavilla riippumatta heidän asuinpaikastaan – sen on oltava perusoikeus.

Komission tehtävä on suojella Euroopan unionin kansalaisia sosiaaliselta polkumyynniltä
ja pitää yllä työelämän normeja. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole tehty mitään. EU:n
markkinoiden avaamiseen ei saa liittyä sosiaaliturvaa koskevien oikeuksien kumoaminen.
Me torjumme kilpailun jäsenvaltioiden sosiaalijärjestelmien välillä. Pyydän vapauttamisen
lykkäämistä, kunnes sosiaaliset vaikutukset on tutkittu, sosiaaliset olot ovat varmat koko
postimarkkinoilla, yleispalvelujen rahoitus on varmistettu ja kilpailulle on löydetty muoto,
joka perustuu laatuun ja markkinoilla tehtäviin innovaatioihin. Jäsenvaltioiden on tarjottava
lainsäädännölliset takeet postipalvelujen täysimääräisestä saatavuudesta.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

29Euroopan Parlamentin keskustelutFI09-09-2010



Puhetta johti
puhemies  Jerzy BUZEK

4. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies. −    (EN) Arvoisat kollegat, minulla on surullisia uutisia teille. Haluan sanoa
muutaman sanan.

Viime sunnuntaiyönä Camorra murhasi Campanian alueella Italiassa sijaitsevan Pollican
pormestarin Angelo Vassallon hänen ollessaan matkalla kotiinsa. Hän oli 57-vuotias. Hänet
tunnettiin paremmin "ympäristöpormestarina", koska hän teki suurenmoista työtä
parantaakseen alueensa luonnonympäristöä.

Angelo Vassallo pyrki aina estämään järjestäytynyttä rikollisuutta soluttautumasta
kuntaansa. Hänellä oli suurenmoinen inhimillinen ote suhteessaan kuntalaisiinsa. Me
emme saa aliarvioida järjestäytyneen rikollisuuden asemaa eräissä jäsenvaltioissa. Meidän
pitäisi toimia yhdessä ja yhteisvastuullisesti kitkeäksemme tämän pahuuden
yhteiskunnistamme, jotta Angelo Vassallo ei olisi kuollut turhaan.

Pyydän teitä nousemaan ja pitämään minuutin hiljaisen hetken hänen muistokseen.

Puhetta johti
varapuhemies  Libor ROUČEK

5. Äänestykset

Sajjad Karim (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, 48 tunnin kuluttua tästä hetkestä, kun
miljoonat muslimit juhlivat vielä ramadanin päättymistä ja maailma muistelee syyskuun
11. päivän terroritekoja, Floridassa Yhdysvalloissa suunnitellaan Koraanin
polttamistapahtumaa. Yhdysvaltain hallitus ja Vatikaani ovat tuominneet teon. Toivon,
että myös Euroopan parlamentti tekee samoin.

(Suosionosoituksia)

Tämä Koraanin polttamista koskeva äärimmäinen teko on yksinomaan yhden miehen ja
hänen kannattajiensa suunnittelema. Hänen toimiaan ei pitäisi samastaa länsimaisuuteen
tai kristinuskoon. Muslimeille on kerrottava maailmanlaajuisesti, että kyseinen pastori ei
saavuta mitään polttamalla Koraanin. Hän on joutunut eristyksiin maassaan ja
uskonnossaan. Kieroutunutta saavutuksen tunnetta voidaan saada vain vastatoimen kautta.

(Jatkuvia suosionosoituksia)

Gerard Batten (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, jäsen Karimin huomautuksen ansioista
huolimatta en ymmärrä, miten se olisi voinut olla työjärjestyspuheenvuoro. Jos joku muu
olisi noussut seisomaan ja käyttänyt puheenvuoron, olisitte kysynyt häneltä, minkä
työjärjestyksen artiklan nojalla hän käyttää puheenvuoron. Voisitteko kertoa minulle, millä
perusteella tuo oli työjärjestyspuheenvuoro?

Puhemies. −    (EN) Jäsen Batten, se oli työjärjestyspuheenvuoro, tiedotus parlamentille.

5.1. Parempi säädöskäytäntö (A7-0215/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
(äänestys)
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5.2. Romanien tilanne Euroopassa (äänestys)

– Kohdasta 8 toimitetun äänestyksen jälkeen:

Hannes Swoboda (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää seuraavaa tarkistusta
uudeksi 9 a kohdaksi. Luen sen teille: "Katsoo, että romanien tilanne Euroopassa ei voi
mitenkään vaikuttaa Romanian ja Bulgarian tulevaan liittymiseen Schengen-alueeseen eikä
niiden kansalaisten oikeuksiin". Toivon parlamentin kannattavan tarkistusta.

– Äänestyksen jälkeen:

Gerard Batten (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, huomaan, että useat ihmiset pitivät esillä
julisteita istuntosalissa. Ymmärrän, että se on vastoin sääntöjä, mutta te ette huomauttanut
siitä ollenkaan. Jos he voivat pitää julisteitaan esillä, voinko minäkin pitää omaani? Siinä
lukee: "Sanokaa ei Euroopan unionille".

(Suosionosoituksia EFD-ryhmältä)

Voisiko meillä olla yhdet säännöt, jotka koskevat kaikkia? Onko se mahdollista?

Puhemies. −    (EN) Mielestäni olette esittänyt näkökantanne. Kaikki tietävät ja huomasivat,
että te sanotte "ei" Euroopan unionille.

5.3. Ikääntyneiden pitkäaikaishoito (äänestys)

5.4. Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (äänestys)

6. Väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn
avoimuuden puute ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalainen sisältö – Naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustaminen
(kirjalliset kannanotot): ks. pöytäkirja

Puhemies. −    (EN) Arvoisat kollegat, ennen kuin lähdette, minulla on vielä kaksi ilmoitusta.
Teksti on tšekinkielinen, joten luen sen tšekiksi.

Puhemies. −    (CS) Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 142 artikla) 0012/2010
väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden
puutteeseen ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalaiseen sisältöön, jonka Françoise Castex,
Zuzana Roithová, Alexander Alvaro ja Stavros Lambrinidis ovat jättäneet käsiteltäväksi,
on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset.

Työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kirjallinen kannanotto toimitetaan kaikille
kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä.
Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa.

Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 142 artikla) 0020/2010 naisiin kohdistuvan
väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen, jonka Marc Tarabella,
Barbara Matera, Marije Cornelissen, Ilda Figueiredo ja Antonyia Parvanova ovat jättäneet
käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset.

Työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti kirjallinen kannanotto toimitetaan kaikille
kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä.
Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL). -    (PT) Arvoisa puhemies, haluan vain osoittaa olevani
mielissäni siitä, että kannanoton allekirjoittaneet kollegani lisäsivät nimensä pyyntöön
perustaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen eurooppalainen teemavuosi. Pidämme
sitä erittäin tärkeänä, ja toivomme, että Euroopan komissio ottaa kannanoton huomioon.
Kiitokset kaikille allekirjoittaneille.

Puhemies. −    (EN) Arvoisat kollegat, siirrymme nyt äänestysselityksiin. Ne teistä, jotka
eivät halua selittää äänestyskäyttäytymistään, voivat poistua istuntosalista hiljaa, jotta
voimme jatkaa selityksillä.

7. Äänestysselitykset

Lidia Joanna Geringer de Oedenbergin mietintö (A7-0215/2010)

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, (…) EU:n kansalaisilta askel kohti
parempaa ymmärrystä hyväksymiämme tekstejä kohtaan. Tehtävää on vielä paljon, mutta
on tärkeää, että otamme näitä askelia jatkuvasti.

Meidän on selvästi löydettävä tapa näiden kahden erilaisen oikeusjärjestelmän
tasapainottamiseksi: anglosaksisen järjestelmän ja roomalaiseen oikeuteen perustuvan
mannereurooppalaisen järjestelmän.

Vaikutustenarviointeja koskeva osa on kuitenkin myös tärkeä. Se on välttämätön osa, joka
on otettava huomioon myös kansallisessa lainsäädännössä. Tässä suhteessa minun on
huomautettava, että niissä on merkittäviä puutteita. On tärkeää palata tähän kysymykseen,
ja uskon, että me teemme niin lähiaikoina.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, yksinkertainen, selkeä lainsäädäntö, jota
ihmiset ymmärtävät, on äärimmäisen tärkeää, jotta ihmiset hyväksyisivät Euroopan unionin.
Moitteeton lainsäädäntö on keskeistä myös Euroopan unionin toiminnan kannalta. EU:n
lainsäädäntömenettelyn yksinkertaistamisen pitäisi siksi olla yksi EU:n toimielinten
tärkeimmistä huolenaiheista. Yksi erittäin tärkeä näkökohta tässä yhteydessä on yritystemme
hallinnollisen taakan vähentäminen. Se antaa uuden sykäyksen taloudelliselle kehitykselle
ja innovoinnille. Euroopan unioni ei kuitenkaan aina toimi siellä, missä sen ilmoitetaan
toimivan. Ainakin näin olen kokenut kotimaassani. Komission on pyrittävä tarkoin
varmistamaan, että jäsenvaltiot antavat asetuksia, jotka eivät ylitä EU:n vaatimuksia.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, täällä istuntosalissa on hetkiä, jolloin
esityslista ylittää jopa parodian. "Parempaa säädöskäytäntöä" koskeva mietintö tulee
samoilta toimielimiltä, jotka ovat tehneet tästä maailmankolkasta kaikkein eniten säännellyn
ja kilpailukyvyttömimmän blokin tällä planeetalla ja jotka ovat luoneet meille yhteistä
maatalouspolitiikkaa koskevan byrokraattisen painajaisen ja yhteisen kalastuspolitiikan
ekologisen katastrofin.

Yritän kuitenkin suhtautua tähän rakentavasti. Tässä on parempaa säädöskäytäntöä koskeva
ajatus: yrittäkäämme välttää mahtipontisuutta laatiessamme säädöksiä. Älkäämme yrittäkö
osoittaa Euroopan parlamentin säädösten avulla, että me olemme mukavia ihmisiä, että
me olemme huolissamme työttömyydestä, että olemme huolissamme romaneista tai
pitemmistä työajoista ja niin edelleen. Valtion kovakourainen puuttuminen on harvoin
paras tapa ratkoa ongelmia. On paljon parempi, että sallimme päätöksenteon
mahdollisimman lähellä ihmisiä, joihin ne vaikuttavat.
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Niinpä vaatimaton ehdotukseni paremmaksi säädöskäytännöksi on, että me suljemme
kokeeksi Euroopan parlamentin seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi, emme anna ollenkaan
lainsäädäntöä ja katsomme, valittavatko äänestäjämme siitä.

Päätöslauselmaesitys (B7-0492/2010) – Yhteinen päätöslauselmaesitys
(RC-B7-0493/2010)

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Vietämme tänään Slovakiassa toisen
maailmansodan joukkomurhan uhrien muistopäivää. Slovakian valtion hyväksymänä
kuljetettiin yli 100 000 juutalaista, romania, homoseksuaalia ja fyysisesti vammaista ihmistä
Slovakiasta keskitysleireille. Juuri siitä syystä kannatin tänään tätä päätöslauselmaesitystä
– jonka sattumoisin myös käänsin – koska pidän erittäin tärkeänä, että Euroopan
parlamentti antaa viestin, että emme halua sellaista tapahtuvan Euroopassa tänään,
nykyaikana tai tulevaisuudessa. Olemme kokeneet Euroopassa kaksi maailmansotaa. Nyt
on korkea aika, erityisesti Ranskan aloitettua laajamittaiset Romanian romaneiden
karkotukset takaisin kotimaahansa, osoittaa, että emme yksinkertaisesti hyväksy sellaista.
Tätä päätöslauselmaesitystä koskenut äänestys auttaa tuon viestin välittämisessä. Arvoisa
puhemies, haluan kiittää kaikkia jäseniä, jotka kannattivat päätöslauselmaamme.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Arvoisa puhemies, kannatin päätöslauselmaa, jonka
myös Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä on allekirjoittanut.

Valitsemalla Ranskan romaniyhteisön uhriksi ja karkotettavaksi Ranskan presidentti
Sarkozy ja hänen hallituksensa ovat osoittaneet mitä vastenmielisintä kyynisyyttä. Siinä
on kyse ainoastaan alistettujen ihmisten vähemmistöryhmän julmasta hyväksikäytöstä
huomion kääntämiseksi pois katastrofaalisesta talous- ja sosiaalipolitiikasta.

Presidentti Sarkozyn politiikka on johtanut maan suurtyöttömyyteen ja useiden
työväenluokan yhteisöjen syrjäytymiseen. Presidentti Sarkozyn hallitus hyökkää nyt
järjestelmällisesti Ranskan työntekijöiden elintasoa vastaan ja Ranskan kansan
eläkeoikeuksia vastaan. Presidentti Sarkozy ja hänen hallituksensa ovat Ranskan porvariston
ja kansainvälisten suuryritysten kätyreitä. He yrittävät epätoivoisesti käyttää haavoittuvassa
asemassa olevaa yhteisöä syntipukkina kääntääkseen huomion pois valtavasta
epäsuosiostaan.

Kunnioitan niitä kymmeniätuhansia Ranskan kansalaisia, jotka osoittivat mieltään tätä
politiikkaa vastaan viime lauantaina. Vetoan Ranskan työläisiin, jotta he turvautuisivat
suunnattomaan yhteisvastuullisuuden perinteeseensä – jossa kaikki vähemmistöyhteisöt
ja työtätekevät puolustavat yhdessä ihmis- ja kansalaisoikeuksia ja parempaa tulevaisuutta
– eivätkä antaisi tämän kyynisen menettelyn hämätä itseään.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Äänestin ennen kaikkea oman poliittisen ryhmäni
päätöslauselman puolesta, koska siinä ehdotettiin ratkaisuja eikä poliittisen vaihtoehdon
leimaamista. Valitettavasti tätä päätöslauselmaesitystä ei hyväksytty.

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän ja sen politiikkaa kannattavien
ehdottaman päätöslauselmaesityksen osalta äänestin eräiden tekstikohtien puolesta, joita
pidin rakentavina. Viittaan lähinnä suulliseen tarkistukseen, jonka mukaan romanien
tilannetta Euroopassa ei voida yhdistää Romanian liittymiseen Schengen-alueeseen.

Äänestin myös 10 kohdan toisen osan puolesta, jossa kehotettiin vahvaan horisontaaliseen
koordinointiin, jotta tulevaisuudessa varmistettaisiin oikea-aikainen ja tehokas reagointi,
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ja 16 kohdan toisen osan puolesta, jossa kannustetaan sekä komissiota että jäsenvaltioita
kunnioittamaan romanien oikeuksia ja niiden täytäntöönpanoa.

Äänestin myös johdanto-osan L kappaleen puolesta, jonka mukaan romanien edustusta
valtion hallintorakenteissa ja jäsenvaltioiden julkishallinnossa olisi lisättävä. En kuitenkaan
voinut äänestää koko päätöslauselmaesityksen puolesta, koska se on mielestäni
kiihkomielinen.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) EU:hun sen ulkopuolelta suuntautuva muuttoliike on yksi
EU:n keskeisistä ongelmista. Joka vuosi EU:hun saapuu 900 000 uuttaa maahanmuuttajaa.
Romaneita koskeva kysymys on EU:n sisäinen ongelma, koska romanien muuttoliikettä
jäsenvaltioiden välillä voidaan laskea tuhansissa eikä sadoissatuhansissa henkilöissä. Se ei
kuitenkaan tarkoita, etteikö se olisi vakava ongelma.

Kannatan Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitystä, joka koskee romaniväestön
tilannetta Euroopassa. Pidän myönteisenä sitä, että tämä ongelma määritellään siinä
Euroopan laajuiseksi ongelmaksi. Romaniväestön ongelmaa ei voida ratkaista tehokkaasti
erillisenä kysymyksenä. Ratkaisuun on välttämätöntä liittää eurooppalaiset resurssit ja
eurooppalainen osaaminen erityisesti maissa, joissa on merkittävä romaniväestö.

Romanien muuttoliikkeestä ja palauttamisesta ei saisi tulla poliittinen kysymys.
Vähemmistöjen oikeuksia ei saisi rikkoa. Oikeudet ja velvollisuudet eivät kuitenkaan saa
koskea vain jäsenvaltioita vaan myös itse vähemmistöjä.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, äänestin PPE-ryhmän päätöslauselman
puolesta, koska sen teksti tarjosi rakentavan ja kattavan eurooppalaisen ratkaisun romanien
parempaa sosiaalista osallisuutta koskevaan ongelmaan.

Sen sijaan, että heidän vakavaa sosiaalista ja taloudellista tilannettaan käytetään välineenä
poliittisesti värittyneissä hyökkäyksissä tiettyjä lainkuuliaisia hallituksia, kuten Ranskan
ja Italian hallitusta, vastaan, PPE-ryhmä ehdottaa romaneja koskevaa eurooppalaista
strategiaa.

Ongelman siirtäminen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ei auta meitä löytämään tarvittavia
resursseja. Voimme tehdä sen vain yhdessä rakentavan lähestymistavan hengessä.

Jens Rohde (ALDE). -    (DA) Arvoisa puhemies, me Tanskan liberaalipuolueessa päätimme
äänestää romaneja koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta. Emme tehneet
niin siksi, että mielestämme päätöslauselman kieli ei ole suurelta osin liian tunteikkaasti
latautunutta ja sen hyökkäykset perusteettomia, vaan ennemminkin siksi, että mielestämme
on syytä kyseenalaistaa tapa, jolla Ranska on yllättäen päättänyt karkottaa romanit. Tässä
suhteessa emme usko, että Tanskan tai Saksan maastapoistamisissa on mitään tutkittavaa.
Tanska toimi säännösten mukaisesti, ja jos Saksa ei voi lähettää kotiin pakolaisia, joiden
sota on loppunut, pakolaisasemaa koskeva käsite häviää. Sitten maailmassa on täysin uusi
oikeudellinen asema. Minun on todettava, että Tanskan liberaalipuolueen taistelu Tanskaan
ja Saksaan kohdistuvaa perusteetonta arvostelua vastaan on ollut epämiellyttävän yksinäistä.
Emme saaneet tukea sosiaalidemokraateilta emmekä sosialistiselta kansanpuolueelta. Ei,
he antaisivat mieluummin kiistan, jolle ei ole dokumentoitua perustetta, tahrata kotimaansa
ja naapurimaansa. Rehellisesti sanottuna se on mielestäni noloa. Haluan lopuksi korostaa,
että viimeinen selkeä jäännös Tanskaan ja Saksaan kohdistuvasta nk. arvostelusta poistettiin
lopullisesti tänään toimitetun äänestyksen aikana.
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Gerard Batten (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, en äänestänyt minkään näiden
päätöslauselmien puolesta, koska en periaatteesta tunnusta Euroopan unionin
demokraattista legitiimiyttä, enkä tule koskaan tunnustamaankaan.

Itsenäisillä valtioilla pitäisi kuitenkin olla oikeus päättää, kuka voi ja kuka ei voi tulla niiden
alueelle ja millä perusteella. EU:n jäsenvaltiot ovat luopuneet tästä oikeudesta tunnustaessaan
EU:n lainsäädännön ylivallan ja erityisesti hyväksyessään kansalaisten vapaata liikkuvuutta
koskevan direktiivin 2004/38/EY.

Ranskalaisten on valittava toinen näistä vaihtoehdoista. He eivät voi olla Euroopan unionin
täysimääräisiä jäseniä ja syrjiä sitten Romanian mustalaisia.

Jos ranskalaiset eivät pidä siitä, ehdotan, että he noudattavat Yhdistyneen kuningaskunnan
itsenäisyyspuolueen politiikkaa, eli eroavat Euroopan unionista, jolloin he saavat takaisin
itsenäisyytensä.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Hyväksymällä romaneja koskevan päätöslauselmaesityksen
Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio ovat mielestäni oikein tunnustaneet vastuun
romanien tilanteesta Euroopan unionissa. Kotimaassani saamieni kokemusten perusteella
haluan kuitenkin huomauttaa, että etsittäessä tehokkaita ratkaisuja romanien
kotouttamiseen pelkkä taloudellisen tuen tai aineellisten hyödykkeiden antaminen ei riitä
pyrittäessä parantamaan heidän aineellista tilannettaan. On paljon tärkeämpää opettaa
romaneille, että elintason säilyttäminen edellyttää paljon suurempia ponnisteluja parhaan
mahdollisen koulutuksen ja pysyvän työpaikan saamiseksi. Romanit vapauttavat itsensä
häpeällisen aseman taakasta yhteiskunnassamme vain koulutuksen ja sosiaalisen
integraation kautta. Se on vaativa tehtävä, ja toivon meidän onnistuvan siinä.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, äänestin sen puolesta, että kaikilla
Euroopan unionin jäsenillä olisi yhtäläiset oikeudet. Tämä sisältää myös romanit.

Ymmärrän sen, että jotkut muun muassa EPP:n piirissä katsoivat, että tämä päätöslauselma
olisi liiaksi politiikan teon väline Ranskaa vastaan. On aivan totta, että meidän pitää katsoa
asioita niin, ettemme vain tee politiikkaa välineellisesti, vaan että koska Euroopan unioni
on arvoyhteisö, me todellakin sitoudumme siihen, että me huolehdimme heikoimmassa
asemassa olevasta väestöryhmästämme.

Tiedämme, että romaniväestön sosiaalinen osallistuminen on tällä hetkellä heikkoa monessa
Euroopan maassa, ja siksi tämän ongelman ratkaiseminen on yksi yhteinen haaste
eurooppalaisille, Euroopan unionin kansalaisille. Emme ole uskottavia selittäessämme
Euroopan ulkopuolella, miten ihmisoikeusasiat pitäisi hoitaa, jos emme itse hoida
romaniväestön tilannetta kuntoon Euroopan unionin alueella.

Toivon, että tämä näkyy konkreettisena toimintana Euroopan parlamentissa. Parlamentilla
on toki ollut erilaisia pieniä pilottihankkeita, joissa on pyritty lisäämään romanien
integroitumista yhteiskuntaan muun muassa koulutuksen kautta ja niin edelleen. Välillä
kuitenkin vaikuttaa siltä, että tämänkaltaisille hankkeille ei tämäkään talo myönnä
budjetistaan rahaa, vaan antaa sitä mieluummin Kreikalle tai muualle tai jopa Euroopan
ulkopuolisille maille.

Meidän täytyy nyt saada romaniasia kuntoon Euroopan unionin sisällä. Sitä vaativat meidän
uskottavuutemme ja ne perusarvot, joiden puolesta Euroopan unionissa toimitaan.
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Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Arvoisa puhemies, kuuntelin tarkasti jäsen Takkulan
puheenvuoron. Itse asiassa eräitä erittäin suuria, useiden kymmenien miljardien eurojen
määrärahoja on avattu, mutta tähän mennessä niistä on käytetty vain 9 miljoonaa euroa.

Uskon, että tällä päätöslauselmaesityksellä presidentti Sarkozy ja Ranskan sisäasiainministeri
Hortefeux – jotka kuitenkin olivat kerran Euroopan parlamentin jäseniä – niittävät nyt
sitä, mitä ovat kylväneet. He kannattivat rajojemme avaamista, he tekivät nuo sopimukset,
joskus he jopa laativat ne tai edistivät niitä. Heidän on nyt käsitettävä, että pystytetyt hauraat
esteet – väliaikaiset ratkaisut, jotka sallivat romanien tulon ja asettumisen Ranskaan vasta
vuoden 2013 jälkeen – niin, ne ovat kaikki menneet yli laidan.

Pidän kaikkien vastenmielisimpänä kollegoidemme asenteissa sitä, että syrjinnän torjumisen
varjolla tapahtuu itse asiassa alun perin enemmistöväestön järjestelmällistä syrjintää – tai
leimaamista, käyttääkseni heidän ilmaisuaan. On hyvä asia puolustaa vähemmistöjä, mutta
eikö teidän mielestänne ongelmia – kulttuuriin tai käyttäytymiseen liittyviä tai muita
ongelmia – joskus aiheuta näiden vähemmistöjen käyttäytyminen, joka itse asiassa estää
heidän integroitumisensa? Emmekö tekisi näille vähemmistöille palvelusta olemalla rehellisiä
ja tuomalla myös nämä ongelmat esiin? Edes kerta ei olisi haitaksi.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, olen hämmästynyt joutavasta puheesta,
jolla parlamentin vasemmisto tasapainoilee "joukkokarkotusten" kaltaisten termien kanssa,
kun me keskustelemme Ranskan asiakirjoista, joita arvioidaan yksilöllisesti ja
tapauskohtaisesti, sekä ihmisistä, jotka ovat saaneet apua palatakseen vapaaehtoisesti
alkuperämaahansa. Jäsenvaltiolla on todellakin oikeus ja velvollisuus panna täytäntöön
oikeusvaltion periaatteita noudattavan valtion säännöt ja ryhtyä toimiin laitonta
maahanmuuttoa ja siihen liittyvää riesaa vastaan. Joka tapauksessa tärkeä avain ongelmien
ratkaisemiseen on romaniyhteisöissä itsessään. Haluan mainita Alankomaiden entisen
asunto-, yhteisö- ja kotouttamisasioista vastaavan ministerin Van der Laanin – sosialistin
– muistion, jossa todetaan muun muassa, että romanien keskuudessa rikollisuusaste on
suhteettoman korkea, poissaolot koulusta valtavan yleisiä, ja lapsia pahoinpidellään, jotta
he ryhtyisivät kerjäämään ja rikolliseen toimintaan. Tilanteen ollessa tuollainen sosialisti
Van der Laanin mukaan romanit jättäytyvät itse Alankomaiden yhteiskunnan ulkopuolelle.
Paljon tehtävää on siis vielä jäljellä. Arvoisa puhemies, tiedän, että en saa suosiota todetessani
tämän täällä parlamentissa, mutta kaikkien muiden ihmisten tavoin romaneilla on
oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, me emme
äänestäneet Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) toki tasapainoisemman
päätöslauselmaesityksen puolesta yhden keskeisen kohdan takia, johon haluamme kiinnittää
teidän huomionne: se koskee Euroopan komissiolle, Euroopalle esitettyä kehotusta
vauhdittaa prosessia Romanian ja Bulgarian liittämiseksi Schengen-alueeseen.

Meidän mielestämme – me varoitimme tästä jo laajentumisen aikaan – nämä valtiot eivät
ole vielä ottaneet käyttöön tiukkaa valvontapolitiikkaa kansalaisuuden tunnustamisen ja
henkilökorttien yhteydessä.

Ovatko komissio ja parlamentti tietoisia siitä, että näissä maissa on hyvin helppoa hankkia
EU:n ulkopuolisista maista todistuksia, jotka vapaan liikkuvuuden ansiosta mahdollistavat
laittoman tulon Schengen-alueelle? Meidän on seurattava asiaa tarkasti. On täysin
vastuutonta, että niin ei ole vielä tehty, vaan kiirehditään Schengen-alueen laajentumista,
mikä on vastoin tervettä järkeä.
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Lopuksi toivon, että seuraavan kerran tavatessamme edes yksi Euroopan parlamentin
maailmanparantajajäsenistä, jotka niin osoittavat tukeaan romaneja kohtaan, ilmoittaisi
ottaneensa luokseen asumaan – Euroopan parlamentin jäsenen palkalla heillä on siihen
varaa – mukavan romaniperheen ja ruokkivansa muutamia ylimääräisiä suita. Ei ole vaikeaa
osoittaa toimilla pelkän puheen sijaan olevansa maailmanparantaja.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Minä en kannattanut hyväksyttyä päätöslauselmaesitystä,
koska en usko sen myötävaikuttavan romanikysymyksen ratkaisemiseen Euroopassa.
Samalla se pilaa yksittäisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen poliittisen ilmapiirin.
Kyvyttömyytemme ratkaista romaniyhteisön ongelmia voidaan kiteyttää yhteen virkkeeseen:
Me tiedämme, mitä me emme halua, mutta me emme tiedä, mitä me haluamme. Me emme
halua, että ketään rangaistaan toisen rikoksista vain siksi, että he molemmat kuuluvat
samaan etniseen ryhmään. Me emme myöskään halua joidenkin ihmisten ajattelevan, että
laki ei koske heitä. Me emme halua pakottaa ketään luopumaan kulttuuristaan, mutta me
emme myöskään halua suvaita rinnakkaiselon perusperiaatteiden rikkomista etnisen
identiteetin nimissä. Ranskan hallitus tietää, mitä se ei halua. Kunhan se ei riko lakia,
moitteille ei ole perusteita. Jos se on rikkonut lakia, tuomioistuinten on päätettävä asiasta.
Lyhyt kommentti Pariisin tämänviikkoisesta kokouksesta: Olisin mielissäni, jos ne maat,
joiden odotetaan saavan aikaan myönteisen ratkaisun romanikysymykseen, kutsuttaisiin
ensimmäisten joukossa tuollaisiin kokouksiin.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, äänten enemmistön täällä
saanut päätöslauselmaesitys sai myös minun ääneni. Päätöslauselma koskee lainsäädännön
olennaista piirrettä, joka tekee erittäin selväksi, että mitään seuraamuksia ei voida liittää
kansalaisuuteen. Vastuun on aina oltava luonteeltaan yksilöllistä. Se on yksi lainsäädännön
perusperiaatteista. Romaneja pitäisi kohdella samoin kuin muita unionin kansalaisia. Se
tarkoittaa myös, että lainsäädäntö koskee heitä. Jos he rikkovat sitä, heidän on kannettava
vastuu samalla perusteella kuin muidenkin. Me emme voi sallia tilannetta, jossa vedotaan
kansalaisuuteen perusteena vapautukseen lainsäädännön rikkomiseen liittyvän vastuun
kantamisesta. Asian ydin on se, että kansalaisuus ei koskaan saisi olla perustana
seuraamuksista päätettäessä, koska seuraamuksista pitäisi aina päättää yksilötasolla.

Päätöslauselmaesitys (B7-0491/2010)

Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain todeta, että minä tuen
täysin ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa koskevaa päätöslauselmaesitystä.

Kun otetaan huomioon nykyinen väestörakenne, ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa koskeva
kysymys on ilman muuta EU:ta koskeva kysymys. Vaikka se on suurelta osin jäsenvaltioiden
vastuulla, tilanteen luonteen ja laajuuden takia se on kuitenkin EU:ta koskeva kysymys,
joka on todellakin tunnustettu sellaiseksi.

Yksi päätöslauselmassa korostettu kysymys, jota kannatan täysin, on tarve ottaa huomioon
omaishoitajien tarpeet. He tarjoavat merkittävän osan iäkkäiden ihmisten hoitopalveluista.
Jäsenvaltioiden on toteutettava konkreettisia toimia tämän korvaamattoman resurssin
tukemiseksi ja turvaamiseksi. Niiden on tehtävä se koulutuksen, virkistäytymisen ja muiden
toimenpiteiden kautta, jotka auttavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Toinen päätöslauselman seikka, jota haluan korostaa, on se, että siinä pyydetään
jäsenvaltioita varmistamaan, että pitkäaikaishoitoa saavien henkilöiden perusoikeuksia
suojellaan. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että hoitoalaa koskevat
laatuvaatimukset pannaan täytäntöön ja että niitä noudatetaan.
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Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, ikääntyneiden pitkäaikaishoitoa
koskevan päätöslauselmaesityksen osalta haluan ilmaista täyden tukeni sille, että tähän
asiaan kiinnitetään huomiota. Eurooppaa vaivaavien epäsuotuisien väestörakenteen
muutosten takia välittömät toimet tällä alalla näyttävät välttämättömiltä. Sen lisäksi, että
autamme iäkkäitä ihmisiä olemaan aktiivisia ja takaamme heille asianmukaisen hoidon,
emme saa unohtaa tuota hoitoa antavia ihmisiä. He ovat usein ihmisiä, jotka eivät saa
muualta apua, koska iäkkään ihmisen hoitamisen lisäksi heidän on myös käytävä työssä.
Ei ole helppoa sovittaa yhteen näitä kahta tehtävää. Tarkoitan nyt maaseutualueilla asuvia
perheitä, jotka useimmiten pitävät velvollisuutenaan hoitaa itse huonokuntoisia
perheenjäseniä. Tällaisten ihmisten oikeudellista tilannetta pitäisi säännellä. Se kannustaa
muita huolehtimaan iäkkäistä ihmisistä, jotka haluavat vanheta arvokkaasti. Uskon, että
me kaikki haluaisimme sitä.

Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B7-0484/2010)

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, valitettavasti tämä päätöslauselma oli
mielestäni yksipuolinen. Meidän on hyvä muistaa katsoessamme Lähi-idän tilannetta, että
siellä on yksi demokraattinen valtio, joka jakaa samat arvot kuin me Euroopassa, eli Israel.
Demokratia, ihmisoikeudet ja mielipiteenvapaus ovat siellä keskeisiä arvoja.

Sen vuoksi olisi tärkeää, että kun me katsomme tuon alueen tilannetta, katsoisimme myös
kokonaistilannetta eikä niin, että haluamme vain tavalla tai toisella yrittää vahingoittaa
siellä olevaa ainoata demokratiaa.

Jordanjoen tilanteesta puhuttaessa valitettavasti syntyi tällainen kuva. Me kaikki tiedämme,
että alueen vesivarat ovat rajalliset. Tiedämme myös, että Israel on tehnyt valtavia
ponnisteluja luodessaan kastelu- ja vedenkeräysjärjestelmiä voidakseen huolehtia siitä,
että kansalaiset saavat vettä sekä Israelin alueella että niin sanotuilla palestiinalaisalueilla
ja että maanviljely on niillä mahdollista.

Toivon, että meidän asenteemme olisi rakentava. Toivokaamme, että käynnissä olevien
rauhanneuvottelujen ansiosta päästäisiin rauhanrintamalla eteenpäin. Meidän asenteemme
tätä aluetta kohtaan pitää olla rakentava ja tukeva eikä Israelia syyttävä.

Kirjallinen selitys

Lidia Joanna Geringer de Oedenbergin mietintö (A7-0215/2010)

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Miten joku voi jättää äänestämättä tämännimisen
mietinnön puolesta? Miten joku voi olla korostamatta tarvetta yksinkertaisen, avoimen ja
Euroopan kansalaisille ymmärrettävän lainsäädännön laatimiseen? Tarkemmin sanottuna
tuen tietenkin täysin tätä parlamentin valiokunta-aloitteista mietintöä ensinnäkin siksi,
että meidän pitäisi jatkuvasti pyrkiä paremman lainsäädännön laatimiseen, ja myös siksi,
että tässä mietinnössä korostetaan useita ratkaisevia kysymyksiä. Yhtenä kysymyksenä
ovat Euroopan komission vaikutuksenarvioinnit, joiden riippumattomuus ja luotettavuus
on taattava.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen  .   −  (LT) Paremmasta säädöskäytännöstä on
tullut edellytys Euroopan unionin tehokkaalle toiminnalle, ja se voi olla tärkeässä asemassa
talouskriisin päättymisessä ja talouskasvun saavuttamisessa. Toimielinten toiminnan on
vastattava kansalaisten, sisämarkkinoilla toimivien yritysten sekä kansallisten ja paikallisten
hallitusten odotuksia, ja toiminnalla on varmistettava, että päätökset tehdään
mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tuen päätöslauselmassa esitettyjä näkemyksiä, joiden
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mukaan meidän on kannatettava sääntely-ympäristön parantamisprosessia, jolla tähdätään
Euroopan unionin lainsäädännön avoimuuden, vaikuttavuuden ja yhtenäisyyden
lisäämiseen. Koska komissiolla on lainsäädännöllinen aloiteoikeus, se on tässä prosessissa
avainasemassa valmisteltaessa korkealuokkaisia ehdotuksia, vähennettäessä hallinnollista
taakkaa ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia sekä tehtäessä yhteistyötä jäsenvaltioiden
kanssa sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäädäntöä pannaan täytäntöön asianmukaisesti.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Tässä aloitteessa pyritään analysoimaan
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista ja varmistamaan, että niitä noudatetaan
Euroopan unionin ehdotuksissa. Toissijaisuus on dynaaminen ja kehittyvä käsite, joka
mahdollistaa Euroopan unionin toimien laajentamisen tarvittaessa, ja rajoittaa toimia, kun
ne eivät enää ole perusteltuja.

Suhteellisuus on Euroopan unionin toimivallan käyttämistä ohjaava joko yksinomainen
tai jaettu periaate, jonka ei pitäisi ylittää sitä, mikä on välttämätöntä tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tällä alueella nousee esiin kaksi tärkeää innovaatiota:
vaikutustenarviointilautakunnan perustaminen ja Lissabonin sopimuksen voimaantulo,
joka antaa kansallisille parlamenteille tärkeän aseman arvioitaessa tapaa, jolla näitä kahta
periaatetta sovelletaan – poliittisen ennakkovalvonnan, joka voi johtaa ehdotuksen
muuttamiseen tai mahdolliseen kumoamiseen, tai oikeudellisen jälkivalvonnan, johon
liittyy muutoksenhaku unionin tuomioistuimessa, mikäli näitä periaatteita katsotaan
rikotun. Arviointijärjestelmän ansiosta unioni voi säätää lakeja paremmin analysoiden ja
perustellen ehdotuksensa. Sen ansiosta unioni kykenee myös parantamaan laatua, tarkkuutta
ja avoimuutta. Olen mielissäni siitä, että vaikutustenarviointijärjestelmä toimii
moitteettomasti, ja kannatan analyysiprosessin vahvistamista.

Robert Dušek (S&D),    kirjallinen. – (CS) Jäsen Geringer de Oedenbergin mietinnössä
pääasiassa arvioidaan Euroopan komission 15. ja 16. kertomusta paremmasta
säädöskäytännöstä vuosina 2007 ja 2008, tammikuussa 2009 julkaistua kolmatta strategista
katsausta sääntelyn parantamisesta ja lokakuussa 2009 julkaistua toimintaohjelmaa
hallinnollisen rasituksen keventämiseksi. Esittelijä pitää toissijaisuuden ja suhteellisuuden
vahvempaa täytäntöönpanoa EU:n lainsäädännön perusedellytyksinä sen
mahdollistamiseksi, että jäsenvaltiot voivat käyttää omaa lainsäädäntövaltaansa pyrkiessään
varmistamaan, että niiden kansalaisten odotukset täytetään. Lainsäädännön vaikutusten
arviointia ja hallinnollisen rasituksen keventämistä koskevan kysymyksen osalta tarvitaan
kuitenkin lisätoimia. Mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen, että 32 prosenttia EU:n
hallinnollisesta rasituksesta johtuu EU:n lainsäädännön liian tarkasta soveltamisesta
jäsenvaltioissa, eli EU:n lainsäädännön vaatimusten ylittämisestä.

Uusissa jäsenvaltioissa me kohtaamme näitä haittoja varsin usein. Olen mielissäni siitä,
että mietinnössä viitattiin eurooppalaisen kansalaisaloitteen uusiin mahdollisuuksiin.
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan unionin kansalaisille on
ensimmäistä kertaa annettu mahdollisuus osallistua aktiivisesti EU:n lainsäädännön
laatimiseen. Mietintö kokonaisuudessaan myötävaikuttaa lainsäädännölliseen
aktiivisuuteemme, ja kannatan sen hyväksymistä.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. −  (PT) Minä äänestin parempaa säädöskäytäntöä koskevan
mietinnön puolesta, koska kannatan tarvetta laatia eurooppalaisille yksinkertaista, avointa
ja ymmärrettävää lainsäädäntöä. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että hallinnollista rasitusta
vähennetään ja että komission kaikkien uusien ehdotusten taloudelliset, sosiaaliset ja
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ympäristöä koskevat vaikutukset arvioidaan asianmukaisessa tarkastelussa, jonka
toteuttavan riippumattoman elimen on oltava vastuussa parlamentille.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Kannatan täysin meneillään olevaa pyrkimystä
laatia eurooppalaisille lainsäädäntöä, joka on yksinkertaista, avointa ja ymmärrettävää.
Hyvää tarkoittavista julkilausumista, täsmällisistä tutkimuksista ja useiden instituutioiden
selkeistä raporteista huolimatta totuus on, että EU:n lainsäädäntö kärsii edelleen
heikkouksista, joista huomautetaan usein: liiallisesta määrästä, epäasianmukaisesta
monimutkaisuudesta, käsittämättömyydestä ja täytäntöönpanon lykkäämisestä useaan
kertaan.

Tämä sekä etäännyttää eurooppalaisia EU:n tasolla tehdyistä päätöksistä että ruokkii
keskustelua – joka ei aina ole kovin kohtuullista tai täsmällistä – EU:n puuttumisesta
asioihin, joista se ei antaisi tuomioita tai säädöksiä, jos toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteita noudatettaisiin tarkemmin. Siksi tämä päätöslauselma on oikealla
tiellä.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. − (PT) Tällä päätöslauselmalla käsitellään
kysymystä paremmasta säädöskäytännöstä, mikä kattaa periaatteet toissijaisuudesta ja
suhteellisuudesta, jotka ovat korvaamattoman tärkeitä Euroopan unionin asianmukaiselle
toiminnalle. Lisäksi kysymys koskee myös esimerkiksi tarvetta lainsäädäntömenettelyn
vaikutusten arviointiin, voimassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja kodifiointiin
sekä EU:n lainsäädännöstä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten vähentämiseen
25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.

Tärkeimpiä näkökohtia tällä alalla ovat EU:n kansalaisaloite, josta määrätään Lissabonin
sopimuksella ja jonka avulla kansalaiset voivat aktiivisesti osallistaa EU:n lainsäädännön
antamiseen, se, että Euroopan parlamentti on nyt samassa asemassa neuvoston kanssa
tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä, sekä kansallisten parlamenttien ottaminen
mukaan toissijaisuusperiaatteen soveltamisen valvontaan. Tämän perusteella, Lissabonin
sopimuksen 225 artiklan nojalla ja koska uskon, että kyseessä on esimerkki "paremmasta
säädöskäytännöstä", ehdotin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä erityisen direktiivin
laatimista biojätteistä. Parlamentin enemmistö hyväksyi mietinnön heinäkuussa. Toivon,
että komissio vastaa siihen pian.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Myönnän selkeän lainsäädännön merkityksen,
yritysten hallinnollisen rasituksen vähentämisen, vaikutustenarviointien laadun, sen, että
ne pitäisi ottaa huomioon (mikä ei suinkaan aina näytä toteutuvan), ja ennen kaikkea
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden ehdottoman noudattamisen, jonka on
toteuduttava jokaisen Brysselistä annettavan säädöksen osalta. Toisaalta pidän valitettavana
sitä, että vaikka mietinnössä toistuvasti osoitetaan syyttävällä sormella sitä, että jäsenvaltiot
niin sanotusti "kultaavat" lainsäädännön, siinä ei mainita erittäin kiinnostavaa tietoa, joka
käy ilmi perusteluista. Voimassa olevista tuhansista säädöksistä pelkästään 72 edellytti
486 tiedonantovelvollisuutta, joiden johdosta jäsenvaltioissa hyväksyttiin yli
10 000 täytäntöönpanosäädöstä. Mielestäni tämä tieto kertoo juuri päinvastaisesta asiasta:
tämän pahan alku ja juuri on komission liikasääntely. Pohjimmiltaan ihmettelen, voiko
toissijaisuusperiaatetta noudattaa muuten kuin muodollisesti, koska perussopimusten
mukaan on alueita, joilla Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta ja joita ei voida
lainkaan asettaa kyseenalaiseksi, kun taas kaikilla muilla alueilla näyttää siltä, että tietyt
kansalliset parlamentit eivät vieläkään kykene täysimääräisesti käyttämään oikeuksiaan
tässä asiassa.

09-09-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI40



Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjallinen. − (FI) Arvoisa puhemies, Filosofi Schopenhauer
neuvoi, että on käytettävä tavallisia sanoja ja sanottava epätavallisia asioita. Moni, etenkin
poliitikko ja lainsäätäjä tekee juuri toisin päin - ja todennäköisesti huomaamattaan. Juuri
tästä syystä lainsäädäntökäytännön jatkuva tarkastelu ja parantaminen ovat alati Euroopan
unionin kriittinen piste. Äänestin Geringerin parempaa lainsäädäntöä koskevan mietinnön
puolesta, koska se nostaa esille merkittäviä seikkoja lainsäädännön kehittämiseksi.
Ensinnäkin parlamentin tulee muistaa sen oma vastuu: turhan usein EU-lainsäätäjän
huomionkipeys on johtanut siihen, että toimiva direktiivi on uuvutettu
parlamenttikäsittelyssä yksityiskohtaisilla tarkistuksilla. Schopenhauerin ohjeen mukaan
yksinkertainen ja läpinäkyvä lainsäädäntö ei tarkoita sisällöltään vähäisempää;
monimutkaisuus ja kasuismi ovat monesti tapa peittää ajatuksen puute. Toiseksi nostan
esille lainsäädännön vaikutusten arvioinnin. Muutamat merkittävät lainsäädäntöaloitteet
kuten päästökauppadirektiivin historia osoittivat, että vaikutusten arvioinnissa on vakavia
puutteita. Erityisesti ympäristölainsäädännön laatimisessa on oltava tarkkana: yhtäällä
ratkaistu ongelma voi luoda uuden ongelman toisaalle. Kuten päätöslauselmassa vaaditaan,
objektiivista arviointia varten komission on säännöllisesti ja kattavasti kuultava sidosryhmiä.
Pidän erityisen tervetulleena komission sisäisessä ohjeessaan lanseeraamaa pk-yritystestiä.
Kolmanneksi on syytä huomata, että hallinnollisten rasitusten keventämiseksi ratkaisevassa
asemassa ovat usein kansalliset viranomaiset. Tulen maasta, jossa virkakoneiston
tunnontarkkuus säädösten soveltamisessa johtaa usein ylimääräiseen rasitukseen. Tässä
jäsenvaltioiden vastuuta ei voi sivuuttaa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Tämän tekstin ainoa ansio on, että
siinä peräänkuulutetaan komission lainsäädäntöehdotuksia koskevan
työmarkkinaosapuolten kuulemisajan pidentämistä. Sen muu sisältö on pöyristyttävää:
siinä suhtaudutaan myönteisesti Edmund Stoiberin johtaman ryhmän työhön, liikemiesten
kerhon, joka ajaa sääntelyn purkamista käyttämällä verukkeena hallinnollisen rasituksen
keventämistä; siinä ehdotetaan rajoitettavaksi oikeutta kansalaisaloitteeseen, joka on
Lissabonin sopimuksen itsenäisille kansoille jättämä mitätön väline; ja siinä vahvistetaan
kahdeksan viikon määräaika, jonka kuluessa kansallisten parlamenttien on toimitettava
lausuntonsa komission ehdotuksista.

Vaikka tekstissä myös peräänkuulutetaan ymmärrettävän EU:n lainsäädännön tarvetta,
siinä ei olla lainkaan huolissaan siitä, että useimmat komission ja työryhmien asiakirjoista
on saatavana vain englanniksi. Mitä muuta voidaan odottaa parlamentilta, jonka useimmat
jäsenet eivät vaadi oikeutta toimia todellisena parlamenttina?

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. − (PT) Koska EU käsittelee useita monimutkaisia aiheita,
annettu lainsäädäntö on useimmiten liian yksityiskohtaista ja liian vaikeasti ymmärrettävää,
jotta suurin osa EU:n kansalaisista voisi sitä tulkita. Siksi on laadittava lainsäädäntöä, joka
on yksinkertaista, avointa ja ymmärrettävää kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisille.
Kun otetaan huomioon kriisi, josta kärsimme, on myös kehitettävä mekanismeja, joilla
vähennetään merkittävästi EU:n lainsäädäntömenettelyn korkeita kustannuksia, jotta me
voimme olla hyvänä esikuvana EU:n varojen käytöstä.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Tässä mietinnössä väitetään, että Lissabonin
sopimus vahvistaa kansallisten parlamenttien asemaa. Tosiasiassa jäsenvaltioiden on
täytynyt luovuttaa yhä lisää toimivaltaa Brysselille. Jokapäiväisessä elämässä on myös
todellisia tilanteita, jotka osoittavat, että lainsäädännön alalla jäsenvaltioissa on yhä
ongelmia.
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Esimerkiksi avioerotapauksissa, joissa pariskunta on kahden eri jäsenvaltion kansalaisia
ja joissa jotkut EU:n jäsenvaltiot kykenivät edes sopimaan tuomioistuimille myönnetyn
toimivallan sääntelystä, tai eurooppalaisen ympäristövaikutusten arvioinnin alueella, jonka
osalta jäsenvaltiot ovat lykänneet täytäntöönpanoa kiertääkseen tätä suuria hankkeita
koskevaa edellytystä. Esimerkkinä tästä mainitsen Temelinin ydinvoimalan laajentamisen.
Saattaa hyvinkin näyttää järkevältä laatia vaikutustenarviointi. Hallinnollisten kustannusten
vähentämistä ja lainsäädännön yksinkertaistamista koskevaan tavoitteeseen on myös
suhtauduttava myönteisesti. EU on kuitenkin pyrkinyt tähän jo vuosia, mutta kansalaiset
ja yritykset ovat havainneet vain vähän tuloksia. Tämä mietintö tuskin muuttaa tilannetta,
ja siksi äänestinkin tyhjää.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen. − (LT) Äänestin parempaa säädöskäytäntöä
käsittelevän mietinnön puolesta, koska uskon, että parempi säädöskäytäntö on edellytys
Euroopan unionin tehokkaalle toiminnalle. Se on myös yksi kansalaistemme oikeuksista,
jota ei voida saada aikaan ilman selkeitä säädöksiä, jotka suuri yleisö kykenee ymmärtämään.
Euroopan unionin parempi säädöskäytäntö kattaa useita kysymyksiä, kuten
vaikutustenarviointien laatimisen, hallinnollisen rasituksen keventämisen ja nykyisen
lainsäädännön yksinkertaistamisen ja kodifioinnin. Olen samaa mieltä erityisesti komission
ohjelmasta, joka tähtää Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen
rasituksen keventämiseen. Se on ollut voimassa vuodesta 2005 lähtien ja pyrkii
keventämään hallinnollista rasitusta 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. On erittäin
tärkeää vähentää Euroopan unionissa toimivien yritysten kustannuksia, jotta ne kykenisivät
toimimaan tehokkaasti vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa ja kilpailemaan
maailmanlaajuisesti, sekä virtaviivaistaa julkisia hallintomenettelyjä. Meidän on keskityttävä
tarpeettomiin vaatimuksiin tarjotaksemme tietoa ja sovellettava eurooppalaisia pk-yrityksiä
tukevassa Small Business Act -aloitteessa määriteltyä "vain kerran" -periaatetta. Sähköinen
viestintä on erinomainen väline hallinnollisen rasituksen keventämiseen. EU:n toimielinten
on tehtävä aktiivisesti yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa erilaisten tulkintojen ja
lainsäädännön "kultaamisen" välttämiseksi. Komission mukaan 32 prosenttia EU:n
hallinnollisesta rasituksesta johtuu tiettyjen jäsenvaltioiden päätöksistä, jotka ylittävät
EU:n lainsäädännön vaatimukset, sekä niiden hallinnollisten menettelyjen tehottomuudesta.
Me emme myöskään saa unohtaa, että kaikkien sidosryhmien, erityisesti
työmarkkinaosapuolten, kuuleminen on erittäin tärkeää säädösehdotusten valmistelussa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Olen tukenut voimakkaasti tätä
mietintöä, jonka mukaan on välttämätöntä laatia yksinkertaisia, selkeitä säädöksiä, joita
EU:n kansalaiset kykenevät ymmärtämään. Siinä myös korostetaan, että EU:n toimielinten
on noudatettava toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta ehdotuksia laatiessaan. Mietinnössä
painotetaan komission avainasemaa toimielimenä, jolla on lainsäädännöllinen aloiteoikeus,
valmisteltaessa korkealuokkaisia lainsäädäntöehdotuksia.

Euroopan parlamentti pyrkii tekemään kaikkensa käsitelläkseen ehdotukset pikaisesti
asianmukaisen lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Se myös korostaa jäsenvaltioiden
kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä tämän lainsäädännön oikean toimeenpanon
varmistamiseksi.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen. − (IT) Me kannatamme voimakkaasti komission
kertomusta toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, koska siinä määrätään
annettuja direktiivejä koskevista vaikutustenarvioinneista.

09-09-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI42



Nämä arvioinnit on toteutettava hyödyntämällä vakavasti otettavia tutkimuksia
kustannuksista ja eduista. Ne ovat välttämättömiä, jotta vältyttäisiin kansalaisille ja yrityksille
liiallisen taakan asettavilta valinnoilta. Meidän on vältettävä erityisesti uutta EU:n
lainsäädäntöä, joka synnyttää lisää hallinnollista rasitusta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Paremmasta säädöskäytännöstä on tullut
välttämätön edellytys Euroopan unionin sujuvalle toiminnalle ja suurempaan avoimuuteen,
tehokkuuteen ja johdonmukaisiin päätöksiin perustuvan EU:n lainsäädännön
asianmukaiselle soveltamiselle. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen uudelleen
määriteltyjen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden oikean soveltamisen on
myötävaikutettava EU:n kansalaisille tarkoitetun lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja
johdonmukaisuuden lisäämiseen siten, että EU:n tason päätökset voidaan tehdä
eurooppalaisten parhaaksi eduksi. Lissabonin sopimuksessa todetaan, että Euroopan
parlamentin on toimittava yhteistyössä neuvoston kanssa ja kannustettava kansallisia
parlamentteja osallistumaan tiiviimmin toissijaisuusperiaatteen soveltamisen valvontaan.

Lisäksi Euroopan unionin sääntely-ympäristön on myös jatkossa tuettava
vaikutustenarviointeja ja vähennettävä hallinnollista taakkaa. Kuten mietinnössä, jonka
puolesta äänestin, todettiin, lainsäädäntöä voidaan kehittää aidosti vain keventämällä
merkittävästi hallinnollista rasitusta ja soveltamalla tehokkaasti EU:n lainsäädäntöä sisäiseen
lainsäädännön suunnitteluun sekä laatimalla tehokkaita vaikutustenarviointeja talouden,
yhteiskunnan ja ympäristön alalla.

Iva Zanicchi (PPE),    kirjallinen. − (IT) Minä äänestin jäsen Geringer de Oedenbergin
mietinnön puolesta, koska siinä korostetaan tarvetta laatia yksinkertaisempia, selkeämpiä
säädöksiä, joita EU:n kansalaiset kykenevät helpommin ymmärtämään.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattaminen, lainsäädäntöehdotusten
asianmukaisten vaikutustenarviointien tärkeys, hallinnollisen taakan keventäminen sekä
lainsäädännön yksinkertaistaminen ja kodifiointi ovat siksi "parempaa säädöskäytäntöä"
koskevan mietinnön keskeisiä tavoitteita. Meidän pitäisi myös huomata, että
yksinkertaisemmat, helpommin ymmärrettävät säädökset ovat keskeisessä asemassa EU:n
tulevan talous- ja sosiaalipolitiikan määrittelyn edistymisen kannalta.

Päätöslauselmaesitys (B7-0492/2010) – Yhteinen päätöslauselmaesitys
(RC-B7-0493/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen.  −  (PT) Äänestin Euroopan parlamentin sosialistien
ja demokraattien ryhmän esittämän romanien tilannetta Euroopassa koskevan
päätöslauselman puolesta, koska olen hyvin huolestunut romaniyhteisön vastaisista
toimista, joihin Ranska on ryhtynyt, ja kannatan tietenkin tämän prosessin välitöntä
lopettamista. Ranska aloitti viime elokuussa tähän vähemmistöön kuuluvien EU:n
kansalaisten kollektiiviset karkotukset. Romaniyhteisö on Euroopan unionin suurin etninen
vähemmistö, johon kuuluvaa romaniväestöä asuu monissa unionin jäsenvaltioissa.

Kaikkien Euroopan unionin kansalaisten oikeus matkustaa ja asua vapaasti missä tahansa
Euroopan unionin alueella kuuluu perussopimuksissa määritellyn Euroopan kansalaisuuden
pilareihin. En näin ollen voi ymmärtää Euroopan komission tyrmistyttävää vaikenemista.
Komission olisi pitänyt reagoida tekemällä selväksi, että jäsenvaltion toteuttama Euroopan
unionin kansalaisten karkotus on laillinen vain, jos se tehdään yleiseen järjestykseen
liittyvistä syistä, kukin tapaus arvioidaan erikseen ja karkotus on oikeassa suhteessa kyseessä
olevaan yleistä järjestystä koskevaan uhkaan nähden eikä johda etnisen vähemmistön
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kollektiiviseen rankaisemiseen. Meidän olisi hyvä pohtia myös, puututaanko kansalaisten
vapauteen, kun "vapaaehtoisia maastapoistumisia" oikeutetaan rahoituksen avulla ja onko
laitonta kiertää tällä tavalla toimenpiteiden määritteleminen karkotuksiksi.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Romaneista käytävän keskustelun osalta viesti,
jonka haluan lähettää, on selvä: meidän on tehtävä loppu epäolennaisista kiistoista, jotka
koskevat vain Ranskaa, ja EU:n kansalaisina keskusteltava sen sijaan EU:hun liittyvästä
kysymyksestä, joka vaatii EU:n vastausta. Nykyinen keskustelu kuvastaa vaikeuksia, joita
vielä koemme käsitellessämme EU:n laajuisia kysymyksiä EU:n kansalaisina emmekä yhden
tai toisen jäsenvaltion kansalaisina. EU:n yhdentyminen tarkoittaa ennen kaikkea tiettyjen
arvojen jakamista, ja näiden arvojen perusteella annetaan tiettyjä vapauksia, kuten
liikkumisen vapaus, ja määritetään tiettyjä velvollisuuksia, mukaan luettuna velvollisuus
kunnioittaa oloja, jotka liittyvät oleskelunvapauden käyttämiseen. Meidän on nyt puututtava
integrointia kaipaavan kansan kärsimykseen. Kärsimykseen, jota useat mafian kaltaiset
verkostot hyödyntävät ja joka jättää ainoaksi toimeentulon keinoksi kerjäämisen,
varastamisen ja prostituution. Se on kysymys, joka on nyt ratkaistava.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Euroopan parlamentin
käsiteltäviksi jätetyissä päätöslauselmaesityksissä kiteytyy niiden poliittisten voimien
suunnaton tekopyhyys, jotka kannattavat yhden suunnan Eurooppaa ja vuodattavat
krokotiilinkyyneleitä romanien tilanteen ja heidän vainomaisensa vuoksi. Euroopan
komissio on yleisen reaktion vuoksi päättänyt perustaa erityisen työryhmän tutkimaan
tätä ongelmaa. Komissio uskoo, että tämä rauhoittaa syrjinnän vuoksi noussutta yleistä
vastalausemyrskyä ja estää Rankan ja Italian hallitusta tekemästä romanien karkottamista
koskevia päätöksiä. Pääoman poliittiset edustajat, jotka vuorottelevat jäsenvaltioiden
hallinnossa ja tekevät EU:ssa yhdessä päätöksiä, uskovat, että kun he tuomitsevat nämä
hallitusten päätökset, heillä ja EU:lla ei enää ole vastuuta romanien jatkuvasta ja
järjestelmällisestä syrjinnästä.

Syrjintä on kuitenkin luonteenomaista pääoman palveluksessa olevalle imperialistiselle
kansainväliselle unionille. Syrjintä on sitä kärjistyneempää, mitä heikommassa asemassa
väestöryhmä on ja mitä suurempi pääomalle koituva hyöty. Romanit ovat alkaneet entistä
enemmän vastustaa EU:ta, sen toimielimiä ja taustavoimia. Vain työläisten yhteinen taistelu,
jolla pyritään kukistamaan riistoyhteiskunta ja vastustamaan EU:ta ja sen tukijoita, johtaa
romanien oikeuksien kunnioittamiseen ja heidän tämänhetkisiin tarpeisiinsa vastaamiseen.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen. − (IT) Vasemmiston esittämässä yhteisessä
päätöslauselmaesityksessä pyritään mielestäni tulkitsemaan direktiiviä 2004/38/EY
poliittisesti täysin väärällä ja lainvastaisella tavalla.

Direktiivissä esitetään selvästi, että vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioissa voidaan rajoittaa
ja että jäsenvaltion hallitus voi kotiuttaa myös EU:n kansalaisia tarpeellisiksi katsomissaan
tapauksissa. Päätöslauselmaesityksessä myös jätetään kokonaan huomiotta eräs keskeinen
seikka: Euroopassa on viime vuosina jo käytetty satoja miljoonia euroja romanien
yhteiskuntaan integroitumista koskeviin ohjelmiin, joista ei kuitenkaan ole saatu myönteisiä
tuloksia, koska keskeisenä ongelmana ovat romaniväestön erittäin huonot valmiudet
integroitua paikallisiin sosiaalisiin rakenteisiin.

Päätöslauselma, jossa ei oteta huomioon jäsenvaltioiden kansalaisten turvallisuustarpeita
koskevien toiveiden täyttämistä ja joka päinvastoin avaa tietä henkilöiden vapaan
liikkuvuuden periaatteen erittäin laajalle tulkinnalle, merkitsee uutta askelta kansalaisten
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näkemyksistä ja vaatimuksista etääntyneen Euroopan rakentamisessa. Tästä syystä äänestin
yhteistä päätöslauselmaesitystä vastaan.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äskettäiset romanien karkotukset
Ranskasta naamioitiin vapaaehtoiseksi palauttamiseksi. Ne käynnistävät uudelleen
Euroopassa käytävän keskustelun ratkaisematta jääneestä ongelmasta. Näiden ihmisten
karkottaminen kotimaahan ei ilmeisestikään tuo ratkaisua tähän ongelmaan. He palaavat
mahdollisimman pian eikä kukaan pysty pysäyttämään heitä, koska he kaikki ovat Euroopan
kansalaisia, jotka ovat vapaita menemään, minne haluavat niin kauan kuin
direktiivin 2004/38/EY säännöksiä noudatetaan. Siitä, miten äänestän, kuvastuu ensinnäkin
hieman varauksellinen suhtautumiseni Euroopan kansanpuolueen ryhmän
(kristillisdemokraattien) / Euroopan konservatiivien ja reformistien esittämään
päätöslauselmaan, koska siinä hyväksytään hiljaisesti karkotusten pitäminen mahdollisena
ratkaisuna. En kuitenkaan missään tapauksessa hyväksy muiden poliittisten ryhmien
ehdottamaa yhteistä päätöslauselmaesitystä, joka on suunniteltu vastaiskuksi Sarkozyn
hallitusta vastaan ja jossa yritetään saada romanivähemmistö näyttämään enemmistön
uhrilta, mutta ei oteta vastuuta tilanteesta, johon on oltu tyytyväisiä jo vuosisatojen ajan.

Ranskan ja Italian tapahtumien on muistutettava Euroopalle siitä, että Euroopassa elää
10–12 miljoonan ihmisen vähemmistö, joka on jo levittäytynyt kaikkialle Eurooppaan ja
jolla on suuria integroitumisongelmia. Ongelmien piilotteleminen kansallisten rajojen
sisäpuolella on kuitenkin väärä ratkaisu. Ainoa toteuttamiskelpoinen ratkaisu, jolla voidaan
saada aikaan pitkän aikavälin tuloksia, edellyttää tämän vähemmistön integroitumiseen
tähtääviä EU:n yhteisiä toimia.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) Yli 8 000 romanin paluu Ranskasta kotimaahansa
– erityisesti Romaniaan ja Bulgariaan – on varmasti asia, joka ansaitsee Euroopan
parlamentin huomion. En kannata hätiköityjä tuomioita enkä uhkauksia. Mielestäni on
parempi tutkia tilanne perusteellisesti ja tehdä arviointi vasta sen jälkeen. Valitkaamme
vuoropuhelu Ranskan kanssa. Antakaamme Ranskalle tilaisuus antaa selvityksiä ja
tehkäämme vasta sitten johtopäätöksiä siitä, onko kyseessä ihmisoikeuksien loukkaaminen
tai toteutetaanko romaniväestöön kohdistuvia toimintatapoja EU:n lainsäädännön
asettamissa rajoissa. Odotan, että Euroopan komissio ottaa aktiivisesti kantaa tähän asiaan
osoittaakseen, että se täyttää tehtävänsä perussopimusten valvojana.

Olisi väärin, jos mukavuussyistä olisi hyväksyttävä epämääräisyyden strategia ja pyrkimykset
jättää ongelmat oman onneensa nojaan. Haluaisin vielä sanoa, että romanikysymyksessä
voidaan mielestäni päästä eteenpäin vain, jos hyväksytään yhteinen eurooppalainen
strategia, joka kattaa kaikki aisaan liittyvät valtiot ja jolla on suora yhteys Euroopan
sosiaalirahastoon ja muihin EU:n talousarvion määrärahoihin. Meidän on kuitenkin ennen
kaikkea myönnettävä, että romaniongelma on eurooppalainen ongelma.

Alain Cadec (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin Euroopan kansanpuolueen ryhmän
(kristillisdemokraattien) esittämän romanien tilannetta Euroopassa koskevan
päätöslauselmaesityksen puolesta. Uskon, että vapaa liikkuvuus on direktiivin 2004/83/EY
mukaisesti Euroopan kansalaisten perusoikeus. Direktiivissä myös vahvistetaan tätä vapautta
koskevia ehtoja joita sovelletaan kaikkialla Euroopan unionissa: henkilöiden, jotka
oleskelevat jäsenvaltiossa yli kolmen kuukauden ajan, on voitava todistaa olevansa
työntekijöitä tai että heillä on riittävät varat omaa toimeentuloaan tai koulutukseen
osallistumista varten.
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Sen vuoksi on tärkeää, että romanien sosiaalinen ja taloudellinen integraatio katsotaan
koko Eurooppaa koskevaksi ongelmaksi, jolle on etsittävä eurooppalaista ratkaisua. Kehotan
sen vuoksi jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota käsittelemään tätä ongelmaa, jotta ne
voivat tarjota siihen eurooppalaista poliittista ratkaisua.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Kannatan rakentavaa lähestymistapaa,
joka perustuu vuoropuheluun kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja siitä, mikä merkitys
sillä on ihmisten hyvinvoinnille. Koulutus on integroimisprosessin avaintekijä. Tarjoamalla
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta torjumme syrjäytymistä, työttömyyttä ja syrjintää.
Varmistamme myös yhteiskunnan, joka on oikeudenmukaisempi, luovempi ja
dynaamisempi. On tärkeää integroida etniset vähemmistöt, ei ainoastaan työmarkkinoille,
vaan kaikille yhteiskunnan aloille. Perusoikeuksien suojeleminen ja yhteisen vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alueen luominen ovat Euroopan yhdentymisen tavoitteita.
Arvostan kaikkia niitä, jotka edistävät integraatiota paikallistasolla, mukaan luettuina
poliitikot, opettajat ja yhdistykset. Näin siksi, että usein juuri nämä ihmiset ovat vastuussa
asumiseen, terveydenhoitoon, koulutukseen, kulttuuriin ja parempaan elämänlaatuun
liittyvien mahdollisuuksien tarjoamisesta.

Carlo Casini (PPE)  , kirjallinen. − (IT) Äänestin Euroopan romaniväestöä koskevan jäsen
Weberin päätöslauselmaesityksen puolesta sen tasapainoisen ja rakentavan sisällön vuoksi.

Ei riitä, että vastustetaan syrjintää kovaäänisesti ja saatetaan jopa käyttää todellisia ja
äärimmäisen vakavia ongelmia hyväksi puoluepoliittisissa riidoissa. Meidän on tietysti
vahvistettava syrjimättömyyden ja vapaan liikkuvuuden periaatteet sekä niihin perustuvat
oikeudet ja velvoitteet, kuten Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän
päätöslauselmaesityksessä tehdään, mutta näiden ongelmien ratkaisemiseksi on kuitenkin
tärkeämpää toteuttaa käytännön uudistuksia perusihmisoikeuksien täytäntöönpanemiseksi.
Maahanmuutto on koko Eurooppaa koskeva ongelma, ja on tullut aika puuttua siihen
EU:n tasolla, kuten jäsen Weberin päätöslauselmaesityksessä vaadittiin.

Romanikysymys on vain osittain päällekkäinen integraatiokysymyksen kanssa, ja sillä on
ainakin omat erityispiirteensä, joita on myös käsiteltävä EU:n tasolla. EU:n rakenteen
suunnittelun lähtökohtana oli jäsenkansakuntien alueellinen vakaus. Liikkuva elämäntyyli
voi olla jollekin kansalle tunnusomainen piirre, jota on kunnioitettava, mutta osallistaminen
on toteutettava solidaarisuuden hengessä Euroopan laajuisten sääntöjen mukaisesti, ilman
että kukin jäsenvaltio tekee mitä lystää. Tämä on päätöslauselmaesityksen mukainen
ehdotus, jolle annamme tukemme.

Françoise Castex (S&D),    kirjallinen. – (PT) Suhtaudun myönteisesti tämän romaniväestöä
koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen. Komission toimettomuuden
ja sen puheenjohtajan José Manuel Barroson vaikenemisen vuoksi Euroopan parlamentti
on ottanut kantaa sitä politiikkaa vastaan, jolla Ranskan presidentin hallitus kohtelee
romaniyhteisöä.

Minun on korostettava, että presidentti Sarkozyn politiikka on vastoin Euroopan unionin
takaamaa henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. Romania on Euroopan unionin
jäsenvaltio, ja unioni kieltää kansalaistensa etniseen alkuperään tai kansalaisuuteen
perustuvan syrjinnän. Lisäksi perusoikeuskirja on ollut oikeudellisesti sitova siitä lähtien,
kun Lissabonin sopimus tuli voimaan joulukuussa 2009. Päätöslauselmaesityksen mukaan
romaniväestön tilanne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen politiikan avulla.
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Päätöslauselma oli tarpeen, koska presidentti Sarkozyn toimet sekä pääministeri Berlusconin
toimet Italiassa edustavat Euroopan oikeiston kantaa. Oikeisto haluaa muokata Eurooppaa
pankeille ja monikansallisille yrityksille sopivaksi. Se kannattaa pääoman vapaata
liikkuvuutta, mutta köyhiltä ja vainotuilta ihmisiltä se sulkee rajansa ja hylkää heidät.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) En kyseenalaista Ranskan viranomaisten tekemiä
karkotuspäätöksiä, kuten kollegani tekevät. Kaikki jäsenvaltiot voivat tehdä samalla tavalla
vetoamalla laillisiin perusteisiin, joita ovat sisäinen turvallisuus ja yleisen järjestyksen
ylläpitäminen. Minusta on valitettavaa, että tähän aiheeseen liittyvissä keskusteluissa
pyritään syyttämään kokonaista etnistä ryhmää ja herättämään kohtuuttomia
muukalaisvastaisia reaktioita. Jos yksi eurooppalainen syyllistyy rikokseen, emme voi
päätellä, että kaikki eurooppalaiset ovat rikollisia. Jos yksi romani syyllistyy varkauteen,
emme voi päätellä, että kaikki romanit ovat rikollisia.

On tärkeää lujittaa romaniväestön osallistamista tukevia mekanismeja ja torjua kaikkia
syrjinnän muotoja sekä edistää romanilasten koulutusta ja suojella romaniväestön
perusoikeuksia. Kukaan ei ole lain yläpuolella, ei liikkuva väestö sen paremmin kuin
hallituksetkaan. Jokaisen on kannettava vastuunsa ja osallistuttava ongelmien
ratkaisemiseen. Kärpäsestä ei pidä tehdä härkästä eikä jännitteitä saa lisätä.

Proinsias De Rossa (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Tuen tätä päätöslauselmaa, jossa esitetään
syvä huoli Ranskan ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä,
jotka on kohdistettu romaneihin ja liikkuvaan väestöön ja joilla heidät on määrätty
karkotettaviksi, ja jossa kyseisiä viranomaisia kehotetaan keskeyttämään välittömästi kaikki
romanien karkotukset. Siinä myös korostetaan, että joukkokarkotukset kielletään
perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä
yleissopimuksessa ja että kyseisillä toimenpiteillä rikotaan EU:n perussopimuksia ja EU:n
lainsäädäntöä, koska niillä syrjitään rodun ja etnisen alkuperän perustella. Niillä myös
rikotaan direktiiviä kansalaisten ja heidän perheidensä vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa.
Olen tyytyväinen komission jäsenen Redingin myöhässä olevaan mutta vahvaan
vastaukseen, jonka mukaan hän on vakuuttunut siitä, että komissiolla ei ole muuta
vaihtoehtoa kuin käynnistää Ranskaa vastaan rikkomismenettely vapaasta liikkuvuudesta
annetun direktiivin rikkomisesta. Romanit ovat kaikista syrjityin yhteisö Euroopassa. He
kärsivät edelleen vakavasta ja järjestelmällisestä syrjinnästä koulutuksessa, asumisessa,
työllisyydessä sekä terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen yhtäläisessä
saatavuudessa. Romaneilla on EU:n kansalaisina kuitenkin erinomaiset ja yhtäläiset oikeudet
liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Tällä päätöslauselmalla on kaksi tavoitetta:
ensimmäisenä tavoitteena on korostaa romanien vaikeaa tilannetta, sillä heitä syrjitään
kaikkialla EU:n alueella kaikilla yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän aloilla. Toisena
tavoitteena on tuomita näiden ihmisten jatkuvasti yleisempi leimaaminen useissa
vastaanottavissa valtioissa, jotka kieltävät heiltä oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen EU:n
alueella – sellaisista oikeudellisista syistä, jotka eivät juurikaan tai lainkaan perustu EU:n
lainsäädäntöön. Meidän on aika toimia velvollisuuksiemme mukaisesti ja pidättäytyä
kaikesta populistisesta, syrjivästä retoriikasta ja toteuttaa vaikuttavaa ja ennakoivaa
politiikkaa, jolla edistetään romanien integrointia. Tämä koskee ensisijaisesti lähtövaltioina
olevia jäsenvaltioita, joiden on hyödynnettävä Euroopan unionin antamia varoja paremmin,
mutta myös vastaanottavia valtioita ja kauttakulkuvaltioita. Jotta tämä yleinen ongelma
voitaisiin ratkaista, päätöslauselmassa kehotetaan laatimaan kattava romanien integrointia
koskeva suunnitelma, joka on pantava täytäntöön EU:n tasolla.
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Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Romanikysymyksestä parlamentissa käytävä
keskustelu on muuttunut vasemmiston ja oikeiston väliseksi vahvasti poliittiseksi väittelyksi.
Missään niistä päätöslauselmista, jotka on toimitettu äänestettäviksi, ei vastata polttavaan
kysymykseen siitä, miten romaniväestön tarpeet voitaisiin parhaiten ottaa huomioon. On
varsin selvää, että romaniyhteisöä syrjitään sosiaalisesti ja taloudellisesti valtaosassa
jäsenvaltioita, jotka eivät välttämättä ole käyttäneet unionin tarjoamia integroimista
koskevia menetelmiä. Jos romaniyhteisöllä on oikeuksia, jotka jätetään selvästi huomiotta,
on sanomattakin selvää, että sillä on myös velvollisuuksia kuten kaikilla Euroopan
kansalaisilla.

Sama koskee jäsenvaltioita, joilla on velvollisuus tarjota näille Euroopan kansalaisille
paikka, jossa asua, ja toimeentulomahdollisuus. Haluan sanoa niistä tapahtumista, joista
Ranskaa on arvosteltu, ja kun odotamme edelleen komission päätöstä toteutettujen toimien
laittomuudesta, että tuomitsen kaikki yhteisön lainsäädännön vastaiset joukkokarkotukset.
Kieltäydyn kuitenkin hyväksymästä yhteisen päätöslauselmaesityksen mukaista asioiden
kyseenalaista yhdistämistä, jossa tämän kesän tapahtumia verrataan pakkosiirtoihin.
Viittaamista natsivallan aikaan ei missään tapauksessa voida hyväksyä.

Harlem Désir (S&D),    kirjallinen. – (FR) Romaniväestön tilannetta koskeva
päätöslauselmaesitys on presidentti Sarkozyn kannalta vakava kolaus ja merkitsee kärkevää
huomautusta Euroopan parlamentilta. Presidentin syyllistyminen romanien leimaamiseen
turvattomuudesta käydyssä keskustelussa, sisäministerin esittämät romanien vastaiset
lausunnot ja useiden satojen romanien dramaattiset ja lainvastaiset karkotukset merkitsevät
niin Ranskan tasavallan arvojen kuin myös unionin perusarvojen loukkaamista. Romaneja
on kautta historian järjestelmällisesti pakotettu syrjäytyneeseen asemaan, syrjitty ja käytetty
syntipukkeina. Nykyään he ovat Euroopan kansalaisia riippumatta siitä, ovatko he
ranskalaisia, romanialaisia vai bulgarialaisia. Heidän saamaansa nöyryyttävää kohtelua ei
pitäisi suvaita oikeuden, vapauden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteille perustuvassa
yhteisössä. Nämä periaatteet muodostavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja EU:n
perusoikeuskirjan ytimen. Sen vuoksi päätöslauselmaesityksessä tuomitaan päättäväisesti
ja yksiselitteisesti Ranskan hallituksen toimet ja niihin liittyvä syrjivä retoriikka. Siinä
tuomitaan karkotukset, jotka rikkovat lainsäädäntöä. Siinä vaaditaan, että Euroopan maiden
hallitukset ja komissio koordinoivat romaniväestön integroitumista koskevia toimiaan
käyttäen parlamentin myöntämiä varoja.

Ioan Enciu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Suhtaudun myönteisesti tämän romaniväestön
tilanteesta Euroopassa sekä vapaata liikkuvuutta koskevan lainsäädännön rikkomisesta
laaditun yhteisen päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen. Uskon, että Euroopan
parlamentin kannasta on suurta hyötyä Euroopan sosioekonomiselle ympäristölle. On
luovuttava sellaisista toimenpiteistä, joita Ranskan hallitus on toteuttanut, ja niiden tilalle
on tultava vastuullinen yhteinen eurooppalainen kanta, jossa otetaan huomioon sekä
tämän vähemmistön ominaispiirteet että oikeus vapaaseen liikkuvuuteen, joka heillä on
Euroopan kansalaisina. Toivon, että tämä Euroopan parlamentin kanta vahvistuu ja että
pystytään luomaan ennakkotapaus rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja
ilmaisujen torjumista koskevan puitepäätöksen soveltamisesta rikoslainsäädännön
perusteella sekä Tukholman ohjelman toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman
soveltamisesta. Komission on ryhdyttävä pikaisesti päätöslauselmassa annettujen
suositusten mukaisiin toimiin ja tuomittava romanien etnisen ryhmän vastainen syrjivä
toiminta. Komission on myös otettava vakavasti tehtävänsä jäsenvaltioiden toimien
koordinoijana, kun EU:ssa toteutetaan romanien integroitumista koskevia eurooppalaisia
strategioita ja suunnitelmia.
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Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. −  (PT) Äänestin romanien tilannetta sekä vapaata
liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevasta päätöslauselmaesityksestä, koska tuomitsen
Ranskan viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamat toimet, jotka
liittyvät romaneihin ja heidän karkotukseensa. Toivon, että nämä viranomaiset keskeyttävät
romaniväestön karkotukset, jotka ovat vastoin perusoikeuskirjaa sekä ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä eurooppalaista yleissopimusta. Haluan muistuttaa,
että nämä toimet ovat perussopimusten ja EU:n lainsäädännön vastaisia.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Tämä päätöslauselmaesitys tulee käsiteltäväksi
aikana, jolloin esitetään ristiriitaisia lausuntoja romanien etnisen ryhmän jäsenten
karkotuksista Ranskan alueelta. Tämä asia on mielestäni niin vakava, ettei siitä
keskusteltaessa saa antaa tunteiden voittaa järjen ääntä ja että se edellyttää erilaista poliittista
ilmapiiriä, jossa voitaisiin välttää kliseisiin sortuminen. Niinpä olen sitä mieltä, ettei
parlamentin olisi pitänyt tehdä näin huonoa ajoitusta koskevaa päätöstä.

Näin ollen en hyväksy nyt enkä vastakaan minkään etnisen ryhmän jäsenten vastaisia,
pelkästään johonkin ryhmään kuulumisen vuoksi toteutettavia poliittisia, sotilaallisia tai
poliisin toimia. Viime vuosisadan historiassa oli valitettavasti aivan liian paljon tilanteita,
joissa ihmisiä ei tuomittu heidän tekojensa vuoksi vaan sen vuoksi, keitä he olivat. Siitä
ovat epäilemättä osoituksensa natsismin ja kommunismin julma perintö. Uskon, ettei
unionin jäsenvaltioita huonompaa mainetta etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen
kohtelussa ole millään muilla mailla.

Carlo Fidanza (PPE)  , kirjallinen. − (IT) Vapaa liikkuvuus on ylevä käsite, joka on kuitenkin
vaarassa jäädä abstraktiksi käsitteeksi, jollei siihen yhdistetä kurinalaisuutta ja
lainmukaisuutta. Kaikki, jotka kieltävät nämä periaatteet tekopyhän hurskastelun nimissä,
ovat vastuussa romanien vastaisten vihamielisten asenteiden edistämisestä.

Vapaa liikkuvuus ei missään tapauksessa voi tarkoittaa samaa kuin vapaus sijoittautua
maahan laittomasti, pakottaa ala-arvoisissa hygieniaoloissa asuvia naisia, lapsia ja ala-ikäisiä
varastamaan, harjoittamaan prostituutiota ja kerjäämään sekä usein kieltäytyä
integroitumisesta koulutukseen ja työelämään. EU on laatinut itselleen Euroopan
kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, joihin sisältyy takeita,
vaatimuksia ja seuraamuksia. Nämä säännöt osoittautuivat kuitenkin käytännössä
vanhentuneiksi, kun Romania ja Bulgaria liittyivät EU:hun ja kymmenettuhannet romanit
aloittivat joukkomuuton länteen.

Meidän on sen vuoksi välttämättä tiukennettava nyt voimassa olevaa direktiiviä 2004/38/EY,
jonka mukaan EU:n kansalaiset, jotka eivät pysty elättämään itseään laillisesti oleskeltuaan
kolme kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, voidaan karkottaa. Karkotukset, joiden
edellytyksenä nykyään on taloudellisten kannustimien tarjoaminen ja vapaaehtoisuus,
olisi korvattava pakollisella karkotuksella ja kotimaahan palauttamisella, joita sovellettaisiin
samaan tapaan kuin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin. Lisäksi olisi luotava pakollisia
mekanismeja, joiden avulla toisesta jäsenvaltiosta direktiivin 2004/38/EY rikkomisen
vuoksi karkotetut kansalaiset saataisiin pysymään kotimaassaan.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. −  (PT) Ranskan hallituksen ja muiden Euroopan
unionin maiden hallitusten toteuttamat romanien karkotukset ovat tuomittava teko.
Valitettavasti Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto eivät ole välittömästi tuominneet
tätä rasistista ja muukalaisvastaista tekoa, jolla pyritään viemään huomiomme pois vakavasta
sosiaalikriisistä ja löytämään syntipukki. Emme elättele harhakuvitelmia EU:n toimielinten
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tässä prosessissa omaksumasta tekopyhästä roolista, varsinkin jos muistamme, että ne
esittävät varsin valppaasti arvostelua ja puuttuvat asioihin kolmansissa maissa.

Kun tässä tapauksessa on kyse EU:n jäsenvaltioiden kansalaisista, ne ovat kuitenkin olleet
toimettomina tai laatineet vain seikkaperäisiä lausuntoja. Mihin tässä tilanteessa on joutunut
se Euroopan unioni, joka omien sanojensa mukaan kuuluu maailman tärkeimpiin
ihmisoikeuksien puolustajiin? Tuomitseminen on tässä yhteydessä ainoa hyväksyttävä ele.
Kokemukset osoittavat, että kun on kyse Ranskasta, yhdestä EU:n johtajamaista, toimitaan
aina hienotunteisesti.

Nyt on irtauduttava uusliberalistisesta politiikasta, jota konservatiivit ja sosiaalidemokraatit
harjoittavat. Tarvitaan kipeästi uuttaa politiikkaa, jolla edistetään työllisyyttä sekä oikeuksia,
hyvinvointia ja sosiaalista edistystä kaikille. Näin voidaan estää esimerkiksi Ranskan
hallitusta tekemästä rasismista ja muukalaisvihasta valtion politiikkaa. Samalla voidaan
estää EU:n muuttuminen jäsenvaltioiden poliisiksi. Siihen pyrkivät tietyt tahot käyttävät
hyväkseen eräiden hallitusten tuomittavia tekoja.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjallinen. – (IT) Vasemmiston jäsenten esittämässä yhteisessä
päätöslauselmaesityksessä vedotaan toistuvasti ajatukseen tasa-arvosta, mutta itse
päätöslauselmaesitys on useissa kohdissa ristiriitainen.

Haluan kirjata ylös, että vastustan esitettyä asiakirjaa, koska siinä edellytetään yhdenvertaisia
oikeuksia romaniyhteisöille ja vastaanottavien valtioiden kansalaisille ilman, että siinä
kuitenkaan konkreettisesti arvioitaisiin näiden kahden osapuolen mahdollisten
velvollisuuksien yhdenvertaisuutta. En ole asiasta samaa mieltä myöskään siksi, että
päätöslauselmaesityksessä ei vahvisteta oikeudellista kantaa, vaan siinä yksinomaan
kritisoidaan Italian ja Ranskan hallitusten toteuttamaa politiikkaa.

Tässä asiakirjassa ei myöskään oteta huomioon yleiseen järjestykseen liittyviä ongelmia,
joita jotkut jäsenvaltiot yrittävät hallita lainsäädännöllä niille annettujen keinojen mukaisesti.

Charles Goerens (ALDE),    kirjallinen . – (FR) Vaikka äänestin yhteisen
päätöslauselmaesityksen puolesta, haluaisin kuiteinkin esittää seuraavan huomautuksen.
Se, että kannatan tätä päätöslauselmaa, ei missään tapauksessa tarkoita, että hyväksyisin
tietyt tiistai-iltapäivän keskustelussa esitetyt kohtuuttomat kommentit. Kun otetaan
huomioon, että tätä kysymystä on käsiteltävä äärimmäisen hienovaraisesti, romanien
palauttamisen vertaaminen toisen maailmansodan keskitys- ja tuhoamisleireihin on
holokaustin vähättelemistä. Tämä on varmin tapa tukahduttaa keskustelu. Tässä tapauksessa
tarvitaan rauhallista, hillittyä ja vastuuntuntoista keskustelua. Tämä vertaus osoittaa joko
vilpillisyyttä tai kypsymättömyyttä. Riippumatta siitä, kumpaa se osoittaa, se ei ole hyväksi
romanien asialle.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Koska olen järkyttynyt toimenpiteistä,
joita Ranska on toteuttanut romanien karkottamiseksi (toimenpiteistä, joita muut
jäsenvaltiot ovat jo aiemmin toteuttaneet), myös minä allekirjoitin välittömästi parlamentin
päätöslauselman ja olen tyytyväinen sen antamiseen. Ranskan tämänhetkisiä tapahtumia
ei voida hyväksyä. Ranska toteuttaa – ymmärtäen tosiasiat täysin – syrjivää politiikkaa,
joka ei vastaa Euroopan unionin alkuperäisiä ja perustavanlaatuisia arvoja ja periaatteita.
Ensinnäkin EU:n kansalaisuutta ja vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin alueella koskevia
periaatteita: romanit ovat oikeutetusti EU:n kansalaisia. Toiseksi periaatteita
syrjimättömyydestä ja vähemmistöjen kunnioittamisesta: tällaisia toimenpiteitä ei pitäisi
missään olosuhteissa toteuttaa vain sillä perusteella, että henkilö kuuluu vähemmistöön.
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Tänään kohteena ovat romanit, huomenna arabit, sen jälkeen juutalaiset ja seuraavaksi
ehkä naiset ja köyhät. Kaikki nämä periaatteet ovat unionin lähtökohtana ja sitovat meitä
kaikkia, varsinkin yksittäisiä jäsenvaltioita. On jo korkea aika laatia romanien osallistamista
koskeva EU:n strategia. Euroopan unioni tarvitsee vahvempaa poliittista tahtoa: sosiaalinen
integrointi, asumiseen ja koulutukseen liittyvät kysymykset sekä syrjinnän torjuminen
ovat kaikki aloja, joilla Euroopan unionin on toimittava.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin romanien tilannetta Euroopassa
koskevan päätöslauselman puolesta, koska tekstissä yksiselitteisesti tuomitaan Ranskan
viranomaisten toteuttamat toimenpiteet. Päätöslauselmassa muistutetaan kaikkien EU:n
kansalaisen oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti kaikkialla Euroopan unionin alueella
sekä kansalaisten yhdenvertaista kohtelua koskevasta periaatteesta ja syrjimättömyydestä.
Nicolas Sarkozy ja hallitus ovat väärässä kuvitellessaan, että he voivat pitää Euroopan
unionin, EU:n lainsäädännön ja perusoikeuskirjan arvoja räikeästi pilkkanaan ilman
rangaistusta: Euroopan parlamentti on painokkaasti pyytänyt heitä kunnioittamaan näitä
arvoja, ja parlamentti tekisi samoin kaikille niille jäsenvaltioille, joita tällaiset käytännöt
houkuttelevat. Päätöslauselmassa myös kehotetaan Euroopan komissiota hoitamaan
velvollisuutensa eli lopettamaan jahkailu ja panemaan lopultakin täytäntöön selkeä ja
määrätietoinen strategia romaniyhteisöjen osallistamiseksi kaikilla aloilla – asuntojen,
työllisyyden, koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuudessa – heidän käsittämättömän
syrjäytymisen estämiseksi.

Estelle Grelier (S&D),    kirjallinen. – (FR) Kannatin tätä yhteistä päätöslauselmaesitystä,
koska olen vakuuttunut siitä, että meidän on välttämättä tuomittava Ranskan hallituksen
politiikka. Hallitus on tahallisesti leimannut etnisen ryhmän yhdistämällä sen rikollisuuteen
vain viedäkseen kansalaisten huomion pois sisäasioiden alan ongelmista. Tällaista
romanikysymyksen hyväksikäyttöä ei mielestäni voida hyväksyä, ja parlamentin olisi
puututtava siihen. Edistysmieliset jäsenet, kuten sosiaalidemokraatit, ovat sen vuoksi
vaatineet tämän syrjivän retoriikan ja kollektiivisten karkotusten lopettamista. Euroopan
oikeisto puolestaan on laajalti tukenut Ranskan hallitusta sen suuntautuessa entistä
enemmän oikealle. Meidän on välttämättä pantava täytäntöön kattava strategia, jolla
puututaan tähän asiaan, joka koskee 10–12 miljoonaa EU:n kansalaista. Tässä
päätöslauselmassa pahoitellaan, ettei komissio ole reagoinut millään tavalla, vaikka sen
olisi perussopimusten oletettuna valvojana pitänyt tuomita Ranskan hallituksen toimet.
Kollektiivisilla karkotuksilla tehdään toden teolla pilkkaa perusoikeuskirjasta sekä
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdystä eurooppalaisesta
yleissopimuksesta.

Lívia Járóka (PPE),    kirjallinen. – (HU) Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien
ryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän, vihreiden sekä Euroopan yhtyneen
vasemmiston konfederaatioryhmän jättämä päätöslauselmaesitys sisältää myös useita
perusteettomia ja jopa kohtuuttomia näkökohtia. Kuten jo sanoin tiistaina pidetyssä
keskustelussa, jota käytiin Eurooppa-neuvostolle ja komissiolle osoitetuista kysymyksistä,
poliittiset näkemykset ja arviot laillisuudesta ovat kaksi eri asiaa. Vaikka saatammekin pitää
karkotuksia valitettavina tai kohtuuttomina, vain Euroopan komissiolla on valtuudet
arvioida Ranskan toteuttamien toimien laillisuus. Se, että parlamentti syyttää jotain maata
vakavasta rikkomuksesta katteettomien tietojen perusteella, ennen kuin komissio on saanut
arviointinsa valmiiksi ja tietämättä arvioinnin tuloksia, heikentää mielestäni parlamentin
arvovaltaa. Parlamentin laatiman Euroopan romanistrategian esittelijänä katsoin kuitenkin,
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että nykyisessä tilanteessa Euroopan parlamentin on esitettävä päätöslauselmaesityksessä
annetut edistykselliset suositukset virallisessa päätöslauselmassa.

Sen vuoksi on tärkeää todeta, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa romanien
integroitumisesta, johon tarvitaan kokonaisvaltaista EU:n strategiaa. Romaniyhteisöt olisi
ruohonjuuritasolta aina kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tasolle saakka otettava mukaan
strategian laatimiseen sekä kaikkeen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. Meidän
on myös todettava, että on perustettava laaja kehittämisohjelma, joka koskee samanaikaisesti
kaikkia asiaan liittyviä politiikan aloja ja mahdollistaa välittömät toimet gettoalueilla, jotka
kamppailevat vakavien rakenteellisten haittojen parissa.

Sandra Kalniete (PPE),    kirjallinen. – (LV) Äänestin Euroopan kansanpuolueen ryhmän
(kristillisdemokraattien) jättämän päätöslauselmaesityksen puolesta, koska meidän on
mielestäni hyväksyttävä ja toteutettava yhteinen eurooppalainen strategia
romanikysymyksen ratkaisemiseksi. Strategialla torjuttaisiin romaniväestön sosiaalinen
ja taloudellinen syrjäytyminen. Vähemmistöjen ongelmat Euroopassa ovat monitahoisia
ja arkoja aiheita, ja niitä käytetään usein hyväksi lyhytnäköisten poliittisten tavoitteiden
saavuttamiseksi. En voi hyväksyä poliittista manipulointia, jossa ei käytännössä pyritä
ratkaisemaan ongelmia niiden alkulähteillä vaan vaikeutetaan vähemmistöjen
integroitumista. Romaniväestön sosiaalisen integroitumisen edistämiseen tarvitaan riittävää
EU:n rahoitusta ja jäsenvaltioiden yhteistyötä sen toteuttamisessa. EU:lla on jo käytössään
monia romanien syrjäytymisen torjumiseen sopivia välineitä, kuten mahdollisuus käyttää
Euroopan sosiaalirahastoa. Lisäksi tulee voimaan uusi mahdollisuus käyttää jopa kaksi
prosenttia asumiskustannuksiin tarkoitetuista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)
kokonaisvaroista sosiaalisesti syrjäytyneiden yhteisöjen hyväksi Sen vuoksi on tärkeää
varmistaa, että romaniväestön integroimiseksi ryhdytään käytännön toimiin ja aloitetaan
niistä jäsenvaltioista, joiden kansalaisia he ovat. Samalla meidän on tietysti taattava vapaa
liikkuvuus unionissa. Karkotettaessa EU:n kansalaisia jostakin jäsenvaltiosta on kukin
tapaus tutkittava erikseen ja karkotuspäätöksen on perustuttava tuomioistuimen
asianmukaiseen päätökseen.

Timothy Kirkhope (ECR),    kirjallinen . − (EN) Minä ja ECR-ryhmän kollegani kannatamme
tätä päätöslauselmaa suurelta osin ja sitoudumme vilpittömästi siihen, että kaikille ihmisille
rodusta, uskonnosta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautuneisuudesta riippumatta
taataan yhtäläiset oikeudet, mahdollisuudet ja EU:n lainsäädännön mukaiset vapaudet.

Vaikka kannatamme täysin romaniväestön integroitumista Euroopan unionissa, uskomme
kuitenkin, että perussopimusten valvojana toimivan Euroopan komission pitäisi tehdä
asian perusteellinen oikeudellinen tutkinta, ennen kuin parlamentti tekee lopullisen
päätöksensä. Tämän vuoksi pidättäydyimme äänestämästä tästä päätöslauselmasta.

Véronique Mathieu (PPE),    kirjallinen. – (FR) On välttämätöntä palauttaa järjestys tähän
järkyttävän sekasorron vallassa käytävään keskusteluun. Osaa parlamentissa esitetyistä ja
päätöslauselmaesitykseen sisällytetyistä huomioista ei voida hyväksyä. Tätä istuntosalia
ei saisi pitää foorumina, jossa kerätään pisteitä jäsenvaltioiden kansallista politiikkaa varten.
Ranska on soveltanut tinkimättömästi yhteisön lainsäädäntöä, ja komissio on vahvistanut
tämän. Pyydän vielä komissiota käsittelemään tämän asian mahdollisimman nopeasti ja
ehdottamaan konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään romanien integroitumista
Euroopan unionissa.

On aika lopettaa hyvien aikomusten julki tuominen ja toteuttaa aito eurooppalainen
strategia romanien integroimiseksi Euroopassa. Mitä on tapahtunut niille 20 miljardille
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eurolle, jotka parlamentin jäsenet hyväksyivät ja jäsenvaltiot kohdensivat koheesiopolitiikan
rahoituksena? Nämä varat eivät hyödytä niitä, joille ne on tarkoitettu. Meidän on tehtävä
loppu tästä tilanteesta ja alettava valvoa entistä paremmin, että EU:n varoja hallinnoidaan
asianmukaisesti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unionin on ryhdyttävä
tiukkoihin toimenpiteisiin romaneihin Ranskassa kohdistettavaa syrjivää ja julmaa
politiikkaa vastaan. Vapaa liikkuvuus ei ole pääoman yksinoikeus. Kaikilla Euroopan
kansalaisilla on sama oikeus, vaikka se ei välttämättä olekaan eurokraattien mieleen.
Ranskan nykyinen hallitus on tehnyt romanikansalaisista syntipukkeja, ja kaikkien
eurooppalaisten velvollisuutena on puolustaa heidän oikeuksiaan. EU:n on oltava
esimerkkinä ja tuomittava hallitusten muukalaisvihamieliset politiikat. Jos EU ei tee niin,
se rohkaisee niiden hallitusten ylilyöntejä, jotka jo nyt syyllistyvät vakaviin virheisiin.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Ranska on useita vuosikymmeniä pystynyt
esimerkillisesti integroimaan eri puolilta maailmaa maahan muuttaneet ja Ranskan
asuinpaikakseen valinneet kansalaiset. On syytä muistaa, että Romanian kansalaiset saavat
täyden liikkumisvapauden tammikuusta 2004 lähtien vain kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa,
joista yksi on Ranska. Lisäksi kaikki EU:n kansalaiset voidaan velvoittaa osoittamaan
toimeentulonsa, kun he ovat oleskelleet toisessa maassa yli kolme kuukautta. Jos he
osoittautuvat liian suureksi rasitteeksi isäntämaan sosiaaliturvajärjestelmälle, voidaan
päättää direktiivin 2004/38/EY 9 ja 10 artiklan mukaisista toimenpiteistä. Romanien
etniseen ryhmään kuuluvien Romanian kansalaisten joukkokarkotukset voidaan toki
kyseenalaistaa, mutta olisi paljon muitakin asioita, joihin karkotuksia jyrkästi vastustavien
henkilöiden pitäisi perehtyä yhtä perusteellisesti. Heidän pitäisi perehtyä seuraaviin
seikkoihin: lapset, joiden koulunkäynnin perheet yleensä estävät, lapset ja naiset, joita
käytetään kerjäämiseen, kerjäämisen valitseminen elämäntavaksi sekä työnteon
hylkääminen ja turvautuminen kolmansien maiden sosiaaliturvajärjestelmiin. Tästä syystä
äänestin siten kuin äänestin.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Äänestin tätä vasemmiston,
keskustavasemmiston ja liberaalien parlamentille jättämää yhteistä päätöslauselmaesitystä
vastaan, koska presidentti Sarkozyn Ranskan hallitusta on vaadittava lopettamaan
romaniväestön karkottaminen välittömästi. Pyydämme myös komissiota ja neuvostoa
tekemään niin. Ranskassa tehtyjen karkotusten ohella tuomitsemme myös Saksan, Itävallan,
Ruotsin, Belgian ja Italian toteuttamat karkotukset. Tarvitsemme eurooppalaisen strategian,
jonka avulla voidaan torjua romaneja Euroopassa vaivaava köyhyys ja syrjintä. Romanit
ovat kuuluneet Euroopan unioniin vuosien 2004 ja 2007 laajentumisten jälkeen. Tästä
syystä heillä, kuten kaikilla EU:n kansalaisilla, on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja
oleskeluun koko EU:n alueella.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Äänestin tässä romaneista käytävässä
keskustelussa lopulta Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraattien) jättämän
päätöslauselmaesityksen puolesta. Ongelma tuodaan esityksessä esille puolueettomasti ja
lisäksi ehdotetaan järkeviä ratkaisuja. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä
/ Pohjoismaiden vihreä vasemmiston jättämä päätöslauselmaesitys osoittaa toisaalta,
kuinka etäällä todellisuudesta näiden poliitikkojen näkemykset ovat. He puhuvat "vakavasta
järjestelmällisestä syrjinnästä" ja laajemmasta mustalaisvastaisuudesta ja jättävät samalla
kokonaan huomiotta sen, että myös romanien on noudatettava lakia, aivan kuten muidenkin
Euroopan kansalaisten.
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Tämä on selkeästi piikki vasemmiston edustajien lihassa silloin, kun he valittavat
karkotettujen romanien sormenjälkien ottamisesta. Heidän mielestään sormenjälkien
ottaminen on epäoikeudenmukaista syrjintää. Samoja ihmisiä ei kuitenkaan häiritse lainkaan
se, että kaikkia muita kansalaisia vaaditaan antamaan sormenjälkensä passia varten. Tämä
on vasemmiston logiikkaa. Vaikka Sarkozyn hallitus toimi opportunisesti, sen reaktio on
silti mielekäs ja tarpeellinen Ranskan omien kansalaisten suojelemiseksi. Tästä syystä
äänestin vasemmiston jättämää päätöslauselmaesitystä vastaan.

Jan Mulder (ALDE),    kirjallinen. − (NL) Alankomaiden vapauden ja demokratian
kansanpuolueen (VVD) valtuuskunta äänesti romanien karkottamista koskevan
päätöslauselmaesityksen B7-0504/2010 puolesta. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa,
että yksittäistapauksissa ihmisiä voidaan asianomaisten direktiivien mukaisesti aina
palauttaa kotimaahansa pakkokeinoin, jos näiden EU:n direktiivien säännökset sen
oikeuttavat.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin Euroopan kansanpuolueen
ryhmän (kristillisdemokraattien) päätöslauselmaesityksen puolesta, koska siinä ehdotetaan
johdonmukaisia pitkän aikavälin toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ratkaista
romaniongelma Euroopan unionissa. PPE-ryhmän päätöslauselmaesityksessä pyydetään
myös yksiselitteisesti ja suoraan, ettei Romanian liittymistä Schengen-alueeseen yhdistettäisi
romanikysymykseen. Edellä mainitun päätöslauselmaesityksen hylkäämisen jälkeen äänestin
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän, Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän ja muiden ryhmien päätöslauselmaesityksen puolesta. Se on tosin
ensiksi mainittua suppeampi, mutta sen näkökulma on suurelta osin hyväksyttävä.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) Äänestin Euroopan kansanpuolueen
ryhmän (kristillisdemokraattien) ja Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän
jättämän romanien tilannetta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta seuraavista
syistä: 1) Siinä keskitytään toimiin (eurooppalainen strategia: toimintasuunnitelma,
resurssien hyödyntäminen, jäsenvaltioiden ja muiden tahojen yhteistyö, romanien
osallistuminen ja niin edelleen), joilla romaniyhteisön syrjäytyminen monissa Euroopan
valtioissa on torjuttava. 2) Siinä ei tyydytä syyllistämiseen. 3) Sillä ei pyritä viemään
huomiota pois ongelman ytimestä eli romanien integroitumista koskevan tähänastisen
politiikan epäonnistumisesta. 4) Sillä ei pyritä vaikuttamaan puhtaasti poliittisiin
ristiriitoihin.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten
velvollisuutena on kehittää ja tukea toimenpiteitä sellaisen poliittisen ja sosiaalisen
ympäristön luomiseksi, jolla edistetään romanien integroitumiseen liittyviä toimenpiteitä
koulutuksen, terveyden, sosiaaliturvan ja työmarkkinoille osallistumisen alalla. Myös
romaninaisten tilanteeseen on kiinnitettävä huomiota, sillä heitä syrjitään sekä sukupuolen
että vähemmistöryhmään kuulumisen vuoksi.

Kehotan Euroopan komissiota laatimaan osallistavan eurooppalaisen strategian
kansainvälisesti vähemmistön asemassa olevan romaniyhteisön erityisongelmien
ratkaisemiseksi. EU:n toimielinten pitäisi osoittaa edes vähän kiinnostusta syrjinnän
torjumisen valvontaa ja romanien integroitumisen edistämistä kohtaan.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (ES) Vihreät / Euroopan vapaa allianssi
-ryhmä suhtautuu myönteisesti parlamentissa toimitettuun äänestykseen. Parlamentti on
täyttänyt moitteettomasti tehtävänsä EU:n perusarvojen takaajana. Parlamentti on
kieltäytynyt vaikenemasta Ranskan tilanteesta ja muistanut myös arvostella komissiota
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siitä, ettei komissio ryhtynyt ajoissa toimiin eivätkä sen toimet olleet riittävät. Nämä
karkotukset ovat tosiaankin tärkeä osoitus EU:n valmiuksista noudattaa omia
perusoikeusasiakirjan mukaisia sääntöjään. Komissio vastaa ryhtymisestä asianmukaisiin
toimiin. Aluksi sen on saatava mahdollisimman pian valmiiksi analyysi, jossa vastuussa
olevat hallitukset osoitetaan selvästi.

Tämänpäiväinen äänestys aloittaa toimielimemme uskottavuuden kannalta ratkaisevan
vaiheen. Taistelu vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta jatkuu kuitenkin vielä.
Tarve tunnustaa EU:n vähemmistöjen oikeudet ja varmistaa niiden täytäntöönpano on
vahvempi kuin koskaan.

Catherine Soullie (PPE),    kirjallinen. – (FR) On todella valitettavaa, että parlamentti on
hyväksynyt sosialistien, liberaalien, vihreiden ja kommunistien jättämän
päätöslauselmaesityksen romanien tilanteesta Euroopassa.

Mielestäni ei ole hyväksyttävää arvostella Ranskaa tällä tavalla, koska se ei ole ainoa
jäsenvaltio, joka palauttaa romaneja kotimaahan. Eräiden romanileirien perustaminen
merkitsee selkeästi yleisen järjestyksen ja joskus jopa yksityisen omaisuuden suojan
rikkomista. Ranskan hallituksella on oikeus toteuttaa puheena olevia toimia EU:n
perussopimusten mukaisesti myös Ranskan sosiaaliturvajärjestelmälle aiheutuvan rasituksen
perusteella. Palautettaessa romaneja Romaniaan ja Bulgariaan noudatettiin Ranskan ja
EU:n lainsäädäntöä ja kunnioitettiin moitteettomasti ihmisoikeuksia.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) päätökseen
perustaa romanien integroitumista käsittelevä työryhmä, jonka tavoitteena on löytää
eurooppalainen ratkaisu kiertolaisuuskysymykseen. Meidän on suhtauduttava asiaan
rakentavasti.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen. − (IT) Äänestimme tyhjää Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraattien) ryhmän ja Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän
jättämästä yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, koska emme voi hyväksyä pyrkimyksiä
edistää Romanian ja Bulgarian liittymistä Schengen-alueeseen. Nämä valtiot eivät pysty
takaamaan yhdenvertaisia sosiaalisia, taloudellisia ja turvallisuusedellytyksiä. Jatkamme
siis johdonmukaista linjaa äänestettyämme aiemmin maiden EU-jäsenyyttä vastaan.

Toisaalta äänestimme epäröimättä vasemmiston jättämää päätöslauselmaesitystä vastaan.
Siinä heikennetään näet niiden valtioiden, esimerkiksi Ranskan ja Italian,
itsemääräämisoikeutta ja harkintavaltaa, jotka ovat päättäneet ottaa tiukan linjan lakia
rikkovien henkilöiden kohtelussa. Se, että murtovarkaudet lisääntyivät Ranskassa yli
200 prosenttia sen jälkeen, kun maahan hiljattain saapui suuri määrä romaneja Itä-Euroopan
maista, antaa varmasti ajattelemisen aihetta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen päätöslauselmaesityksestä B7-0492/2010. −  (PT) Romanien
etninen ryhmä on vähemmistö, jonka jäsenistä valtaosa on unionin jonkin jäsenvaltion
kansalaisia. EU:n kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti ja sijoittautua mihin tahansa EU:n
jäsenvaltioon edellyttäen, että he noudattavat direktiivin 2004/38/EY säännöksiä. Tätä
vapautta voidaan kuitenkin rajoittaa yleisen järjestyksen, turvallisuuden tai kansanterveyden
perusteella. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että EU:n kansalaisten karkottamista ja muita
vastaavia toimenpiteitä on sovellettava tapauskohtaisesti eikä niitä voi kohdistaa ryhmiin
tai yhteisöihin.

Tämä ongelma voidaan ratkaista toteuttamalla romanien kannalta myönteinen strategia,
jossa edistetään valtioiden, instituutioiden ja muiden osapuolten yhteistyötä sekä
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romaniyhteisöjen osallistumista strategian suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Lisäksi
perustetaan kehittämisohjelma syrjäytyneille alueille, joilla on rakenteellisia haittoja.
Mielessäni ovat mahdollisuudet, jotka Euroopan aluekehitysrahastosta tuettavien
syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien
tukikelpoisuudesta annettu lainsäädäntö tarjoaa, ja tarve parantaa romanien osallisuutta
käsittelevän EU:n foorumin toimintaa. Yhtä tärkeää on valtioiden ja romaniyhteisön
jäsenten välisen rakentavan vuoropuhelun kehittäminen. Edellä esitetyistä syistä äänestän
päätöslauselmaesityksen puolesta.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen päätöslauselmaesityksestä RC-B7-0493/2010. −  (PT)
Romanien etninen ryhmä on vähemmistö, jonka jäsenistä valtaosa on jonkin Euroopan
unionin jäsenvaltion kansalaisia. Oikeudesta liikkua vapaasti Euroopan unionissa annetussa
direktiivissä 2004/38/EY määritellyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia EU:n
kansalaisia direktiivissä säädettyjen ehtojen mukaisesti. Jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus
rajoittaa vapaata liikkuvuutta ja Euroopan unionin kansalaisten maahanmuuttoa alueelleen
riippumatta näiden kansallisuudesta yleisen järjestyksen, turvallisuuden tai kansanterveyden
perusteella.

Yleistä järjestystä koskevan lausekkeen soveltaminen on jäsenvaltioiden suvereeni oikeus,
eikä jäsenvaltioiden tarvitse ilmoittaa siitä etukäteen Euroopan komissiolle. Olen samaa
mieltä siitä, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot jakavat vastuun romaniyhteisön
osallistamisesta yhdennetyn strategian sekä jäsenvaltioiden, Euroopan komission, muiden
EU:n toimielinten ja muiden sidosryhmien välisen syrjimättömyysperiaatteen mukaisen
yhteistyön avulla. En kuitenkaan voi äänestää sen puolesta, että tuomitsisimme komission,
koska se ei ryhtynyt ajoissa eikä riittäviin toimiin romanien tilanteen parantamiseksi
Euroopassa ja ihmisoikeuksien noudattamisen valvomiseksi. Tästä asiastahan pitäisi vastata
yhteisesti. Edellä esitetyistä syistä pidättäydyn äänestämästä tästä päätöslauselmaesityksestä.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin romaniväestön tilannetta ja
vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen
puolesta, koska uskon, että arviolta 10–12 miljoonan romanin tilanne edellyttää heidän
integroitumistaan varten laadittavaa eurooppalaista strategiaa. Henkilöiden vapaa liikkuvuus
on yksi EU:n perusperiaatteista. Myös romanitaustaisilla Euroopan kansalaisilla on
kansallisuudesta riippumatta oikeus liikkua vapaasti kaikkialla EU:n alueella. Heillä, kuten
kaikilla Euroopan kansalaisilla, on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Rikoksiin syyllistyneet
saatetaan täyteen oikeudelliseen vastuuseen teoistaan riippumatta heidän etnisestä
alkuperästään ja kansallisuudestaan. Jotain tiettyä kansallisuutta tai etnistä ryhmä ei
kuitenkaan voi yhdistää rikollisuuteen. Kokonaista etnistä ryhmää tai jonkin maan väestöä
ei mielestäni voi eikä saa leimata joidenkin jäsenten toiminnan perusteella. Lissabonin
sopimuksessa annetaan sitova oikeusvaikutus Euroopan unionin perusoikeuskirjalle.
Perusoikeuskirjan 2 artiklassa vahvistetaan selvästi, että unionin perustana ovat ihmisarvon
kunnioittamisen, vapauden, kansanvallan, yhdenvertaisuuden, oikeusvaltion sekä
ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien, kunnioittamisen periaatteet.
EU:lla ja jäsenvaltioilla on mielestäni yhteinen vastuu romanien integroitumisen
edistämisestä EU:n romanistrategian avulla.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tätä vasemmiston esittämää
päätöslauselmaesitystä vastaan, koska tämä asiakirja ohjaa Euroopan romanivähemmistöjä
koskevan kysymyksen väärille raiteille. Täysistunnossa hyväksytty päätöslauselmaesitys
on pikemminkin ideologinen teksti kuin konkreettinen toimintasuunnitelma. Euroopan
parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän jättämä päätöslauselma on periaatteessa
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täynnä tekopyhää hämäystä, joka kuorrutetaan "edistysmielisellä" poliittisella keskustelulla.
Tämän päätöslauselman tavoitteena on saada meidät kaikki uskomaan, että olemme
rasisteja.

Poikkeuksena ovat tietysti vasemmistopoliitikot. Päätöslauselmaesitys laadittiin ja siitä
äänestettiin hankkimatta asianmukaisia tietoja romanien tilanteesta Itä- ja Länsi-Euroopassa.
Romanikysymys ei ole kansallinen ongelma, eikä sitä myöskään voida kuvata
rotupoliittiseksi. Romanikysymys ulottuu kauas Euroopan historiaan ja on edelleen
ratkaisematta. Kliseiden ja poliittisten asialistojen käyttö etupäässä sosialistien kiistoissa
Ranskan oikeistohallinnon kanssa ei tuo ratkaisua muihin kuin ehkä vasemmiston
vaalitavoitteisiin liittyviin ongelmiin. Äänestin Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraattien) ryhmän päätöslauselman puolesta nimenomaan siksi, että siinä
ehdotetaan toimenpiteitä ja kehotetaan koordinointiin Euroopan tasolla. Romanikysymys
ei liity rasismiin vaan realismiin. Jos romanikysymystä käsitellään vasemmiston sanelemin
ehdoin, se nousee pian uudelleen esiin ja tuo mukanaan uusia kriisejä jossakin jäsenvaltiossa.
Tämänpäiväisen äänestyksen tulos on valitettava ja hyödytön.

Päätöslauselmaesitys (B7-0491/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen.  −  (PT) Äänestin iäkkäiden ihmisten
pitkäaikaishoidosta laaditun päätöslauselmaesityksen puolesta, koska on mielestäni erittäin
tärkeää turvata aktiivisen ikääntymisen edellytykset kehittämällä tukipalveluja, joilla
parannetaan kaikkien EU:n iäkkäiden ihmisten elämänlaatua. Tämän
päätöslauselmaesityksen tavoitteena on vähentää terveyseroja ja suojella iäkkäitä ihmisiä
Euroopan unionissa sekä terveydenhuollon alalla torjua riittämättömän hoidon ongelmaa,
josta iäkkäät ihmiset usein joutuvat kärsimään, parantaa henkilöstöstrategioita
henkilöstöpulan ehkäisemiseksi, auttaa tieto- ja viestintätekniikan levittämisessä sekä
edistää iäkkäiden ihmisten hoitoa perheen keskuudessa ja heidän itsenäisyyttään.

Toivon, että Euroopan komissio keräisi tämän ehdotuksen avulla tietoja pitkäaikaishoidon
parhaista käytännöistä, mikä voisi tuoda lisäarvoa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien
välisen solidaarisuuden teemavuodelle (2012). Teemavuoden tavoitteena on iäkkäiden
ihmisten syrjinnän vähentäminen, pitkäaikaishoidon parantaminen ja köyhyyden
vaikutusten vähentäminen. Suosittelen myös, että perustetaan aktiivisen ikääntymisen
seurantakeskus parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Vaikka vaikutukset joissakin Italian ja Saksan
kaltaisissa valtioissa ovat suurempia, kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden on
käsiteltävä ikääntyvää väestöä koskevaa kysymystä. Meidän on vastattava haasteeseen.
Toimimme kuitenkin aivan liian usein lyhyellä aikavälillä ja unohdamme varautua
muutokseen, joka yhteiskunnissamme on käynnissä. Tämä päätöslauselma on erinomainen,
koska siinä esitetään lyhyt ja melko kattava tiivistelmä aloista, joilla meidän on muutokseen
sopeuduttava (infrastruktuuri, terveydenhuoltojärjestelmät, henkilöiden väliset suhteet ja
niin edelleen). On ratkaisevan tärkeää, että toteutamme edelleen toimia tämän asian osalta.
Meidän on vältettävä mahdolliset tulevat ongelmat.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Kannatan tätä mietintöä. Jäsenvaltioiden
on työllisyyspoliittisten suuntaviivojen mukaan tehtävä kaikkensa, jotta voidaan saavuttaa
tärkeimmät tavoitteet eli varmistaa kestävä kasvu ja edistää uusien työpaikkojen luomista.
Meidän on myös ratkaistava jäsenvaltioiden pitkän aikavälin ongelmat: väestörakenteen
muutos, globalisaatio ja uuden teknologian luominen. Tämän saavuttamiseksi on
investoitava kestävään kasvuun, jolla tuetaan nykyisten työpaikkojen säilyttämistä ja uusien
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työpaikkojen luomista. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
jotka luovat EU:ssa eniten työpaikkoja. Seuraavat työllisyyden sosiaaliset tavoitteet olisi
myös pyrittävä saavuttamaan: edistää laadukasta koulutusta ja elinikäistä oppimista
nykyisten ja tulevien työntekijöiden keskuudessa, torjua työttömyyttä, kiinnittää erityistä
huomiota nuorten, ikääntyneiden, vammaisten ja naisten työllisyyden edistämiseen sekä
suhtautua suopeammin tavanomaisesta poikkeaviin työsopimuksiin.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Euroopan unionissa tapahtuvan
väestörakenteen muutoksen vuoksi iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti ja meidän
on ratkaistava suuria haasteita. Tehtävänämme on vastata terveydenhuollon tarpeen
lisääntymiseen, mukauttaa terveydenhuoltojärjestelmät ikääntyvän väestön tarpeisiin ja
säilyttää niiden kestävyys yhteiskunnassa, jossa työvoima vähenee. Köyhyys on
ikääntyneiden keskuudessa nykyään erittäin yleistä, koska eläkkeitä ja muita sosiaalietuja
karsitaan tuntuvasti monissa EU:n jäsenvaltioissa. Pitkäaikaishoitoa varten on siis luotava
kestäviä rahoitusjärjestelmiä, jotta vanhustenhuolto voidaan tulevaisuudessa rahoittaa.
Meidän on myös määritettävä hoitoalan kaikkia sopimuksia koskevat
vähimmäisvaatimukset, vähimmäispalkka mukaan lukien.

Haluaisin korostaa, että meidän on vähennettävä terveyseroja ja suojeltava iäkkäitä ihmisiä
yleensä ja kaikissa hoitoympäristöissä. Meidän on myös torjuttava iäkkäiden ihmisten
sosiaalista syrjäytymistä ja kaikentyyppistä ikään perustuvaa syrjintää. Meidän on taattava
iäkkäille ihmisille aktiivisen ikääntymisen edellytykset sekä ihmisarvoinen ja tyydytystä
tuottava elämä.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Koulutuksen ja opetuksen laatu
vaikuttavat olennaisesti henkilön henkilökohtaiseen tyytyväisyyteen, tasa-arvoon,
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen sekä
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Kehotan jäsenvaltioita sääntelemään vanhuksia hoitavien
sosiaalityöntekijöiden pätevyysvaatimuksia ja laatimaan ja panemaan täytäntöön
kehittyneitä koulutusjärjestelmiä, joilla vanhustenhoidon alalla työskentelevien
koulutustasoa voidaan nostaa ja jolla näin ollen voidaan parantaa tarjottavien palvelujen
laatua. On tärkeää, että geriatrian erikoisalaan tehdään enemmän sijoituksia, jotta
vanhuksille annettavan hoidon laatua voidaan parantaa.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (S&D),
kirjallinen.  −  (DA) Tanskan sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä, ettei päätöslauselman
12 kohdassa tarkoitettuja vähimmäispalkkoja pitäisi ottaa käyttöön. Tanskan
sosiaalidemokraatit päättivät silti äänestää päätöslauselman puolesta, koska se sisältää
vähimmäispalkkojen käyttöönoton vaatimista lukuun ottamatta monia näkökohtia ja
aloitteita, joita me kannatamme.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Euroopan parlamentin päätös
iäkkäiden ihmisten pitkäaikaishoitoa koskevan päätöslauselman antamisesta on hyvä
päätös, koska näiden ihmisten on edelleen käytettävä heille Euroopan kansalaisina kuuluvia
oikeuksiaan ja vapauttaan, säilytettävä paikkansa yhteiskunnassa ja pidettävä yhteyttä
muihin sukupolviin. EU:n ja jäsenvaltioiden on mielestäni otettava huomioon väestön
ikääntyminen ja aloitettava yhteistyö kestävän rahoitusjärjestelmän luomiseksi iäkkäiden
ihmisten hoitoa varten. Yhteistyön tavoitteena olisi myös antaa asianmukaista ammatillista
koulutusta alan työntekijöille ja tarjota heille asianmukainen palkkaus, mikä auttaisi
parantamaan tarjottavien palvelujen laatua. Lisäksi kaupunki- ja aluesuunnittelussa on
toteutettava toimenpiteitä, joilla helpotetaan ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten henkilöiden
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kannalta heidän tarvitsemiensa palvelujen saantia ja pääsyä heille tärkeisiin paikkoihin.
Niitä ovat heidän tarpeisiinsa mukautetut sosiaalipalvelut sekä sosiaalinen ja
kulttuuritoiminta. Asianomaisten viranomaisten on annettava ikääntyville ihmisille
säännöllisesti tietoa heidän oikeuksistaan ja heitä koskevaan lainsäädäntöön tehdyistä
muutoksista.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. −  (PT) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta,
sillä kannatan laadukkaiden terveyspalvelujen ja asianmukaisen hoidon tarjoamista iäkkäille
ihmisille. Viime vuosien väestörakenteen muutosten ja erityisesti väestön ikääntymisen
vuoksi iäkkäitä ihmisiä on tuettava siten, että he pystyvät viettämään omassa kodissaan
ihmisarvoista ja itsenäistä elämää.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D),    kirjallinen.  −
(SV) Meidän on säilytettävä iäkkäiden ihmisten hoidon korkea taso, ja tämän hoidon on
oltava ensisijainen osa hyvinvointijärjestelmää, jota kehitetään väestörakenteen muutoksen
perusteella. Ymmärrämme täysin vaatimuksen hoitoalan kaikkia sopimuksia koskevien
vähimmäisvaatimusten määrittämisestä, mutta vähimmäispalkkojen määrittäminen on
mielestämme valitettavaa. Meillä Ruotsissa ei vähimmäispalkkoja sovelleta kaikkialla,
koska palkkatasojen määrittämisestä vastaavat työmarkkinaosapuolet. Palkkatasojen
määrittäminen ei myöskään kuulu EU:n toimivaltaan. Meidän mielestämme tätä tilannetta
ei pitäisi muuttaa ollenkaan, mutta päätimme silti äänestää tämän päätöslauselmaesityksen
puolesta, koska uskomme, että sen pääsisältö on hyvin tärkeä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Elinajanodote pitenee ja iäkkäiden ihmisten tilanteen
haavoittuvuus lisääntyy, koska he ovat riippuvaisia sosiaalipalveluista, jotka ovat usein
riittämättömiä ja joissa saatetaan jättää perhesiteet huomiotta. Tässä hyvin vaikeassa
elämänvaiheessa monet ihmiset ovat näin ollen yksin, heillä ei ole varaa toimeentuloon ja
heidän köyhyytensä on monissa tapauksissa raastavaa. Sen vuoksi kansallisten hallitusten
on tarjottava heille perusterveydenhuolto.

Pitkäaikaishoito on Euroopassa tärkeä aihe. Se on myös Portugalissa erittäin tärkeä aihe
CDS-PP:lle (Demokraattinen ja sosialistinen keskusta – Kansanpuolue), ja olemme usean
vuoden ajan selkeästi kannattaneet sopivien verkostojen luomista tällaisen hoidon ja tuen
tarjoamiseksi perheille, iäkkäät ihmiset mukaan luettuna, sekä omaishoitajille. Olen
tyytyväinen tässä päätöslauselmaesityksessä olevaan ehdotukseen, jonka mukaan
kansallisten hallitusten pitäisi tukea pitkäaikaishoitoa antavia epävirallisia tahoja, jotka
ovat usein perheenjäseniä. Nämä henkilöt hoitavat tehtävää, joka muissa olosuhteissa
kuuluisi valtiolle, ja heille on ehdotuksen mukaan luotava edellytykset hoitaa iäkkäitä
sukulaisiaan ilman, että heille aiheutuu kielteisiä seurauksia esimerkiksi työelämässä.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. − (PT) Viime vuosina EU:ssa on havaittu
demografinen muutos kohti ikääntyneempää väestöä. Tämä ilmiö on luonut suurta painetta
talousarvioille ja johtanut ylimääräisen terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja sosiaalipalvelujen
kehittämiseen. Näin ollen tarvitaan toimintatapoja ikääntyneiden ihmisten osallistamiseksi
ja kaikenlaisen ikään perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Olen yllättynyt siitä, että useissa
jäsenvaltioissa geriatrian erikoisalan rahoitusta ja tarjoamista on vähennetty vuosien
kuluessa. Ikääntyneelle väestölle on tarjottava korkealaatuista hoitoa.

Jäsenvaltioiden pitäisikin pyrkiä parantamaan asiantuntijoiden koulutusta. Muistutan teille
myös vapaaehtoisten elinten, uskonnollisten järjestöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen
suuresta panoksesta tällä alalla. Jäsenvaltioiden pitäisi olla erityisen valppaita ja taata
pitkäaikaishoidossa olevien ihmisten perusoikeuksien suojaaminen. Jäsenvaltioiden on
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annettava tukea ensisijaisesti oireita lievittävän kotihoidon yksiköiden perustamiselle ja
luotava ja pantava täytäntöön kehittyneitä koulutusjärjestelmiä, joilla parannetaan
vanhustenhoitojärjestelmässä työskentelevien koulutustasoa. Komission on laadittava
tutkimus, jolla annetaan selvempi kuva ikääntyvien ihmisten hoitamiseen liittyvistä entistä
suuremmista vaatimuksista ja arvioidaan tarvittavien asiantuntijoiden ennakoitua määrää
vuoteen 2020 asti.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. −  (PT) Ihmisten elinajanodote pitenee tieteellisen
ja teknologisen edistyksen sekä sivilisaatioiden suotuisan kehityksen ansiosta. Nykyisellä
uusiliberalististen näkemysten ja jatkuvasti suurempien voittojen tavoitteluun tähtäävällä
kapitalismin aikakaudella hallitukset antavat kuitenkin entistä vähemmän arvoa iäkkäiden
ihmisten asemalle ja katsovat ikääntyvän väestön rasitukseksi. Tämä on tuomittavaa.

Vaikka tässä päätöslauselmaesityksessä ei käsitelläkään ongelman ydintä eli syitä sosiaalialan
rahoituksen leikkauksiin, siinä vaaditaan torjumaan iäkkäiden ihmisten sosiaalista
syrjäytymistä ja kaikentyyppistä ikään perustuvaa syrjintää.

Siinä myös tuomitaan geriatrian erikoisalan rahoituksen ja tarjonnan vähentäminen,
välinpitämätön suhtautuminen iäkkäiden ihmisten hoitoon erikoistuneiden henkilöiden
koulutukseen, avo- ja kotihoitoa koskevan infrastruktuurin puutteellisuus, sekä iäkkäiden
ihmisten yhtäläisten hoidonsaantimahdollisuuksien puuttuminen.

Kannatamme näin ollen tätä esitystä, mutta jatkamme taistelua tämän tilanteen aiheuttajia
vastaan ja puollamme politiikkojen konkreettista muuttamista iäkkäiden ihmisten hyväksi.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Kun luin tätä työllisyyden ja sosiaaliasioiden
valiokunnan päätöslauselmaesitystä, josta olemme äänestäneet, mieleeni tuli tuskallisia ja
häpeällisiä muistoja vuoden 2003 helleaallosta, jonka aikana Ranskassa kuoli yli
15 000 iäkästä ihmistä. Henkilökunnan puute vanhainkodeissa sekä monissa
yhteiskunnassa, etenkin omassa kotimaassani, vallitseva epäterve suuntaus jättää iäkkäät
ihmiset oman onnensa nojaan ja kärsimään hätää, ovat edellä mainitun tragedian
perimmäisiä syitä. Minun on kuitenkin tuotava esille, että Euroopan unioni on suurin
syyllinen sosiaaliturvajärjestelmiemme hajoamiseen. Siihen on johtanut unionin harjoittama
talous- ja kauppapolitiikka, malthusilaisen finanssipolitiikan tyrkyttäminen sekä unionin
ja poliittisten johtajiemme yhteinen puhtaasti kirjanpidollinen näkemys sosiaaliturvasta.
Katson, että unioni on yhdessä sitä tukevien hallitusten kanssa vastuussa alhaisesta pakka-
ja eläketasosta sekä heikosta ostovoimasta. En myöskään voi unohtaa kuoleman kulttuuria,
joka ilmenee monesta tässä istuntosalissa käsiteltävästä tekstistä. Katson, ettei Brysselille
suoraan sanottuna kannata antaa minkäänlaista valtaa iäkkäitä ihmisiä koskevissa
politiikoissa, ei edes valtaa laatia tilastoja.

Anna Ibrisagic (PPE),    kirjallinen. − (SV) Äänestysselitys: äänestimme tänään iäkkäiden
ihmisten pitkäaikaishoitoa koskevan päätöslauselmaesityksen (B7-0491/2010) puolesta.
Haluaisimme kuitenkin korostaa, että emme hyväksy kaikkia osia päätöslauselmasta.
Suurin huolenaiheemme on vaatimus vähimmäispalkkojen käyttöön ottamisesta. Tältä
osin haluamme pitää kiinni toissijaisuusperiaatteesta. Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner,
Anna Ibrisagic, Anna Maria Corazza Bildt.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. − (PT) Tämä on kysymys, johon olemme puolueessani
kiinnittäneet paljon huomiota ja jonka me katsomme tärkeäksi, jotta vakavista
terveysongelmista kärsivät vanhukset voisivat elää elämänsä loppupuolen mahdollisimman
hyvissä oloissa. Kriisistä huolimatta on tärkeää osoittaa mahdollisimman paljon varoja
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parhaan mahdollisen tuen antamiseen pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille, jotta
vanhusten elämänlaatu olisi hyvä. Juuri tätä asiaa puolueeni on ajanut Portugalissa, ja
olemme jättäneet asiasta useita ehdotuksia Portugalin parlamentille.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Väestörakenteen muuttuminen viime vuosina
ja erityisesti väestön ikääntyminen on johtanut julkiseen talouteen kohdistuvien paineiden
kasvuun ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen parempien infrastruktuurien suureen
kysyntään. Äänestin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaishoitoa koskevan
päätöslauselmaesityksen puolesta. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita torjumaan iäkkäiden
ihmisten sosiaalista syrjäytymistä ja kaikentyyppistä ikään perustuvaa syrjintää, koska
jäsenvaltioiden on taattava riittävien terveydenhuolto- ja hoitopalvelujen saatavuus
eurooppalaisen solidaarisuusmallin keskeisten periaatteiden mukaisesti.

On tärkeää tunnustaa hoidon laadun ja jatkuvuuden tärkeys, minkä vuoksi jäsenvaltioiden
on otettava käyttöön ohjelmia, jotka tarjoavat kotiin annettavia tuki- ja terveyspalveluja
iäkkäille ihmisille, tai jatkettava tietyissä maissa jo olemassa olevia järjestelyjä, joista
kunnallis- ja paikallisviranomaiset vastaavat valtuuksiensa puitteissa. Kaikkien
jäsenvaltioiden on varmistettava, että pitkäaikaishoitoa saavien henkilöiden perusoikeuksia
suojellaan.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) Kannatan tätä päätöslauselmaesitystä täysin.
Toivon, että Euroopan parlamentin päätöslauselman jälkeen toteutetaan muita toimia.
Ikääntyneiden syrjinnän kaikkiin muotoihin on välttämättä puututtava ponnekkaasti ja
tehokkaasti. On laadittava kansallisia hallituksia oikeudellisesti sitova direktiivi, jossa
säädetään oikeustoimista tapauksissa, joissa eläkkeitä aiotaan vähentää tai joissa jätetään
täyttämättä muita ikääntyneisiin liittyviä valtion velvoitteita. Kotimaassani Latviassa hallitus
nujersi ihmisten luottamuksen sosiaaliseen vakauteen ja oikeudenmukaisuuteen
leikkaamalla eläkkeitä talousarviossa olevan "aukon tukkimiseksi". Äänestin tämän
päätöslauselman puolesta siinä toivossa, ettei vastaavia rikkomuksia ja mielivaltaista
vallankäyttöä enää tapahdu.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Olemme jo monen vuoden ajan huomanneet,
ettei lyhyt- tai pitkäaikaishoitoa voida enää rahoittaa. Kaikki toimenpiteet on kuitenkin
siirretty taka-alalle, ja asianosaiset ja heidän sukulaisensa on jätetty oman onnensa nojaan.
Omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden tarjoamat palvelut ovat kasvatustyön tapaan
aivan liian aliarvostettuja, ja sosiaalisia verkostoja tuhotaan kapitalismin nimessä. Näiden
palvelujen arvostamisen sijaan ihmiset on saatu uskomaan, että tarvitaan hillitöntä
joukkomahanmuuttoa, jotta pystytään ylläpitämään sosiaaliturvajärjestelmiä ja niiden
myötä myös ikääntyvien hoitoa.

Tilanne on itse asiassa päinvastainen. Joukkomaahanmuutolla on vain nopeutettu taloutta
uhkaavaa romahtamista. Keskustelua hoidon rahoitusmahdollisuuksista ja siitä aiheutuvasta
taloudellisesta rasitteesta aletaan käydä aivan liian myöhään. Jos haluamme nyt antaa
etusijan palliatiivisen hoidon ja kotisairaanhoidon kehittämiselle, ei tosiaankaan voida
enää muuttaa mieltä eikä tehdä täyskäännöstä. Haluun puuttua iäkkäiden ihmisten
kaltoinkohteluun hoidon yhteydessä on joka tapauksessa suhtauduttava myönteisesti.
Vaatimusluettelo tulee monta vuotta liian myöhään. Äänestin kuitenkin sen puolesta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Olen hyvin tyytyväinen tämän
päätöslauselman hyväksymiseen. Yleisesti ottaen siinä kehotetaan jäsenvaltioita
tarkastelemaan viimeksi kuluneiden vuosien aikana tapahtunutta väestörakenteen kehitystä,
erityisesti väestön ikääntymistä, joka on johtanut julkiseen talouteen kohdistuvien paineiden
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kasvuun ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen parempien infrastruktuurien suureen
kysyntään; kannustetaan jäsenvaltioita torjumaan iäkkäiden ihmisten sosiaalista
syrjäytymistä ja kaikentyyppistä ikään perustuvaa syrjintää; sekä muistutetaan jäsenvaltioita
siitä, että riittävien terveydenhuolto- ja hoitopalvelujen saatavuuden takaaminen on yksi
eurooppalaisen solidaarisuusmallin keskeisistä periaatteista.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. − (IT) Tämän päätöslauselman hyväksyminen osoittaa
jälleen kerran, että Euroopan parlamentti ja sen jäsenet sitoutuvat täysipainoisesti iäkkäiden
ihmisten terveydenhuoltokysymykseen. Ikääntyvässä yhteiskunnassa vanhuusvuosiemme
laadun parantamisesta ja suojaamisesta on tulossa yhä tärkeämpää.

Tässä päätöslauselmassa ehdotetaan muun muassa, että alan työntekijöille annettaisiin
jatkuvaa koulutusta, kaikkia jäsenvaltioita kehotettaisiin käynnistämään iäkkäille ihmisille
suunnattuja tiedotuskampanjoita ruokailutottumuksista ja nestevajauksen ehkäisemisestä
sekä kehitetäisiin sähköisiä terveyspalveluja tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Jäsenvaltiot eivät voi välttyä noudattamasta tärkeää velvoitettaan parantaa näiden miesten
ja naisten olosuhteita, jotka usein jätetään selviytymään omin voimin. Toivon siksi, että
jäsenvaltiot saavat tämän päätöslauselman hyväksymisestä uutta puhtia pyrkimyksille
luoda aidosti kaikille tarkoitettu yhteiskunta, jossa eri-ikäisille ihmisille annetaan
mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään ja jossa ketään ei jätetä
oman onnensa nojaan.

Alf Svensson (PPE)  , kirjallinen.  −  (SV) Äänestin tänään iäkkäiden ihmisten
pitkäaikaishoitoa koskevan päätöslauselman B7-0491/2010 puolesta. Siinä on kuitenkin
yksi kohta, jota en kannata. Päätöslauselmaesityksen 12 kohdassa vaaditaan hoitoalan
kaikkia sopimuksia koskevien vähimmäisvaatimusten määrittämistä, vähimmäispalkka
mukaan lukien. Ruotsin kristillisdemokraatit vastustavat tätä vaatimusta. Se on myös
Ruotsin työehtosopimusmallin vastainen. Ruotsin malli on osoittautunut sekä
työntekijöiden että työnantajien etujen mukaiseksi. Uskon vakaasti, että palkoista
päättäminen on työmarkkinaosapuolten välinen asia. Poliitikkojen ei pitäisi päästä
kilpailemaan siitä, kuka tekee parhaan tarjouksen.

Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B7-0484/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen.  −  (PT) Äänestin Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun
tilannetta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska katson, että tämän
joen ja erityisesti sen alajuoksun tuhoihin on välttämättä kiinnitettävä huomiota.
Ehdotuksessa kehotetaan Israelin ja Jordanian hallituksia sekä palestiinalaishallintoa
perustamaan Euroopan unionin tuella Jordanin laaksoa käsittelevä komitea, joka olisi
avoin muillekin jokeen rajoittuville maille.

Mielestäni on laadittava hallintasuunnitelma, jonka avulla Jordanille aiheutuneet tuhot
pystytään korjaamaan. Lisäksi on myönnettävä rahoitustukea ja teknistä tukea Jordanin
ja erityisesti sen alajuoksun elvyttämiseen. Vesivarojen hoito ja oikeudenmukainen
jakaminen niin, että kaikkien alueella asuvien ihmisten tarpeet otetaan huomioon
tasapuolisesti, on erittäin tärkeää Lähi-idän kestävän rauhan ja vakauden kannalta. Siksi
katson, että on lisättävä ponnisteluja lisärahoituksen ja teknisen tuen myöntämiseksi
vesivarojen hoitoa koskeville hankkeille ja edistettävä rahoituksen ja tuen oikeudenmukaista
käyttöä sekä siirrettävä tarvittavaa tekniikkaa alueen maihin.
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Ioan Enciu (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Kannatan Jordanin tilannetta koskevaa
päätöslauselmaa, koska siinä vaaditaan konkreettisia toimia asiassa, jolla on suora vaikutus
alueen kansojen taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen hyvinvointiin. Jordanin tilanteen
hälyttävällä heikkenemisellä on kokonaisvaltaiset vaikutukset joen vesivaroista riippuvaisten
yhteisöjen toimeentuloon. Päätöslauselmassa vaaditaan yhdessä suunniteltuja, rajat ylittäviä
ratkaisuja pilaantumisen ja vesivarojen liikakäytön ongelmiin. Siinä korostetaan, että
yhteistyö, jota israelilaiset, palestiinalaiset ja jordanialaiset tekevät etsiessään ratkaisuja
Jordanin tilanteen heikkenemiseen, saattaa osaltaan lisätä luottamusta ja edistää
rauhanprosessin etenemistä.

Päätöslauselmassa korostetaan aiheellisesti myös sitä, että Jordanin elvyttämistä koskevat
suunnitelmat ja ehdotukset on otettava huomioon unionin ja Jordaniin rajoittuvien maiden
välisissä suhteissa. EU:n pitäisi ongelman kiireellisyyden vuoksi vastaavasti asettaa Jordanin
elvyttäminen etusijalle kehityshankkeissa, joita se toteuttaa alueella.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. − (PT) Äänestin Jordanin ja erityisesti sen alajuoksun
tilannetta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta. Jokea on suojeltava, koska
se on arvokas ympäristön, luonnonkauneuden, kulttuurin, historian ja talouden kannalta.
Vesivarojen asianmukainen hoito, jossa otetaan huomioon kaikkien alueella asuvien
ihmisten tarpeet, on erittäin tärkeää myös Lähi-idän vakauden kannalta.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Jordaniin liittyvät ongelmat ovat tavanomaisia
vesistöjen tilan heikkenemistä koskevia huolia huomattavasti laajemmat. Kuten
hyväksytyssä päätöslauselmassa todetaan, Jordan ei ole vain joki. Itse joen merkitys on
paljon laajempi kuin joen ekologisen tilan merkitys. Se vaikuttaa eri leveysasteilla oleviin
valtioihin, kansakuntiin ja kansoihin niin poliittisessa, ja symbolisessa kuin
uskonnollisessakin mielessä.

EU:lla ja erityisesti parlamentilla on syytä olla huolissaan Jordanin kohtalosta myös siksi,
että joella on erityisen tärkeä asema ihmiskunnan historiassa. Toivon todella, että Jordanin
varrella olevat valtiot unohtaisivat perinteiset erimielisyytensä ja epäluulonsa ja tekisivät
yhteistyötä estääkseen tämän joen tilanteen heikkenemisen.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Jordan ja etenkin sen alajuoksu ovat
kulttuurimaisemaa, jolla on yleismaailmallista merkitystä ja joka on erittäin tärkeä historian,
uskonnon ja ympäristön kannalta. Se on valitettavasti kärsinyt liiallisesta hyödyntämisestä,
saasteista ja sen virran huonosta hallinnasta, mikä on johtanut biologisen
monimuotoisuuden vähenemiseen 50 prosentilla. Jordan-joen ja etenkin sen alajuoksun
alueen ennallistaminen on samoista vesiongelmista kärsivien israelilaisten, jordanialaisten
ja palestiinalaisten paikallisyhteisöjen kannalta erittäin tärkeää.

Se myös tarjoaa merkittäviä etuja taloudellisesti ja keskinäisen luottamuksen lisääntymisen
kautta. Aktiivinen yhteistyö hallitusten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja
paikallisyhteisöjen välillä voi osaltaan merkittävästi edesauttaa alueellisen rauhanprosessin
etenemistä. Tämän perusteella kehotamme kaikkien vaikutuksista kärsivien valtioiden
viranomaisia yhdessä elvyttämään Jordania laatimalla ja panemalla täytäntöön
toimintalinjoja, joilla pyritään konkreettisiin tuloksiin kotitalouksien ja maatalouden
vedenkysynnän hallinnassa sekä vesi- ja luonnonvarojen suojelussa. Me myös kehotamme
neuvostoa, komissiota ja EU:n jäsenvaltioita kannustamaan ja tukemaan kattavan
suunnitelman laatimista Jordanin tuhojen korjaamiseksi.
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João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen.  −  (PT) Kuten päätöslauselmaesityksessä todetaan,
Jordan ja etenkin sen alajuoksu ovat kulttuurimaisemaa, jolla on yleismaailmallista
merkitystä ja joka on erittäin tärkeä historian, symbolien, uskonnon, ympäristön,
maanviljelyn ja talouden kannalta Lähi-idässä ja muualla. Joen nykyinen huono ekologinen
tila ja siitä johtuva pilaantuminen ovat erittäin huolestuttavat.

Jordanin toivottavaa ja tarpeellista elvytystä, joka on välttämätön ympäristön, yhteiskunnan
ja kulttuurin kannalta, ei tietenkään voi käsitellä ottamatta huomioon alueen geopoliittista
tilannetta. On otettava huomioon, että Länsirannan palestiinalaisväestöllä on jo nyt vakava
pula vedestä. Vesipula johtuu siitä, että Israel ja Länsirannan juutalaissiirtokunnat käyttävät
suuren osan vedestä ja että Israel jatkaa miehitystään Golanin kukkuloilla, joilla sijaitsee
monia tärkeitä lähteitä. Vesivarojen oikeudenmukainen jakaminen niin, että kaikkien
alueella asuvien ihmisten tarpeet otetaan huomioon tasapuolisesti, on erittäin tärkeää
Lähi-idän kestävän rauhan ja vakauden kannalta. Tätä tarkoitusta varten Jordanin alajuoksu
on välttämättä elvytettävä.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    kirjallinen. − (CS) Lähi-idän tilanne on jo monta vuotta
ollut monimutkainen niin poliittisesti kuin taloudellisesti ja ekologisestikin. Alueella on
aina ollut vain vähän jokia, ja niiden virtaamat vaihtelevat huomattavasti. Metsät joutuivat
jo muinaisina aikoina väistymään viljelymaan tieltä, ja laiduntaminen tuhoaa vuosi vuodelta
pensaat, puut ja muun kasvillisuuden. Jordanin virtaama on jo nyt vähäinen ja vesi
saastunutta. Lisäksi Kuollutmeri kuivuu vähitellen. Joen riittävästä virtaamasta
huolehtiminen on vaikea tekninen ongelma, joka pystytään ratkaisemaan vain rauhallisessa
poliittisessa ilmapiirissä. Euroopan unioni on jo pitkään toteuttanut hankkeita, joiden
päätavoitteena on edistää koko alueen rauhanomaista kehitystä.

Siksi on myös toivottavaa, että tuemme keskeistä ohjelmaa eli vesivarojen hoidon
uudistamista Jordanin keski- ja alajuoksulla. Paikallisten hallitusten ongelmat ovat
samanlaisia kuin monilla Sahelin ja Aasian alueilla esiintyvät ongelmat. Konkreettisten
korjaustoimenpiteiden toteuttamisesta ja komission toimista saadaankin merkittäviä
virikkeitä vastaavien ongelmien ratkaisemiseen muilla alueilla. Kannatan yhteisen
päätöslauselmaesityksen hyväksymistä.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Juomaveden saatavuus on yksi
perusihmisoikeuksista. Yhdistyneet Kansakunnat antoi heinäkuussa päätöslauselman, joka
perustui Cochabamban kokoukseen ja jossa vaadittiin tämän oikeuden tunnustamista.
Jordanille on aiheutettu tuhoa, ja palestiinalaisilta viedään oikeus juomaveden saantiin,
kun Israel, Jordan ja Syyria johtavat käytännöllisesti katsoen joen koko virtaaman omaan
käyttöönsä. Euroopan unionin on ehdottomasti tuettava valtioiden välisiä
yhteistyösopimuksia, joiden tavoitteena on joen elvyttäminen ja vesivarojen jakamisen
parantaminen alueella.

Tällainen huomion keskittäminen Jordaniin on kuitenkin hämmästyttävää, kun maailmassa
on monia muitakin tuhoutuvia jokia. Sitä tässä päätöslauselmassa kuitenkin kannatetaan.
Äänestän päätöslauselmaesityksen puolesta siinä toivossa, että muistakin maailman
vesistöistä aletaan kantaa yhtä suurta huolta.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Äänestin Jordanin tilannetta koskevan
yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, koska kaikkia joen varrella olevia maita on
kannustettava sen elvyttämiseen. Jordanin alajuoksun tila on erittäin heikko: huono hallinto
on johtanut voimakkaaseen saastumiseen, minkä tuloksena 50 prosenttia joen biologisesta
monimuotoisuudesta on hävinnyt.
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Israelin ja Jordanian kuningaskunnan vuonna 1994 allekirjoittamassa rauhansopimuksessa
sovittiin rajayhteistyöstä, jolla pyritään Jordanin ekologiseen elvyttämiseen sekä joen
vesivarojen suojeluun. Palestiinalaiset on suljettu pois Israelin turva-alueelta, joka on
perustettu Länsirannalle Jordanin alajuoksulle, jota israelilaisten siirtokuntien asukkaat
pitävät laittomasti hallussaan käyttäen kasteluvetenä palestiinalaisille kuuluvaa vettä.

Tämä tarkoittaa, että Länsirannan palestiinalaisväestö kärsii vakavasta vesipulasta.
Vaadimme sen vuoksi, että Israel lopettaa siirtokuntapolitiikan, myös Jordanin alajuoksulla.
Joen varrella olevien valtioiden on perustettava EU:n tuella Jordanin laaksoa käsittelevä
komitea, jonka tavoitteena on joen elvyttäminen ja riittävien vesivarojen varmistaminen
joen varrella olevalle väestölle.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen
puolesta. Päätöslauselmassa todetaan, että Jordanin nykyinen tila on hälyttävä.
Kuolleenmeren vedenpinta laskee 30 senttimetriä vuodessa. Joen varrella olevat valtiot,
etenkin Syyria ja Jordania, käyttävät joen vesivaroja investoimatta
jätevedenpuhdistusjärjestelmien kehittämiseen ja juomaveden valmistukseen käytettäviin
laitteisiin. Ekologinen katastrofi on väistämätön, jollei EU pikaisesti vahvista vesivarojen
käyttäjiin kohdistamaansa painostusta. Tässä mielessä päätöslauselma on hyvin ajoitettu
viesti Syyrian, Jordanian ja Israelin hallituksille. Kaikille Lähi-idän hallituksille on tehtävä
selväksi, ettei EU ole palokunta, joka pystyisi ratkaisemaan niiden ongelmat. Meidän on
saatava Syyrian, Jordanian ja Israelin hallitukset ajattelemaan tulevaisuutta. Meidän on
autettava tarpeellisten toimien suunnittelussa, mutta emme missään tapauksessa saa
myöntää varoja sellaisille tahoille, jotka käyttävät luonnonvaroja piittaamattomasti
itsekkäiden tavoitteidensa saavuttamiseen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Suhtaudun myönteisesti
tämänpäiväiseen tärkeään äänestykseen päätöslauselmasta, jossa käsitellään Jordanille ja
erityisesti sen alajuoksulle aiheutuneita tuhoja sekä tuodaan esille niihin liittyviä
huolenaiheita. Siinä kehotetaan kaikkien rantavaltioiden viranomaisia yhdessä elvyttämään
Jordania laatimalla ja panemalla täytäntöön toimintalinjoja, joilla pyritään konkreettisiin
tuloksiin kotitalouksien ja maatalouden vedenkysynnän hallinnassa, vesivarojen suojelussa
ja yhdyskuntajätevesien sekä maatalouden ja teollisuuden jätevesien hallinnassa sekä
varmistamaan, että Jordanin alajuoksulle virtaa riittävästi makeaa vettä. Päätöslauselmassa
pidetään myönteisenä sitä, että samoista vesiongelmista Jordanin alajuoksulla kärsivät
paikallisyhteisöt Israelissa, Jordaniassa ja Palestiinassa ovat alkaneet tehdä yhteistyötä, ja
kehotetaan Israelia ja Jordaniaa täyttämään täysin niiden rauhansopimukseen sisältyvät
sitoumukset, jotka koskevat Jordanin elvyttämistä.

8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

(Istunto keskeytettiin klo 12.50, ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies  Diana WALLIS

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

10. Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista

65Euroopan Parlamentin keskustelutFI09-09-2010



10.1. Kenia: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättäminen

Puhemies. −    (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Keniaa koskevasta
päätöslauselmaehdotuksesta: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä
jättäminen (1) .

Charles Tannock,    laatija. −   (EN)  Arvoisa puhemies, Kansainvälinen rikostuomioistuin
on asettanut Sudanin presidentin Omar al-Bashirin syytteeseen kansanmurhasta sillä
perusteella, että hänen väitetään määränneen kauheista rikoksista Darfurissa.

Hän tuskin on henkilö, josta haluaisimme tehdä kunniavieraan, ja Turkin oli luovuttava
kutsumasta häntä Islamilaiseen konferenssiin (OIC) Ankaraan viime vuonna Kansainvälisen
rikostuomioistuimen syytteen takia.

Surullista kyllä, juuri tämän Kenian presidentti teki hiljattain seremoniassa, jossa Kenian
uusi perustuslaki hyväksyttiin. Kieltämättä monet hallituksen ministerit Kenian epävakaassa
koalitiossa, mukaan luettuna pääministeri Odinga, olivat hyvin vaivaantuneita Bashirin
läsnäolon takia, mutta vahinko on tapahtunut ja Kenian maine alueellisena johtajana sikäli,
että se on sekä demokratia että kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, on nyt tahrattu.

Kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin juuri siksi, että korkea-arvoiset virkamiehet,
jopa itsenäisten valtioiden päämiehet, voitaisiin kutsua vastaamaan väitetyistä rikoksistaan
silloin, kun nämä ovat ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia, kansanmurha tai sotarikoksia
ja kuuluvat siten yleisen tuomiovallan alaisuuteen Rooman perussäännön allekirjoittajien
kohdalla.

Kenian kieltäytyminen noudattamasta velvoitteitaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen
jäsenenä on näin ollen paheksuttavaa. Myönteisinä on kuitenkin pidettävä tuoreita uutisia,
joiden mukaan Kenia aikoo tehdä täysimääräistä yhteistyötä Kansainvälisen
rikostuomioistuimen kanssa tämän tutkiessa kolme vuotta sitten järjestettyjen vaalien
jälkeisiä traagisia väkivaltatapauksia, vaikka sitä onkin odotettu kauan ja se näyttää olevan
seurausta Bashirin tapauksen aiheuttamasta yleisestä suuttumuksesta.

Marietje Schaake,    laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, Kenia, kuten muutkin Afrikan maat,
on EU:n merkittävä kumppani useilla keskeisillä aloilla, kuten turvallisuus, kehitys ja
kauppa.

Afrikalla oli ratkaiseva rooli Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisessa, ja sen
sitoutuminen tuomioistuimen perussääntöön on myös vahvistettu Afrikan unionin
peruskirjan 4 artiklassa.

EU:n ja Kenian välisessä Cotonoun sopimuksessa määrätään kumppanuuden ehdoista, ja
sopimuksessa demokraattisten ja ihmisoikeusnormien kunnioittamiseen liittyvä kaupan
ja avun ehdollisuus on ilmaistu selkeästi.

Valitettavasti Omar al-Bashir vieraili 27. elokuuta Keniassa hallituksen virallisena vieraana,
arvovaltaisena henkilönä. Tämä tapahtui, kun al-Bashirista oli annettu pidätysmääräys sen
roolin johdosta, joka hänellä väitetään olleen Sudanin Darfurin kansanmurhassa.

Al-Bashir voi vielä puolustaa itseään Kansainvälisen rikostuomioistuimen edessä, mutta
ensin hänet on tuotava Haagiin. Kenia oli velvollinen pidättämään hänet hänen ollessaan

(1) Ks. pöytäkirja.
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sen maaperällä ja jätti sen tekemättä. Tämä on vakava ongelma. Se on merkki siitä, ettei
hallitus noudata luotettavasti sopimuksia, jotka se on itse allekirjoittanut, ja tämän pitäisi
olla vakava ongelma EU:lle.

Meidän on varmistettava, että noudatamme omia normejamme taistelussa
rankaisemattomuutta vastaan, ja meidän on taisteltava rankaisemattomuutta vastaan
Afrikassa saadaksemme aikaan enemmän vakautta ja demokratiaa. Pyytäisin Euroopan
unionin korkeaa edustajaa ryhtymään vakaviin diplomaattisiin toimiin Keniaa vastaan ja
muistuttamaan sen johtajia heidän sitoutumisestaan Rooman perussääntöön.

Barbara Lochbihler,    laatija. – (DE) Arvoisa puhemies, Kansainvälisen
rikostuomioistuimen tänä vuonna Kampalassa pidetyssä tarkistuskonferenssissa tuli täysin
selväksi, että tämä tuomioistuin voi tehdä työtään tehokkaasti vain, jos sillä on
jäsenvaltioiden tuki, erityisesti niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat ratifioineet Rooman
perussäännön. EU:n jäsenvaltioita on jatkuvasti muistutettava tästä, sillä diplomaattisten
ongelmien ja mahdollisen poliittisen haitan pelko on usein johdonmukaisen toiminnan
tiellä, esimerkiksi epäiltyjen sotarikollisten pidättämisen yhteydessä.

Tämänpäiväisessä päätöslauselmaehdotuksessamme kritisoimme Kenian hallitusta, joka
kutsui Sudanin presidentin Omar al-Bashirin eikä sitten pidättänyt häntä. Omar al-Bashirista
on annettu pidätysmääräys sotarikosten ja kansanmurhan johdosta. Näin ollen Kenia on
rikkonut kansainvälistä oikeutta ja julkisesti korostanut sitä tosiasiaa, että oletettu
afrikkalainen solidaarisuus hallitusten välillä on tärkeämpi kuin vakaviin rikoksiin, kuten
rikoksiin ihmisyyttä vastaan, puuttuminen ja syytteeseenpano niiden johdosta. Tämä ei
ole hyvä merkki niille miljoonille ihmisille Afrikassa, jotka ovat kärsineet presidentti
al-Bashirin julmuuksista, eikä myöskään niille, jotka ovat kokeneet kauheita kärsimyksiä
muissa sodissa ja sisällissodissa. Uhrien ja heidän perheidensä kannalta on tärkeää, että
asia käsitellään, he tarvitsevat oikeutta, ja heidän pitäisi saada nähdä näiden rikollisten,
vaikka nämä olisivatkin korkea-arvoisia poliitikkoja tai sotilashenkilöitä, joutuvan tilille
julmuuksistaan.

Myös sitä, että Afrikan unioni ilmoitti julkisesti vastustavansa presidentti al-Bashirin
pidättämistä, on syytä kritisoida voimakkaasti. Se osoittaa väärää solidaarisuutta unionin
jäsenvaltioille, se tukee korkea-arvoisten poliitikkojen rankaisemattomuutta ja heikentää
siten välttämätöntä hyvää hallintotapaa – hallintotapaa, jossa päätökset pitäisi perustaa
vallitsevaan ja kansainväliseen oikeuteen. On myös pettymys, että Afrikan unioni on
kieltäytynyt perustamasta Addis Abebaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen
aluetoimistoa.

Tästä syystä kehotamme komissiota uudelleen ottamaan aiheen eli yhteistyön puutteen
ja kieltäytymisen tehdä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa seuraavan
EU:n ja Afrikan unionin välisen huippukokouksen esityslistalle.

Marie-Christine Vergiat,    laatija. – (FR) Arvoisa puhemies, monet meistä tässä salissa
pahoittelevat Kenian, Afrikan unionin ja Arabiliiton päätöksiä kieltäytyä panemasta toimeen
Omar al-Bashirin ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten johdosta annettua kansainvälistä
pidätysmääräystä. Sudanin presidentti nauttii näin täydellistä rankaisemattomuutta lähes
kaikissa Afrikan maissa ja arabimaissa. Monet meistä, vaikka epäilemättä eivät aivan niin
monet, toivovat, että kansainvälinen oikeus voisi olla sama kaikille kaikkialla maailmassa.

Tiedämme, miten vaikeaa oli perustaa Kansainvälinen rikostuomioistuin. Tiedämme myös,
että vielä on kuljettava melko pitkä matka, ennen kuin tämä tuomioistuin voi toimia
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kaikkialla maailmassa. Olisimme kuitenkin uskottavampia, jos kaikki jäsenvaltiomme,
etenkin Ranska, eivät epäröisi niin paljon ennen kuin mukauttavat lainsäädäntönsä
kansainväliseen oikeuteen. Olisimme uskottavampia, jos merkittävät maat, kuten
Yhdysvallat, eivät asettaisi itseään kansainvälisen oikeuden ulottumattomiin.

Sanoisin jopa, että Euroopan mailla on vakavia velvoitteita Afrikkaa kohtaan, emmekä saa
antaa heille vaikutelmaa kaksinaismoralismista; meidän on nimittäin tunnustettava, että
kansainvälinen oikeus näyttää koskevan ennen kaikkea Afrikan maita, paitsi jos tiettyjen
Euroopan maiden hallituksilla on niissä vahvoja intressejä.

Näin ollen me tässä parlamentissa pahoittelemme sitä, ettei Kansainvälisen
rikostuomioistuimen päätöstä ole sovellettu Omar al-Bashiriin, joka on vastuussa niin
monista rikoksista. Haluamme kuitenkin yhtäläistä oikeutta kaikille, myös Euroopan
unionin maaperällä. Ainoastaan tällä edellytyksellä – toimimalla esimerkkinä – Euroopan
unioni voi olla todellinen vapauden ja oikeuden alue ja voimme edetä askel askeleelta kohti
oikeuden, demokratian ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta.

Siksi olen myös iloinen siitä, että tänä aamuna tämän parlamentin suuri enemmistö tuomitsi
romanien kaikenlaisen syrjinnän, etenkin Ranskan tasavallan presidentin, joka edelleen
kehtaa vedota ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, muukalaisvihamieliset
kommentit.

Hyvä komission jäsen, nyt meidän on muutettava sanamme teoiksi, jos haluamme sanamme
pysyvän uskottavana kaikkialla maailmassa.

Thijs Berman,    laatija. − (NL) Arvoisa puhemies, edistykseen uskomiseen ei juuri ole
syytä. 1900-luvun sotien ja vainojen kauhut pakottavat meidät vaatimattomuuteen myös
tällä vuosisadalla. Yhden asian kohdalla voimme mielestäni kuitenkin tosiaan puhua
edistyksestä, ja se on kansainvälinen rikosoikeus. Kaikki alkoi entisen Jugoslavian alueen
kansainvälisestä rikostuomioistuimesta (ICTY), jota seurasi Ruandan kansainvälinen
rikostuomioistuin (ICTR), ja johti Kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Oikeutta eivät
jaa sodan voittajat, kuten voitaisiin vieläkin sanoa Nürnbergistä, vaan riippumaton
kansainvälinen tuomioistuin. Siellä voidaan syyttää mitä vakavimmista rikoksista, jos
valtio, jossa ne on tehty, ei onnistu, tarkoituksellisesti tai muuten, nostamaan niistä syytettä
itse. Näin maailman oikeudentunto voidaan palauttaa suurten julmuuksien jälkeen ja uhrit
saavat oikeutta, ja vasta sitten sovinnonteosta tulee mahdollista. Pysyvä rauha. Tämä
rikostuomioistuin toimii pelotteena tuleville sotarikollisille. Rankaisemattomuus on lupa
syyllistyä uuteen väkivaltaan, eikä sitä saa eikä tarvitse olla olemassa, etenkään niiden
äärettömien julmuuksien kohdalla, joista Omar al-Bashiria syytetään. Kenia on
allekirjoittanut Rooman perussäännön. Pacta sunt servanda, sopimuksia on noudatettava,
muuten ne heikentyvät, ja sen takia on sietämätöntä, että al-Bashir voi esteettä juhlia
demokratiaa Keniassa, kun hänen omassa maassaan Sudanissa on hänen nimissään
syyllistytty tällaisiin törkeisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin. Olkoon tämä siis vetoomus,
kuten Marie-Christine Vergiat'n esittämä, maille, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet
Rooman perussääntöä, ennen kaikkea Yhdysvalloille. Mitä Barack Obama odottaa?
Kansainvälisen rikostuomioistuimen vahvistaminen vie meidät lähemmäs sitä
maailmanjärjestystä, johon pyrimme, järjestystä, joka ei anna sotarikosten jäädä
rankaisematta, joka vie meidät lähemmäs rauhaa ja joka perustuu ihmisoikeuksiin kaikkialla
maailmassa.
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Tunne Kelam,    laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni tänään on aiheena keskustelu
siitä, voidaanko ihmisyyden vastaisista rikoksista vastuuseen joutumista soveltaa
käytännössä.

Sudanin presidentti al-Bashiria syytetään tällaisista rikoksista Kansainvälisessä
rikostuomioistuimessa, ja pidätysmääräykset on annettu. Kysymyksenä on tänään, onko
olemassa riittävästi kansainvälistä poliittista tahtoa ja yhteistyötä tällaisten rikollisten
tuomiseksi oikeuteen.

Kenian hallitus jätti käyttämättä tämän tilaisuuden 27. elokuuta. Se kutsui presidentti
al-Bashirin vieraakseen. On hyvä tietää, että Kenian pääministeri on myöntänyt kutsun
olleen virhe ja rikkoneen Kenian kansainvälisiä sitoumuksia.

Tänään kehotamme Afrikan unionin valtioita yhtymään poikkeuksetta kansainvälisiin
ponnisteluihin presidentti al-Bashirin tuomiseksi Haagin Kansainväliseen
rikostuomioistuimeen, jossa hänellä on kaikki oikeudet puolustaa itseään. Olen erittäin
iloinen siitä, että tämä parlamentti antaa tänään yksimielisen viestin halustaan puuttua
tähän kysymykseen ja tuoda presidentti al-Bashir Kansainväliseen rikostuomioistuimeen.

Filip Kaczmarek,    PPE-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Puolassa sanomme,
että kukaan ei voi olla puoliksi raskaana, mutta juuri tätä Kenia yrittää. Yhtäältä se kutsuu
ja toivottaa tervetulleeksi presidentti al-Bashirin, ja toisaalta se on allekirjoittanut Rooman
perussäännön. Näitä kahta tosiasiaa ei voi sovittaa yhteen. Kenian on päätettävä, mitä se
tekee – joko se tuo rikolliset oikeuteen tai antaa heidän elää rauhassa. On yksinkertaisesti
epärehellistä teeskennellä, että nämä kaksi vaihtoehtoa voidaan sovittaa yhteen. Kenian
viranomaisten perustelu, että länsi ei ole yksi Kenian naapureista ja että tämän vuoksi
presidentti al-Bashir kutsuttiin, ei ole hyväksyttävissä, koska siinä ei oteta huomioon
aikaisempia muodollisia, poliittisia ja moraalisia sitoumuksia. Kenian, Tšadin ja muiden
Rooman perussäännön ratifioineiden maiden pitäisi noudattaa sen yksiselitteisesti
määritettyjä periaatteita. Ymmärrän, että jotkut ihmiset kannattavat rikollisten
rankaisematta jättämistä, mutta en ymmärrä tai hyväksy sitä, että ihmiset teeskentelevät
haluavansa tuoda rikollisia oikeuteen mutta eivät tee sitä.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,    S&D-ryhmän puolesta. – (PL) Historia osoittaa,
että oikeus saa sotarikolliset lopulta kiinni, vaikka he ensin pääsevätkin pakoon
oikeusviranomaisia ja peittävät jälkensä. Adolf Eichmann, yksi juutalaisten tuhoamiseksi
suunnitellun natsioperaation taustavoimista, pidätettiin Buenos Airesissa oltuaan kateissa
15 vuotta. Serbian poliisi nappasi Radovan Karadžićin 13 vuotta Srebrenican verilöylyn
jälkeen.

Sama tulevaisuudennäkymä odottaa varmasti Sudanin presidentti Omar al-Bashiria,
Darfurin etnisen puhdistuksen arkkitehtiä, jota Kansainvälinen rikostuomioistuin on etsinyt
viime vuoden maaliskuusta saakka. Mitä Euroopan unioni voi tehdä auttaakseen al-Bashirin
tuomisessa tuomioistuimeen? Ennen kaikkea se voi painostaa valtioita, jotka ovat
allekirjoittaneet Rooman perussäännön, koska perussääntö on tuomioistuimen työn
oikeudellinen perusta. Elokuun 27. päivän tilanteen ei tarvitse toistua – tuolloin presidentti
al-Bashir tuli poliisin häiritsemättä Keniaan, Rooman perussäännön allekirjoittaneeseen
maahan, Kenian uuden perustuslain hyväksymiseen liittyvää seremoniaa varten, minkä
jälkeen hän palasi turvallisesti Sudaniin. Kaikkia diplomaattisia kanavia on käytettävä,
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan aktiivinen osallistuminen mukaan
luettuna, käytettävissä olevien välineiden, kuten Afrikan unionin ja Cotonoun sopimuksen
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säännöllisten huippukokousten, käyttämiseksi kansanmurhasta syytetyn al-Bashirin
saamiseksi vihdoinkin vangittua.

Frédérique Ries,    ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, Kenian viranomaisten
sydämellinen tervetulotoivotus Sudanin presidentille elokuussa on saanut parlamentin
tämän iltapäivän päätöslauselman avulla vahvistamaan tiettyjä erittäin tiukkoja periaatteita,
jotka ovat meille tärkeitä.

Kuten kaikkia muitakin maita, Keniaa sitoo kansainvälisen oikeuden noudattaminen. Näin
ollen sen olisi pitänyt helpottaa Omar al-Bashirin pidättämistä, johtajan josta – kuten on
jo todettu – Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen
rikosten ihmisyyttä vastaan, sotarikosten ja Darfurin kansanmurhan johdosta. Meitä tuskin
tarvitsee muistuttaa siitä, että Darfurissa oli yli 300 000 viatonta uhria.

Kuitenkin muutkin Afrikan maat ovat käyttäytyneet täysin samalla tavalla Sudanin
presidenttiä kohtaan. Libya, Qatar ja Saudi-Arabia, vain muutamia mainitakseni. Euroopalla
on siksi oltava yhtenäinen politiikka – lujuus – suhteessa Afrikan unionin de facto
osasyyllisyyteen; tämä on neuvonut jäsenvaltioitaan olemaan pidättämättä presidenttiä.
Tämän parlamentin on pysyttävä valppaana ja kehotettava Euroopan unionia ja erityisesti
paronitar Ashtonia asettamaan kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien noudattaminen
kaikkien muiden näkökohtien edelle tekemällä siitä tärkeän kohdan esityslistalla tulevassa,
29. ja 30. marraskuuta Libyassa pidettävässä Euroopan unionin ja Afrikan unionin
huippukokouksessa.

Jaroslav Paška,    EFD-ryhmän puolesta. – (SK) Sudanin presidentti Omar al-Bashir matkustaa
vapaasti moniin Afrikan ja Aasian maihin huolimatta siitä, että Kansainvälinen
rikostuomioistuin antoi hänestä 4. maaliskuuta 2009 kansainvälisen pidätysmääräyksen
rikoksista ihmisyyttä vastaan – murha, tuhoaminen, väestön pakolla siirtäminen, kidutus
ja raiskaus mukaan lukien – sekä sellaisista sotarikoksista kuin Darfurin maakunnan
siviiliväestöön kohdistuneiden hyökkäysten suunnittelu. Tämä osoittaa, etteivät monien
Afrikan ja Aasian maiden edustajat ota kansainvälisiä velvoitteitaan kovin vakavasti ja että
heillä on erilainen suvaitsevaisuuskynnys puolustuskyvyttömiin siviileihin kohdistuvien
rikosten kohdalla kuin meillä Euroopassa.

Afrikan unioni ja myös Arabiliitto kieltäytyvät tekemästä tässä asiassa yhteistyötä
Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Heinäkuussa 2009 ilmoitettu kanta antaa
selkeät todisteet siitä, että monet näiden maiden edustajista eivät yksinkertaisesti näe
Sudanin presidentin Omar al-Bashirin toiminnassa tekoja, jotka pitäisi tuomita
Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Toisin sanoen monet heistä pitävät tyranniaa ja
miljoonien siviilien julmaa kansanmurhaa hyväksyttävänä menettelynä, ja sellaisena, että
he voisivat käyttää sitä käsitelläkseen sellaisen väestön kapinaa, joka odotetusti ei ollut
arvostanut heidän valtaansa ja oli siksi rohjennut olla tyytymätön.

Hyvät parlamentin jäsenet, en ole varma, onko asianmukaista, että sivistynyt maailma
antaa tällaisille hallitsijoille minkäänlaista taloudellista tai aineellista apua. Ehkä olisi
asianmukaista istua alas näiden hallitsijoiden kanssa mahdollisimman pian ja selittää heille
tarkasti, että vakavien kansainvälisten sitoumusten rikkominen ei todellakaan ole
yhteensopivaa sen taloudellisen ja aineellisen avun kanssa, jota he meiltä saavat. Jos he
eivät ymmärrä tätä, olipa syy mikä tahansa, on välttämätöntä soveltaa toimenpiteitä, joita
sovelletaan muita raakalaismaisia hallitsijoita vastaan. Ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää,
että kansalaisemme osallistuvat näinä vaikeina aikoina sellaisille hallitsijoille annettavaan
apuun, jotka auttavat estämään Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäyttöä.
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Eija-Riitta Korhola (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, kansainvälisen tuomioistuimen
jäsenenä on pidettävä kiinni siitä, että sitoutuu velvollisuuksiinsa ja kansainväliseen
oikeuteen. Näistä periaatteista välittämättä Kenia uhmasi tuomioistuimen päätöstä pidättää
Sudanin presidentti.

Tilanne on arka ja taustalla painaa niin mennyt kuin tuleva. Naapurimaat priorisoivat hyviä
välejä Sudaniin jopa kansainvälisen oikeuden kustannuksella. Samalla Darfurin konfliktin
miljoonat uhrit ansaitsevat oikeutta ja lievitystä kärsimyksiinsä. Lisäksi vuonna 2005
solmitun rauhansopimuksen toteutuksessa seuraa tärkeä vaihe: tammikuinen äänestys
Etelä-Sudanin itsehallinnosta. Mitä ikinä kansanäänestys tuokaan tullessaan,
levottomuuksilta on hankala välttyä. Darfurin laajuisen katastrofin toistuminen saattaa
olla mahdollista estää järkevällä avulla.

Siksi haluan nyt Kenian päätöksen kritisoinnin yhteydessä peräänkuuluttaa EU:n nykyistä
suurempaa roolia Sudanissa. Meidän on osoitettava, että EU tukee vahvasti ja konkreettisesti
rauhansopimuksen täytäntöönpanoa. Sen myötä EU:n on myös sitouduttava
vaalitarkkailuun tammikuisessa kansanäänestyksessä, aina äänestäjien rekisteröinnistä
ääntenlaskennan loppumetreille saakka, sekä varauduttava Etelä-Sudanin poikkeustilaan.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Omar al-Bashir on jälleen kerran onnistunut
uhmaamaan kansainvälistä yhteisöä, ja pahoittelen Kenian viranomaisten päätöstä kutsua
Sudanin presidentti uuden perustuslain hyväksymisseremoniaan ja ennen kaikkea olla
pidättämättä häntä.

Kenian viranomaisten tarjoama perustelu hyvistä naapuruussuhteista on ehdottomasti
sopimaton tässä tapauksessa. Rooman perussäännön sopimusvaltiona Kenialla on selkeä
velvoite tehdä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Lisäksi Darfurissa
tehtyjen hirmutekojen tapaus vietiin tuomioistuimen ratkaistavaksi YK:n
turvallisuusneuvoston vuonna 2005 antaman, 7 luvun nojalla hyväksytyn päätöslauselman
1593 perusteella. Tämä teksti on sitova ja velvoittaa kaikki valtiot ja kansainväliset järjestöt
tekemään täysipainoista yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, 2 kappaleen mukaisesti.

Kenian ulkoministeri mainitsi myös Afrikan unionin viime vuonna tekemän päätöksen
olla tekemättä yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, mikä toistettiin
heinäkuussa Kampalan kokouksessa. Tämäkään perustelu ei ole pätevä, koska kyseinen
päätös ei noudata kansainvälistä oikeutta.

Mielestäni Afrikan unionin jäsenvaltioiden pitäisi olla ensimmäisinä tekemässä yhteistyötä
Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa taistelussa rankaisemattomuutta vastaan, kun
Afrikassa syyllistytään kataliin rikoksiin.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, meidän on ilmaistava painokas
vastalause Kenian hallituksen menettelylle ja uhattava vähentävämme maalle antamaamme
tukea. On mahdotonta hyväksyä, että Sudanin presidentti Omar al-Bashir, josta
Kansainvälinen rikostuomioistuin on nyt antanut kaksi pidätysmääräystä rikosten
ihmisyyttä vastaan, murhan, tuhoamisen, kidutuksen ja sotarikosten johdosta, kutsutaan
valtiollisiin tilaisuuksiin ja vastaanotetaan kunnioittavasti. On Kenian, joka on ratifioinut
Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamisasiakirjan, vastuulla pidättää jokainen
etsitty henkilö tai evätä tältä pääsy alueelleen. Haluan tässä vedota asenteenmuutoksen ja
kansainvälisten sitoumusten noudattamisen puolesta. Vetoan kaikkiin Afrikan valtioihin,
jotta ne ottaisivat täyden vastuun ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin ja sotarikoksiin
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puuttumisesta; ne eivät saa jäädä rankaisematta, ja rikoksentekijöiden on jouduttava Haagin
tuomioistuimen eteen.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Uuden, nykyaikaiseen länsimaiseen tyyliin laaditun
perustuslain hyväksymisen kunniaksi järjestetty muodollinen seremonia yhtenä
tärkeimmistä tapahtumista Kenian historiassa vuonna 1963 annetun itsenäisyysjulistuksen
jälkeen pilattiin ikuisiksi ajoiksi sotarikollinen Omar al-Bashirin vierailulla. Kutsumalla
miehen, joka on vastuussa siviilien joukkoteurastuksesta Darfurissa ja on syyllistynyt
sotarikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhaan, Kenia on osoittanut, että
uudet ponnistelut vapauden, demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseksi ovat pelkkää
sanahelinää.

Kenian välinpitämättömyys kansainvälisten sitoumustensa täyttämisen osalta on mielestäni
erittäin huolestuttavaa, ja haluan yhtyä Kenialle kohdistettuun vetoomukseen vahvistaa
uudelleen poliittinen tahtonsa ja päättäväisyytensä täyttää Kansainvälisen
rikostuomioistuimen perustamisasiakirjasta, Rooman perussäännöstä, johtuvat
sitoumuksensa.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Tämän parlamentin, komission, neuvoston ja Euroopan
hallitusten on yksiselitteisesti tuomittava se, että Kenian viranomaiset kutsuivat ja
vastaanottivat Sudanin presidentin al-Bashirin ja jättivät hänet pidättämättä huolimatta
Kansainvälisen rikostuomioistuimen hänen oman maansa väestöön Darfurissa
kohdistuneiden sotarikosten ja kansanmurhan johdosta antamasta pidätysmääräyksestä.
Kenia on rikkonut kansainvälisten velvoitteidensa, jotka sillä on Kansainvälisen
rikostuomioistuimen sopimusvaltiona, lisäksi myös velvoitteitaan Cotonoun sopimuksen
jäsenenä, ja sen on siten vastattava seurauksista.

Kenian viranomaiset ovat vakavasti vaarantaneet kansansa edun loukkaamalla kaikkia
niitä, jotka Afrikassa ja kaikkialla maailmassa tekevät työtä presidentti al-Bashirin kaltaisten
rikollisten rankaisemattomuuden päättämiseksi. Kenian viranomaiset, Afrikan unionin ja
Arabiliiton onnettomalla tuella, tuottavat häpeää Afrikalle juonittelemalla näin sellaisen
rikollisen kanssa, joka ennemmin tai myöhemmin saadaan kiinni ja joutuu kansainvälisen
oikeuden tuomittavaksi.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, kansanmurha on vakava rikos.
Sen tekijät, teettäjät ja suunnittelijat on saatava oikeuden eteen ja tuomituiksi.

Euroopan unionin täytyy seuraavassa Euroopan unionin ja Afrikan maiden välisessä
kokouksessa nostaa tämä asia esityslistan alkupäähän. Ihmisoikeudet ja nimenomaan tämä
vakava, satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä koskettanut kansanmurha on saatava tutkituksi,
ja kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys on saatava toteutettua. EU:n on
oltava tässä työssä mukana auttamassa ja toimeenpanemassa pidätysmääräystä ja tekemässä
kaikkensa sen eteen, että se voi toteutua.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, YK:n alueellisen tiedotuskeskuksen
esitteen mukaan EU innokkaana kuluttamaan rahaa on tukenut Afrikan unionia Afrikan
turvallisuusrakenteen kehittämisessä vuodesta 2004 lähtien. Vuoteen 2007 mennessä
taloudellista tukea oli annettu ainakin 300 miljoonaa euroa.

Tämä taloudellinen tuki on kuitenkin mielekästä vain, jos Afrikan unioni tekee aktiivisesti
yhteistyötä rauhan turvaamiseksi Afrikan kriisialueilla. On kuitenkin ilmeistä, ettei Afrikan
unioni tosiasiassa ole kovin yhteistyökykyinen. Libyan huippukokouksessa heinäkuussa
2009 päätettiin, että jäsenvaltiot eivät luovuttaisi Sudanin presidenttiä, jos hän saapuisi
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niiden alueelle. Vanhan sanonnan mukaan se joka maksaa viulut, määrää tahdin – ei kovin
tyylikästä, mutta siinä on totuuden siemen. Selvästi sanottuna se tarkoittaa, että unionin
ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan on tehtävä täysin selväksi, että EU:n varoja
voidaan myöntää rauhaa rakentaviin toimenpiteisiin Afrikassa vain, jos Afrikan unioni ja
Arabiliitto tekevät tulevaisuudessa yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa
sen sijaan, että haittaavat sen työtä.

Connie Hedegaard,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, Rooman perussäännön
järjestelmä on kansainvälisen yhteisön keskeinen väline taisteltaessa sitä vastaan, ettei
vakavimmista rikoksista rangaista. Kuten tämä parlamentti tietää, EU on Kansainvälisen
rikostuomioistuimen pitkäaikainen tukija. Tästä on todisteena Kansainvälisen
rikostuomioistuimen Rooman perussäännön yleismaailmallisuuden ja toimeenpanon
edistäminen poliittisessa vuoropuhelussamme kumppanimaiden kanssa.

Tarkistettu Cotonoun sopimus on toinen väline, joka meillä on rauhan ja kansainvälisen
oikeuden vahvistamisen edistämiseksi ja jonka avulla voimme pyrkiä varmistamaan, että
AKT-kumppanimme ratifioivat Rooman perussäännön.

Panemme siksi huolestuneina merkille, että heinäkuun huippukokouksessa Afrikan unioni
kehotti jäseniään olemaan toimeenpanematta presidentti al-Bashirin pidätysmääräyksiä.
Presidentti al-Bashirin virallinen vierailu Tšadiin ja Kenian al-Bashirille esittämä kutsu
osallistua sen uuden perustuslain hyväksymisseremoniaan ovat myös huolestuttavia
signaaleja afrikkalaisilta kumppaneiltamme.

EU:n kanta on, että Kenian on asetettava tasapainoon oikeudelliset ja poliittiset velvoitteensa:
sen on noudatettava Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevia velvoitteitaan Rooman
perussäännön sopimusvaltiona ja kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan, etenkin
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 1593.

Kenian kansallisen sopimuksen, jonka välittäjänä toimi Kofi Annan ja jonka keskeinen
elementti on vaalien jälkeistä väkivaltaa koskevan rankaisemattomuuden vastainen taistelu,
tukijana EU jatkaa Kenian rohkaisemista tekemään yhteistyötä Kansainvälisen
rikostuomioistuimen kanssa, myös 8 artiklan mukaisessa vuoropuhelussamme.

Arvostamme sitä, että Kenia on pitänyt kiinni sitoumuksestaan tehdä yhteistyötä
Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa sisäisissä asioissa, mikä selvisi Kansainvälisen
rikostuomioistuimen kirjaajan vierailun aikana viime viikolla. Voimme vain toivoa, että
Kenia toimii samoin myös kansainvälisten kysymysten kohdalla.

Pitäen kiinni Kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevasta EU:n kannasta korkean
edustajan ja varapresidentin tiedottaja antoi lausunnon, jossa ilmaistiin huoli siitä, ettei
Kenia pidättänyt al-Bashiria, ja EU:n Kenian-edustustoa ohjeistettiin ottamaan virallisesti
yhteyttä hallitukseen viestiemme välittämiseksi. Tämä tehtiin eilen. Välitän korkealle
edustajalle tässä keskustelussa ilmaistun toiveen tämän kysymyksen ottamisesta esiin
Afrikan unionin ja EU:n seuraavan tapaamisen yhteydessä.

Puhemies. −    (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan hetken kuluttua.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)
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Monica Luisa Macovei (PPE),    kirjallinen. – (EN) Minäkin tuomitsen Kenian viranomaisten
päätöksen olla pidättämättä Sudanin presidenttiä, mikä oli vastoin niiden kansainvälisen
oikeuden mukaisia velvoitteita ja niiden velvollisuuksia oikeutta odottavia uhreja kohtaan.

Muistakaamme, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä syyttää al-Bashiria
sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta. Etelä-Sudanissa murhattiin
tai pakotettiin siirtymään useita miljoonia ihmisiä. Minkä viestin Kenian päätös välittää
uhreille? Entä mitä Kenian kansalaiset ja me muut voimme odottaa Kenian yhteistyöltä
Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kenian omassa, vuoden 2007
parlamenttivaalien jälkeen tehtyjä vakavia rikoksia koskevassa tapauksessa? Minulla on
vain yksi viesti ja vaatimus: me emme hyväksy rankaisemattomuutta. Al-Bashir on
pidätettävä ja luovutettava Kansainväliselle rikostuomioistuimelle.

Zbigniew Ziobro (ECR),    kirjallinen. – (PL) Euroopan unionin on reagoitava voimakkaasti
Kenian viranomaisten pöyristyttävään toimintaan, sillä he eivät pidättäneet Sudanin
presidenttiä, jolle on annettu pidätysmääräys, kun hän oli Keniassa. Kansainvälinen
rikostuomioistuin on todennut Omar al-Bashirin syylliseksi kansanmurhaan, joka tapahtui
Darfurin maakunnassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen rikostuomioistuin
tuomitsee valtion johtajan, joka hoitaa edelleen virkaansa. Omar al-Bashirin julmilla teoilla
on tuhansia uhreja, ja useat selvityneistä ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja elävät
maanpaossa. Kenian hallitus teki tietoisen päätöksen olla välittämättä kansainvälisistä
velvollisuuksista. Paitsi että se kutsui Al-Bashirin juhlistamaan perustuslain julistamista,
se ei tehnyt mitään hänen pidättämiseksi. Tämä on selvä osoitus siitä, että paikalliset edut
ja naapurien välinen solidaarisuus ovat tärkeämpiä kuin kansainvälisen rikostuomioistuimen
päätökset. Ketään ei kuitenkaan pitäisi vapauttaa rangaistuksista, ei varsinkaan henkilöä,
joka on syyllistynyt yhtä vakaviin rikoksiin. Sudanin presidentin on kestettävä tekojensa
seuraamukset, jotka johtuvat kansainvälisestä lainsäädännöstä, ja Kenian viranomaisten
olisi pitänyt auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Euroopan unionin on toteutettava
asianmukaisia toimenpiteitä, jotta Afrikan unionin jäsenvaltiot saadaan vakuuttuneeksi
siitä, että yleismaailmallisen oikeuskäytännön periaatteita on noudatettava. Tämä on paitsi
viranomaisten, myös ennen kaikkea Afrikan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten etujen
mukaista.

10.2. Ihmisoikeudet Syyriassa ja erityisesti Haythan Al-Malehin tapaus

Puhemies. −    (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta ihmisoikeuksia
Syyriassa ja erityisesti Haythan Al-Malehin tapausta koskevasta
päätöslauselmaehdotuksesta (2) .

Charles Tannock,    laatija. − (EN) Arvoisa puhemies, tapasin viime vuonna Haythan
Al-Malehin pojan Brysselissä. Hän etsi tukea isänsä vapauttamiseksi. Haythan Al-Malehilla
on arvostettu menneisyys ihmisoikeusaktivistina ja lakimiehenä, ja hän on vuosien kuluessa
usein kritisoinut Al-Assadin Baath-puolueen diktatuuria Syyriassa. Haythan Al-Maleh on
sairas, iäkäs herrasmies, ja hänet pitäisi vapauttaa humanitaarisista syistä – ei silti että hän
olisi syyllistynyt rikoksiin, paitsi rikkonut Syyrian toisinajattelijoiden vastaisia poikkeustila-
ja sortolakeja, jotka ovat olleet voimassa yli 40 vuotta.

Syyria on, surullista kyllä, ongelmallinen valtio, joka suojelee tunnettuja terroristeja, tekee
epäilyttäviä asekauppoja Pohjois-Korean kanssa – mahdolliset ydinaseisiin liittyvät tavoitteet

(2) Ks. pöytäkirja.
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mukaan lukien – ja on poliittisista syistä lähellä erittäin roistomaista valtiota, Irania. Vetoan
nyt Syyrian johtoon ja sen presidenttiin, jotta he parantaisivat Syyrian huonoa mainetta
ihmisoikeusasioissa ja vapauttaisivat Haythan Al-Malehin.

Heidi Hautala,    laatija.  −  (EN) Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma ei tule päivääkään
liian aikaisin. Olen jo pitkään seurannut huolestuneena Haythan Al-Malehin tapausta.
Liian usein minulla on ollut sellainen tunne, ettei hänen tapauksensa ole saanut riittävää
huomiota. Meillä ei ole aikaa hukattavana: hän on 80-vuotias, ja kuulin hänen pojaltaan,
joka vieraili parlamentissa, että hänen isänsä terveys heikkenee. Haythan Al-Maleh sairastaa
niveltulehdusta ja diabetesta ja hänellä on kilpirauhasongelmia, ja olen ymmärtänyt, ettei
hän saa lääkkeitä.

Yleinen tiedustelupalvelu pidätti Haythan Al-Malehin mielivaltaisesti 14. lokakuuta 2009.
Häntä pidettiin eristyksissä ja tuomittiin Damascuksen toisessa sotilastuomioistuimessa,
vaikka sotilastuomioistuinten ei pitäisi tuomita siviilejä.

Haythan Al-Maleh tuomittiin 4. heinäkuuta 2010 kolmeksi vuodeksi vankeuteen syytettynä
"kansallistunnetta heikentävien väärien ja liioiteltujen uutisten levittämisestä". Hyvät
kollegat, meidän on oltava tietoisia siitä, että monissa maissa valitettavasti käytetään
nykyään rikossyytteissä tällaisia nimityksiä. Sitä ei missään tapauksessa voida hyväksyä.
Tämä tapahtui Syyrian rikoslain 285 ja 286 artiklan nojalla. Tällaiset syytökset ovat selvästi
liian epämääräisiä ja helppoja käyttää väärin. Niillä ei ole sijaa nykyaikaisen valtion
oikeudenkäytössä.

Myös Haythan Al-Malehin oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta on syytä epäillä
vakavasti. Tärkein viestini on, että on hyvä syy epäillä Haythan Al-Malehin olevan
viranomaisten sorron uhri laajan ja vaikuttavan ihmisoikeustyönsä takia. Hänet on
vapautettava välittömästi.

Haluan huomauttaa, että Haythan Al-Maleh on erinomainen ehdokas Saharov-palkinnon
saajaksi. Ryhdyn toimiin huolehtiakseni siitä, että hän on yksi ehdokkaista.

Marisa Matias,    laatija.  −  (PT) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään jälleen tilanteesta,
jossa rikotaan ihmisoikeuksia: syyrialaisen aktivistin Haythan Al-Malehin vangitsemisesta.
Hän on 80-vuotias mies, lakimies, jota syytetään, kuten he sanovat, maansa kansallistunnetta
heikentävien väärien ja liioiteltujen tietojen levittämisestä. Sen lisäksi, että tämän miehen,
joka on ihmisoikeusaktivisti, vangitseminen rikkoo kansainvälisiä sopimuksia ja
yleissopimuksia, se on myös kyseisen maan lainsäädännön vastaista, sillä sen mukaan
sotilastuomioistuimilla ei ole valtuuksia tuomita siviilejä.

Tätä miestä ja muita samankaltaisista syistä vangittuja syyrialaisia vankeja koskeva päätös,
useat vangitsemiset, liikkumisvapauden rajoitukset ja Syyrian viranomaisten toteuttamat
mielivaltaiset toimenpiteet ovat käytäntöjä, jotka ovat vastoin Syyrian merkittävää roolia
koko alueella, eivätkä ne heijasta niitä ponnisteluja, joihin maassa on ryhdytty sen sosiaalisen
tilanteen parantamiseksi.

Toistan vielä: keskustelemme tänään jälleen tilanteesta, jossa rikotaan ihmisoikeuksia. Ei
ole mahdollista erottaa sitä niistä monista keskusteluista, joita olemme käyneet täällä tällä
viikolla. Haluan korostaa kahta: Ensimmäinen on Sakineh Ashtianin kivittämällä
täytäntöönpantavan kuolemantuomion tuomitseminen. Monet äänet liittyivät yhteen, ja
saatiin joitakin tuloksia. Vielä ei ole aika julistaa voittoa; vielä vähemmän on aika vaieta.
Toinen keskustelu on se, jossa tänään hyväksyimme tärkeän päätöslauselman presidentti
Sarkozyn hallituksen Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskevaa huonoa kohtelua vastaan.
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Ihmisoikeuksien puolustamisella ei ole rajoja, eikä tätä taistelua voida käydä vain meidän
seiniemme ulkopuolella.

Tänään annoimme hyvän esimerkin siitä, miten sitä vastaan voi taistella omien seiniemme
sisällä. Haythan Al-Malehin epäoikeutettu vangitseminen yhdisti meidät kaikki tänään.
Hän on ihmisoikeusaktivisti. Ihmisoikeusaktivistien on oltava vapaita, ja tätä vaadimme
Syyrian viranomaisilta. Me, jotka myös olemme ihmisoikeusaktivisteja, emme hylkää
häntä.

Véronique De Keyser,    laatija. – (FR) Arvoisa puhemies, yhdyn kaikkiin kollegoihini,
jotka ovat vaatineet Haythan Al-Malehin vapauttamista välittömästi.

Kuten on sanottu, hän on iäkäs herrasmies. Häntä syytetään rikoksesta, mutta sellaisten
rikoslain artiklojen nojalla, jotka meistä vaikuttavat huomattavan liioitelluilta. Hänen
takanaan on muita ihmisoikeusaktivisteja, muita lakimiehiä ja muita lääkäreitä, jotka
tunnemme hyvin, jotka ovat käyneet Euroopan parlamentissa ja jotka on sen jälkeen
vangittu. He ovat mielipidevankeja, emmekä voi hyväksyä tätä Syyrialta.

Koska aina on tärkeää mainita nimiä, haluan mainita nimeltä Muhannad Al-Hassanin, Ali
Al-Abdallahin sekä Kamal Labwanin, joka on vieraillut täällä. He ovat melkein kaikki
ystäviä.

Haluan sanoa painokkaasti, että Syyriassa on monia asioita, joita haluaisin jaettavan
muuallakin. Sanomassani ei ole mitään pöyristyttävää. Siellä on todellista mielipiteen ja
uskonnon vapautta. Siellä todella ponnistellaan koulutuksen ja terveyden alalla. Siellä
todella ponnistellaan irakilaisten ja palestiinalaisten pakolaisten vastaanottamiseksi. Se on
maa, jolla on potentiaalia – myös kansainvälisellä areenalla – jota emme voi jättää
huomiotta.

Haluan sanoa presidentti Bashar al-Assadille, jonka tunnen hyvin: "Presidentti, te ette
tarvitse näitä mielipidevankeja ollaksenne vahvoja omassa maassanne ja ollaksenne läsnä
kansainvälisellä areenalla. Teilläkin on varaa siihen luksukseen, että puolustatte
ihmisoikeuksia."

Emme mielestäni saa muistaa vain järjestelmällisen sorron kasvoja ajatellessamme Syyriaa.
Sitä on olemassa, hyvät kollegat, emmekä voi kieltää sitä. Syyria on kuitenkin muutakin,
ja siksi arvostamme tätä assosiaatiosopimusta niin paljon, hyvä komission jäsen. Olemme
tietoisia siitä, että Syyria on torjunut sen toistaiseksi. Olkaa hyvä ja pitäkää meidät ajan
tasalla neuvottelujen etenemisestä. Me – ainakin monet meistä – haluaisimme Syyrian
voivan omaksua sen myönteisen roolin, jonka hoitamiseen se pystyisi kansainvälisellä
areenalla ja Lähi-idän rauhanprosessissa.

Bernd Posselt,    laatija. – (DE) Arvoisa puhemies, päätöslauselmaehdotuksemme sisältää
useita selkeitä viestejä. Ensimmäinen on, että haluamme Haythan Al-Malehin, kaikkien
muiden ihmisoikeusaktivistien ja kaikkien muiden mielipidevankien välitöntä ja ehdotonta
vapauttamista. Meidän näkökulmastamme ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ei voi
olla minkäänlaisia kompromisseja. Päätöslauselmassamme sanomme kuitenkin
johdanto-osan A kappaleessa ja 9 kohdassa haluavamme vuoropuhelua Syyrian kanssa.
Loppujen lopuksi haluamme sopimuksen Syyrian kanssa mahdollisimman pian, mutta
emme ehdoitta, ihmisoikeuksien ja yhteistyön välineeksi.

Tunnustamme ilman muuta, että – kuten parlamentin jäsen De Keyser sanoi – Syyriassa
on tapahtunut sekä myönteistä että kielteistä kehitystä. Missään Arabian niemimaalla tai
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Mashrekin alueella kristittyjä ja muita vähemmistöjä ei kohdella niin hyvin kuin Syyriassa.
Libanonin kristityt – todella nimekkäät sellaiset – ovat kertoneet minulle, että he pysyvät
hengissä vain, koska Syyria suojelee heitä.

Syyria ei ole myöskään Iranin lakeija, hyvä kollega Tannock, vaan tärkeä vastapaino Iranin
valta-asemalle. Siksi tarvitsemme vakaata Syyriaa, mutta Syyrian on myös ryhdyttävä
toimiin sen mahdollistamiseksi.

Frédérique Ries,    laatija. – (FR) Arvoisa puhemies, voimme miettiä, eikö Syyria lopulta
ole tottumassa kritiikkiin, jota siihen suuntaamme lähes joka vuosi maassa tapahtuvien
ihmisoikeusloukkausten takia. Älkäämme kuitenkaan luopuko toivosta tulla ymmärretyiksi,
ja odottakaamme edelleen edistystä, lisää edistystä – olen ymmärtänyt, että siellä on edistytty
jonkin verran – kaikkien niiden Syyrian kansalaisten puolesta, jotka tavoittelevat lisää
vapautta, etenkin sananvapautta.

Tämänpäiväinen päätöslauselmaehdotuksemme koskee erityisesti Haythan Al-Malehia,
väsymätöntä ihmisoikeusaktivistia. Tämä lakimies tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan
parodiamaisen oikeudenkäynnin päätteeksi "kansallistunnetta heikentävien väärien ja
liioiteltujen uutisten levittämisestä". Niin syytteessä sanotaan. Siksi päätöslauselmassamme
vaaditaan Haythan Al-Malehin välitöntä vapauttamista juuri selittämistäni syistä ja myös
jo mainituista syistä – hänen korkean ikänsä ja erittäin vakavien terveysongelmiensa takia.

Pohjimmiltaan haluamme tietenkin kiinnittää huomiota ihmisoikeusloukkauksiin Syyriassa:
teloituksiin – mainitsemme ne päätöslauselmassamme – pidätyksiin ja monenlaisten
vapauksien rajoituksiin, ja kaikki tämä poikkeustilan nimissä. Poikkeustila on sinänsä
väliaikainen asia mutta on tässä maassa jatkunut yli 40 vuotta.

Kehotamme Euroopan unionia vahvistamaan näitä vaatimuksia, jotka paronitar Ashton
on tuonut jälleen julki ja jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, ja ennen kaikkea käyttämään niitä
painostuskeinona assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä käytävissä
keskusteluissa ja neuvotteluissa.

Olemme etääntymässä siitä, mitä kutsuttiin "Prahan kevääksi" yli 10 vuotta sitten, vuonna
2000, kun Bashar al-Assad oli juuri astunut valtaan. Vain muutaman kuukauden ajan se
tarjosi pilkahduksen paremmasta tulevaisuudesta Syyrian kansalaisyhteiskunnalle.
Mielestäni Syyrian on nyt aika jatkaa kaikkien näiden välttämättömien uudistusten
toimeenpanoa, jos se haluaa antaa itsestään kuvan, joka on sen tärkeän roolin arvoinen,
jonka toivomme ja haluamme nähdä sen omaksuvan alueella.

Monica Luisa Macovei,    PPE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, Haythan
Al-Maleh kritisoi Syyrian viranomaisia tiedostusvälineissä, ja hänet tuomittiin kansallista
turvallisuutta heikentävien väärien tietojen levittämisestä. Hänen pidättämisensä, vangittuna
pitämisensä ja tuomitsemisensa vankeuteen sotilastuomioistuimessa rikkovat hänen
oikeuksiaan, erityisesti oikeutta sananvapauteen ja oikeutta puolueettomaan
oikeudenkäyntiin. Ne ovat uhka maan kaikille ihmisoikeusaktivisteille.

Sananvapaus tarkoittaa sitä, että voi kritisoida hallitusta, levittää tietoa julkisesti ja ilmaista
mielipiteitä pelkäämättä vankeutta. Vankilaan ei mennä puheenpitämisen perimmäisen
olemuksen takia, joka on sellaisten mielipiteiden ja ajatusten jakaminen, joista kuuntelija
ei ole yhtä mieltä.
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Siksi yhdyn kollegoihini ja vetoan Syyriaan Haythan Al-Malehin vapauttamiseksi
välittömästi. Kehotan komissiota ottamaan asian kiireellisesti puheeksi Syyrian hallituksen
kanssa.

Corina Creţu,    S&D-ryhmän puolesta. – (RO) Keskustelemme tänään törkeästä
ihmisoikeusloukkauksesta, joka on symbolina sille, miten autoritäärinen valtio yleensä
kohtelee kansalaisiaan.

Uhrin perusoikeuksia on loukattu, eikä hänen muita oikeuksiaan ole kunnioitettu, kuten
oikeutta syyttömyyden olettamiseen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja
puolustukseen, mukaan lukien oikeus valita vapaasti oma asianajaja.

Näiden kaikkien äärimmäisen vakavien säännönvastaisuuksien lisäksi tämän tapauksen
ydin ovat syytökset, jotka on esitetty Haythan Al-Malehista, ihmisoikeusaktivistiveteraanista,
joka oli jo ollut vankilassa perustuslain uudistusta tukevan toimintansa takia 1980-luvulla,
jolloin hänet tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen.

Tällä kertaa Haythan Al-Maleh tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan mielipiderikoksesta,
syytettynä kansakunnan moraalin ja tunteiden vahingoittamisesta kritiikillä, joka koski
erityisesti poikkeustilaa, joka on ollut voimassa neljä vuosikymmentä ja jäädyttää
kansalaisten perusoikeudet.

Näin ollen tämä vakavasti sairas yhdeksättäkymmenettä käyvä mies on vaarassa viettää
loppuelämänsä vankilassa vain siksi, että hän käytti laillista oikeuttaan sananvapauteen,
jonka takaa Syyrian allekirjoittama kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva
kansainvälinen yleissopimus.

Koska esitetyt syytökset ovat ristiriidassa sananvapautta koskevan oikeuden kanssa ja
Haythan Al-Malehin terveydentila on erittäin epävakaa, mekin kannatamme Syyrian
viranomaisille esitettyä vetoomusta luopua syytteistä ja vapauttaa hänet ja muut poliittiset
vangit.

Tiellä kohti hallinnon normalisointia ja demokratisointia pitäisi ensimmäisten askelten
olla yleinen armahdus, ihmisoikeusaktivistien ahdistelun ja rankaisemisen lopettaminen,
poliittisten vastustajien pidätysten lopettaminen sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden
takaaminen.

Marietje Schaake,    ALDE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, Syyria on keskeinen
toimija Lähi-idässä. Viime vuonna Damaskosissa käydessäni minuun teki vaikutuksen
kunnianhimoisen nuoren syyrialaissukupolven potentiaali.

Muutos kohti avoimuuden lisäämistä ja perusoikeuksien kunnioittamista on välttämätön
maan oman edistyksen ja sen kansainväliseen yhteisöön ylläpitämien suhteiden kannalta.

Virkaanastujaispuheessaan presidentti al-Assad puhui luovasta ajattelusta, avoimuudesta
ja demokratiasta. Syyrian vankilat täyttyivät kuitenkin taas nopeasti poliittisista vangeista,
toimittajista ja ihmisoikeusaktivisteista, kuten hiljattain, kun kaksi johtavaa
ihmisoikeusjuristia, Haythan Al-Maleh ja Muhannad Al-Hassani, tuomittiin Syyrian
ihmisoikeustilanteen kritisoimisesta.

Kirjailija Ali Al-Abdullah on myös edelleen vankilassa, vaikka hän on jo kärsinyt
rangaistuksensa. Sananvapautta ei ole, myöskään internetissä.
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Al-Assadin julistamien päämäärien ja demokratian saavuttamisen todellisuuden välillä on
suuri ja piinallinen kuilu. Tämä ei palvele maata hyvin – eikä varsinkaan nuorempaa
sukupolvea.

EU:n on käytettävä kaikki käytettävissä olevat ja tarvittavat keinot sysätäkseen Syyrian
oikeaan suuntaan ja saadakseen sen parantamaan ihmisoikeustilannettaan.

Paweł Robert Kowal,    ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, kollega Schaake
on oikeassa siinä, että Syyriassa on erittäin paljon ihmisiä, jotka haluavat maan muuttuvan.
Ollessani itse Syyriassa näin näitä ihmisiä ja kuulin, mitä he sanovat. Tästä tapauksesta
puhuttaessa meidän on mielestäni palattava unionin tilaa koskeneeseen tiistaiseen
keskusteluun, jossa yhden poliittisen ryhmän johtaja sanoi, että tärkeissä asioissa emme
saa olla kuin jokin faksi, joka sylkee ulos lausuntoja maailman tapahtumista. Meidän on
ylitettävä se raja-aita ja saatava aikaan enemmän kuin vain puheita – ja me puhumme
paljon parlamentissa – mutta me haluaisimme puheen muuttuvan tehokkaammaksi
työskentelyksi. Olen järkyttynyt kuuluisan ihmisoikeusaktivistin Haythan Al-Malehin
tilanteesta; hänet on tuomittu kolmeksi vuodeksi vankilaan ihmisoikeuksien
puolustamisesta ja mielipiteidensä ilmaisemisesta julkisesti. Hän on usein kärsinyt sortoa
viranomaisten käsissä, hänet on vangittu, häntä on syytetty ja vainottu. Tästä huolimatta
hän ei ole koskaan lopettanut toimintaansa ja jatkaa johdonmukaisesti viranomaisten
laittoman toiminnan paljastamista. Hän ei ole toimissaan yksin. Monet syyrialaiset sanovat,
että haluavat maansa muuttuvan.

Yksi Euroopan parlamentin tärkeimmistä tavoitteista on osallistua ihmisoikeuksien
puolustamiseen. Tämä on yksi niistä tilanteista, joissa emme saa olla faksi, joka sylkee ulos
lausuntoja. Haythan Al-Maleh on mielipidevanki, ja hän on vangittuna vain, koska käytti
oikeuttaan ilmaista mielipiteensä. Emme saa katsoa hiljaa sivusta, koska ne, jotka ovat
valinneet meidät juuri siksi, että voimme vapaasti ilmaista mielipiteemme, odottavat meidän
vaativan samoja oikeuksia muille. Jos emme tänään korota ääntämme Al-Malehin puolesta,
mitä järkeä meidän valitsemisessamme olisi, mikä vaikutusvalta meillä olisi Euroopan
parlamentin jäseninä, miten voisimme katsoa äänestäjiämme silmiin muutaman vuoden
kuluttua? Haluan korostaa, että kun vetoamme tasa-arvoon, oikeuteen, lakiin ja järjestykseen
ja kaikkeen, mistä emme koskaan lakkaa puhumasta yhdistyneessä Euroopassa, kun
puhumme ystävyydestä ja rauhanomaisesta yhteistyöstä, emme saa piiloutua tällaisilta
ongelmilta. Nämä ongelmat vaativat suurta sitoutumista EU:n diplomatialta, ja ne vaativat
sellaisten painostuskeinojen kehittämistä, jotka antaisivat syyrialaisille mahdollisuuden
harjoittaa sellaista sananvapautta, jonka he haluavat ja jota me harjoitamme. Jakakaamme
sananvapaus ja vedotkaamme EU:n toimielimiin, jotta ne olisivat erityisen tehokkaita
tällaisissa asioissa, koska Euroopan unionin maine on siitä riippuvainen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Pahoittelen sitä, että Syyriassa on edelleen tapauksia, joissa
sananvapautta rajoitetaan, vaikka maassa on vakiinnutettu taloudellisia ja yhteiskunnallisia
prosesseja viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Vaikka Syyrian perustuslaissa taataan, periaatteessa, perusihmisoikeudet, Haythan
Al-Malehin tapaus on osa umpimähkäisten pidätysten ja vangitsemisten sarjaa.

Hän ei saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, häneltä evättiin oikeus puolustukseen
ja hänen olonsa vankilassa ovat edelleen karut. Olen erityisen huolissani Haythan Al-Malehin
vakavasta terveydentilasta. Tämän vuoksi vaadin Syyrian viranomaisia vapauttamaan hänet
ehdoitta ja sitoutumaan vakaasti ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.
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Lopuksi haluan kehottaa Syyriaa allekirjoittamaan assosiaatiosopimuksen. Sopimus sisältää
tärkeitä näkökohtia, jotka liittyvät kansainvälisen lainsäädännön takaamiin
kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin. Assosiaatiosopimuksen noudattaminen
nopeuttaisi demokratian vakiinnuttamisen ja uudistusten toteuttamisen prosessia.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Minäkin haluan tietenkin yhtyä niihin, jotka ovat
tänään tässä salissa vaatineet Haythan Al-Malehin välitöntä vapauttamista. Kuten on jo
sanottu, hän on 80-vuotias mies heikossa terveydentilassa, ja tämä tapaus on varmasti
arvioitava humanitaarisesta näkökulmasta.

Tapauksen puhtaasti humanitaaristen näkökohtien lisäksi meidän on otettava huomioon,
että Haythan Al-Malehin tuomitsi sotilastuomioistuin oikeudenkäynnissä, jossa hänen
perusoikeuksiaan ei kunnioitettu tippaakaan, ja että tämä tuomio, kuten meitä on jo
muistutettu, on ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa. Miksi näin tapahtui?
Yksinkertaisesti siitä syystä, että Haythan Al-Maleh teki sitä, mitä hän on tehnyt jo yli neljä
vuosikymmentä, eli puhui erittäin vakavasti, selkeästi ja kriittisesti vapaudesta, johon
pyritään tämän maan ihmisten tilanteen parantamiseksi.

Mielestäni Syyrian viranomaisten on tarkasteltava mahdollisuutta allekirjoittaa
assosiaatiosopimus EU:n kanssa kannustimena parantaa yleistä ihmisoikeustilannetta.
Siksi Syyrian on aika osoittaa, ettei sen sitoutuminen ihmisoikeuksiin jää vain rakenteelliselle
tasolle vaan siirretään käytäntöön yhteiskunnassa.

Tadeusz Zwiefka (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, pyydämme Syyrian hallitusta ja
presidenttiä kumoamaan tunnetun lakimiehen ja ihmisoikeusaktivistin kärsimän tuomion
ja vapauttamaan hänet syytteistä. Tämä on oikea tapa esittää pyyntömme, koska päätökset
tekevät nämä valtion viranomaiset. Haluan kuitenkin palauttaa mieliin jotain: siitä ei ole
kauan, se oli edellisen vaalikauden loppupuolella, kun toimimme tässä salissa isäntinä
Syyrian suurmuftille, joka puhui täysistunnon aikana siitä, miten Syyriassa on
kansalaisvapauksia ja että demokratian ja sananvapauden periaatteita pidetään yllä. Ehkä
meidän pitäisi kääntyä hänen puoleensa, koska hän on suuri auktoriteetti Syyriassa ja
hänellä on tukijoita yhteiskunnassa. Hän saattaa pystyä vaikuttamaan hallitukseen ja
presidenttiin. Ehkä meidän pitäisi pyytää häntä liittymään taisteluun ihmisoikeusaktivistin
vapauttamisen puolesta, sillä tämähän on tuomittu epäoikeudenmukaisesti.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vuoden 1963
poikkeustilalaki on edelleen voimassa Syyriassa. Tämän seurauksena sananvapaus,
lehdistönvapaus ja kokoontumisvapaus ovat Syyriassa äärimmäisen rajoitettuja. Poliittisesti
perustellut vangitsemiset eivät ole mitään epätavallista Syyriassa, ja yksi vangituista on
Haythan Al-Maleh. Hän on jo viettänyt useita vuosia vankilassa oltuaan osallisena
ihmisoikeustapauksissa. Lokakuussa 2009 tämä 80-vuotias pidätettiin jälleen ja tuomittiin
vankeuteen sotilastuomioistuimessa. Vuoropuhelussaan kolmansien maiden kanssa EU:n
on toimittava päättäväisesti poliittisten aktivistien ja heidän perheenjäsentensä vainon ja
sorron lopettamiseksi.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Tunnetuille ihmisoikeusjuristeille viime aikoina
sananvapauden käyttämisestä langetetut vankilatuomiot osoittavat, että Syyria soveltaa
edelleen löyhää ja usein vääristynyttä tulkintaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia
koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta, jonka se on allekirjoittanut. Vaino, vapauden
rajoitukset, laittomat pidätykset ja ihmisoikeusaktivistien toiminnan vaikeuttaminen,
samoin kuin oikeuden puolueettomaan oikeudenkäyntiin epääminen Syyriassa aiheuttavat
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sisäistä epävakautta maassa, jolla muuten on mahdollisuuksia levittää rauhaa ja vakautta
alueelleen.

Mielestäni komission on hyödynnettävä täysimääräisesti Syyrian halu tehdä
assosiaatiosopimus Euroopan unionin kanssa painostaakseen Syyriaa sitoutumaan
lopettamaan alituiset ihmisoikeusrikkomukset.

Eija-Riitta Korhola (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, Haytham Al-Malehin vangitseminen
kuvaa selkeästi Syyrian ihmisoikeustilanteen nykytilaa. Sotilastuomioistuinten tuomiovallan
ulottaminen siviileihin on hyvin kyseenalainen toimintatapa, jota harvoin jos koskaan voi
pitää perusteltuna.

Väheksymättä mitenkään Haytham Al-Malehiin kohdistunutta epäasianmukaista kohtelua
haluan painottaa, että todelliset ongelmat ovat pesiytyneet syvälle syyrialaisen yhteiskunnan
rakenteisiin. Monet perustuslailliset oikeudet jäädyttävä poikkeustila on ollut voimassa
siitä asti, kun se julistettiin vuonna 1963. Poikkeustilan jatkamisen alkuperäinen pääperuste,
Syyrian ja Israelin välinen konflikti, on menettänyt uskottavuutensa kauan sitten.

Mikään hallinto ei voi pysyä vallassa vuosikymmeniä ja väittää toimivansa demokraattisten
periaatteiden mukaisesti. Kehotankin Euroopan parlamenttia tuomitsemaan voimakkaasti
poikkeustilan jatkamisen ja tukemaan kaikkia toimia, jotka mahdollistavat aidon
demokratian palaamisen Syyriaan.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) On järkyttävää nähdä Syyrian viranomaisten tekevän
tällaisia diktatorisia pidätyksiä ja vainoavan tunnettuja ihmisoikeusaktivisteja. Haythan
Al-Malehin oikeudenkäynti ei vastannut kansainvälisiä oikeusnormeja, mukaan lukien
syyttömyysolettama ja oikeus puolustukseen. Haythan Al-Malehin ja muiden
ihmisoikeusaktivistien, joille ei ole myönnetty oikeutta asianmukaiseen oikeudenkäyntiin,
armahtaminen todistaisi kurssinmuutoksesta viranomaisten politiikassa ja siirtymisestä
kohti kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
periaatteiden ylläpitämistä. Lisäksi Euroopan unionin ja Syyrian välisen
assosiaatiosopimuksen, jonka olennainen piirre on ihmisoikeuksien kunnioittaminen,
allekirjoittamista siirrettiin Syyrian pyynnöstä lokakuussa 2009. Tämänhetkisen tilanteen
yhteydessä Euroopan komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille kertomus
sopimuksen allekirjoittamista koskevien neuvottelujen tilanteesta.

Connie Hedegaard,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, viimeaikainen
ihmisoikeusaktivisteihin, juristeihin, toimittajiin ja kurdeihin kohdistunut pidätysten ja
tuomioiden aalto on Euroopan unionille suuri huolenaihe.

Kolme merkittävää tapausta on kiinnittänyt EU:n huomion viime aikoina: Muhannad
Al-Hassanin ja Haythan Al-Malehin tapaukset – monet ovat viitanneet heihin tänään,
varsinkin Al-Malehiin – ja myös Ali Al-Abdullahin, kirjailijan, joka pidätettiin uudelleen
kesäkuussa, kun hän oli kärsinyt tuomionsa.

Euroopan unioni on ryhtynyt joihinkin toimiin. Nämä tapaukset on otettu esiin – myös
korkean edustajan toimesta – Syyrian viranomaisten kanssa asianmukaisilla tasoilla. EU
on vaatinut, että 80-vuotiaan Al-Malehin erittäin heikko terveydentila otetaan huomioon
humanitaarisista syistä. Aluksi tehtiin äärimmäisen tahdikkaita virallisia yhteydenottoja,
mutta koska viranomaiset eivät reagoineet millään tavalla, EU:n korkea edustaja antoi
27. heinäkuuta julkilausuman, jossa muistutettiin Syyrian kansainvälisen oikeuden
mukaisista sitoumuksista ja vaadittiin poliittisten vankien vapauttamista.
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Siitä huolimatta, ettei tähän mennessä ole saatu aikaan myönteistä reaktiota, EU:n toimien
on jatkuttava, ja ne jatkuvat. EU ponnistelee yhtä aikaa eri rintamilla edistääkseen
ihmisoikeuksia Syyriassa. EU ja jäsenvaltioiden edustustot Damaskosissa jatkavat tilanteen
seuraamista ja oikeudenkäyntien tarkkailua. Muhannad Al-Hassani ja Haythan Al-Maleh
ovat valittaneet tuomioistaan.

Ihmisoikeusaktivistien ja heidän perheidensä ja lakimiestensä tukemista jatketaan. Samaan
aikaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen on pysyttävä toistuvana teemana kaikissa EU:n
Syyrian viranomaisten kanssa käymissä vuoropuheluissa, kaikilla tasoilla.

Parlamentin jäsen De Keyser kysyi assosiaatiosopimuksen tilanteesta. Syyria kieltäytyy
edelleen antamasta vastausta EU:n kutsuun allekirjoittaa sopimus, joka on ollut avoimena
lokakuusta 2009 saakka. Syyria antaa ymmärtää, ettei sopimuksen poliittisen ja taloudellisen
vaikutuksen arviointi ole vielä valmis. Sopimus tuo kiistämättä useita etuja molemmille
osapuolille, mutta Euroopan unionille se on myös paras tapa vakiinnuttaa säännöllinen
ja avoin poliittinen vuoropuhelu Syyrian kanssa, myös ihmisoikeuskysymysten osalta.

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n avun kehittäminen on toinen tärkeä
lähestymistapa. Valmisteilla oleviin hankkeisiin sisältyy oikeuslaitoksen nykyaikaistaminen
ja Syyrian kansalaisyhteiskunnan valmiuksien vahvistaminen.

Bernd Posselt,    laatija. – (DE) Arvoisa puhemies, olen pahoillani, mutta ryhmäni on tällä
kertaa – kuten joka kerta – pyytänyt nimenhuutoäänestystä viimeistä kiireellistä eli Syyriaan
liittyvää asiaa koskevan lopullisen äänestyksen kohdalla. Teknisen virheen takia ette
ilmeisesti kuitenkaan ole saanut tätä tietoa. Pyydän teitä – ryhmäni puolesta, eikä muilla
ryhmillä varmaankaan ole mitään sitä vastaan – silti sallimaan nimenhuutoäänestyksen
Syyriaa koskevasta päätöslauselmasta.

Puhemies.    − (EN) Arvoisa jäsen Posselt, teidän ei tarvitse vedota minuun, asia on jo
hoidettu.

Keskustelu on päättynyt.

Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

(Äänestysten tulokset ja niiden kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjallinen. – (PL) Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan
parlamentissa keskustellaan tänään ihmisoikeuksien rikkomisesta Syyriassa. Emme saa
suhtautua tähän asiaan välinpitämättömästi. Kehotan Syyrian hallitusta ja presidenttiä
välittömästi vapauttamaan Haythan Al-Malehin ehdoitta. Tätä 80-vuotiasta syyrialaista
asianajajaa vastaan käyty oikeudenkäynti ei vastannut kansainvälisiä normeja
oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, mukaan luettuna oikeus syyttömyysolettamaan
ja oikeus puolustukseen. Häntä vastaan esitetyt syytteet myös rikkovat sananvapautta,
joka taataan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevalla kansainvälisellä
yleissopimuksella, jonka sopimusosapuolena Syyria on. Pyydän myös Syyrian viranomaisia
lopettamaan ihmisoikeusaktivistien ja heidän perheidensä vainoamisen ja takaamaan heille
oikeuden jatkaa toimintaansa vapasti ilman esteitä tai uhkailua. Kehotan Syyrian
viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja kansainvälisiä
sitoumuksia, joista maa on vapaaehtoisesti sopinut ja jotka takaavat mielipiteen- ja
sananvapauden sekä oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sekä varmistamaan,
että pidätettyjä kohdellaan hyvin ja että heitä ei kiduteta tai muutoin kohdella kaltoin ja
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että heille annetaan viivyttelemättä mahdollisuus tavata perheitään, lakimiehiä ja lääkäreitä
säännöllisesti ja ilman rajoituksia.

11. Äänestykset

11.1. Kenia: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättäminen
(B7-0508/2010)

11.2. Ihmisoikeudet Syyriassa, erityisesti Haythan Al-Malehin tapaus (B7-0511/2010)

12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

13. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja

14. Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks.
pöytäkirja

15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja

16. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja

17. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks.
pöytäkirja

18. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks.
pöytäkirja

19. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

20. Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja

21. Istuntokauden keskeyttäminen

Puhemies. −    (EN) Julistan Euroopan parlamentin istuntokauden keskeytetyksi.

(Istunto päättyi klo 16.05)
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LIITE (Kirjalliset vastaukset)

NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET (Euroopan unionin
neuvoston puheenjohtajavaltio on yksin vastuussa annetuista
vastauksista.)

Enrique Guerrero Salomin  laatima kysymys numero  10  ( H-0381/10 )

Aihe: Veden ja jätevesihuollon saatavuus yleismaailmallisena oikeutena

Yksi vuosituhannen kehitystavoitteiden tavoitteen 7 pyrkimyksistä on vähentää vuoteen
2015 mennessä puoleen niiden henkilöiden määrä, joiden saatavilla ei ole juomavettä ja
perusjätevesihuoltoa. Tämä ongelma liittyy erittäin suoraan terveyttä, koulutusta, ravintoa,
vaatetusta, asuntoa ja työtä koskeviin oikeuksiin. Tästä huolimatta lähes miljoonalla
ihmisellä ei ole vielä juomavettä, 2,5 miljardilta ihmiseltä puuttuu jätevesihuolto ja joka
kahdeksas sekunti kuolee lapsi veteen liittyvien sairauksien vuoksi. Maailmanpankin
mukaan vuonna 2030 veden maailmanlaajuinen kysyntä ylittää tarjonnan 40 prosentilla.

Katsooko neuvosto, että juomaveden ja jätevesihuollon saatavuuden tunnustaminen
yleismaailmalliseksi oikeudeksi voi myötävaikuttaa tämän tilanteen parantamiseen?

Aikooko neuvosto tukea Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa käsiteltävää
päätöslauselmaa "The human right to water and sanitation" (ihmisten oikeus veteen ja
jätevesihuoltoon) ja työskennellä sen hyväksymisen eteen?

Vastaus

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen
jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa
syyskuussa 2010 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

(FR) Euroopan unioni on vakaasti sitoutunut varmistamaan, että juomaveden ja
jätevesihuollon saatavuustarve otetaan entistä paremmin huomioon kaikkialla maailmassa.
Tietoisena asian merkityksestä, erityisesti mitä tulee kansanterveyteen kehitysmaissa, EU
on noudattanut sitoumustaan eri tavoin useiden vuosien ajan, alkaen merkittävän
vesialoitteen käynnistämisestä vuonna 2002. Aloitteella pyritään tarjoamaan kehys
strategisten kumppanuuksien luomiselle ja rahoitukselle kehitysmaiden kanssa näissä
asioissa, ja ensimmäinen kumppanuussopimus allekirjoitettiin EU:n ja Afrikan välillä
samana vuonna Johannesburgissa. AKT-maita varten perustetun vesialan välineen
talousarvioksi tulee 500 miljoonaa euroa, joka käytetään erityisesti paikallisella tasolla
siellä, missä tarve on suurin.

Tämän vuoksi Euroopan unioni tukee Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvostoa
juomaveden ja jätevesihuollon saatavuutta koskevissa asioissa.

Ihmisoikeusneuvoston 23. maaliskuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa 7/22
perustettiin riippumattoman asiantuntijan virka. Se koskee turvallisen juomaveden ja
jätevesihuollon saatavuuteen liittyviä ihmisoikeusvelvoitteita. Tehtävä on kolmivuotinen
ja päättyy vuonna 2011. Catarina de Albuquerque on siitä asti työskennellyt selventääkseen
näiden velvoitteiden sisältöä tutkimuksin ja raportein sekä vierailemalla kentällä
määrittääkseen hyviä käytäntöjä. Ihmisoikeusneuvosto on toistuvasti hyväksynyt
päätöslauselmia, joissa annetaan tunnustusta tälle työlle. Lisäksi EU on luonut
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helmikuussa 2010 erittäin tiiviit ja toimivat suhteet riippumattomaan asiantuntijaan
neuvoston ihmisoikeustyöryhmässä.

Maailman vesipäivän juhlistamiseksi 22. maaliskuuta 2010 EU halusi korostaa tämän asian
merkitystä tuomalla esiin jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteet turvallisen juomaveden
saatavuuden osalta, sillä vettä on oltava saatavilla, fyysisesti ulottuvilla, kohtuuhintaan ja
hyvälaatuisena.

Euroopan unioni katsoo, että turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon saatavuuteen
liittyvät ihmisoikeusvelvoitteet ovat tiiviissä yhteydessä sellaisiin yksilöä koskeviin
ihmisoikeuksiin, kuten oikeus majoitukseen, ruokaan ja terveydenhuoltoon.

EU soveltaa tätä lähestymistapaa Genevessä meneillään oleviin keskusteluihin, ja sen New
Yorkissa esittämä kanta perustui tähän. Bolivia esitti viime heinäkuussa päätöslauselman,
jossa tunnustettiin oikeus juomaveteen ja jätevesihuoltoon perusihmisoikeudeksi, mutta
yhteistä EU:n kantaa ei saatu muodostettua. EU on sitoutunut varmistamaan, että
riippumaton asiantuntija jatkaa työtään Genevessä. EU toivoo, että asiassa voidaan saada
aikaan yhteinen kanta, kun tästä oikeudesta seuraavien velvoitteiden ulottuvuus ja
ominaispiirteet saadaan selvitettyä. EU on edelleen sitoutunut varmistamaan, että näissä
asioissa päästään yhteisymmärrykseen koko kansainvälisessä yhteisössä, ja se jatkaa työtä
tällä saralla kumppaniensa kanssa.

Näiden keskustelujen ulkopuolella EU tarjoaa edelleen merkittävän panoksensa
kehitysyhteistyöpolitiikkansa yhteydessä parantaakseen juomaveden ja jätevesihuollon
saatavuutta käytännössä.

*
*     *

Brian Crowleyn  laatima kysymys numero  11  ( H-0382/10 )

Aihe: Haitin humanitaarinen kriisi

Voiko neuvosto antaa ajantasaistetun arvion humanitaarisen kriisin laajuudesta Haitissa?

Vastaus

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen
jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa
syyskuussa 2010 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

(FR) Kuten tiedätte, Euroopan unioni reagoi välittömästi maanjäristyksen aiheuttamaan
hätätilaan Haitissa 12. tammikuuta hyväksymällä kolmen miljoonan euron hätäapupaketin
heti katastrofia seuranneena päivänä. Tätä seurasi kahdeksan miljoonan euron tukipaketti.
Pelastusryhmä oli paikalla Haitissa jo 13. tammikuuta, ja 18. tammikuuta komissio tarjosi
saataville vielä 19 miljoonaa euroa kiireellistä humanitaarista apua auttaakseen
Yhdistyneiden Kansakuntien, Punaisen ristin ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kumppaneita
auttamaan uhreja. Tuohon mennessä jäsenvaltiot olivat jo ilmoittaneet 92 miljoonan euron
kiireellisestä humanitaarisesta avusta. Yhteensä yli 300 miljoonaa euroa osoitettiin apuun
vain muutamassa viikossa valtion välittömiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Kansainvälisten lahjoittajien ministeritason konferenssissa "Towards a New Future for
Haiti", joka järjestettiin 31. maaliskuuta New Yorkissa, EU lupasi yli 1,2 miljardia euroa
seuraavien kymmenen vuoden aikana Haitin elpymiseen ja jälleenrakentamiseen vahvistaen
näin pitkäaikaisen sitoumuksensa valtiota kohtaan. Euroopan kansalaiset ja
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kansalaisyhteiskunta ryhtyivät myös toimiin ja keräsivät yli 600 miljoonaa euroa hätäavun
ja jälleenrakentamisen tukemiseen.

Katson, että voimme kaiken kaikkiaan olla kohtuullisen ylpeitä EU:n toimista haitilaisten
tukemiseksi erityisen vaikeana aikana.

Mitä tulee tämänhetkiseen humanitaariseen tilanteeseen, on totta, että noin seitsemän
kuukauden kuluttua 12. tammikuuta tapahtuneesta maanjäristyksestä humanitaarinen
tilanne on edelleen hauras satojen tuhansien ihmisten osalta, huolimatta kansainvälisen
yhteisön laajalti tarjoamasta valtavasta tuen määrästä. Aika ei riitä tulevien tarpeiden ja
haasteiden luettelemiseen. Tärkeimmät tulevaisuuden haasteita koskevat näkökohdat
kuvataan riittävän tarkasti komission humanitaarisen avun pääosaston (ECHO)
säännöllisesti päivittämässä tilanneraportissa. Olen myös pannut mielenkiinnolla merkille
jäsen Strifflerin johtaman Euroopan parlamentin valtuuskunnan raportissaan mainitsemat
opettavaiset havainnot. Valtuuskunta vieraili Haitissa kesäkuun lopussa.

Kuten myös Euroopan parlamentin valtuuskunnan raportissa korostetaan, on tärkeää
painottaa tähän mennessä toteutettujen humanitaaristen toimien myönteisiä näkökohtia,
erityisesti sitä, että toimilla, jotka eivät toki onnistuneet täydellisesti, on tähän mennessä
onnistuttu torjumaan vakavat terveyskriisit ja epidemiat, joiden puhkeamista pelättiin
suuresti katastrofin jälkeen.

Työtä on luonnollisesti vielä valtavasti, ja haluan vakuuttaa parlamentin jäsenille, että
Euroopan unioni jatkaa toimiaan.

Valtion on nyt käynnistettävä jälleenrakennusprosessi vaaleja edeltävässä tiiviissä
ilmapiirissä, jossa epävarmuus on huolestuttavaa. Yksi vaikeuksista, joihin meidän on tässä
yhteydessä vastattava, liittyy, kuten tiedätte, Haitin valtion omiin valmiuksiin.

Hätäsuojat on säilytettävä seuraavien kuuden kuukauden ajan, koska väliaikaisasumusten
rakentamista koskevan strategian täytäntöönpano on viivästynyt. Kansalaisten siirtyminen
valtion sisällä katastrofialueen ulkopuolelle uhkaa uhreja vastaanottavien perheiden
selviytymistä. Näille perheille on tärkeää tarjota riittävää tukea tulevina kuukausina.

Pyörremyrskykausi alkoi kesäkuun alussa. Keskipitkällä aikavälillä kansallisten
viranomaisten ja kansainvälisen yhteisön on valmistauduttava mahdollisimman laajasti
tähän ylimääräiseen ennakoituun uhkaan.

Kuten tiedätte, lähinnä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden virkamiehet panevat paikan
päällä täytäntöön EU:n ja jäsenvaltioiden päätökset ja sitoumukset. Tämän vuoksi kehotan
arvoisaa parlamentin jäsentä lähestymään myös komissiota saadakseen lisätietoja
tämänhetkisestä humanitaarisesta tilanteesta Haitissa.

*
*     *

Pat the Cope Gallagherin  laatima kysymys numero  12  ( H-0383/10 )

Aihe: Neuvoston päätelmien julkaiseminen iirin kielellä

Aikooko neuvosto julkaista kaikkien neuvoston kokouksien päätelmät iirin kielellä?
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Vastaus

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen
jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa
syyskuussa 2010 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

(FR) Euroopan unionin kielijärjestelmässä iirin kieli on yksi unionin toimielinten
23 virallisesta työkielestä. Käytännön syistä ja siirtymätoimenpiteenä Euroopan unionin
toimielimillä ei ole velvollisuutta laatia kaikkia säädöksiä iirin kielellä tai julkaista niitä
kyseisellä kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä neuvoston asetuksen
(EY) N:o 920/2005 (3)  2 artiklassa esitetyn poikkeuksen mukaisesti. Euroopan parlamentin
ja neuvoston yhdessä antamat asetukset laaditaan kuitenkin kaikilla virallisilla kielillä, siis
myös iirin kielellä.

Neuvoston päätelmät eivät kuulu näihin asiakirjoihin, joten niitä ei ole velvollisuutta
julkaista iirin kielellä. Neuvosto haluaa kuitenkin korostaa, että se pyrkii kaikin tavoin
varmistamaan, että iirin kieltä käytetään sen asiakirjoissa.

Neuvosto ja sen pääsihteeristö ovatkin aina asetuksen (EY) N:o 920/2005 hyväksymisestä
alkaen pyrkineet jatkuvasti kokoamaan riittävän laajan iirinkielisten kääntäjien tiimin, joka
pystyisi tarjoamaan mahdollisimman paljon käännöksiä. Tiimi on toiminut
1. tammikuuta 2009 lähtien itsenäisenä yksikkönä neuvoston pääsihteeristön
käännöspalvelussa, ja siihen kuuluu 14 kääntäjää, yksi kansallinen asiantuntija ja seitsemän
avustajaa. Koska Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston kilpailu ei tuottanut riittäviä
tuloksia, 10 näistä kääntäjistä ja seitsemän avustajaa otettiin palvelukseen väliaikaisina
toimihenkilöinä neuvoston pääsihteeristön järjestämän valintakokeen perusteella.

*
*     *

Gay Mitchellin  laatima kysymys numero  13  ( H-0386/10 )

Aihe: Chagossaariston pakolaiset

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus siirsi Chagossaariston asukkaat kotiseudultaan
Brittiläisen Intian valtameren alueelta vuosina 1968–1973, jotta kaikki saariston 65 saarta
tyhjennettäisiin asukkaistaan. Yhdistyneen kuningaskunnan tarkoituksena oli antaa yksi
näistä saarista, Diego Garcia, Yhdysvaltojen armeijalle lento- ja merivoimien tukikohdaksi,
jonka rakentaminen alkoi maaliskuussa 1971. Tämän seurauksena koko väestö pakotettiin
rahtialuksiin ja jätettiin Mauritiukselle ja Seychelleille yli tuhannen kilometrin päähän
kotimaastaan. Nämä ihmiset ja heidän jälkeläisensä ovat eläneet karkotettuina Mauritiuksella
ja Seychelleillä. Yhteisössä on tällä hetkellä noin 5 000 henkilöä, joista vain 750 on
alkuperäisiä, yhä elossa olevia aikuisia. He kaikki ovat Ison-Britannian kansalaisia ja täten
Euroopan unionin kansalaisia. Jotkut ovat muuttaneet maasta ja asuvat nyt Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja Ranskassa.

Katsooko neuvosto, että olisi oikeudenmukaista ja perusteltua sallia chagossaaristolaisten
paluu kotiinsa? Mitä neuvosto on valmistellut löytääkseen soveliaan ratkaisun tähän
pitkäaikaiseen ongelmaan?

(3) EUVL L 156, 18.6.2005, s. 3.
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Vastaus

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen
jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa
syyskuussa 2010 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

(FR) Kiitän arvoisaa parlamentin jäsentä kysymyksestä. Asiaa ei ole kuitenkaan esitetty
neuvostolle, joten se ei voi vastata tähän. Kuten arvoisa parlamentin jäsen tietää,
Chagossaariston asukkaiden asema on monimutkainen, ja sitä tarkastellaan parhaillaan
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäsittelyssä. Johdonmukaisen käytännön
mukaan neuvosto ei kommentoi tapausta oikeudenkäynnin aikana.

*
*     *

Bernd Posseltin  laatima kysymys numero  14  ( H-0390/10 )

Aihe: Ulkorajojen turvallisuus

Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä lujittaakseen edelleen ulkorajojen turvallisuutta,
laajentaakseen Frontex-virastoa ja ottaakseen käyttöön mikäli mahdollista muita toimia
aidon eurooppalaisen rajasuojan toteuttamiseksi?

Vastaus

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen
jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa
syyskuussa 2010 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

(FR) Euroopan unionin rajapolitiikan tavoitteena on kehittää asteittain ulkorajojen
yhdennettyä hallinnointia, kuten Tukholman ohjelmassa esitetään. Euroopan unionissa
on jo toteutettu useita merkittäviä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Näitä
ovat esimerkiksi lainsäädännön tasolla Schengenin rajasäännöstön hyväksyminen,
operatiivisella tasolla Frontex-viraston perustaminen ja rahoitustasolla ulkorajarahaston
perustaminen.

Neuvosto esitti 25.–26. helmikuuta 2010 antamissaan päätelmissä 29 toimenpidettä
ulkorajojen suojelun vahvistamiseksi ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Unionin
tällä alalla lähitulevaisuudessa kohtaamien suurimpien haasteiden joukossa toimenpiteissä
luetellaan Frontex-viraston tehokkuuden parantaminen, Euroopan rajavalvontajärjestelmän
(Eurosur) kehittäminen sekä solidaarisuus ja ulkorajojen yhdennetty hallinnointi
jäsenvaltioiden kesken.

Neuvosto seuraa tiiviisti Frontex-viraston toimintaa, mitä tulee operatiivisen yhteistyön
tukemiseen ja koordinointiin jäsenvaltioiden ulkorajojen suojaamiseksi toteuttamien
toimien osalta. Neuvosto tarkastelee parhaillaan asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamista
koskevaa ehdotusta, jolla on määrä tarkistaa viraston valtuuksia sen aseman ja operatiivisten
valmiuksien vahvistamiseksi.

Neuvosto tarkastelee komission laatimia lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat uuden
tekniikan käyttöönottoa rajahallinnossa, erityisesti järjestelmän, joka mahdollistaa
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja maastapoistumisen kirjaamisen sähköiseen
rekisteriin, sekä rekisteröidyn matkustajan aseman myöntämistä vilpittömässä mielessä
matkustaville.
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*
*     *

Charalampos Angourakisin  laatima kysymys numero  15  ( H-0394/10 )

Aihe: Eurooppalaisten öljy-yhtiöiden toimet Etelä-Sudanissa

Suunnitelmien mukaan Sudanissa aiotaan järjestää tammikuussa 2011 kansanäänestys,
jonka tavoitteena on erottaa maan eteläosa muusta maasta, ja myös EU tukee
kansanäänestyksen toteuttamista. Näihin suunnitelmiin ovat merkittävästi osallisina eri
maiden suuret öljy-yhtiöt. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon, että syytösten mukaan
ruotsalainen Lundin Petroleum yhtiö on tukenut Sudanin asevoimien operaatioita ja
Etelä-Sudanin väestönsiirtoja, jotta öljyesiintymien hallinta voidaan varmistaa.

Tukeeko neuvosto edelleen kansanäänestyksen järjestämistä Etelä-Sudanissa? Mikä on sen
kanta syytöksiin, jotka koskevat eurooppalaisten öljy-yhtiöiden toimintaa Sudanissa?

Vastaus

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen
jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa
syyskuussa 2010 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

(FR) Neuvosto tukee aktiivisesti kansanäänestyksen järjestämistä Etelä-Sudanin
itsemääräämisoikeudesta (tammikuussa 2011), jota se pitää keskeisenä osatekijänä
vuoden 2005 kokonaisvaltaista rauhansopimusta, jonka täytäntöönpanoa EU edistää
osaltaan päättäväisesti. Tämä on ollut neuvoston kanta jo pitkään, ja neuvosto on tuonut
sen ilmi toistuvasti julkisissa kannanotoissaan. Neuvosto painotti istunnossaan
26. heinäkuuta 2010, että EU on valmis tukemaan kansaäänestyksen järjestämistä
Etelä-Sudanissa ja Abyein alueella tarjoamalla merkittävää teknistä ja taloudellista apua
sekä kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen rauhanomaista täytäntöönpanoa pyrkimällä
sopimukseen kansanäänestyksen jälkeisistä seikoista ja kohti pitkäaikaista vakautta alueella.

Neuvosto tukee myös Afrikan unionin korkean tason täytäntöönpanoryhmän työtä
Sudanissa. Neuvosto kannattaa valmiuksien kehittämistä ja tukea Sudanin auttamiseksi
selviytymään sen kohtaamista haasteista sekä pyrkimyksiä torjua turvattomuutta ja saada
aikaan kestävä rauhansopimus Darfurin osalta. Neuvosto tukee myös kansainvälisen
rikostuomioistuimen työtä ja käynnissä olevaa humanitaarisen ja kehitysavun tarjoamista
koko valtiossa.

Toimimme määrätietoisesti tiiviissä yhteistyössä sudanilaisten osapuolien, Afrikan unionin,
Yhdistyneiden Kansakuntien, Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön,
Yhdysvaltojen ja muiden kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Vakautusvälineen rahoitusta käytetään kansanäänestyksen järjestämiseen. EU on myös
valmis vastaamaan myöntävästi Sudanin viranomaisten mahdollisiin pyyntöihin lähettää
EU:n valtuuskunta tarkkailemaan kansanäänestysprosessia, mahdollisesti myös äänestäjien
rekisteröintiä.

Neuvosto on pannut merkille tutkimuksen käynnistämisen väitteistä, joiden mukaan tietyt
ruotsalaisessa öljy-yhtiöiden yhteenliittymässä, LUNDIN PETROLEUM mukaan luettuna,
työskentelevät henkilöt olisivat Sudanin sisällissodan aikana osallistuneet kansainvälisen
oikeuden vastaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin. Neuvoston ei kuitenkaan ole asianmukaista
ilmaista kantaansa parhaillaan käynnissä olevan oikeudellisen tutkimuksen kohteesta.
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*
*     *

KOMISSIOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET

Brian Crowleyn  laatima kysymys numero  21  ( H-0384/10 )

Aihe: Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys Euroopassa

Mitä aloitteita komissio on käynnistänyt Euroopan unionin nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi?

Vastaus

(EN) Niin jäsenvaltioiden kuin EU:nkin on kiireesti tehtävä enemmän työtä nuorten
työllisyystilanteen parantamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi, ja tämä
tunnustetaan selvästi EU:n älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020
-strategiassa. Yksi Eurooppa 2020 -strategian viidestä yleistavoitteesta koskee
20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysasteen nostamista nykyisestä 69 prosentista
vähintään 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Komissio uskoo, että nykyisestä
taloustilanteesta huolimatta tavoite on realistisesti saavutettavissa vuoteen 2020 mennessä,
jos jäsenvaltiot panevat täytäntöön tarvittavat rakennemuutokset työmarkkinoilla.

Työllisyyttä koskeva yleistavoite kuvastaa yhtä strategista haastetta, jonka Euroopan unioni
kohtaa seuraavalla vuosikymmenellä: väestön ikääntymistä, kun niiden eläkeikäisten määrä,
joita entistä pienemmän aktiivisesti työskentelevän väestönosan on tuettava, kasvaa
jatkuvasti.

Eurooppa 2020 -strategian keskeiset välineet yleistavoitteiden saavuttamiseksi ovat
yhdennetyt suuntaviivat ja seitsemän lippulaiva-aloitetta. Yhdennetyissä suuntaviivoissa
ja erityisesti työllisyyden suuntaviivoissa esitetään useita poliittisia painopistealoja Eurooppa
2020 -strategian täytäntöönpanemiseksi nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa.
Suuntaviivalla 7 pyritään nostamaan työvoimaosuutta ja vähentämään rakennetyöttömyyttä
asianmukaisen joustoturvan keinoin, parantamalla työn laatua, tarkistamalla vero- ja
etuusjärjestelmiä, edistämällä aktiivista ikääntymistä, sukupuolten välistä tasa-arvoa,
tasa-arvoista palkkausta sekä nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaa. Suuntaviiva 8
koskee työvoimamarkkinoiden tarpeita vastaavan ammattitaitoisen työvoiman kehittämistä
ja elinikäisen oppimisen edistämistä. Suuntaviivalla 10 pyritään edistämään sosiaalista
osallisuutta ja tukemaan riskiryhmiä, myös iäkkäitä naisia ja miehiä.

Sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla on jo toteutettu moninaisia toimia, esimerkiksi
vastavuoroisen oppimisen ohjelman kautta osana Euroopan työllisyysstrategiaa. Tähän
kuuluu parhaiden käytäntöjen vaihto EU:n tasolla sekä kaikkein tehokkaimpien
toimitapojen siirrettävyyden parantaminen, erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden
osalta. Lisätoimenpiteitä haavoittuvien ryhmien, myös nuorten, tukemiseksi vakauttamalla
ja lieventämällä kriisin niihin kohdistuvia vaikutuksia otettiin käyttöön työllisyyttä,
sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja kuluttaja-asioita käsittelevän neuvoston (EPSCO) kokouksessa
7. kesäkuuta 2010 viimeksi käsiteltyjen koordinoitujen toimien kautta.

Myös nuorisoalan poliittiset päätöksentekijät EU:ssa asettavat työllisyyden korkealle sijalle.
Puheenjohtajakolmikko (Espanja, Belgia ja Unkari) on valinnut nuorten työllisyyden
yhteiseksi ensisijaiseksi tavoitteekseen vuoden 2011 puoliväliin saakka, ja se on keskeinen
teema nuorten kanssa käytävässä jäsennellyssä vuoropuhelussa. Nuorisosta vastaava
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neuvosto antoi toukokuussa 2010 päätöslauselman (4)  nuorten aktiivisen osallisuuden
edistämisestä: työttömyyden ja köyhyyden torjunta.

Komissio antaa lippulaiva-aloitetta "Nuoret liikkeellä" koskevan tiedonannon
syyskuussa 2010. Siinä esitetään yksityiskohtaisesti tulevina vuosina tarvittavat toimet
nuorten tilanteen parantamiseksi Euroopassa. Erityisesti se kattaa toimet nuorten
koulutuksesta työmarkkinoille siirtymisen parantamiseksi, mikä on suuri huolenaihe niille,
jotka hakevat ensimmäistä työpaikkaansa ilman työkokemusta tai vähäisellä
työkokemuksella. Tiedonannossa kuvataan myös sitä, kuinka EU:n rahoituksella ja erityisesti
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) voidaan tukea tällaista toimintaa, joka suurelta osin
kuuluu jäsenvaltioiden koulutus- ja työllisyyspolitiikan vastuualaan.

ESR:lla on aktiivinen asema nuorten tukemisessa. ESR:n rahoittamat nuorisotyöttömyyteen
kohdistuvat toimet keskittyvät erilaisiin hankkeisiin jäsenvaltioissa ja alueilla, ja niiden
avulla pyritään joko helpottamaan nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään tai
tukemaan nuorten jatko-opintoihin hakeutumista heidän taitotasonsa kohottamiseksi ja
varhaisen koulun päättämisen vähentämiseksi. Viimeisten saatavilla olevien tietojen mukaan
noin kolmasosa ESR:n edunsaajista on nuoria (ESR tuki 2,5:tä miljoonaa nuorta
vuonna 2008). ESR:sta osoitetaan myös 8,3 miljardia euroa suoraan jäsenvaltioiden opetus-
ja koulutusjärjestelmien uudistuksiin, jotka koskevat pääasiassa nuoria: tämä vastaa noin
11:tä prosenttia ESR:n kokonaistalousarviosta.

Yksi ESR:n painopistealoista on pitkäaikaistyöttömyyden torjuminen, jota se toteuttaa
vauhdittamalla työnhakijoiden ja työelämän ulkopuolella olevien työnsaantia ja edistämällä
näiden kestävää osallistamista työmarkkinoihin. Toimet pitkäaikaistyöttömyyden
ehkäisemiseksi ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille paluun helpottamiseksi ovat osa
jäsenvaltioiden tai alueiden tasolla toteutettavia toimintaohjelmia. Nykyisellä
ohjelmakaudella noin 30 prosenttia ESR:n kokonaistalousarviosta (21,7 miljardia euroa)
osoitetaan kestävien työsuhteiden lisäämiseen, mikä käsittää pitkäaikaistyöttömille
suunnatut ohjelmat.

*
*     *

Bernd Posseltin  laatima kysymys numero  24  ( H-0391/10 )

Aihe: Afrikan pienviljelmiin perustuva maatalous

Mitä toimia komissio toteuttaa vahvistaakseen Afrikan pienviljelmiin perustuvaa
maataloutta, jota harjoittavat lähinnä perheyritykset ja kyläyhteisöt, ja vähentääkseen siten
maaltapakoa ja uusien alueiden autioitumista?

Vastaus

(EN) Yli 70 prosenttia Afrikan köyhistä ja nälkäänäkevistä asuu maaseudulla, jossa maatalous
on pääelinkeino. Näillä alueilla pienviljelmiin perustuva maatalous on määräävässä
asemassa, sillä noin 80 prosenttia afrikkalaisista maanviljelijöistä, joista suuri osa on naisia,
viljelee alle kahta hehtaaria.

(4) (2010/C 137/01).
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Hiljattain antamassaan tiedonannossa kehitysmaiden elintarviketurvasta (5)  komissio toteaa
nimenomaan, että köyhyyden vähentämisen ja kasvun kannalta parhaisiin tuloksiin
päästään kohentamalla pientilallisten toimintaedellytyksiä, joten tätä keinoa olisi pidettävä
ensisijaisena. Voimakkaammilla investoinneilla maaseudun kehittämiseen voi olla suuri
merkitys epätasa-arvon ja konfliktien vähentämisessä sekä maaseudulta kaupunkeihin
kohdistuvan muuttoliikkeen hillitsemisessä.

Komissio pyrkii vähentämään köyhyyttä ja nälänhätää sekä torjumaan aavikoitumista ja
suurten alueiden autioitumista katsomalla ensisijaiseksi pienviljelijöille annettavan tuen,
jotta nämä voivat lisätä tuotantoaan kestävällä ja tehokkaalla tavalla. Parlamentti ja neuvosto
kannattavat tätä lähestymistapaa (6) .

Yksi miljardin euron elintarvikerahoitusvälineen tavoitteista, joka on EU:n käynnistämä
aloite vastauksena elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun kehitysmaissa
vuosina 2007–2008, on ollut tukea maanviljelijöitä ja pientilallisia kohdevaltioissa
tuottavuuden lisäämiseksi. Kaikki miljardin euron määrärahat on sidottu, ja tähän mennessä
625 miljoonaa euroa on käytetty. Hyvin suuri osa tästä tuesta menee pienviljelmien
auttamiseen.

Hyvin kuvaava esimerkki tästä on Zimbabwessa toteutettu hanke, jossa
elintarvikerahoitusvälineestä on tuettu 176 000:ta maanviljelijää toimittamalla
26 000 tonnia siemeniä ja lannoitteita 15 miljoonan euron arvosta. Toinen esimerkki on
Lesotho, jossa EU auttaa yli 36 000:ta maanviljelijää toimittamalla yli 715 siementonnia.
Tuen ansiosta korjattu sato on 10–18 tuhatta tonnia suurempi, mikä on merkittävä tuotos
verrattuna vuoden 2009 86 000 tonnin kokonaisviljatuotantoon.

Apua voidaan kuitenkin tarjota myös muunlaisista hankkeista, kuten hyönteismyrkytystä
koskevaan aloitteeseen liittyvästä ohjelmasta, jolla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioiden pienviljelijöitä autetaan noudattamaan eurooppalaisia säännöksiä ja standardeja.
Tähän mennessä on tuettu 100 000:ta pientilaa AKT-maissa auttamalla niitä säilyttämään
markkinansa EU:n jäsenvaltioissa.

Komissio on vakuuttunut siitä, että pienviljelmiin perustuvan maanviljelyn tukeminen
siten, että niille annetaan oikeat keinot lisätä tuottavuutta kestävällä tavalla, voi todella
osaltaan edistää vihreän vallankumouksen käynnistämistä Afrikassa koskevan tavoitteen
saavuttamista.

*
*     *

Sarah Ludfordin  laatima kysymys nro  25  ( H-0396/10 )

Aihe: Homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeudet

EU:hun Cotonoun sopimuksella assosioituneista 79:stä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtiosta (AKT-valtiot) 49 valtiota kriminalisoivat homoseksuaalisuuden. Siitä voidaan
rangaista jopa 14 vuoden vankeustuomiolla. Viidessä AKT-valtiossa lesboiksi, homoiksi,
biseksuaaleiksi tai transsukupuoliseksi väitetyt henkilöt tuomitaan kuolemaan.

(5) KOM(2010)127, EU:n poliittinen toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä
haasteista.

(6) Neuvoston päätelmät EU:n poliittisesta toimintakehyksestä kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan
liittyvistä haasteista, 10. toukokuuta 2010.
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Tarkistettuun Cotonoun sopimukseen ei kuitenkaan sisälly erityistä lauseketta
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumisesta, vaikka valtioiden
tukema homofobia on lisääntynyt.

Ottaen huomioon, että homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien oikeudet eivät
valitettavasti sisälly Cotonoun sopimukseen, kuinka komissio aikoo varmistaa, että
homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien ihmisoikeudet turvataan Cotonoun
sopimukseen kirjattujen yleisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti EU:n kanssa tämän
sopimuksen tehneissä AKT-maissa?

Vastaus

(EN) Komissio tuomitsee homofobian kaikenlaiset ilmentymät ihmisarvoon kohdistuvana
räikeänä rikkomisena. Se noudattaa myös määrätietoista politiikkaa, jossa vastustetaan
homofobisia toimia, ja kampanjoi homoseksuaalisten suhteiden dekriminalisoinnin
puolesta myös Yhdistyneissä Kansakunnissa, mutta ennen kaikkea kumppanivaltioissa.
Komissio ja EU jatkavat kumppanivaltioiden painostamista, jotta ne tarkistaisivat
lainsäädäntöään siten, että se vastaa kansainvälisiä periaatteita, joiden mukaan
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä ei ole hyväksyttävää.

Vaikka saavutus ei todellakaan ole täydellinen, EU onnistui Cotonoun sopimuksen
tarkistuksessa varmistamaan 8.4 artiklan myönteisen muutoksen. Siihen sisällytettiin
"kaikenlaisen syrjinnän" käsite, muun muassa "sukupuolen tai muun aseman" perusteella.
Ilmaisu perustuu kirjaimellisesti yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen eikä se
aiemmin sisältynyt Cotonoun sopimukseen. EU hyödyntää nyt näitä muutoksia kaikessa
poliittisessa vuoropuhelussa kumppanivaltioiden kanssa.

Esimerkkinä syrjimättömyyden periaatteeseen sitoutumisesta komissio voi mainita sekä
korkean edustajan / varapuheenjohtajan että kehitysyhteistyöstä vastaavan komission
jäsenen aktiivisen roolin aiemmin vuonna 2010 malawilaisen samaa sukupuolta olevan
parin vastaisessa oikeudenkäynnissä, kuten muidenkin komission yksiköiden toimet, sillä
komissio otti yhteyttä lukuisiin tahoihin Malawissa kaikilla hallinnon ja yhteiskunnan
tasoilla. Malawin presidentti armahti parin myöhemmin, ainakin osittain EU:n toimien
ansiosta.

Lisäksi EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 18. kesäkuuta 2010
keinovalikoiman homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien
edistämiseksi ja suojaamiseksi. Näitä keinoja käytetään nyt kaikissa EU:n valtuuskunnissa
sekä maantieteellisissä yksiköissä.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) kansalaisyhteiskunnalla on luonnollisesti
ratkaiseva asema, ja sitä tuetaan niin Euroopan kehitysrahastosta kuin demokratiaa ja
ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä. Kansalaisyhteiskunta voi
olla tehokas voima poliittisessa uudistuksessa ja ihmisoikeuksien puolustamisessa.

*
*     *

Kathleen Van Bremptin  laatima kysymys numero  29  ( H-0389/10 )

Aihe: Päästövähennystavoitteet

Komissio julkisti toukokuun lopussa tutkimuksen, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen EU:ssa 30 prosentilla (verrattuna vuoden 1990 tasoon) on taloudellisesti
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ja teknisesti mahdollista. Komissio päätti tästä huolimatta asiasta vastaavan jäsenensä
ilmoituksen mukaan, että aika ei ollut vielä kypsä tämän aiempaa kunnianhimoisemman
tavoitteen yksipuoliseen asettamiseen. Kolme suurinta jäsenvaltiota kehottivat kuitenkin
15. heinäkuuta komissiota nostamaan EU:n päästövähennystavoite 30 prosenttiin. Tämä
on tarpeen vihreän teknologian edellyttämän innovoinnin vauhdittamiseksi ja jotta
vaihdettavien päästöoikeuksien arvo säilyisi riittävän korkeana edistääkseen muutoksia
käyttäytymisessä.

Katsooko komissio, että olosuhteet ovat nyt suotuisat 30 prosentin
päästövähennystavoitteen ehdottamiselle, pitäen mielessä myös tulevat Cancunin
ilmastoneuvottelut? Mihin toimiin se aikoo ryhtyä tässä asiassa? Mikä on päästöoikeuksia
koskevan kaupan merkitys tässä yhteydessä?

Vastaus

(EN) Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ministerien tuki päätökselle nostaa
päästövähennystä 20 prosentista on hyvin tervetullut panos siinä keskustelussa, jonka
komissio käynnisti toukokuussa 2010 antamallaan tiedonannolla (7) .

Se osoittaa, että tunnustetaan yhä voimakkaammin, ettei kyse ole pelkästään sitoumuksista,
taakoista ja kansainvälisistä neuvotteluista vaan myös siitä, mihin Eurooppa yhteiskuntana
tulevaisuudessa perustaa hyvinvointinsa ja kasvunsa.

Selvyyden vuoksi totean, että vaikka toiset valtiot eivät vielä ole allekirjoittaneet riittävän
kunnianhimoisia kansainvälisiä tavoitteita, toiset edistyvät tästä huolimatta hyvin nopeasti.
Esimerkiksi heinäkuussa 2010 ilmoitettiin, että Kiina saattaa käyttää 738 miljardia dollaria
puhtaan energian kehittämiseen seuraavalla vuosikymmenellä.

Mitä tulee kansainvälisiin neuvotteluihin, EU on kuitenkin tällä hetkellä ainoa suuri
saastuttaja, jolla on olemassa sitovaa lainsäädäntöä vuoden 2012 jälkeisistä tavoitteista,
joilla on määrä vähentää päästöjä EU:ssa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Valitettavasti toinen suuri teollistunut kumppani – Yhdysvallat – ei todennäköisesti hyväksy
kunnianhimoista lainsäädäntöä kovin pian.

On kuitenkin selvää, että EU:n on valmistauduttava tilanteeseen, jossa komissio, neuvosto
ja parlamentti katsovat olosuhteet oikeiksi nostaa tavoitteita 20 prosentista.

Tavoite 20 prosentin vähennyksistä vuoteen 2020 mennessä oli alun perinkin välitavoite,
ja komissio katsoo, että päästöjä on epäilemättä vähennettävä 30 prosenttia ja paljon vielä
enemmän jossain vaiheessa – kysymys on vain ajankohdasta – ja siitä, koska teemme
päätöksen.

Tähän vastaukseen vastattaessa ei pidä tarkastella ainoastaan sitä, mitä muut tekevät
kansainvälisissä neuvotteluissa, vaan on otettava huomioon myös EU:n omat edut.

Tällä tasolla komissio on hyvin iloinen kolmen ministerin lausunnoista. Niissä korostetaan
komission analyysin mukaisesti sellaisia tekijöitä kuin öljyn hinnan mahdollista nousua
tulevaisuudessa, energiavarmuutta, vihreää kasvua jne. Toisin sanoen niissä ollaan samaa
mieltä komission tiedonannossa esitetyn argumentin kanssa, jonka mukaan on kyse myös
EU:n omasta edusta.

(7) KOM(2010) 265 lopullinen.
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Komissio toivoo, että tiedonanto kattavine analyyseineen saa samanlaista huomiota
parlamentissa. Olisi hyvä saada parlamentin kanta siitä, minkälaisia toimintatapoja
komission olisi tarkasteltava arvioitaessa yksityiskohtaisemmin 30 prosentin
päästövähennystavoitteen vaikutuksia.

Mitä tulee EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutuksiin, joitain niistä kuvattiin
tiedonannossa. Yksi vaihtoehto, jonka avulla EU voisi hyödyntää päästökauppajärjestelmää
30 prosentin päästövähennystavoitetta koskevaan päätöksentekoon, olisi tiukentaa
päästörajoituksia ajanjaksolla 2013–2020 siirtämällä syrjään 1,4 miljardin päästöoikeudet,
jotka muutoin huutokaupattaisiin. Näin varmistettaisiin päästökauppajärjestelmän
kustannustehokas panos tälle tavoitteelle. Tätä ponnistusta täydentäisivät
päästökauppajärjestelmään kuulumattomien alojen päästövähennykset.

*
*     *

Konrad Szymańskin  laatima kysymys numero  30  ( H-0398/10 )

Aihe: EU:n ilmastopolitiikka ja energiavarmuus

Unionin ilmastopolitiikka ja energiavarmuus on määritelty tärkeimmiksi tavoitteiksi
8. maaliskuuta 2006 julkaistussa vihreässä kirjassa "Euroopan strategia kestävän,
kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi".

Maissa, joissa energialähteiden yhdistelmä on suuresti riippuvainen hiilestä,
hiilidioksidipäästöjä koskevien yhdenmukaisten normien soveltaminen aiheuttaa
riippuvuutta maakaasun tuonnista. Itä-Euroopan maista poiketen Keski-Euroopan maissa
energiatoimitukset eivät ole monipuolisia ja tasapainoisia, vaan venäläisellä
Gazprom-yrityksellä on lähes vientimonopoli. Näin ollen unionin energiavarmuus on
vähentynyt huomattavasti.

Miten komissio aikoo ratkaista tämän ongelman? Onko tavoitteena säilyttää
hiilidioksidipäästöjä koskevat yhdenmukaiset säännöt yhteismarkkinoiden täysin erilaisilla
alueilla? Myöntääkö komissio, että unionin energiavarmuuspolitiikka ja ilmastotavoitteet
ovat rinnastettavissa toisiinsa?

Vastaus

(EN) Komissio tunnustaa energiavarmuuden suuren merkityksen. Yksi vuoden 2008
ilmasto- ja energiapaketin ja muiden täydentävien toimenpiteiden seurauksista on Euroopan
talouden energiankäytön vähentäminen ja näin ollen energiavarmuuden lisääminen.

Tällä hetkellä ja vuoteen 2012 saakka Itä- ja Keski-Euroopan jäsenvaltioiden Kioton
pöytäkirjan mukaiset tavoitteet ovat vähemmän kunnianhimoisia.

Lisäksi hiilidioksidipäästöjen ja yhä suuremman maakaasuriippuvuuden välillä ei välttämättä
ole yhteyttä. EU:n ilmastopolitiikka tarjoaa joustoa jäsenvaltioille, jotka voivat valita eri
tavoista vähentää päästöjään. Pelkän maakaasun käytön edistämisen lisäksi
päästövähennystavoitteiden saavuttamisen vaihtoehtoisia keinoja ovat uusiutuvan energian
tuotanto (myös biomassa), hiilidioksidin talteenotto ja varastointi fossiilisia polttoaineita
käyttäviä voimaloita varten, kansainväliset luotot tai energiatehokkuus.

EU:n päästökauppajärjestelmän osalta yhdenmukaiset säännöt otetaan käyttöön
vuodesta 2013 alkaen kilpailun vääristymien välttämiseksi sisämarkkinoilla, mukaan
luettuna sähkömarkkinat.
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Uusien jäsenvaltioiden – joista monet ovat varsin hiilestä riippuvaisia valtioita – asema on
tunnustettu täysin ilmasto- ja energiapaketissa, jossa

- on mahdollisuus poiketa vuoteen 2019 saakka täysimittaisesta huutokauppaamisesta
energia-alalla nykyisten voimaloiden osalta (kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi tämä
ei koske uusia voimaloita, joiden investointiprosessia ei ole käytännössä käynnistetty ennen
31.12.2008). Säännöksen mukaan uusien jäsenvaltioiden on investoitava vastaavat määrät
infrastruktuurin ja puhtaiden teknologioiden jälkikäteen tapahtuvaan asentamiseen ja
kehittämiseen, myös energiatuotannon rakenteen ja toimituslähteiden monipuolistamiseksi;

- 12 prosenttia huutokauppaoikeuksista jaetaan uusille jäsenvaltioille, mikä lisää hallitusten
saamia tuloja huutokaupatuista päästöoikeuksista (nämä tulot voidaan käyttää
energiasäästöihin tehtävien investointien, parannetun energiatehokkuuden sekä biomassan
ja muiden uusiutuvien energialähteiden entistä suuremman käytön yhdistelmään);

- päästökauppajärjestelmän ulkopuolella edellytetään vähemmän vaativia
päästövähennystavoitteitta (vastuunjakoa koskeva päätös) ja uusiutuvia energialähteitä
koskevia tavoitteita.

Lopuksi, komissio on hyvin tietoinen ilmastotoimien ja energiavarmuuteen liittyvien
näkökohtien tiiviistä yhteydestä. Joidenkin Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioiden erityinen
tilanne otettiin huomioon vuoden 2008 ilmasto- ja energiapaketissa siten, että kyseisiin
valtioihin sovellettiin erilaisia hiilidioksiditavoitteita ja erityistoimenpiteitä.
Lisätoimenpiteille ei siis ole tarvetta. Tärkeintä on pikemminkin ilmasto- ja energiapaketin
täysimääräinen ja oikea-aikainen täytäntöönpano.

*
*     *

Kysymyksen nro  31  esittäjä  Jacek Włosowicz  ( H-0357/10 )

Aihe: Suuret euromääräiset setelit

Jos 500:n ja 200 euron setelien käyttö on turvallisuussyistä ongelmallista, eikö olisi
perusteltua luopua niiden käytöstä ja poistaa ne liikkeestä? Tätä puoltaa myös se, että
asiaintila haittaa merkittävästi EU:n kansalaisten jokapäiväistä elämää.

Vastaus

(EN) Euroseteleiden liikkeeseenlaskua ja niiden arvoa koskevat päätökset kuuluvat Euroopan
keskuspankin yksinomaiseen toimivaltaan. Nykyisten euroseteleiden arvoa koskeva päätös
tehtiin huolellisen harkinnan ja käteisrahan käyttäjien eri ryhmien laaja-alaisen kuulemisen
jälkeen, eikä suunnitelmissa ole poistaa mitään niistä liikenteestä. Euroalueen asukkaat
sekä muutkin kuin sen asukkaat käyttävät suuria euroseteleitä pääasiassa arvonsäilyttäjänä.
Kokemus ei myöskään ole tähän mennessä osoittanut 500:n ja 200 euron seteleihin liittyvän
mitään erityisiä turvallisuusongelmia, sillä ne ovat itse asiassa vähiten väärennettyjä seteleitä.

*
*     *

Rodi Kratsa-Tsagaropouloun  laatima kysymys nro  32  ( H-0359/10 ).

Aihe: Välimeren unioni

Lähiaikoina "juhlitaan" Välimeren unionin kaksivuotista olemassaoloa. Koska Välimeren
unionin huippukokous, joka oli tarkoitus alun perin järjestää Espanjan
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puheenjohtajakaudella 7. kesäkuuta 2010, siirrettiin marraskuulle 2010, Välimeren unioni
vaikuttaa heikentyneen ja Lähi-idän viimeaikainen kehitys näyttää vain heikentävän sitä
lisää.

Millaisen arvion komissio antaa näistä kahdesta vuodesta, joiden aikana Välimeren unioni
on ollut olemassa?

Vuodesta 2008 alkaen on määritelty Välimeren unionin toiminta-aloja ja rakenteita.

Katsooko komissio, että Välimeren unioni on nykyisellään toimintakykyinen? Onko
hankkeiden rahoitus voitu taata? Entä mitä tulee Välimeren unioniin sitoutumiseen: ollaanko
Välimeren molemmilla puolilla yhtä sitoutuneita ja miten tämä näkyy konkreettisesti?

Mitä Välimeren unioniin liittyviä aloitteita komissio aikoo esittää?

Vastaus

(EN) Välimeren unioni on Euroopan unionille merkittävä tavoite. Sen käynnistämisestä
heinäkuussa 2008 alkaen ja huolimatta Lähi-idän vaikeista poliittisista oloista Välimeren
unionin 43 kumppania onnistuivat lopulta panemaan menestyksekkäästi täytäntöön
Barcelonan sihteeristön perustamisen edellyttämän valmistelevan siirtymävaiheen.
Sihteeristö on hiljattain allekirjoittanut komission kanssa tukisopimuksen, joka kattaa
100 prosenttia sihteeristön alustavasta talousarviosta ja mahdollistaa sen henkilöstön
palvelukseenottomenettelyn käynnistämisen ja hankkeiden suuntaviivojen valmistelutyöt.

Tämän lisäksi on kuitenkin myös todettava, ettei Välimeren unioni toimi poliittisessa
tyhjiössä. Poliittiset takaiskut Lähi-idän rauhanprosessissa ovat luonnollisesti valtava este
alueelliselle yhdentymiselle ja Välimeren unionia koskevalle prosessille itselleen. Lähi-idän
konfliktin ratkaiseminen on siis olennaista, jos halutaan edistää alueellista yhdentymistä
ja kestävää rauhaa.

EU on tukenut Välimeren unionia vuodesta 2008 lähtien. EU päätti heinäkuussa 2009
tarjota rahoitusta (60 miljoonaa euroa) viidelle Pariisin huippukokouksessa määritetylle
ensisijaiselle hankkeelle. On meidän kaikkien edun mukaista kehittää Välimeren unionin
toimielinvalmiuksia ja erityisesti sen sihteeristöä alueellisten yhdentymishankkeiden
edistämiseksi ja investointien kannustamiseksi. Komissio auttaa määrätietoisesti sihteeristöä
sen tehtävien toteuttamisessa. Rahoitusta on saatavilla jo vuonna 2010, ja lisärahoitusta
on mahdollista myöntää, kun sihteeristö on päässyt täyteen vauhtiin. Komissio tekee
kaikkensa, mutta muiden Välimeren unionin kumppanien taloudellinen tuki on tärkeää.

*
*     *

Mary Honeyball in laatima kysymys numero  33  ( H-0365/10 )

Aihe: Vuoden 2012 olympialaisia koskevat maksujärjestelmät

Lontoossa vuonna 2012 pidettävien olympialaisten järjestäjät ovat ilmoittaneet, että lippuja
tai olympialaisiin liittyviä esineitä virallisella Lontoo 2012 -verkkosivustolla luottokortilla
ostamaan pyrkivien kannattajien on käytettävä Visa-maksujärjestelmää. Tämä johtunee
Visa-järjestelmän ylläpitäjien ja olympialais- ja paralympialaistapahtumien järjestäjien
välisestä sponsorisopimuksesta. Käytäntö syrjii kuitenkin kaikkia Yhdistyneen
kuningaskunnan, EU:n tai muiden alueiden urheiluystäviä, jotka käyttävät vaikkapa
Mastercard- tai Amex-järjestelmää ja haluavat ostaa lippuja tai muita hyödykkeitä. Ei voi
olla oikein, että ihmisiä estetään ostamasta lippuja tähän merkittävään urheilutapahtumaan
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pelkästään siksi, että heillä on lompakossaan ns. väärän järjestelmän kortti. Lontoossa
vuonna 2012 pidettävät olympialaiset olisi järjestettävä yhdenvertaisten lähtökohtien
mukaisesti ja kisakatsomoon yhdenvertaisesti pääsemisen estäminen sotii koko tätä
periaatetta ja kilpailulainsäädäntöä vastaan. Onko komissio siis valmis puuttumaan asiaan?

Vastaus

(EN) Arvoisa parlamentin jäsen on huolissaan Lontoon vuoden 2012 olympialaisten
lippujärjestelyjen yhteensopivuudesta EU:n kilpailulainsäädännön kanssa ja esittää
komissiolle huolen siitä, että Visa-järjestelmän ylläpitäjien ja olympialais- ja
paralympialaistapahtumien järjestäjien välisten sopimusjärjestelyjen vuoksi Lontoo 2012
-verkkosivustolta lippuja ostavat urheilun ystävät saattavat joutua käyttämään Visa-korttia.

Komissio on tietoinen tästä asiasta. Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan
kilpailuviranomainen (Office of Fair Trading) tutkivat parhaillaan asiaa ja keskustelevat
siitä, mitä toimia se mahdollisesti edellyttää. Asiaa tarkastellessaan komissio ottaa huomioon
aiemmat tapaukset, joissa se on arvioinut ainoastaan luottokortteja koskevia
yksinoikeusjärjestelyjä urheilutapahtumissa, erityisesti Ateenan vuoden 2004 olympialaisten
ja Saksan vuoden 2006 maailmanmestaruuskisojen osalta. Molemmissa tapauksissa
komissio noudatti periaatetta, jonka mukaan lippujen on Euroopan talousalueella oltava
kohtuullisesti kuluttajien saatavilla vaihtoehtoisten myyntikanavien kautta, joissa
hyväksytään myös muita maksutapoja.

*
*     *

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in laatima kysymys numero  34  ( H-0367/10
)

Aihe: Nord Stream -kaasuputki

Nord Stream -kaasuputki on rakenteilla ja Meksikonlahden surullisen öljyvuototapauksen
olisi toimittava varoittavana esimerkkinä monikansallisen hankkeen riskeistä. Tästä syystä
haluaisin esittää joitakin kysymyksiä. BP ei selvästikään ole antanut riittäviä ja asianmukaisia
vastauksia. Onko komissio tietoinen kriisinhallintamenettelyistä, jos Nord Stream
-kaasuputken yhteydessä sattuisi onnettomuus? Onko komissio valmistautunut antamaan
apua kriisinhallinnassa onnettomuustapauksen sattuessa? Mikä valtio olisi vastuussa
onnettomuudesta ja kuka rahoittaisi toimet, joita onnettomuuden tuhojen korjaaminen
edellyttäisi? Venäjä ei myöskään ole ratifioinut Espoon yleissopimusta, vaikka se on Nord
Stream -hankkeen strateginen ja erittäin tärkeä kumppani. Mikä on komission arvio tästä
tilanteesta, kun otetaan huomioon, että 8. heinäkuuta 2008 pitämässään puheessa
komission jäsen Stavros Dimas sitoutui painostamaan kolmansia maita, jotta nämä
ratifioivat ympäristön kannalta tärkeät sopimukset?

Vastaus

(EN) Komissio haluaa kertoa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että Nord Stream -hankkeen
osalta on tehty ympäristövaikutusten arviointi direktiivin 85/337/ETY (8) , sellaisena kuin
se on muutettuna ("ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koskeva direktiivi"), sekä
direktiivin sisällyttämiseksi kansalliseen oikeusjärjestykseen annetun kansallisen
lainsäädännön mukaisesti jokaisessa valtiossa, jonka kautta putki kulkee. YVA-direktiivin

(8) EYVL L 175, 5.7.1985; EYVL L 73, 14.3.1997; EYVL L 156, 25.6.2003; EUVL L 140, 5.6.2009.
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mukaan ehdotettujen hankkeiden todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia on
arvioitava ja määritettävä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää, vähentää ja jos
mahdollista poistaa merkittävät haitalliset ympäristövaikutukset ennen lupamenettelyä.

Lisäksi rajatylittävänä hankkeena Nord Stream -hankkeeseen on sovellettu YK:n Euroopan
talouskomission valtioiden rajatylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan
Espoon yleissopimuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Venäjän federaatio
noudattaa tosiasiassa Espoon yleissopimusta. Kansainvälinen kuulemismenettely kesti
kolme vuotta. Siihen osallistuivat kaikki Itämeren valtiot, ja kuulemiset sekä viralliset
kokoukset kaikkien sidosryhmien, asiantuntijoiden, hallinnollisten elinten sekä kansalaisten
kesken toteutuivat avoimesti. YVA on osa hyväksymismenettelyä ja ennakkoedellytys
putken rakennuslupien myöntämiselle. Kaikkien asianosaisten valtioiden toimivaltaiset
viranomaiset ovat ottaneet huomioon Espoon menettelyn YVA-tulokset myöntäessään
kansallisia rakennuslupia. Hankkeelle on myönnetty kaikki tarvittavat ympäristö- ja
rakennusluvat asianosaisissa valtioissa (Tanska, Suomi, Ruotsi, Saksa ja Venäjä), ja
rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2010.

Komission kanta on, että Espoon menettely on asianmukaisin menettely tällaisen
rajatylittävän hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi, ja sen ratifiointia kolmansissa
maissa rohkaistaan. Komissio onkin eri yhteyksissä muistuttanut Venäjän federaatiota
kannastaan, jonka mukaan Venäjän Espoon yleissopimuksen virallinen ratifiointi olisi
rakentava askel kohti vahvempaa yhteistä vastuuta Itämeren ympäristön suojelusta erityisen
herkkänä merialueena. Venäjä suostui noudattamaan Espoon yleissopimuksen sääntöjä,
ja yleissopimuksen vaatimusten mukainen täysimääräinen YVA toteutettiin. Tämän jälkeen
asianosaisten valtioiden viranomaiset myönsivät tarvittavat luvat. Pääasiassa tämä tarkoittaa
sitä, että tässä nimenomaisessa tapauksessa sillä, ettei Venäjä ole ratifioinut Espoon
yleissopimusta, ei ollut merkitystä.

Yleisenä huomiona komissio haluaa todeta, ettei Nord Stream -kaasuputkea voida verrata
niihin vaaroihin, jotka johtivat Meksikonlahden öljyvuotokatastrofiin. Nord Stream
-putkessa kulkee maakaasua eikä raakaöljyä tai jalostettuja öljyjä. Maakaasutoimituksia
on hyvin helppo valvoa toimituslähteestä. Tämän vuoksi esimerkiksi putken rikkoutumisen
aiheuttamassa kriisitilanteessa toimittaja voi helposti katkaista kaasutoimitukset. Näin
ollen ympäristövaarat eivät ole samanlaisia kuin syvänmeren öljynporauksessa.

Lopuksi, komissiolle ei tiedoteta mahdollisista kriisinhallintamenettelyistä yksityisten
kehittäjien suunnittelemien ja ehdottamien hankkeiden osalta, kuten tämän kaasuputken
osalta. Se on asianosaisten jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio kannattaa asianosaisten
valtioiden päätöstä Nord Stream -kaasuputken yhteisen seurantajärjestelmän perustamisesta,
kuten ehdotettiin toukokuussa 2010 Suomen ja Venäjän federaation pääministerien
tapaamisessa. Lisäksi oikeudellisen kehyksen puuttuessa komissio neuvoo
kaasuputkitoiminnan harjoittajia aina määrittämään täsmälliset vastuut ja sopimaan
sovellettavasta lainsäädännöstä etukäteen. Komissio on valmis auttamaan pyydettäessä
mitä tahansa hanketta oikeusvarmuuden takaamiseksi.

*
*     *
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Laima Liucija Andrikienėn  laatima kysymys numero  35  ( H-0369/10 )

Aihe: Banaaneja koskevat sopimukset Maailman kauppajärjestössä ja Euroopan
banaanintuottajien edut

Euroopan unioni teki aikaisemmin tänä vuonna Maailman kauppajärjestössä banaanien
kauppaa koskevia sopimuksia Latinalaisen Amerikan maiden ja Yhdysvaltojen kanssa ja
on jo aloittanut niiden tilapäisen soveltamisen. Onko komissiolla tietoja näiden sopimuksen
vaikutuksesta Euroopan banaanintuotantoon ja siihen liittyvään liiketoimintaan erityisesti
nykyisen talous- ja rahoituskriisin oloissa ja Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla kuten
Ranskan Antilleilla, Kanarian saarilla ja Madeiralla?

Vastaus

(FR) Komissio on tietoinen banaanialan yhteiskunnallis-taloudellisesta merkityksestä EU:n
tuottajamaissa.

EU uudisti banaanien yhteistä markkinajärjestelyä vuonna 2006 siirtämällä
banaanintuottajille maksettavan tuen syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia
erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevaan ohjelmaan (POSEI). Tässä yhteydessä Euroopan
unioni lisäsi yhteisön banaanimäärärahoja hyvin merkittävästi verrattuna aiempaan
ajanjaksoon (47 prosenttia verrattuna keskitasoon vuosina 2002–2006).

Komissio katsoo näin ollen, että nykyiset 278,8 miljoonan euron vuotuiset määrärahat
ovat riittävä tulotuki Euroopan banaanintuottajille, kun otetaan huomioon banaanien
tuonnissa sovellettavien tullitariffien asteittaisen vähenemisen mahdolliset vaikutukset
kilpailukykyyn.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston yksiköt (maataloudesta ja maaseudun
kehittämisestä vastaavan komission jäsenen yksiköt) seuraavat edelleen markkinoita ja
analysoivat saatavilla olevia tietoja. Ne toteuttavat empimättä toimia, jos tilanne sitä
edellyttää.

*
*     *

Ádám Kósan  laatima kysymys numero  36  ( H-0370/10 )

Aihe: Euroopan unionin uusi logistiikkastrategia

Onko komissio koskaan teettänyt tutkimusta, joka keskittyy rajatylittävän logistiikan
tehokkuuteen sekä sen vaikutukseen ja tarpeisiin suhteessa yhteisön laajuiseen kauppaan,
työllisyyteen ja koulutukseen?

Jos on, mitkä ovat komission painopistealueet unionin laajuisessa rajatylittävässä
logistiikassa ja mitä jatkotoimia komissio suunnittelee?

Jos komissiolla ei ole perussopimusten perusteella selkeää kantaa, voiko ja aikooko komissio
ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön selkeän strategian, jolla tehostetaan rajatylittävää
logistiikkaa, kuitenkin siten, että samalla vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja suojellaan
riskialttiita yhteisöjä, ja johon sisältyvät tärkeimmät multimodaali-infrastruktuurihankkeet,
elektroninen rahdinseuranta ja kuormanvaihto, rajatylittävän tullitoiminnan harmonisointi
sekä koulutusohjelmat, jotka kattavat koko toimitusketjun tai logistiikkasektorin,
pyrkimyksenä auttaa unionin jäsenvaltioiden talouden kääntymistä kasvuun?
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Vastaus

(EN) Tavaraliikenteen logistiikassa keskitytään tavaraliikenteen toiminnan suunnitteluun,
organisointiin, hallintoon, valvontaan ja toteuttamiseen toimitusketjussa. Komission
tietojen mukaan ala vastaa noin 14–15:tä prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT). Koska
liikenne yksinään vastaa noin seitsemää prosenttia BKT:sta, luku voi olla hyvinkin
realistinen. Toisaalta kun otetaan huomioon niiden toimintojen hyvin suuri määrä, jotka
voivat kuulua "logistiikkaan", se voi olla myös liian alhainen.

Komissio on esittänyt päätavoitteensa logistiikan osalta lokakuussa 2007 hyväksytyssä
tavaraliikenteen logistiikkaa koskevassa toimintasuunnitelmassa. Suunnitelma, joka kattaa
35 toimea, on jo tuottanut konkreettisia tuloksia (ITS-toimintasuunnitelma,
tavaraliikenteeseen suuntautuneet rautatieliikennekäytävät jne.), ja sitä tarkistetaan
vuoden 2010 aikana sen päivittämiseksi.

Toimintasuunnitelmassa katsotaan tärkeäksi ammattilaisten merkittävä panos
logistiikka-alan toiminnalle: tavaraliikenteen logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman
35 toimesta kahdessa keskitytään sosiaalisiin näkökohtiin, erityisesti ammatilliseen
pätevyyteen, koulutusvaatimuksiin sekä logistiikka-alan ammattien houkuttelevuuteen.
Komissio tarkastelee näitä seikkoja yhteistyössä työmarkkinaosapuolten,
ammattiyhdistysten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

Mitä tulee liikennemuotojen integroimiseen, se on yksi EU:n liikennepolitiikan tärkeimpiä
tavoitteita, jota tarkastellaan myös tulevassa valkoisessa kirjassa liikennepolitiikasta. Tämän
vuoksi tulevina vuosina ensisijaisiksi katsotaan aloitteet, joilla tuetaan fyysisten
tavaravirtojen ja tietovirtojen integrointia. Meneillään oleva liikenteen alan
TEN-suuntaviivojen tarkistus kohdistuu multimodaalisiin infrastruktuurihankkeisiin.
Komissio edistyy myös tietojärjestelmien kehittämisessä logistiikka-alalle tiiviissä
yhteistyössä tullialan kehityksen kanssa. Lopuksi seitsemännen puiteohjelman yhteydessä
monet tutkimus- ja kehittämishankkeet koskevat liikenne- ja logistiikka-alan tieto- ja
viestintäteknologiaa niin EU:n kuin koko maailman tasolla. Esimerkkejä näistä ovat älykäs
konttiketjun hallinta SMART-CM (9)  ja INTEGRITY (10)  (intermodaalisen globaalin ovelta
ovelle -konttitoimitusketjun näkyvyys).

Mitä tulee erityisiin logistiikkaa koskeviin tutkimuksiin, komissio haluaa mainita arvoisalle
parlamentin jäsenelle tavaraliikenteen logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman
vaikutusten arvioinnin, joka on saatavilla komission verkkosivustolla.

Lopuksi komissio vahvistaa halukkuutensa edistää rajatylittävän logistiikan sujuvuutta.
Yritysten saumattomien logistiikkapalveluiden tarve edellyttää entistä yhdennetympää
toimintaa, jossa yhdistetään eri liikennemuotoja ja eri menettelyjä, kuten tullimenettelyjä.
Tämä on merkittävä teema tulevaisuuden liikennepolitiikasta laadittavassa valkoisessa
kirjassa, jonka komissio esittää muutaman kuukauden sisällä.

*
*     *

(9) (http://www.smart-cm.eu/).
(10) (http://www.integrity-supplychain.eu/).
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Philip Claeysin  laatima kysymys nro  37  ( H-0372/10 )

Aihe: Kristillisen/bysanttilaisen perinnön tuhoaminen Kyproksen pohjoisosassa

Kyproksen pohjoisosaa miehittävät turkkilaisjoukot eivät estä ja usein jopa aktiivisesti
edesauttavat historiallisten kristillisten rakennusten ja monumenttien tuhoamista tai
muuttamista Kyproksen miehitetyssä pohjoisosassa. Rakennuksia ja monumentteja
vähintäänkin laiminlyödään.

Tämä on muun muassa vastoin vuoden 1907 neljännen Haagin yleissopimuksen 56 artiklaa
sekä uudempaa Unescon kulttuuriperinnön tahallista tuhoamista koskevaa julistusta
(2003).

Tietääkö komissio, että kristillistä/bysanttilaista perintöä tuhotaan tahallisesti yhdessä
EU:n jäsenvaltioista? Voidaanko Turkki asettaa vastuuseen tästä? Mihin toimiin komissio
aikoo ryhtyä lopettaakseen tämän järkyttävän ja laittoman toiminnan? Mitä käytännön
toimia Turkin on toteutettava lopettaakseen tämän toiminnan ja missä aikarajoissa? Kuinka
tämä vaikuttaa liittymisneuvotteluihin? Eikö tämä vähintäänkin estä suorat suhteet
miehitetyn alueen kanssa?

Vastaus

(EN) Komissio on tietoinen kulttuuriperinnön vaurioitumisesta Kyproksen pohjoisosassa
ja panee merkille arvoisan parlamentin jäsenen huolet. On selvää, että kokonaisvaltainen
ratkaisu Kyproksessa antaisi mahdollisuuden kulttuuriperintöä koskevien seikkojen
asianmukaiseen tarkasteluun kahden yhteisön välillä.

Tässä yhteydessä komissio on tyytyväinen kahden yhteisön yhteisen kulttuuriperintöä
käsittelevän teknisen komitean perustamiseen. Komitea vahvisti lehdistölle antamissaan
lausunnoissa, että saaren uhanalaisen kulttuuriperinnön suojeleminen on ensisijaisesti
kyproksenkreikkalaisten ja kyproksenturkkilaisten vastuulla.

Komissio haluaa myös kertoa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että se on hiljattain
käynnistänyt kyproksenturkkilaisen yhteisön rahoitustukiohjelmassa tutkimuksen luettelon
kokoamiseksi Kyproksen kiinteästä kulttuuriperinnöstä yhteisen menettelytavan mukaisesti.
Komissio on valmis tarkastelemaan, kuinka se voi auttaa enemmän, kunhan tämä
ensimmäinen tutkimus saadaan menestyksekkäästi päätökseen vuoden 2010 lopussa.

Turkkia koskeviin kysymyksiin liittyen komissio muistuttaa, että liittymistä koskevat
Kööpenhaminan poliittiset kriteerit kattavat vähemmistöjen, kulttuuristen oikeuksien ja
uskonnonvapauden kunnioittamisen ja suojelun Turkin osalta, kuten kaikkien muidenkin
ehdokasvaltioiden osalta.

Komissio seuraa tiiviisti Turkin Kyprosta koskevaa kantaa ja sen poliittisten kriteerien
noudattamista Turkin kanssa käytäviin liittymisneuvotteluihin sovellettavan vuoden 2005
neuvottelukehyksen mukaisesti. Sen arvioinnit esitetään vuotuisissa edistymistä koskevissa
kertomuksissa. Seuraava edistymiskertomus julkaistaan marraskuussa 2010.

*
*     *
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Georgios Papastamkosin  laatima kysymys numero  38  ( H-0377/10 )

Aihe: Kehitysmaat ja etuuskohteluun perustuva pääsy EU:n markkinoille

EU on suurin kehitysmaista peräisin olevien maataloustuotteiden tuoja, mikä on ennen
kaikkea seurausta suosituimmuuskohtelua koskevista sopimuksista, yleisen
tullietuusjärjestelmän (GSP) ja vähemmän kehittyneiden maiden hyväksi laaditusta Kaikki
paitsi aseet -aloitteesta. EU:n tuonti on suurempaa kuin Yhdysvaltoihin, Japaniin, Kanadaan,
Australiaan ja Uuteen-Seelantiin suuntautuva tuonti yhteensä.

Millä keinoilla komissio arvioi sitä, miten kehitysmaiden hyväksi tehdyt maatalouteen
liittyvät EU:n myönnytykset ovat vaikuttaneet kehitysmaiden maatalousalan kehitykseen?
Miten se varmistaa, että paikalliset tuottajat ja viejät hyötyvät etuuskohteluun perustuvasta
pääsystä EU:n markkinoille?

Vastaus

(EN) EU toi vuosina 2006–2008 keskimäärin 63,8 miljardilla eurolla maataloustuotteita
(EU:n yhdistetyn nimikkeistön ryhmät 1–24, myös kalastustuotteet) 176 valtiosta, joihin
sovelletaan yleistä tullietuusjärjestelmää (GSP). Tästä 63,8 miljardin euron tuonnista
11,2 miljardin euron tuonti toteutui GSP-etuuksien mukaisesti (kolmen GSP-järjestelmän
mukaisesti: GSP, GSP + ja Kaikki paitsi aseet (EBA). Lisäksi 67:llä Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren (AKT) valtiolla on täysin tulli- ja kiintiövapaa pääsy EU:n markkinoille
kaikkien tuotteiden osalta (lukuun ottamatta sokeria, johon sovelletaan erityissäännöksiä)
talouskumppanuussopimusten mukaisesti. Kaikkiaan 40 prosenttia GSP-edunsaajamaiden
maataloustuonnista tuli EU:n markkinoille tullitta suosituimmuusjärjestelyn mukaisesti,
18 prosenttia GSP-etuuksien ja 16 prosenttia kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvien
etuuksien, myös talouskumppanuussopimuksien, mukaisesti.

EU:n kehitysmaille GSP-järjestelmästä tarjoamien maatalousmyönnytysten vaikutusta,
osana laajempaa tavaravaihtoa, tarkastellaan komissiossa säännöllisesti, ja siinä käytetään
niin sisäisiä asiantuntijoita kuin ulkopuolisia konsultteja.

Viimeisimmässä saatavilla olevassa tutkimuksessa, jonka toteutti ulkopuolinen konsultti
CARIS EU:n GSP-järjestelmän välivaiheen arvioinnista (11) , todettiin myönteistä näyttöä
järjestelmän vaikuttavuudesta. Erityisesti tutkimuksessa todettiin, että EU:n GSP-etuudet
voivat olla vaikuttavia vähiten kehittyneiden maiden viennin ja hyvinvoinnin lisäämisessä,
että GSP-etuuksien käyttöasteet ovat tavallisesti korkeita ja että vähiten kehittyneiden
maiden viejät hyötyvät tavallisesti etuusmarginaalista. Analyysissä kuitenkin todetaan
myös, että tietyt rakenteellisiin piirteisiin liittyvät tekijät, kuten EU:n
suosituimmuusjärjestelyn tariffien yleisesti matala taso ja vähiten kehittyneiden maiden
kaupan rakenne, rajoittavat jossain määrin GSP-järjestelmän vaikuttavuutta. Tutkimukseen
sisältyy alakohtainen analyysi, joka osoittaa, että GSP-järjestelmän mukainen tuonti lisääntyi
kasvisten ja elintarviketeollisuuden tuotteiden osalta. Myös sokerin tuonti Kaikki paitsi
aseet -järjestelmässä kasvoi.

Kauppaa tukevan avun strategiansa yhteydessä EU tarjoaa kehitystoimen rahoitusta, jolla
pyritään integroimaan paikallisia maanviljelijöitä alueellisiin ja kansainvälisiin markkinoihin.
Komissio myös tiedottaa säännöllisesti edunsaajavaltioita vaadituista edellytyksistä, joiden
mukaan etuuskohteluun perustuvaa pääsyä voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Lisäksi
komissio perusti vuonna 2004 kehitysmaiden viejien tukipisteen, vientiä EU:hun koskevan

(11) Tutkimus saatavilla osoitteesta http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/may/tradoc_146196.pdf.
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verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on helpottaa kehitysmaiden pääsyä Euroopan unionin
markkinoille.

*
*     *

Tadeusz Zwiefka n laatima kysymys numero  39  ( H-0378/10 )

Aihe: Tekijänoikeusdirektiivin (2001/29/EY) tekijänoikeuksia koskevat poikkeukset

Direktiivissä 2001/29/EY (12)  tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa vahvistetaan EU:n oikeuskehys tekijänoikeuksia
koskeville poikkeuksille ja rajoituksille. Tekijänoikeusdirektiivin 5 artiklan 2 kohdan a
alakohdassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat säätää poikkeuksista tai rajoituksista
kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen. Ehtona tälle poikkeukselle on, että tekijät
saavat "sopivan hyvityksen".

Julkisasiamies Trstenjakin äskettäisessä ratkaisuehdotuksessa asiassa SGAE vastaan Padawan
(C-467/08) tulkitaan 5 artiklan 2 kohdan b alakohdasta johtuvia vaatimuksia, mutta
suuressa osassa hänen ratkaisuehdotuksestaan sovelletaan myös 5 artiklan 2 kohdan a
alakohtaa. Äskettäisessä ratkaisuehdotuksessaan julkisasiamies on tehnyt selväksi, että
direktiiviä 2001/29/EY voidaan tulkita siten, että sillä kielletään hyvitykset laittoman
kopioinnin korvaamiseksi (78 kohta).

Sopivan hyvityksen ei pitäisi näin ollen kattaa tekijänoikeuksin suojattujen teosten
jäljentämisen aiheuttamia muita vahinkoja kuin ne, jotka kuuluvat oikeudellisen
poikkeuksen soveltamisalaan, kuten tekijänoikeuksin suojattujen teoksien luvattomat
jäljennökset (eli piratismi) tai jäljennökset, jotka tekijänoikeuksien haltija on yksiselitteisesti
sallinut. Tekijöillä on oikeus saada korvausta näistä kopioista, joko tuomioistuimen kautta
(luvattomat jäljennökset) tai sopimuksen kautta (yksiselitteisesti sallitut jäljennökset).

Katsooko komissio, että ainoastaan laillinen kopiointitoiminta kuuluu direktiivin
2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan ja
että siksi ainoastaan näistä kopioista olisi saatava korvaus? Koska direktiivin 2001/29/EY
tulkinta ja soveltaminen on EU:ssa kirjavaa, mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa
puuttuakseen sisämarkkinoille aiheutuviin negatiivisiin seurauksiin?

Vastaus

(EN) Direktiivissä 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa säädetään, että oikeudenhaltijoiden on saatava
sopiva hyvitys poikkeuksista ja rajoituksista valmistamista koskevaan oikeuteen kuten
reprografista kopiointia koskevaan oikeuteen (5 artiklan 2 kohdan a alakohta). Kuten
arvoisa parlamentin jäsenen kysymyksessään toteaa, kun jäsenvaltioissa säädetään
poikkeuksesta kappaleen valmistamista koskevaan yksinoikeuteen reprografista kopiointia
varten ("paperilla tai samankaltaisella alustalla olevat kappaleet, jotka on tehty käyttämällä
mitä tahansa valokuvaustekniikkaa tai muuta menetelmää, jolla on samanlaiset
vaikutukset"), vain määritelmän soveltamisalaan kuuluvat toimet ovat laillisia toimia.
Lisäksi vain tällaiset poikkeuksen sallimat toimet voivat johtaa sopivan hyvityksen
vaatimiseen.

(12) EUVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
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Reprogafiset kopiointitoimet, joita lisensointi tai lakisääteinen poikkeus ei kata, ovat tekijän
kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen kohdistuvia rikkomisia. Esimerkiksi
nuottilehtien kopiot on nimenomaisesti jätetty poikkeuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
Nuottilehtien luvaton kopiointi on siis edelleen laiton teko eikä nuottilehden kopioimisesta
voi tehdä laillista maksamalla sopivaa hyvitystä. Komissio on tämän osalta hyvin tietoinen
tarpeesta torjua piratismia ja väärennöksiä. Se harjoittaa aktiivista politiikka ja kuulee
kaikkia sidosryhmiä siitä, kuinka ilmiötä olisi parasta tarkastella. Mahdollisten ratkaisujen
on perustuttava johdonmukaiseen lähestymistapaan, joka ei vaaranna oikeuksienhaltijoiden
ja kuluttajien oikeutettuja intressejä. Tämä tarkoittaa myös, että sopiva hyvitys laillisista
reprografisista toimista on erotettava laittomasta kopioinnista.

Komissio on aiemmin käynnistänyt useita aloitteita varmistaakseen edellä mainitun
tekijänoikeuksia koskevan poikkeuksen johdonmukaisen tulkinnan. Tällä hetkellä komissio
käy edelleen vuoropuhelua sidosryhmien kanssa asian selventämiseksi.

*
*     *

Ryszard Czarneckin  laatima kysymys numero  40  ( H-0380/10 )

Aihe: Smolenskissa 10. huhtikuuta 2010 tapahtuneen katastrofin tutkimukset

Aikooko komissio tiedustella Venäjän federaation viranomaisilta selvitystä syihin ja
erityisesti teknisiin syihin, jotka aiheuttivat TU-154-lentokoneen maahan syöksymisen
Smolenskissa 10. huhtikuuta 2010? Tässä turmassa menehtyi Puolan presidentti Lech
Kaczyński, Puolan armeijan johdon edustajia, maan keskuspankin pääjohtaja,
kansalaisoikeuksien puolustaja, lukuisia puolueiden edustajia sekä Neuvostoliiton
vuonna 1940 murhaaman 96 Puolan kansalaisen muistoa vaalivan yhdistyksen jäseniä.

Vastaus

(EN) Komissio ei aio osallistua onnettomuuden syiden tutkintaan eikä perustaa omaa
tutkintalautakuntaa. Komission käsityksen mukaan Venäjän federaation ja Puolan tasavallan
toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tutkimusta sovitun menettelyn mukaisesti, eivätkä
nämä viranomaiset ole pyytäneet komissiolta apua. Jos tällainen avunpyyntö komissiolle
esitettäisiin, se arvioitaisiin ja siihen vastattaisiin. Komissio toivoo, että onnettomuuden
syyt saadaan selville mahdollisimman pian.

*
*     *

Seán Kellyn  laatima kysymys numero  41  ( H-0388/10 )

Aihe: Vaarallisen jätteen kaatopaikka, Haulbowline, Corkin kreivikunta, Irlanti

Irlannissa Corkin kreivikunnan Haulbowlinen saarella on vaarallisen jätteen
erityiskaatopaikka. Jätettä ovat tuottaneet yli 50 vuoden ajan terästeollisuuden yritykset
Irish Steel Limited ja ISPAT. Irlannin valtio omistaa kaatopaikan ja ISPAT:in mentyä
konkurssiin sillä on täysi vastuu paikasta. Myrkylliset jätteet ovat maanneet kaatopaikalla
kymmenen vuotta ja Irlannin hallitus on kieltäytynyt tekemästä alueella perustavanlaatuista
terveystutkimusta. Irlannin syöpärekisteri on todistanut, että syövän esiintymisaste Cobhin
saarella on yksi maan korkeimmista: 37 prosenttia. Osa myrkyllisestä jätteestä sisältää
kromitrioksidia.

Toimiiko Irlannin hallitus Euroopan unionin ympäristölainsäädännön vastaisesti?
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Vastaus

(EN) Komissio viittaa vastaukseen, jonka se antoi arvoisan parlamentin jäsenen kirjalliseen
kysymykseen E-5690/10 (13) .

*
*     *

Georgios Toussasin  laatima kysymys numero  42  ( H-0393/10 )

Aihe: Kreikan pankkien myynti ja yksityistäminen

Piraeus-pankki otti tähtäimeensä Maatalouspankin 77,31 prosentin ja Postisäästöpankin
33,04 prosentin valtion osuudet ja teki molemmista pankeista 701 miljoonan euron
tarjouksen. Kyse on Peiraeus-pankin suurosakkaiden vastauksesta Pasok-puolueen, EU:n
edustajien ja Kansainvälisen valuuttarahaston kannustukseen luoda vahvempia
pankkiryhmittymiä siten, että ne hyödyntävät hallituksen, EU:n, EKP:n ja Kansainvälisen
valuuttarahaston yhteisen muistion tarjoamaa valtion suojaa. Kaikille Kreikan pankeille
on myönnetty valtavasti tukea valtion 28 miljardin tukipaketista ja uudesta EU:n ja
Kansainvälisen valuuttarahaston uudesta 10 miljardin tukipaketista, josta kansalaiset
joutuvat maksamaan kalliisti tiukoilla ehdoilla. Maatalouspankin ja Postisäästöpankin
fuusioitumisen/yksityistämisen ja pankkien voittojen jättimäisen kasvun hinta tulee
työntekijöiden maksettavaksi ja aiheuttaa erittäin kielteisiä vaikutuksia pienten ja
keskisuurten tilojen velkaantuneille viljelijöille, Maatalouspankin omistuksessa oleville
jalostusyrityksille ja pankkien työntekijöille.

Muistion mukaan valtion omaisuuden myymisestä saatujen tulojen arvoksi arvioidaan
miljardi euroa kutakin seuraavaa vuotta kohti. Sisältyykö pankkien myyminen ja
yksityistäminen PASOKin hallituksen, EU:n, EKP:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston
laatimiin ehtoihin ja edellytyksiin?

Vastaus

(EN) Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitetyt yksityistämisestä saatavat tulot ovat arvioita.
Lisäksi on todettava, ettei yhteisymmärryspöytäkirjassa luetella yksityistettäviä yrityksiä.
Koska kansainvälisessä tukiohjelmassa ei mainita tätä nimenomaista tapausta, siinä ei voida
ennakoida Piraeuksen ehdotuksen tulosta. Komissio tutkii minkä tahansa sille ilmoitetun
yrityskeskittymän tapauskohtaisesti sen ominaispiirteiden perusteella arvioidakseen
liiketoimen sopivuutta yhteismarkkinoille EU:n sulautuma-asetuksen (14)  mukaisesti.

*
*     *

Charalampos Angourakisin  laatima kysymys numero  43  ( H-0395/10 )

Aihe: Voitontavoittelu kansalaisille kuuluvien julkisten ja ilmaisten
terveydenhuoltopalveluja koskevien oikeuksien kustannuksella

Kreikan Pasok-puolueen hallitus on leikannut jyrkästi terveydenhuoltoon suunnattuja
julkisia menoja vedoten EU:n, EKP:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa
allekirjoittamaansa muistioon. Näin toimimalla se asettaa vaaraan kansalaisten terveyden

(13) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
(14) Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n

sulautuma-asetus") (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 24, 29.1.2004.

09-09-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI106



ja pakottaa työntekijät turvautumaan yksityisiin terveydenhuolto- ja
sosiaaliturvapalveluihin, jotka monikansallisten yritysten näkökulmasta ovat erittäin
tuottoisa ala. Julkisen terveydenhuollon tarkastusviraston paljastavissa päätelmissä
kerrotaan julkisten sairaaloiden ja Siemens-yhtiön välisistä vuosina 2002–2009 tehdyistä
sopimuksista ja lisäksi ne vahvistavat työntekijöiden syytökset massiivisista provisioista,
joilla turvataan valtavat voitot yrityksille. Siemens-yhtiö, joka on myös EU:n toimielinten
pääasiallinen hankkija, vastaa lähes ainoana julkisten sairaaloiden laitteiden
huoltopalveluista. Yksityistämisen ja palveluiden vapauttamisen puitteissa ja kilpailukyvyn
nimissä EU sekä Kreikan Pasok-puolueen ja ND-puolueen hallitukset ovat estäneet
vastaavien julkisten palvelujen tarjonnan sairaaloissa.

Miten komissio arvioi terveydenhuoltopalvelujen poliittisilla päätöksillä toteutettua
yksityistämistä sekä niiden laadun ja hoito-olosuhteiden heikentämistä? Mikä on sen kanta
julkisuuteen tulleisiin syytöksiin, jotka koskevat Siemens-yhtiön kanssa harjoitettua
liiketoimintaa Kreikassa ja eräissä muissa valtioissa?

Vastaus

(EN) Talouskriisi aiheuttaa suuria paineita julkisiin terveydenhoitomäärärahoihin. Tämä
on aiheuttanut julkisten hankintasopimusten maksuviivästyksiä useissa jäsenvaltioissa.
Terveydenhoitojärjestelmien huono hallinto ja rahoituksen avoimuuden puute voivat
pahentaa tilannetta entisestään.

Tämän vuoksi Kreikan talouden elvytyssuunnitelman rakenneuudistuspaketin ehtoihin
kuuluu poikkeuksellisesti myös terveydenhoitoalan uudistus.

Komissio seuraa tiiviisti uudistuksia Kreikassa ja tuo esiin arvoisan parlamentin jäsenen
huolet tulevissa tapaamisissa Kreikan viranomaisten kanssa.

Komissio haluaa korostaa, ettei sillä ole toimivaltaa puuttua jäsenvaltioiden kansallisten
terveydenhoitojärjestelmien hallinnosta tekemiin päätöksiin. Jäsenvaltiot voivat vapaasti
päättää terveydenhoidon yksityistämisestä.

Lopuksi, komissiolla ei ole tietoja syytöksistä, jotka koskevat
terveydenhoitoviranomaisten/sairaaloiden Siemens-yhtiön kanssa harjoittamaa
liiketoimintaa Kreikassa tai muissa valtioissa.

*
*     *

Michail Tremopoulosin  laatima kysymys numero  44  ( H-0397/10 )

Aihe: Euroopan komission määräys rautatielinjojen lakkauttamisesta Kreikassa

Komissio on muiden tahojen ohella allekirjoittanut Kreikan lainaehtoja koskevan muistion,
jossa määrätään yksiselitteisesti lakkauttamaan tappiolliset rautatielinjat.

Vuosikymmenten ajan Kreikan kulloisetkin hallitukset laiminlöivät järjestelmällisesti
velvollisuuksiaan Kreikan rautatielaitosta kohtaan, minkä seurauksena rautatielaitoksen
oli katettava kulut valtion takaamilla lainoilla. Myös suuri osa Kreikan rautatielaitoksen
yhteisrahoitteisten hankkeiden kansallisten varojen osuudesta katettiin lainalla toisin kuin
muussa liikenneinfrastruktuurissa.
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Rautatielinjojen lakkauttamisella annetaan tunnustusta rautatielinjoja koskevalle
epäterveelle kilpailulle sekä käytännön toimille, joilla yhdeksän miljardin julkinen velka
on naamioitu Kreikan rautatielaitoksen velaksi.

Onko vaatimus EU:n tuella yhteisrahoitettujen rautatielinjojen lakkauttamisesta, jonka
myös komissio on esittänyt, sopusoinnussa EU:n määräysten kanssa?

Vastaus

(EN) Komissio tarjoaa tukea Kreikan hallitukselle toukokuussa 2010 tehtyjen muistioiden
täytäntöönpanemiseksi kasvun ja työllisyyden kannustamiseksi ja valtion talousongelmien
korjaamiseksi.

Kreikan rautatiealan kustannusten periminen, tuottavuus ja liikenteen vilkkaus ovat
30–60 prosenttia matalampia kuin eurooppalaisten rautatieyhtiöiden enemmistöllä, kun
taas valtion valmiudet tarjota rahoitustukea ovat ilmeisen rajoitetut.

Rakennerahastojen infrastruktuuria koskevia rahoitusjärjestelyjä ei ole yhdistetty
velvoitteisiin, jotka koskevat liikennepalvelujen tarjoamisen järjestämistä. Kun tiettyä
matkustajapalvelua ei voida harjoittaa kannattavalla tavalla, valtio voi päättää korvata
rautatieyhtiön sopimuksen perusteella. Muutoin viimeksi mainittu päättää palveluista,
joita se haluaa tarjota. Arvoisalle parlamentin jäsenelle todetaan kuitenkin, että EU:n
säännöksiin sisältyy rahastojen yhteisrahoitusta saavan toiminnan kestävyyttä koskevia
sääntöjä, tässä tapauksessa sen käyttöinfrastruktuurin saatavuutta koskevia sääntöjä.
Ohjelmakaudelle 2007–2013 asetuksen (EY) N:o 1083/2006 57 artiklassa säädetään
viiden vuoden enimmäisajasta rahastojen yhteisrahoitusta saaneen toimen päättymisen
osalta. Tänä aikana toimeen ei saa tehdä huomattavia muutoksia, jotka vaikuttavat sen
luonteeseen tai täytäntöönpanon edellytyksiin. Ohjelmakauden 2000–2006 toimien
kestosta säädetään asetuksen (EY) N:o 1260/1999 30 artiklan 4 kohdassa (15) .

*
*     *

(15) Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä
säännöksistä, EYVL L 161, 26.6.1999.
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