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1. Istunnon avaaminen

(Istunto avattiin klo 9.05.)

2. Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) (käsiteltäväksi jätetyt
päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja

4. Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. lokakuuta) päätelmät ja talouden
ohjaus ja hallinta (keskustelu)

Puhemies.   – (PL) Esityslistalla on seuraavana erityisen tärkeä keskustelu
Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. lokakuuta) päätelmistä ja talouden ohjauksesta
ja hallinnasta [2010/2654(RSP)].

Haluan toivottaa neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn ja komission
puheenjohtajan José Manuel Barroson tervetulleiksi istuntosaliin. Läsnä ovat myös
puheenjohtajavaltio Belgian ja komission edustajat. Aloitamme tiedoilla, jotka neuvoston
puheenjohtaja Herman Van Rompuy antaa meille.

Herman Van Rompuy,    Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, 28.
ja 29. lokakuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa keskityttiin unionin talouden
ohjaukseen ja hallintaan erityisesti talouden ohjaustyöryhmän raportin pohjalta. Sen
hyväksymä raportti ja myöhemmät tapahtumat – viittaan erityisesti Irlantiin – ovat
osoittaneet aiheen yleisen merkityksen ja erityisesti nopeasti käyttöön otettavan
rahoitusmekanismin, josta me päätimme toukokuussa, tarpeen.

Haluan antaa tunnustusta valtiovarainministereiden nopealle toiminnalle viime viikolla.
Korostan, että tämä kuvastaa määrätietoisuuttamme pyrkiessämme turvaamaan euron
vakauden.

"EU:n ja euroalueen rahoitustukea annetaan voimakkaan toimintaohjelman perusteella,
josta komissio ja IMF sekä Euroopan keskuspankki neuvottelevat Irlannin viranomaisten
kanssa. [ – – ] Kun otetaan huomioon Irlannin talouden vahvat perusteet, ohjelman
päättäväisen täytäntöönpanon pitäisi mahdollistaa palaaminen vankkaan ja kestävään
kasvuun, joka turvaa taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden." Tämä oli lainaus
euroryhmän ja Ecofin-neuvoston ministereiden lausumasta.

Talouden ohjaustyöryhmä ei ollut hallitustenvälinen konferenssi, vaan se tarkasteli
työskentelytapojemme, ensisijaisia tavoitteitamme ja menettelyjämme tällä alalla. Pyrimme
löytämään oikean tasapainon toisaalta liiallisen julkisen talouden vajeen ja unionin sisäisen
taloudellisen epätasapainon välttämistä koskevien yleisten eurooppalaisten puitteiden
määräämisen ja toisaalta sen välille, että kansallisille hallituksille annetaan kansallisten
poliittisten menettelyjen ja EU:n lainsäädännön puitteissa vapaus valita, mitä ne haluavat
verottaa ja miten ne haluavat kuluttaa.
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Haluamme varmistaa, että jokainen jäsenvaltio ottaa täysimääräisesti huomioon
taloudellisten ja verotuksellisten päätöstensä vaikutukset kumppaneihinsa ja koko Euroopan
unionin vakauteen. Samalla haluamme vahvistaa unionin tason valmiuksia toimia, kun
yhden jäsenvaltion toimintatavat aiheuttavat riskin muulle unionille.

Talouden ohjaustyöryhmän muiden suositusten tavoin myös nämä ovat erittäin lähellä
komission ehdotuksia. Keskustelin näistä kysymyksistä kahdesti Euroopan parlamentin
ryhmien puheenjohtajien ja asiasta vastaavien valiokuntien puheenjohtajien kanssa
pyytämänne menettelyn mukaisesti.

Täsmennän erästä seikkaa. Jotkut väittävät olevansa pettyneitä, koska päätöksenteon
automaattisuutta ei ole lisätty. Me ehdotamme nimenomaan automaattisuuden lisäämistä.
Neuvosto – perussopimuksen nojalla nimenomaan neuvosto – päättää seuraamuksista
nk. "käänteisen enemmistön" perusteella. Se tarkoittaa, että seuraamuksia koskeva
komission ehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei sitä hylätä määräenemmistöllä. Tähän
asti enemmistön oli hyväksyttävä seuraamukset.

Vain muutama viikko sitten eräät jäsenvaltiot suhtautuivat erittäin vastahakoisesti
käänteiseen enemmistöön. Se on todellakin läpimurto. Lisäksi ohjaustyöryhmä ehdotti
useita muita toimenpiteitä vakaussopimuksen vahvistamiseksi, esimerkiksi politiikan
koordinoinnin lisäämistä (EU-ohjausjakso), luotettavia tilastoja ja riippumattomia
finanssipoliittisia neuvostoja.

Jäsenvaltioiden pitäisi huomata, että niiden poliittiset päätökset vaikuttavat kaikkiin niiden
kumppaneihin ja koko unioniin. Tämä on kriisin suuri opetus. Yleinen huomautus: talouden
ohjaustyöryhmä oli poliittinen kehys, jonka avulla pyrittiin pääsemään nopeasti
yhteisymmärrykseen. Kaikki tekemämme läpimurrot on muutettava säädösteksteiksi.
Komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin on tehtävä se. Uskon, että kaikki
toimielimet jatkavat tätä työtä. Se on välttämätön velvollisuus.

Ohjaustyöryhmän kolmannen ja viimeisen päätehtävän osalta käsittelen myös työryhmän
seurantaa. Me suositamme vankkaa ja uskottavaa pysyvää kriisinhallintamekanismia, joka
turvaa koko euroalueen rahoitusvakauden. Kaikki valtion- ja hallitusten päämiehet olivat
yhtä mieltä tästä tarpeesta ja siitä, että se vaatii vähäisen muutoksen perussopimukseen.

Ennen kuin lopetan tämän kohdan osalta, haluan korostaa, että vakaussopimusta koskevassa
työssä ei ole kysymys vain jäsenvaltioiden rankaisemisesta tai menneisyydessä tehtyjen
virheiden korjaamisesta. On tärkeää tarkastella sitä laajemmassa asiayhteydessä. Emme
saa unohtaa EU:n rakenteen ja kestävän kasvun sekä yleisen taloudellisen toimintakyvyn
parantamista koskevaa laajempaa haastetta.

Tähän Eurooppa-neuvoston aiemmin tänä vuonna hyväksymä Eurooppa 2020 -strategia
keskittyy. Vastaus niille, jotka pelkäävät finanssipolitiikan kiristämisen leikkaavan
talouskasvua, on seuraava: on keskityttävä enemmän taustalla oleviin rakenteellisiin
tekijöihin, jotka haittaavat talouden suorituskykyä, ja korjattava ne. Se on ensi vuoden
helmi- ja maaliskuussa järjestettävien Eurooppa-neuvoston kokousten päätavoite.

Eurooppa-neuvosto kävi myös EU:n talousarvioon liittyvistä asioista lyhyen keskustelun,
johon kannusti muun muassa parlamentin puhemiehen kokouksemme alussa pitämä
puhe. Sovimme, että palaamme tähän joulukuussa.

Siteeraan sitä odoteltaessa päätelmiämme, joissa todettiin vain yksinkertaisesti, että "on
välttämätöntä, että Euroopan unionin talousarviossa ja tulevassa monivuotisessa
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rahoituskehyksessä otetaan huomioon vakauttamistoimet, joita jäsenvaltiot ovat
toteuttamassa alijäämän ja velan saattamiseksi kestävämmälle uralle. Eri toimielinten
tehtävät huomioon ottaen – korostan tätä – huomioon ottaen ja pitäen mielessä tarpeen
saavuttaa Euroopan unionin tavoitteet Eurooppa-neuvosto keskustelee seuraavassa
kokouksessaan siitä, miten varmistetaan, että näitä toimia edistetään asianmukaisesti
Euroopan tason varojen käytöllä".

Vakuutan teille, että neuvosto tunnustaa Euroopan parlamentin uuden roolin Lissabonin
sopimuksen mukaisesti. Eurooppa-neuvosto ei tietenkään ottanut kantaa vuoden 2011
talousarviomenettelyyn, koska se on ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin asia.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana pyydän kaikkia asianosaisia osapuolia jatkamaan
neuvotteluja, jotta vuoden 2011 talousarviosta päästäisiin kompromissiin mahdollisimman
nopeasti. Kompromississa eri näkökohdat on otettava huomioon, ja samalla on tietenkin
noudatettava perussopimuksia.

Tässäkin Eurooppa-neuvoston kokouksessa pyrittiin myös – kuten kaikissa
Eurooppa-neuvoston kokouksissa – valmistelemaan Euroopan unionin yhteisiä kantoja
tärkeiden kansainvälisten tapahtumien kynnyksellä. Tässä tapauksessa kiinnitimme
huomiota G20-ryhmän huippukokouksen, Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssin ja
useiden kahdenvälisten huippukokousten valmisteluun.

G20-ryhmän huippukokouksen, joka jo pidettiin, osalta sovimme ensisijaisista tavoitteista,
joita unionin edustajat ja G20-ryhmään kuuluvat EU:n jäsenvaltiot edistivät. Niihin
sisältyivät pääomavaatimuksia koskevan Basel III -säännöstön ja IMF:n uudistamisen
hyväksymisen varmistaminen. Jälkimmäisen osalta haluan korostaa, että tämän historiallisen
uudistuksen mahdollisti eurooppalaisten avoin ja rakentava lähestymistapa. Luovuimme
kahdesta paikasta, jotta pääsimme lopulliseen sopimukseen, ja vastasimme siten suurelta
osin mukauttamisesta.

Maailmantalouden epätasapainon ja vaihtokurssipolitiikan osalta keskustelut olivat
jännittyneitä G20-ryhmän kokouksen alla. Huippukokouksessa tehtiin oikea analyysi ja
sovittiin menettelystä. Olemme mielissämme päätöksistä määritellä epätasapainoa koskevia
indikaattoreita ja arvioinnista, joka tehdään vuonna 2011. Nyt on välttämätöntä sopia
toimintatapoja koskevista päätelmistä ja tarvittaessa korjaustoimista kyseisen arvioinnin
perusteella.

Cancúnin osalta Eurooppa-neuvosto laati myös EU:n kannan tämän kuun lopussa alkavia
neuvotteluja varten. Viime vuonna järjestetyn Kööpenhaminan ilmastokonferenssin jälkeen
on käyty lukemattomia – virallisia ja epävirallisia – keskusteluja, mutta ne etenevät hitaasti
ja ovat edelleen erittäin vaikeita. Cancúnista tulee todennäköisesti vain välivaihe pyrittäessä
ilmastonmuutoksen torjumista koskeviin maailmanlaajuisiin puitteisiin. Euroopan unioni
tietenkin pahoittelee sitä.

Lopuksi kahdenvälisten huippukokousten osalta Eurooppa-neuvosto keskusteli ensisijaisista
tavoitteistamme ja strategioistamme tulevissa huippukokouksissa eli Yhdysvaltojen,
Venäjän, Ukrainan, Intian ja Afrikan maiden kanssa järjestettävissä huippukokouksissa.
Se on erittäin hyödyllistä komission puheenjohtajalle Barrosolle ja minulle ja varmistaa,
että me emme puhu tällaisissa tilaisuuksissa vain Brysselin toimielinten puolesta vaan
jokaisen 27 jäsenvaltion puolesta. Aion tehdä tästä säännöllisen osan Eurooppa-neuvoston
kokouksia.
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Arvoisat kollegat, päätän tähän yhteenvetoni Eurooppa-neuvoston viimeisimmästä
kokouksesta, joka pidettiin lähes kuukausi sitten. Aion joka tapauksessa jatkaa käytäntöäni
tiedottaa tuloksista Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien puheenjohtajille välittömästi,
parin tunnin kuluessa jokaisen Eurooppa-neuvoston kokouksen päättymisen jälkeen.
Kuulisin mielelläni näkemyksiänne.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, arvoisat
parlamentin jäsenet, jos viikko on pitkä aika politiikassa, kuukausi voi vaikuttaa
ikuisuudelta. Paljon on tapahtunut edellisen Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen,
etenkin Irlannissa viime aikoina. Aiottu toimi on uusi, välttämätön askel Irlannin,
euroalueen ja koko Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.
Toukokuussa perustamme kaksi välinettä ovat tehokkaita välineitä, jotka voivat onnistua
niille asetetussa tehtävässä. Irlannin on käsiteltävä hyvin erityislaatuisia kysymyksiä, ja
nämä välineet kykenevät vastaamaan niihin. Näiden toimenpiteiden ansiosta Irlannin
talouden pitäisi nyt päästä takaisin kestävän kasvun tielle hyödyntämällä
perusvahvuuksiaan.

Viime kuukaudet ovat olleet haasteellisia. Olemme päässeet hyvin pitkälle, mutta työ on
vielä kesken. Taloutemme ohjausta ja hallintaa ollaan muuttamassa. Puheenjohtaja Van
Rompuyn johtama talouden ohjaustyöryhmä on esitellyt tuloksensa, jotka ovat erittäin
myönteisiä. Se on hyötynyt komission merkittävistä panoksista ja onnistunut saamaan
aikaan laaja-alaista lähentymistä komission lainsäädäntöehdotusten osalta.
Ohjaustyöryhmän toiminta kattoi myös eräitä muita erittäin tärkeitä talouden ohjauksen
ja hallinnan näkökohtia.

Ratkaisevaa on, että tiukemmat finanssipolitiikan säännöt ja laajempi talouden seuranta
– jotka kumpikin ovat komission paketin kulmakiviä – on säilytetty. Olen jo aiemmin
korostanut useaan kertaan, että on tärkeää saattaa uudet puitteet toimintaan
mahdollisimman pian. Siksi olinkin mielissäni siitä, että Eurooppa-neuvosto kannatti
ajatustamme "nopeutetusta" lähestymistavasta ja asetti itselleen tavoitteeksi päästä
sopimukseen komission lainsäädäntöehdotuksista kesään 2011 mennessä.

On huomionarvoista, että viime syyskuussa lausutut kysymykset komission esittämistä
lainsäädäntöehdotuksista ovat nyt muuttuneet haluksi nopeuttaa kyseisten ehdotusten
käsittelyä. Nyt normaalin lainsäädäntömenettelyn on edettävä omaa rataansa tulevina
kuukausina. Luotan siihen, että yhteisön menetelmä toimii yhtä hyvin kuin aina ennenkin
ja auttaa meitä vahvistamaan talouden ohjausta ja hallintaa euroalueella ja Euroopassa.

Uskon, että päädymme tiukkoihin määräyksiin, jotka perustuvat sopiviin noudattamista
tukeviin kannustimiin, puoliautomaattiseen täytäntöönpanoon ja tehokkaisiin puitteisiin
laajemman makrotaloudellisen epätasapainon käsittelemiseksi. Tarvitsemme vahvistettua
ja ankaraa talouden ohjausta ja hallintaa luodaksemme vakaata ja kestävää kasvua, joka
on äärimmäisen tärkeää kansalaistemme työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Euroalueen pysyvä kriisinratkaisumekanismi on tämän palapelin olennainen osa. Tällä
hetkellä voimassa oleva väliaikainen mekanismi päättyy vuonna 2013. Siksi on
välttämätöntä, että siihen mennessä otetaan käyttöön jotakin uskottavaa, vankkaa, kestävää
ja välttämättömiin teknisiin tosiasioihin perustuvaa. Tästä syystä komissio on jo aloittanut
valmistelutyönsä, jotka liittyvät euroaluetta koskevan uuden mekanismin yleisiin piirteisiin.
Tätä mekanismia, jota me valmistelemme neuvotellen tiiviisti Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan kanssa, pitäisi tarkastella Euroopan unionin ja euroalueen talouden
ohjauksen ja hallinnan vahvistamiseen tähtäävän yleisen ponnistelun yhteydessä.
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Haluan tehdä selväksi, että vaikka mekanismi rahoitetaan kansallisista talousarvioista, se
pysyy "eurooppalaisena" aloitteena. Sen yhteydessä voidaan tietenkin hyödyntää komission
osaamista, riippumattomuutta ja puolueettomuutta, jotta se saadaan toimimaan.
Mekanismissa on kolme keskeistä osatekijää: makrotaloudellinen sopeutusohjelma,
rahoitusjärjestely ja yksityisen sektorin osallistuminen. Viimeksi mainittu voi saada useita
muotoja, mutta ennen kaikkea haluan tehdä selväksi, että mitä yksityisen sektorin
osallistumisesta päätetäänkään, se pätee vasta vuoden 2013 jälkeen.

Valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät yksimielisesti, että mekanismin perustaminen
edellyttää perussopimuksen muuttamista. Kun teimme Lissabonin sopimuksen viime
vuonna, kukaan ei kuvitellut, että joku ehdottaisi uusia muutoksia näin pian. Tiedämme
kaikki, että se ei koskaan ole helppo prosessi, ja me kaikki ymmärrämme siihen liittyvät
riskit. Se on yksi syy siihen, miksi selitin – Eurooppa-neuvoston kokouksessa ja jo
aikaisemmin – että meidän ei pitäisi hyväksyä sellaista perussopimuksen tarkistamista,
joka kyseenalaistaa jäsenvaltioiden äänestysoikeudet. Olen tyytyväinen siihen, että tämä
perustelu hyväksyttiin ja että tehtävä tarkistus tulee olemaan rajattu ja itse asiassa hyvin
täsmällinen.

On myös järkevää pitää prosessi mahdollisimman yksinkertaisena. Siksi haluan varoittaa
houkutuksesta yhdistää sitä muihin, asiaan liittymättömiin aiheisiin.

Mitkään näistä toimista eivät tapahdu tyhjiössä. Eurooppa-neuvoston kokous, G20-ryhmän
huippukokous, EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous Lissabonissa viime viikonloppuna:
ne ovat kaikki merkkipaaluja, osa suurempaa suunnitelmaamme palauttaa Euroopan
vakauden ja kasvun tielle. Puhumme G20-ryhmän huippukokouksesta seuraavassa
Euroopan parlamentissa käytävässä keskustelussa, joten kerron nyt hyvin lyhyesti
Lissabonissa pidetystä erittäin tärkeästä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta.

Huippukokouksen ilmapiiri oli läheinen, ystävällinen ja keskittynyt. Puheenjohtaja Van
Rompuy ja minä sovimme presidentti Obaman kanssa, että on luotava kasvua ja
työllistämistä koskeva transatlanttinen toimintaohjelma, joka sisältää sääntelyn lähentämistä
ja varhaisen vaiheen neuvotteluja esimerkiksi kilpailukyvystä ja maailmanlaajuisesta
uudistamisesta. Olemme antaneet ministereille ja komission jäsenille tehtäväksi edistää
tätä konkreettista työtä varsinkin transatlanttisen talousfoorumin puitteissa.

Maailmantalous, G20-ryhmä ja nousevan talouden maat olivat myös tärkeässä asemassa
esityslistalla. Haluan sanoa seuraavaa: Euroopan unioni kykenee saavuttamaan tavoitteensa
vain siinä tapauksessa, että me aktivoimme kaikki politiikanalat, että me hyödynnämme
suhdetta, joka meillä on kaikkiin tärkeimpiin kumppaneihimme, että me käytämme
vaikutusvaltaamme yhdennetyllä tavalla kaikilla tasoilla – kansallisesti, EU:ssa ja
maailmanlaajuisesti. Yksi asia on selvä: meillä on enemmän vaikutusvaltaa unionin
ulkopuolella, mikäli me pystymme pääsemään sopimukseen keskenämme, Euroopan
unionissa. Tässä suhteessa olen huolissani siitä, että eräät viimeaikaisemmista kannanotoista
eivät ole edistäneet yhteisen toimintamme keskittämistä ja yhtenäisyyttä.

Mielestäni talouden ohjauksen ja hallinnan suhteen tähän asti saavuttamamme edistyminen
on merkki siitä, että me voimme – kun kaikilla osapuolilla on riittävästi poliittista tahtoa
– tehdä EU:sta vaikutusvaltaisemman toimijan maailmassa kansalaistemme eduksi. Jotta
näin tapahtuisi, on selvää, että me tarvitsemme poliittista tahtoa ja tunteen yhteisestä
päämäärästä sekä EU:n toimielimissä että kaikissa jäsenvaltioissamme. Haluan vedota
teihin tänään seuraavasti: lisää yhtenäisyyttä, lisää lähentymistä, lisää yhteistä päämäärää.
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Joseph Daul,    PPE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
luin eilen sanomalehdestä mielipidemittauksesta, jonka mukaan 70 prosenttia ranskalaisista
on sitä mieltä, että kriisi jatkuu yhä ja että sitä ei ole vielä ratkaistu. Olen varma, että laajempi
Euroopassa toteutettava tutkimus tuottaisi samat tulokset.

Meidän on siksi puututtava kansalaistemme aiheellisiin huoliin. He elävät vaikeita aikoja,
eivätkä siedä hidasta ja monimutkaista päätöksentekomenettelyä EU:n ja maailmanlaajuisella
tasolla. Useat näistä ihmisistä ovat kysyneet minulta, mitä me teemme ja mitä EU tekee
heidän ja heidän perheensä hyväksi. Ihmiset ovat peloissaan. Samaan aikaan huomaan,
että yhä useammat poliitikot ja yhä useammat maat, jopa täällä Euroopan parlamentissa,
käyttävät, manipuloivat ja hyödyntävät tätä pelkoa ja ahdistusta, eivätkä esitä mitään
ehdotuksia.

Tämä populistinen lähestymistapa, joka vääristää politiikkaamme, on vakava. Haluankin
mainita, että tämä ei ole oikea tapa ratkaista todellisia ja vakavia ongelmia, joita maamme
ja EU maailmassa kohtaavat. Mielestäni poliittisten puolueiden ja parlamentin ryhmien,
jotka vastustavat tällaista populismia ja kansankiihotusta, pitäisi ottaa enemmän kantaa
asiaan.

Ei, kriisiin ei vastata karttamalla sitä tai turvautumalla protektionismiin. Ei, vallitsevaan
kriisiin ei ole nopeaa tai helppoa ratkaisua. Ei, me emme voi kääntää selkäämme
yhteisvastuullisuudelle tai ponnisteluille kaikkien maiden vahvistamiseksi globalisaation
takia, ja ymmärtää sitten lopulta, että me tarvitsemme kumppaneita ankarina aikoina.

Meidän on opittava Irlannin tapahtumista, eikä tämä ole Irlannin arvostelua, arvoisa
neuvoston puheenjohtaja ja arvoisa komission puheenjohtaja. Meidän on opittava
läksymme, koska Irlannin vaikeudet eivät johdu vain pankeista vaan myös nykyisen
hallituksen vuosien mittaan harjoittamasta vero- ja talouspolitiikasta. Kelttiläinen tiikeri,
joka oli yksin vastuussa omasta kasvustaan ja jolla on epätyypillinen verotusjärjestelmä,
hyvin vähän pankkialan sääntelyä ja kaikista muista Euroopan unionin jäsenvaltioista
poikkeavat investointeja koskevat säännöt, todistaa nyt kiinteistökuplansa puhkeamista,
kotitalouksien velkaantumista, ennätystyöttömyyttä ja pankkialan rampautumista. Irlannin
hallitus on taannut koko pankkijärjestelmän, jonka sitoumukset ovat 480 miljardia euroa,
tai kolme kertaa Irlannin BKT, mikä nostaa sen julkisen talouden vajeen 32 prosenttiin.

Nyt Irlannin hallitus on peräänkuuluttanut ja oikeutetusti saanut osakseen eurooppalaista
yhteisvastuullisuutta. Olen siitä mielissäni, ja kuten komission jäsen Rehn totesi täällä
Euroopan parlamentissa maanantaina, Irlannin pian saama apu turvaa koko euroalueen
vakauden. Onko Irlannin hallitus kuitenkaan vuosien mittaan itse osoittanut tätä
eurooppalaista yhteisvastuullisuutta, jota Dublin nyt oikeutetusti saa samoin kuin
liittyessään EU:hun?

Kuinka monta kertaa jäsenvaltiot ovat yrittäneet yhdenmukaistaa verotusta, joka on tänä
päivänä liiankin ilmeisellä tavalla euron hyvän hallintotavan perusedellytys? Joka kerralla
muutamat samat maat vastustavat sitä.

En osoita ketään sormella, mutta mielestäni meidän on aika ottaa opiksi sellaisesta
käyttäytymisestä tulevaisuutta silmällä pitäen. Kuten olen moneen kertaan sanonut täällä
Euroopan parlamentissa, kriisi merkitsee mahdollisuutta tehdä muutos. Me emme saa
arkailla muuttaa joitakin tapojamme, joilla ei ole ollut toivomaamme myönteistä vaikutusta.

Arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa-neuvoston muutama viikko sitten hyväksymät
toimenpiteet ja G20-ryhmän Soulissa sopimat suuntaviivat ovat askel oikeaan suuntaan,
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mutta ne eivät riitä. Toisin sanoen on tiedostettava yhteistyön välttämättömyys Euroopassa
ja merkittävien alueellisten ryhmittymien keskuudessa, jotta voidaan puuttua
rahoitusmarkkinoiden epävakauteen ja kaupan epätasapainoon sekä välttää valuuttasota.

Me kaikki tiedämme, että kaikissa näissä kysymyksissä maamme eivät yksinään kykene
löytämään toteuttamiskelpoista pitkän aikavälin ratkaisua 500 miljoonan eurooppalaisen
odotusten täyttämiseksi. Kuten alussa totesin, he odottavat poliitikkojensa – eli meidän
kaikkien täällä ja kotona pääkaupungeissamme – tekevän tulevaisuuteen suuntautuvia
päätöksiä.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kriisi on opettanut meille ainakin sen, että eilispäivät
ratkaisut eivät välttämättä ole huomispäivän ratkaisuja. Maksamme korkean hinnan tämän
käsittämisestä kriisin aikana, mutta maksamme vielä korkeamman hinnan, mikäli edelleen
ummistamme siltä silmämme. Kehotan EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia
muuttumaan, oppimaan poliittisia opetuksia kriisistä ja lakkaamaan hakemasta
yhteisvastuullisuutta silloin, kun se on liian myöhäistä.

Arvoisa puhemies, haluan sanoa vielä yhden asian. Tässä ei ole kyse neuvoston ja
parlamentin välisestä kamppailusta; tässä on kyse perussopimusten täytäntöönpanosta,
yhteisvastuun osoittamisesta ja yhteistyön tekemisestä. Tämän viestin haluan välittää teille,
jotta me voisimme selviytyä kriisistä kansalaistemme tähden.

Martin Schulz  , S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, kuunnellessani
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa havaitsin erilaisen äänensävyn kuin mitä komission
puheenjohtaja käytti. Neuvoston puheenjohtaja on antanut meille selonteon. Arvoisa
puheenjohtaja Van Rompuy, mikäli sallin itseni antautua sen lumoihin, voin tulla vain
siihen johtopäätökseen, että kaikki asiat ovat hyvällä mallilla. Jos taas kuuntelen
puheenjohtaja Barrosoa, saan ennemmin sen vaikutelman, että "eräät viimeaikaisemmista
kannanotoista eivät ole edistäneet yhtenäisyyttä". Näin komission puheenjohtaja totesi
neuvostosta, joka teidän kertomanne mukaan toimii täydessä yhteisymmärryksessä.

Ei, Euroopassa vallitseva todellisuus on jokseenkin erilainen. Euroopassa vallitseva
todellisuus on se, että EU on jakautunut kolmeen osaan: Saksaa ja Ranskaa edustaviin
päätöksentekijöihin, muuhun euroalueeseen ja loppuihin jäsenvaltioihin, jotka eivät kuulu
euroalueeseen ja joiden joukossa Yhdistyneellä kuningaskunnalla on erityisasema. Se on
Euroopassa vallitseva todellisuus.

Yhdistyneen kuningaskunnan erityisasemaa on myös tarkasteltava erityisesti. Merkelin ja
Sarkozyn saksalais-ranskalainen päätöksentekokumppanuus on tehnyt sopimuksen
pääministeri Cameronin kanssa. Kaikki tietävät sen, ja se on myös sanottava avoimesti.
Sopimus on seuraavanlainen: "Perussopimusta on tarkistettava vakaussopimusta varten".
"Hyvä on", Cameron sanoo, "se ei ole helppoa, koska parlamentin alahuoneessa on
takapenkkiläisiä, jotka eivät halua sitä, mutta siinä tapauksessa, että onnistun, haluan
erilaisen talousarvion". Siihen Angela Merkel ja Nicolas Sarkozy vastaavat: "Hyvä,
tehkäämme niin".

Se on Euroopassa vallitseva todellisuus. Sillä ei ole mitään tekemistä yhteisön hengen
kanssa, ja lisäksi se on lähestymistapa, joka tuhoaa Euroopan unionin yhtenäisyyden, ja
pitkällä aikavälillä se tuhoaa myös Euroopan unionin. Pelkään, että jotkut ihmiset haluavat,
että niin tapahtuu. He osoittavat sille innokkaasti suosiotaan. Kyseiset Euroopan parlamentin
jäsenet istuvat tuolla.

(Suosionosoituksia)
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Mikäli emme halua, että nämä ihmiset antavat tulevaisuudessa määräykset tällä mantereella,
meidän on johdettava Eurooppaa eri suuntaan.

(Välihuomautuksia)

Yritän jatkaa. Jäsen Langen kiihtyy aina niin helposti. Vakaussopimuksen uudistaminen
EU:ssa tehdään riippuvaiseksi sellaisen maan hyväksynnästä, joka ei edes kuulu
euroalueeseen. Angela Merkel on suostumassa perussopimuksen tarkistamiseen aikana,
jolloin kukaan täällä Euroopan parlamentissa ei osaa ennustaa, mitä Irlannissa tulee
tapahtumaan. En myöskään ole varma siitä, hyväksytäänkö Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen tarkistaminen Irlannissa yhtä kitkattomasti kuin Eurooppa-neuvoston
kokouksesta antamassanne selonteossa esititte.

Angela Merkelin mukaan yksityinen sektori on otettava mukaan. Komission jäsen Rehn,
haluan esittää teille kysymyksen, joka koskee Irlannin yksityistä sektoria. Miten oli itse
asiassa mahdollista, että Irlannin pankit läpäisivät stressitestit? Voitteko selittää sen meille?

Se mitä Angela Merkel tekee, muodostaa stressitestin eurolle. Kerron teille, mitä on tekeillä:
yksityisen sektorin osallistuminen on hyvä asia, ja on oikein, että se on osallisena. Euroopan
parlamentissa – pidän kiinni tästä – me päätimme laajan yksimielisyyden vallitessa tavasta
ottaa yksityinen sektori mukaan, nimittäin ottamalla käyttöön Euroopan laajuisen
pääomasiirtojen transaktiomaksun.

(Suosionosoituksia)

Tästä keskusteltiin lyhyesti G8-ryhmän huippukokouksessa, jossa todettiin, että "ei, me
emme halua pääomasiirtojen transaktiomaksua". Silloin me totesimme, että "hyvä on,
unohdetaan se sitten". Iltapäivällä kahvitauon aikana pääomasiirtojen transaktiomaksu
haudattiin. Se olisi ainoa tapa yksityisen sektorin saamiseksi osallistumaan siten, että se
todella vaikuttaisi kyseiseen yksityiseen sektoriin. Nyt sanotaan, että Yhdistynyt
kuningaskunta ei halua sitä. Päättääkö Yhdistynyt kuningaskunta tosiasiassa kaikesta
Euroopassa? Mitä jos ottaisimme pääomasiirtojen transaktiomaksun käyttöön ensin
esimerkiksi euroalueella, ja sanoisimme, että perimme siten yksityiseltä rahoitusalalta
maksuja euroalueella.

(Välihuomautuksia)

Minä toistan, mitä hän sanoi, jotta tulkit voivat tulkata sen teille: "yksi kansa, yksi valtakunta,
yksi johtaja". Niin tämä mies sanoi.

Lopetan pian. Kun tämä Euroopan parlamentin jäsen kävelee istuntosalissa ja huutaa "yksi
kansa, yksi valtakunta, yksi johtaja", minulla on vain yksi asia sanottavana: ne ihmiset,
jotka sanoivat näin Saksassa, ovat ihmisiä, joiden ajattelutapaa minä vastustan, mutta
uskon, että tämän herrasmiehen näkemykset ovat lähempänä kyseistä ajattelutapaa kuin
minun näkemykseni.

Joseph Daul (PPE).   – (FR) (osoittaen sanansa jäsen Bloomille) En voi hyväksyä, mitä te
sanoitte. Elämme demokraattista aikaa ja demokraattisessa järjestelmässä. Pyydän teitä
esittämään virallisen anteeksipyynnön, tai muuten me teemme virallisen valituksen. Jotkut
ihmiset ovat sanoneet vähemmän kuin te äsken – se ei ole oikein.

(Suosionosoituksia)

Hän oli lähellä lisätä, että kysymyksen ratkaisemiseksi perustetaan keskitysleirejä.
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Puhemies.   – (EN) Arvoisat kollegat, meidän on siirryttävä eteenpäin. Otan sen huomioon.
Luen teille työjärjestyksen 152 artiklan 1 kohdan: "Puhemies kehottaa jäsentä, joka häiritsee
istunnon asianmukaista kulkua tai jonka käyttäytyminen ei ole 9 artiklan asiaa koskevien
määräysten mukaista, palaamaan järjestykseen". Arvoisa kollega, pyydän teitä esittämään
anteeksipyyntönne läsnä oleville jäsenille.

Godfrey Bloom (EFD).   – (EN) Martin Schulzin näkemykset sopivat tähän yhteyteen.
Hän on epädemokraattinen fasisti.

Puhemies.   – (EN) Arvoisat kollegat, me odotimme jotain aivan muuta. Emme halua, että
keskusteluamme häiritään tuollaisella tavalla. Arvoisa kollega, kutsun teidät tapaamiseen
kanssani, ja meidän on päätettävä seuraavista toimista.

Meidän on mahdotonta keskustella tällaisessa ilmapiirissä. Arvoisa kollega, kuten näette,
istuntosalissa vastustetaan erittäin voimakkaasti teidän käytöstänne. Luen 152 artiklan
3 kohdan äidinkielelläni.

(PL) "Jos häirintä jatkuu tai jäsen rikkoo sääntöjä uudelleen, puhemies voi kieltää häntä
käyttämästä puheenvuoroa ja poistaa hänet istuntosalista istunnon loppuajaksi. Jos
rikkomus on erityisen vakava, puhemies voi turvautua jälkimmäiseen toimeen myös ilman
toista kehotusta palata järjestykseen. Pääsihteeri huolehtii viipymättä parlamentin
vahtimestareiden ja tarvittaessa turvallisuushenkilöstön avustuksella, että tällaiset
järjestyksenpidolliset toimenpiteet pannaan täytäntöön".

Jäsen Bloom, kuten näette, istuntosalissa olevien Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö
ei voi mitenkään hyväksyä käytöstänne. Minunkin on mahdoton hyväksyä käytöstänne.
Siksi minun on pyydettävä teitä poistumaan istuntosalista.

(EN) Kuten tiedätte, te voitte keskustella ja ilmaista mielipiteitänne, mutta ette saa häiritä
siten muita. Muuten me emme saa pidettyä järjestystä yllä istuntosalissa.

Guy Verhofstadt,    ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, aluksi haluan sanoa,
että mielestäni äskeinen tapaus on hyvin vakava. Olen myös sitä mieltä, että poliittisten
ryhmien on esitettävä tänään yhteinen kanta vastauksena tähän asiaan. Toivonkin, että
kaikki poliittiset ryhmät – lukuun ottamatta tietenkin kyseisen jäsenen ryhmää – tukevat
hyvin selkeällä tavalla toimia, joihin te olette ryhtynyt estääksenne tällaista tapahtumasta
enää koskaan uudelleen.

(Suosionosoituksia)

Mielestäni se, mitä jäsen Daul sanoi Irlannista – koska hän on tehnyt täydellisen analyysin
Irlannin tilanteesta – pitää täysin paikkansa. Haluan kuitenkin sanoa hänelle, että mikäli
olisimme lokakuussa 2008 rahoituskriisin alkaessa laatineet pankeille eurooppalaisen
pelastussuunnitelman, jota komissio esitti mutta jonka jäsenvaltiot torjuivat, Irlanti ei olisi
koskaan joutunut nykyisiin ongelmiin. Ehdotus hylättiin lokakuussa 2008 toteamalla, että
"ei, se ei ole tarpeen. Meillä Saksassa on tarpeeksi rahaa, jotta voimme ratkaista ongelmamme
itse". No, me näimme, mitä siitä seurasi.

Toiseksi haluan puuttua nyt käsiteltävään kysymykseen, koska siihen liittyy yhä jännitteitä.
Omasta puolestani toivon, että euron kurssi on huomenna tai ylihuomenna jälleen vakaa,
koska nyt se ei vielä ole sitä. Mielestäni se, mitä Euroopan keskuspankin pääjohtaja ja
komission jäsen Rehn eilen sanoivat, on otettava erittäin vakavasti.
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Mielestäni se, mitä Jean-Claude Trichet sanoi eilisen keskustelun aikana – jonka aikana ei
ollut kovin montaa henkilöä läsnä – on erittäin merkityksellistä. Hän sanoi, että paketti ei
riittäisi euroalueen vakauden palauttamiseen. Meillä täällä Euroopan parlamentissa on
siksi erityinen vastuu, koska me osallistumme yhteispäätösmenettelyihin kaikilla näillä
alueilla. Se on otettava vakavasti. Mikä tässä tarkalleen ottaen on ongelmana? Maailmassa
ei ole valuuttaa, jota valtio ei tukisi, yhteistä talouspolitiikkaa, strategiaa ja yhteisiä
joukkolainamarkkinoita. Meidän mielestämme euroalueella on mahdollista toimia
16 valtionhallinnon, 16 joukkolainamarkkinoiden ja 16 erilaisen talouspolitiikan puitteissa;
mielestäni tämä on se perusta, jonka puitteissa meidän on toimittava, ja se johtopäätös,
joka meidän on tehtävä. Meidän on edettävä neuvoston päätöksiä pidemmälle. Arvoisa
komission jäsen Rehn, mielestäni meidän on edettävä komission ehdotuksia pidemmälle
ja tuettava pääjohtaja Trichet'tä.

Mikäli Jean-Claude Trichet, joka sentään on vastuussa euron vakaudesta, kehottaa Euroopan
parlamenttia ja muita eurooppalaisia viranomaisia vahvistamaan pakettia, ainoa päätös,
jonka me voimme tehdä rahoitusmarkkinoiden hyväksi, on vahvistaa pakettia, yhteisöllistää,
ottaa käyttöön täysin automaattisia seuraamuksia – joita ei ole käytössä tällä hetkellä – ja
luoda euroon perustuvat joukkolainamarkkinat. Kreikan ja Saksan sekä Irlannin ja Saksan
väliset erot eivät häviä ilman yhteisiä joukkolainamarkkinoita. Oikeasti tehokas
lisäseuraamus voitaisiin myös ottaa käyttöön niitä maita varten, jotka eivät noudata
vakaussopimusta.

Lopuksi haluan todeta, että me tarvitsemme sellaista todellista talouden ohjausta ja hallintaa,
joka lisää investointeja. Mikäli Saksan hallitus peräänkuuluttaa sitä tarkoitusta varten
perussopimuksen 136 artiklan muuttamista, muutetaan sitä sitten. Tehkäämme myös se,
mikä on välttämätöntä, ja sisällyttäkäämme todellinen talouden ohjaus ja hallinta sekä
täysin automaattiset seuraamukset 136 artiklaan tulevaisuudessa. Kääntäkäämme nämä
perussopimukseen tehtävät muutokset todelliseksi tilaisuudeksi valmistella euroa
tulevaisuutta varten ottamalla käyttöön talouden ohjaus ja hallinta euroalueella ja Euroopan
unionissa.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, siinä tapauksessa,
että komissio saa ajamansa talouden ohjauksen ja hallinnan – jota tekin, jäsen Verhofstadt,
sille haette – onko kantanne se, että komissio tekee aina oikeat päätökset?

Guy Verhofstadt (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, luotan uskoakseni enemmän
Euroopan komission aikeeseen ryhtyä toimenpiteisiin niitä maita vastaan, jotka eivät
sovella vakaussopimusta, kuin neuvostoon, jossa hallitusten päämiehet ovat. Olin yhdeksän
vuotta neuvostossa, enkä koskaan nähnyt minkään maan edustajan osoittavan toista
sormella ja sanovan, että "te ette sovella vakaussopimusta".

Me näimme sen vuosina 2004 ja 2005 Ranskan ja Saksan osalta. Ne eivät soveltaneet
vakaussopimusta, eikä kumpaakaan maata vastaan kohdistettu seuraamuksia. Siksi
Euroopan komission, joka on yhteisön toimielin ja joka todella noudattaa Monnet'n ja
Schumanin menetelmää, on otettava johtoasema tässä kysymyksessä.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, juuri niin. En voinut osallistua
keskusteluun, kun te poistitte istuntosalista Yhdistyneen kuningaskunnan
itsenäisyyspuoluetta edustavan kollegamme. Haluan kuitenkin esittää vastalauseen sääntöjen
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puolueellisen täytäntöönpanon takia. Jäsen Schulz kutsui kollegaani jäsen van der Stoepia
fasistiksi täällä tässä istuntosalissa, ettekä te tehnyt mitään; anteeksipyyntöjä ei ollut
odotettavissa. Jäsen Schulzia vastaan ei ryhdytty mihinkään toimiin. Se, mitä jäsen Schulz
tekee nyt, on täysin sama...

(Puhuja jatkoi, mutta hänen mikrofoninsa suljettiin.)

Puhemies.   – (PL) Minun on lopetettava tämä keskustelu. Jos teille jäi jotain epäselväksi
siitä, mitä äsken tapahtui, voitte tulla keskustelemaan siitä kanssani. Olen valmis
keskustelemaan kanssanne. Keskustelemme siitä yhdessä.

(EN) Jäsen Farage, kuten tiedätte, pyysin myös teitä keskustelemaan eräistä erittäin tärkeistä
seikoista, ja puutuin asiaan henkilökohtaisesti teidän takianne. Kerroin teille näkökannastani,
ja se tuli teille täysin selväksi. Tältä kannalta katsottuna kysyin teiltä myös, kyseenalaistitteko
te päätökseni mitenkään.

Rebecca Harms,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
näin kireässä ilmapiirissä on melko vaikeaa puhua. Se on myös jossain määrin
havainnollistaa tilannetta, johon Euroopan unioni voisi joutua, mikäli me emme jälleen
kerran muotoile EU:n politiikkaa huolellisemmin ja päättäväisemmin. Jäsen Schulz, minun
näkemykseni on se, että ongelmana eivät ole perussopimukseen tehtävät pienet muutokset,
joita Saksa haluaa ja tarvitsee – koska rahoituskriisi ei ole luonnonkatastrofi. Ongelma on
ennemminkin se, että tässä kriisissä Eurooppa-neuvosto ja erityisesti Eurooppa-neuvoston
suurten maiden edustajat eivät enää kykene varmistamaan, että Brysselin kokouksen
myönteinen kipinä leviää yhteiskuntaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Mielestäni on
todella outoa, kuinka nopeasti tämä Eurooppa-myönteinen henki on kadonnut. Mielestäni
outoa on myös se, että kaikista maista juuri Saksa, joka hyötyi niin paljon
yhteisvastuullisuudesta kaukaisessa ja viimeaikaisemmassa yhteisessä menneisyydessämme,
ei enää kykene johdattamaan meitä pois keskustelusta, jota nykyisin leimaa itsekkyys ja
pikkumaisuus, kohti keskustelua siitä, miksi on oikein, että EU:n jäsenvaltiot ovat sitoneet
kohtalonsa niin tiiviisti yhteen, ja siitä, miksi neuvosto ja myös te, puheenjohtaja
Van Rompuy, ette enää onnistu selittämään kansalaisille, joiden epävarmuutta jäsen Daul
niin osuvasti kuvasi, miksi tästä kriisistä voidaan selviytyä vain siinä tapauksessa, että me
teemme yhteistyötä, emmekä kilpaile toisiamme vastaan. Tällaisen hengen täydellinen
puuttuminen on yksi ongelmistamme.

Toinen seikka on se, että ei ole annettu rehellistä poliittista lausuntoa siitä, että me emme
ole pelastamassa kaikkia kreikkalaisia tai kaikkia irlantilaisia – olemme kummassakin
tapauksessa pelastamassa pankkeja – ja siitä että Irlannin tapaus ei ole vain Irlannin kriisi.
Se on myös Saksan kriisi ja Yhdistyneen kuningaskunnan kriisi, vaikka te ette välttämättä
haluaisikaan kuulla tätä viestiä. Mielestäni rehellisyys tarjoaa perustan kansalaisten
taivuttelemiseksi todella tukemaan sitä, mistä Brysselissä päätetään näinä kriisin aikoina.

Kolmanneksi totean, että mielestäni jäsen Verhofstadt on täysin oikeassa. Talouden
ohjauksen ja hallinnan on nyt hahmotuttava. Me kaikki tiedämme sen. Riippumatta siitä,
kuinka usein neuvosto tai komissio ilmoittaa haluavansa ryhtyä tarvittaviin toimiin
mahdollisimman pian, hälytyskelloni soivat, koska juuri tämä Eurooppa-myönteisen
yhteisvastuun hengen puuttuminen tarkoittaa, että näihin tarvittaviin ja loogisiin toimiin
yhdentymisen edistämiseksi ei ryhdytä. On yksi asia puhua verojen polkemisesta Irlannissa.
Sen suhteen on tapahduttava muutoksia. Miten se tapahtuu, onkin eri asia. Milloin ja
minkälaisella aikataululla, on jälleen eri asia. Yleisesti ottaen jäsenvaltioiden on kuitenkin

11Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



koordinoitava veropolitiikkaansa, koska muuten asiat eivät enää suju hyvin Euroopan
unionissa.

Meidän pitäisi suhtautua vakavasti erääseen keskusteluun, koska se on asetettu tärkeään
asemaan: velkojien osallistuminen, lainan uudelleenjärjestely, myös niiden osalta, jotka
olivat suoraan kriisin aiheuttajia. Minun on sanottava teille, että minun on erittäin vaikeaa
päättää, mikä on tässä suhteessa oikein ja mikä väärin. Me tiedämme, että lähtölaskenta
on alkanut Espanjan ja Portugalin osalta. Me tiedämme, että on vain ajan kysymys, kunnes
nekin kaipaavat yhteisvastuuta ja kriisinhallintaa. En tiedä, tekisimmekö itsellemme
palveluksen, jos me nyt ottaisimme velkojat mukaan, vai olisiko nyt itse asiassa parempi
todeta, että me haluamme talouden ohjausta ja hallintaa, haluamme tiukkaa pankki-alan
sääntelyä, haluamme pääomasiirtojen transaktiomaksun tai varallisuusveroja niille, jotka
hyötyvät kriisistä. Meidän on pohdittava tätä yhdessä. Ei ole kerta kaikkiaan mitään järkeä
esittää ikään kuin tässä asiassa ei tarvitsisi tehdä mitään päätöstä. Kiitän teitä huomiostanne.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Kay Swinburne,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, kerrankin sekä
Eurooppa-neuvosto että tiedotusvälineet vaalipiirissäni Walesissa käsittelevät kahta samaa
keskeistä aihetta. Ensinnäkin sitä, miten EU selviytyy Irlannin tilanteesta, ja toiseksi sitä,
miten EU:n talousarvion umpikuja ratkaistaan. Me annamme Walesissa suurta arvoa
saamillemme EU:n varoille, ja kaikki äänestäjäni ymmärtävät, että euroalueen on oltava
vakaa. Näistä kahdesta aiheesta kuitenkin keskustellaan Cardiffissa ja Brysselissä aivan eri
tavoin.

Brysselissä Euroopan parlamentin puitteissa me käsittelemme näitä kahta aihetta erikseen.
Euroopan parlamentin ja neuvoston vastaus euron pelastamiseksi on se, että me tarvitsemme
parempaa talouden ohjausta ja hallintaa, lisää määräyksiä kansallisille hallituksille ja
täytäntöönpanoa sakkojen ja seuraamusten kautta.

Pääkaupungissani Cardiffissa – ja varmasti myös Dublinissa – me katsomme talousarvion
osalta, että vaikka jäsenvaltioiden olisi lakattava olemasta itsekkäitä ja asetettava EU
suuremmassa määrin omien tarpeidensa edelle, loppujen lopuksi on kyse siitä, miten ja
mihin veronmaksajien rahat pitäisi käyttää. Kansa tietää, että säästöpaketit ovat
välttämättömiä. Ihmisille kerrotaan päivittäin, kuinka velkaantuneita heidän maansa
tarkalleen ottaen ovat. He tietävät, että vaikeita päätöksiä on tehtävä, mutta he haluavat
myös päättää, miten heidän kovalla työllä ansaitsemansa rahat käytetään. Useille äänestäjille
on liikaa se, että heitä pyydetään antamaan vielä enemmän rahaa EU:n hankkeiden
rahoittamiseen entisestään kasvaneen EU:n talousarvion myötä aikana, jolloin heitä
pyydetään luopumaan osasta julkisen sektorin eläkkeitään, tai joissain tapauksissa jopa
osasta perushyvinvointiaan, josta he ovat tulleet riippuvaisiksi.

Se, että EU itse myöntää, että se ei ole onnistunut riittävän hyvin omien määräystensä ja
normiensa täytäntöönpanossa euroalueella, tuskin kannustaa kansalaisia antamaan sille
vielä enemmän rahaa. Näinä julkisten menojen leikkaamisen aikoina tarkastellessamme
jäsenvaltioiden talouden ohjausta ja hallintaa koskevia määräyksiä meidän on Euroopan
parlamentissa kunnioitettava jäsenvaltioiden paineita ja hyväksyttävä, että kaikkia EU:n
toimielinten kiireettömiä hankkeita pitäisi lykätä, jotta saisimme aikaan EU:n talousarvion,
jossa otetaan huomioon taloudellisesti vaikeat ajat.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)
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William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, ymmärtääkö puhuja,
että nk. EU:n varat, jotka hänen äänestäjänsä ovat hänen mukaansa saaneet, ovat
yksikertaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan omia rahoja, jotka palautetaan mutta jotka
palautetaan vain osittain ja vasta sen jälkeen, kun Euroopan unioni on kuorinut päältä
pelipankin hoitajan osansa? Ymmärtääkö parlamentin jäsen sen?

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, kuten parlamentin jäsen tietää,
ymmärrän täysin, mistä rahat tulevat ja ketkä ovat EU:n talousarvion nettomaksajia.
Äänestäjäni Walesissa näkevät kuitenkin vain sen, että he saavat investointeja tärkeisiin
hankkeisiin, koska Walesissa on itse asiassa alhaisempi BKT kuin millään muulla alueella
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siksi aion aina puolustaa vaalipiiriini osoitettua EU:n
rahoitusta.

Lothar Bisky,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, jos valtioiden ja
hallitusten päämiehet ovat sopineet pysyvän kriisinhallintamekanismin luomisesta
euroalueen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi, voin vain olla siitä mielissäni.
Puheenjohtaja Van Rompuyn talouden ohjaustyöryhmän useita kuukausia kestäneen työn
lopputuloksissa on paljon toivomisen varaa – vaikka minun näkemykseni niistä ovatkin
erilaisia. Nyt pyritään valvomaan talousarvioita mahdollisimman tiukasti pitkän aikavälin
alijäämien välttämiseksi, mutta orastava toipuminen kriisistä vaarantuu heti julkisten
menojen radikaalin leikkaamisen takia. Se ei ole pelkästään erittäin haitallista, se on
mielestäni myös järjetöntä. Näyttää siltä, että emme ole oppineet mitään vakaus- ja
kasvusopimuksesta saamistamme kokemuksista. Ei ole mahdollista määrätä lisää
sakkorangaistuksia maalle, joka jo on raskaasti velkaantunut. Avustamiskielto sekä vakaus-
ja kasvusopimus tuhoavat rahaliiton jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuullisuuden.

Saneleeko talous politiikkamme? Jälleen kerran kansalaiset joutuvat kantamaan kriisin
seuraukset. Odotettavissa on palkkojen polkemista ja sosiaalista polkumyyntiä, leikkauksia
koulutuksen alalla ja työttömyyden lisääntymistä. Se lisää entisestään kriisistä kärsivien
maiden taakkaa ja vaikeuttaa niiden toipumista. Ei ole mitään järkeä lisätä painetta
esimerkiksi Irlantia, Kreikkaa tai Portugalia kohtaan. Euroopassa vallitsevia suuria
taloudellisia eroja pitäisi ennemminkin pienentää eli me tarvitsemme talouden ohjausta
ja hallintaa. Me haluamme sosiaalisen ja oikeudenmukaisen Euroopan, joka perustuu
yhteisvastuullisuuden periaatteeseen. Politiikan etusija talouteen nähden on säilytettävä
tai palautettava takaisin.

Nigel Farage,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja
Van Rompuy on toiminut tehtävässään vuoden. Sinä aikana koko rakennelma on alkanut
sortua. Tilanne on kaoottinen. Rahat ovat loppumassa. Minun pitäisi kiittää puheenjohtaja
Van Rompuyta. Hänestä pitäisi ehkä tehdä euroskeptisen liikkeen kansikuvapoika.

Katsokaapa ympärillenne istuntosalissa tänä aamuna, puheenjohtaja Van Rompuy. Katsokaa
näitä kasvoja. Näette pelkoa. Näette suuttumusta. Vanha Barroso-parka näyttää siltä kuin
olisi nähnyt aaveen. He alkavat ymmärtää, että peli on menetetty. Siitä huolimatta
pyrkiessään epätoivoisesti säilyttämään unelmansa he haluavat poistaa järjestelmästä
loputkin jäljellä olevat demokratian rippeet. On aika selvää, että kumpikaan teistä ei ole
oppinut mitään. Puheenjohtaja Van Rompuy, kun te itse sanotte, että euro on tuonut meille
vakautta, voisin kai onnitella teitä siitä, että teillä on huumorintajua. Eikö tässä kuitenkin
ole kyse vain bunkkerimentaliteetista?

Kiihkomielisyytenne on tullut esiin. Totesitte, että on valheellista uskoa siihen, että
kansallisvaltio voisi olla olemassa 2000-luvun globalisoituneessa maailmassa. Se saattaa
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olla totta Belgian tapauksessa – siellähän ei ole ollut hallitusta puoleen vuoteen – mutta
meidän muiden osaltamme unionin jokaisessa jäsenvaltiossa (ehkä tämä on syy siihen,
että näemme kasvoilla pelkoa) ihmiset sanovat yhä useammin: "Me emme halua sitä lippua,
me emme halua hymniä, emme halua tätä poliittista luokkaa. Me haluamme, että koko
homma heitetään historian roskakoriin".

Koimme kreikkalaisen tragedian aikaisemmin tänä vuonna, ja nyt meillä on edessämme
Irlannin tilanne. Tiedän, että se johtuu paljolti Irlannin poliitikkojen tyhmyydestä ja
ahneudesta. Heidän ei olisi ikinä pitänyt liittyä euroalueeseen. He kärsivät alhaisista koroista,
epäaidosta noususuhdanteesta ja valtavasta vararikosta. Miettikää, miten te vastaatte heille.
Kun heidän hallituksensa on kaatumassa, heille sanotaan, että olisi sopimatonta järjestää
parlamenttivaalit. Itse asiassa komission jäsen Rehn sanoi, että heidän on päätettävä ensin
talousarviostaan, ennen kuin he saisivat järjestää parlamenttivaalit.

Keitä te oikein luulette olevanne? Te olette todellakin hyvin vaarallisia ihmisiä.
Pakkomielteenne eurovaltion luomisesta tarkoittaa, että te voitte huoleti tuhota
demokratian. Näytätte olevan iloisia siitä, että miljoonat ihmiset ovat työttömiä ja köyhiä.
Lukuisten miljoonien on kärsittävä, jotta teidän eurounelmanne voi jatkua.

Se ei tule onnistumaan, koska Portugali on seuraavana vuorossa. Portugalilaisten velan
taso on 325 prosenttia BKT:sta, joten he ovat luettelossa seuraavana. Sitten ennustan, että
Espanja on seuraava. Espanjan apupaketti olisi seitsemänkertainen Irlantiin verrattuna, ja
sillä hetkellä kaikki avustusrahat olisivat mennyttä. Mitään ei olisi enää jäljellä.

Se on vielä taloustiedettäkin vakavampaa, koska jos te ryöstätte ihmisiltä heidän
identiteettinsä, jos te ryöstätte heiltä demokratian, heille ei jää jäljelle kuin nationalismi ja
väkivalta. Voin vain toivoa ja rukoilla, että markkinat tuhoavat eurohankkeen, ennen kuin
se oikeasti tapahtuu.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, nykyisen
rahoituskriisin voittamiseksi meidän on tehtävä perustavaa laatua olevia muutoksia EU:n
taloudelliseen vastuuseen: lisättävä talouden kurinalaisuutta sekä talouspolitiikan valvontaa
ja kehitettävä kriisinhallinnan koordinointia. Vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistaminen
johtaisi väistämättä taloudellisen vastuun lisääntymiseen.

Perättäiset seuraamukset voitaisiin ottaa käyttöön julkisen talouden valvontaprosessin
varhaisessa vaiheessa, ja alijäämää koskeva peruste sekä julkinen velka otettaisiin huomioon.
Uusi kriisinhallintamekanismi tarkoittaa muun muassa sitä, että esimerkiksi pankit ja
vakuutusyhtiöt voidaan asettaa vastuuseen. Kehotan näitä laitoksia toimimaan
vastuullisemmin veronmaksajia kohtaan.

Haluan sanoa vielä yhden asian Cancúnin ilmastokokouksesta. EU haluaa puhua yhdellä
äänellä. Nämä vaikeat ajat tarjoavat erityisesti tilaisuuden investoida esimerkiksi uusiutuviin
energialähteisiin ja energiatehokkuuteen, mikä parantaisi ympäristön tilaa ja olisi hyväksi
kasvupolitiikallemme.

Marianne Thyssen (PPE).   – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, hyvät parlamentin jäsenet,
pankkikriisin, talouskriisin ja julkisen talouden kriisitilanteiden myötä olemme viimeisten
kahden ja puolen vuoden aikana todellakin oppineet ja kokeneet enemmän kuin koskaan
siitä, mitä kriisit ovat. Tähän mennessä etenkin EU:n tason viranomaisten toimet ovat
olleet hyviä. Euron olemassaolo ja vastustuskyky sekä Euroopan keskuspankin täsmälliset
toimet ovat estäneet tilannetta kärjistymästä. "Yhtenäisyys on voimaa". Näin olemme
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oppineet Euroopassa, ja yhteisvastuu toimii. Nykyinen tilanne kuitenkin osoittaa, että
meidän on jatkettava rakenteellisia mukautuksia ja että meidän on todellakin pyrittävä
talouden ohjaukseen ja hallintaan. Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, vaikka
euro tuudittikin meidät pitkään uneen, meidän on pidettävä kriisin vakavuutta herätyksenä,
jotta voimme tulevaisuudessa hyödyntää täysimääräisesti eurooppalaista vahvuuttamme.
Rahoitusala, julkiset talousarviot ja julkinen velka sekä makrotalouden epätasapainon
korjaaminen vaativat ankaria määräyksiä ja riittäviä valvontamekanismeja. Niitä tarvitaan
luottamuksen palauttamiseksi, kilpailukyvyn tehostamiseksi, talouskasvun edistämiseksi
sekä työpaikkojen ja vaurauden lisäämiseksi. Toivon, että ankarat toimenpiteet eivät lannista
ketään siksi, että jäsenvaltiot esittävät Euroopan unionin mörkönä, koska totuus on, että
jäsenvaltiot tarvitsevat ulkoista painostusta, ehkä jopa mörköä, koska ne eivät selviä
tehtävästä yksin globalisaation aikana. Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja,
lukemamme päätelmät, jotka ovat erittäin suurelta osin teidän ohjaustyöryhmänne
aikaansaannosta, saattavat unionin välttämättömien rakenneuudistusten tielle, ja siinä
suhteessa olemme niihin tyytyväisiä. Minulla on kuitenkin kaksi kysymystä. Ensimmäinen
koskee sitä, että yli puolet talouden ohjausta ja hallintaa koskevasta paketista edellyttää
yhteispäätösmenettelyä. Kuitenkin te pyydätte, että päätöksenteossa käytettäisiin
nopeutettuja menettelyjä. Mahdatteko te siinä tapauksessa jättää talous- ja rahoitusasioiden
neuvostolle (Ecofin) riittävästi liikkumavaraa neuvotella Euroopan parlamentin kanssa ja
antaa parlamentille mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon täysipainoisesti, koska
sitä me haluamme. Toinen kysymykseni koskee sitä, että Eurooppa-neuvosto vastustaa
seuraamusjärjestelmän automaattisuutta: ei tarkisteta perussopimusta, ei avata Pandoran
lipasta. Toisaalta te kuitenkin itse ehdotatte perussopimuksen tarkistamista pysyvän
kriisinhallintamekanismin perustamisen mahdollistamiseksi – mekanismin, jota me
tarvitsemme. Ihmettelen, mitä Pandoralle silloin tapahtuu. Kiitän vastauksistanne jo
etukäteen.

Puhetta johti
varapuhemies  Libor ROUČEK

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, olemme varmasti kaikki samaa mieltä
siitä, että valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat äärimmäisen kiireisiä naisia ja miehiä.
Siksi mielestäni onkin hyvin hämmentävää, että he kokoontuvat noin kolmen kuukauden
välein ja tuhlaavat suunnattomasti aikaa ja rahaa päättääkseen hyvin vähän kriisiin liittyvistä
toimenpiteistä, mitä Irlannin äskettäiset tapahtumat voimakkaasti korostavat.

Otetaan esimerkiksi ajatus pääomasiirtojen transaktiomaksusta. Se oli esityslistalla
maaliskuun, kesäkuun ja lokakuun huippukokouksessa. Niistä jokaisessa neuvosto siirsi
asian käsittelyn seuraavaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Nyt sen käsittely on siirretty
joulukuussa pidettävään neuvoston kokoukseen ja luultavasti sitäkin pidemmälle, hamaan
tulevaisuuteen. Meidän on otettava pikaisesti suuri harppaus eteenpäin talouden ohjauksen
ja hallinnan suhteen; me tarvitsemme näkemyksiä ja toimia, keskinäistä yhteisvastuullisuutta
ja tiivistä koordinointia. Niiden sijaan saamme aikaan vain hämmennystä, epäröintiä ja
keskinäistä epäluottamusta, joka johtaa vakauden sijasta pysyvään epävakauteen.

Eräät asiat ovat selviä. Vakaus- ja kasvusopimuksen tiukentaminen entisestään ei
ensinnäkään riitä. Mikä pahinta, on olemassa huomattava vaara, että uusi järjestelmä
sellaisena kuin sitä on ehdotettu vahvistaa loppujen lopuksi suhdanteita ja vaikuttaa siten
kielteisesti kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Toiseksi talous- ja rahaliitosta on tehtävä
paljon tehokkaampi todella tasapainotetun ja vaikuttavan talouspolitiikan koordinoinnin
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avulla, ei vain valvonnan ja seuraamusten avulla. Kolmanneksi, tavalla tai toisella on luotava
yhteinen velanhoitojärjestelmä edes osalle julkisesta velasta – ehkä korkeintaan
60 prosentille BKT:sta.

Tällaisen euro-obligaatiojärjestelmän taloudelliset edut ovat valtavia ja selviä. Arvoisa
puheenjohtaja Van Rompuy, olette todistettavasti sanonut, että ette pidä poliitikoista, joilla
on näkemystä. Uskon teidän suosivan käytännön toimia: ymmärrän sen. Mielestäni voitte
nyt alkaa toimia yhdistääksenne nämä kaksi. Toivon, että tie on selvä ja että pääomasiirtojen
transaktiomaksu ja tasapainoinen talouspolitiikan koordinointijärjestelmä ulottuvat pelkkää
valvontaa ja yhteistä velanhoitoa pidemmälle. Puheenjohtaja Van Rompuy, mielestäni nyt
on aika näkemyksille ja toimille.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, on yksi asia, joka myös
kansalaisten on ymmärrettävä: Euroopan unioni ei ole velkaantunut. Puhumme täällä
jäsenvaltioiden velkakriisistä. Euroopan unioni on Euroopan ainoa poliittinen taso, jolla
ei ole velkaa. Haluaisin sen myös pysyvän sellaisena. Euro on kuitenkin liittänyt kohtalomme
yhteen. Siinä suhteessa jäsen Harms ja jäsen Schulz oikeutetusti valittelivat eurooppalaisen
hengen puutetta. Deauville oli erehdys. Yhdistynyt kuningaskunta on kiristänyt Saksaa ja
Ranskaa. Komission on määrättävä seuraamuksista, ei valtionvarainministereiden.
Puheenjohtaja Van Rompuy, seuraamusten automaattinen luonne ennaltaehkäisevässä
vaiheessa uhrattiin Deauvillessä. Valtiovarainministereiden on jälleen tehtävä päätös. Nämä
olivat aikaisemmin vastuussa rahoituskriisin käynnistämisestä ja jäsenvaltioiden
velkakriisistä.

Mitä talouden ohjaus ja hallinta tarkoittaa? Kaikki puhuvat talouden ohjauksesta ja
hallinnasta, mutta mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa? Haluammeko todella, että Euroopan
unioni puuttuu työmarkkinoidemme ja sosiaalipolitiikkamme yksityiskohtiin? Asiaan
liittyy suuri kysymysmerkki. Oikeudellisen kehyksen säätäminen yrittäjyydelle, kasvun
edistäminen, ne ovat kaikki hyviä toimia, mutta ennen kaikkea jäsenvaltioiden julkisen
talouden saattaminen jälleen kuntoon – se tässä on haaste. Siksi EU-ohjausjakso on niin
tärkeä, ja siksi se on toteutettava.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149  artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Jäsen Graf Lambsdorff, tehän olette Saksan Vapaan
demokraattisen puolueen liittovaltiotason toimeenpanevan komitean jäsen. Väitättekö,
että Deauville oli erehdys myös puolueenne puheenjohtajan ja Saksan liittotasavallan
varaliittokanslerin mielestä, vai onko se teidän oma mielipiteenne? Voimmeko pitää sitä
Saksan Vapaan demokraattisen puolueen näkemyksenä vai pelkästään jäsen Graf
Lambsdorffin näkemyksenä?

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, tietenkin vastaan
mielelläni kysymykseen. Jäsen Schulz on myös Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen
puheenjohtajiston jäsen. Myös hän antaa täällä silloin tällöin lausuntoja, jotka eivät
välttämättä ole täysin yhteneväisiä. Haluan kuitenkin sanoa yhden asian: olisin kiitollinen
jäsen Schulzille, jos hän voi kertoa minulle, kuka Saksan Vapaasta demokraattisesta
puolueesta oli läsnä Deauvillessä. Annoimme suhteellisen selkeän lausuman tästä
huippukokouksen lopussa.

Mielestäni arvostelimme täysin selkein sanoin keskeistä seikkaa eli luopumista seuraamusten
automaattisesta luonteesta ennaltaehkäisevässä vaiheessa. Mikäli saamme muutoksen
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perussopimukseen, tämä korjataan jälkikäteen. Deauvillessä tehty päätös oli kuitenkin
selvästi virhe.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Arvoisa puhemies, viimeisten 25 vuoden ajan
liian useat jäsenvaltiot ovat noudattaneet talouskasvun mallia, joka on pääasiassa perustunut
velkaan – sekä julkiseen että yksityiseen velkaan. Ongelma on se, että tämä velka tuki
etupäässä rahoitusalan keinottelua ja kulutusta ennemmin kuin investointeja juuri silloin,
kun muu maailma, esimerkiksi Kiina, Brasilia ja Intia, alkoi investoida. Historiankirjoissa
aikanaan ehkä luonnehditaan tätä hetkeksi, jolloin Eurooppa todella joutui eksyksiin.

Asian ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Tietenkin me tarvitsemme EU:ssa vahvaa talouden
ohjausta ja hallintaa, mutta ensin meidän on huolehdittava tämän velan aiheuttamasta
tuhosta. Jos kuvittelemme voivamme ratkaista ongelman yksinkertaisesti julkisia menoja
leikkaamalla, suljemme silmämme todellisuudelta. Emme selviydy kriisistä, mikäli emme
toteuta velkajärjestelyjä ja laadi uutta aikataulua velanmaksulle siltä osin kuin se on ylittänyt
kestävän tason, eivätkä velalliset voi realistisesti maksaa sitä takaisin.

Meillä on oltava selkeä kuva asioista. Sekä velalliset että velkojat ovat vastuussa velan
kertymisestä. Velalliset lainasivat ja elivät yli varojensa, mutta velkojat myönsivät lainaa
vastuuttomasti huomattavien ja riskittömien voittojen toivossa, koska veronmaksajat
tietenkin aina auttaisivat heitä selviytymään.

Siksi sekä velallisten että velkojien on osallistuttava ponnisteluihin. Mikäli emme varmista,
että näin tapahtuu, tuomitsemme itsemme Japanin kaltaiseen tilanteeseen eli ajamme
Euroopan unionin lamaan. Mielestäni tämän mantereen kansalaiset ansaitsevat paljon
parempaa.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, keskustelemme nyt talouden ohjauksesta
ja hallinnasta. Useissa maissa eri puolilla Eurooppaa, myös minun kotimaassani, eletään
vaikeita taloudellisia aikoja. Tänä viikonloppuna EU ja Yhdistynyt kuningaskunta päättivät
antaa tukea Irlanninmeren toisella puolella asuville ystävillemme. Euroopan parlamentin
ei pidä nyt sortua nimittelyyn tai sormella osoitteluun. Nyt on aika oppia virheistämme ja
tehdä parempia päätöksiä tulevaisuudessa.

Viime viikolla, keskellä marraskuuta, Kreikka tarkisti kolmatta kertaa joulukuista
vuositilinpäätöstään. Toivottavasti se oli jo viimeinen kerta. Tämä jos mikä oli hyvä syy
sille, että maiden on varmistettava parempi tilinpito ja ennusteiden laatiminen.

Eurooppa-neuvosto on edennyt paljon laatiessaan yksityiskohtaisia suunnitelmia tiedon
jakamiseksi EU-ohjausjakson aikana. Se on toteutettava käytännössä. Kyllä, meidän pitäisi
jakaa hyviä käytäntöjä eri maiden välillä. Meidän pitäisi myös tunnustaa, että kaikki maat
eivät ole samanlaisia ja että hyvään talouden ohjaukseen ja hallintaan voidaan päästä eri
tavoin, mutta siitä on etua kaikille.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Arvoisa puhemies, kun IMF, Euroopan keskuspankki
ja komissio ottavat käyttöön työläitä ehtoja, on selvää, että Irlannissa tehdään miljardien
eurojen leikkauksia. Työpaikkoja menetetään, julkisia palveluja vähennetään merkittävästi
ja matalapalkkaisten tuloveroa nostetaan. Pankit saavat voittonsa, kun taas köyhät, sairaat,
eläkeläiset ja muut heikossa asemassa olevat ryhmät ovat häviäjiä tässä kaikessa. Kyse ei
ole EU:n antamasta avusta, ja siksi vastustamme sitä voimakkaasti.

Sen sijaan, että Irlannin hallitus olisi pyrkinyt saamaan valtuudet leikkausten toteuttamiseen
IMF:n ja EU:n käytyä läpi tilikirjat, se päätti, että vaaleja ei järjestetä, ennen kuin talousarvio
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on hyväksytty. Olisi ollut toinenkin toimintatapa, mutta Irlannin hallitus päätti olla
noudattamatta sitä. Se päätti toimia pankeissa olevien ystäviensä eduksi eikä tavallisten
irlantilaisten eduksi.

Mario Borghezio (EFD). -    (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan
keskuspankin pääjohtajan Trichet'n korvia täytyy todella kuumottaa, kun tämä keskustelu
jatkuu. Jos olisimme antiikin Rooman senaatissa, joku senaattoreista varmaankin nousisi
ylös toogassaan ja sanoisi hänelle: "Quousque tandem abutere, Trichete, patientia nostra?" –
Kuinka kauan, Trichet, aiot käyttää hyväksi kärsivällisyyttämme?

Itse asiassa meidän on kysyttävä itseltämme, onko euron lakkauttamisen välttäminen oikea
menettelytapa – se on erittäin vaikea tehtävä – vai pitäisikö sen sijaan estää euron
pelastaminen, jotta se ei tuhoaisi jäsenvaltioidemme talouksia sen jälkeen, kun Romano
Prodin ynnä muiden euromyönteinen politiikka on tuhonnut teollisuutemme, erityisesti
pienet ja keskisuuret yritykset, esimerkiksi Padaniassa, ja tuonut mukanaan vain
irtisanomisia ja työttömyyskorvauksia.

Miksi kriisistä selviytymässä olevilta mailta pitäisi nylkeä lähes 100 miljardia euroa Irlannin
pelastamiseksi? Sen 12,5 prosentin yritysvero on tähän asti antanut epäoikeudenmukaisen
kilpailuedun muihin maihin nähden.

Missä Euroopan talouden ohjaus ja hallinta oli silloin, kun Anglo Irish Bank -pankki
kuukausi stressitestien läpäisemisen jälkeen syöksyi 8 miljardin euron alijäämään? Missä
oli pääjohtaja Trichet? Onko varmaa, että Irlannin pelastusohjelma ei ole Maastrichtin
sopimuksen vastainen? Onneksi Saksassa on perustuslakituomioistuin, joka ilmoittaa, että
toisen maan alijäämän sisällyttäminen Saksan tilinpitoon on perustuslain vastaista. Niinpä
on aika sanoa hei hei euro, hei hei euro.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, olen kuullut täällä paljon Deauvillen
päätöstä koskevaa arvostelua. Kaikki kuitenkin tietävät, että ohjaustyöryhmänne edellisen
kokouksen alussa oli vielä 20 kohtaa käsittelemättä, puheenjohtaja Van Rompuy. Koska
ne kuuluvat yksimielisyysperiaatteen piiriin, ratkaisu oli löydettävä. Kaikki tietävät tämän.
Kaikki tietävät myös, että kaksi suurinta jäsenvaltiota, Saksa ja Ranska, rikkoivat vakaus-
ja kasvusopimusta vuonna 2004, vaikka tuolloin Saksassa oli sosiaalidemokraattien ja
vihreiden liittohallitus, kuten me myös tiedämme. Jäsen Schulzin ärhentely on siksi täysin
aiheetonta.

Jos toteamme tänään, että kasvu- ja vakaussopimuksella pitäisi olla enemmän tehoa,
ensimmäinen edellytys on, että jäsenvaltiot lopultakin noudattavat sitä. Miksi sillä pitäisi
olla enemmän tehoa, jos kukaan ei noudata sitä? Sopimuksen noudattaminen on ollut
puutteellista. Meillä on kuusi lainsäädäntöehdotusta, joista kaksi on neuvoston asetuksia
ja neljä neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteisiä asetuksia. En yksinkertaisesti ymmärrä,
miksi jotkut valittavat. Me voimme vaikuttaa asiaan yhteispäätösmenettelyssä. Ryhmäni
puolesta voin todeta, että me tuemme komission ehdotuksia tällä alueella. Sitten
neuvottelemme asiasta uudelleen neuvoston kanssa. Tämä on tosiasia. Miksi me olemme
niin vaatimattomia ja loukkaamme kolmansia osapuolia, jotka ovat osa
lainsäädäntömenettelyä, sen sijaan, että käyttäisimme omia oikeuksiamme.

Haluan myös sanoa muutaman sanan perussopimukseen tehtävien tarkistusten
välttämättömyydestä. Mielestäni perussopimus venytettiin äärirajoilleen 9. toukokuuta.
Nyt edellytetään tukipaketin oikeutusta 122 artiklan mukaisesti. Mielestäni on virhe, että
jäsenvaltiot eivät halua sitä siksi, että komissio ja parlamentti voisivat siinä tapauksessa
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osallistua asiaan. 136 artiklan tarkistaminen ei riitä; me tarvitsemme ennemmin vankan
oikeusperustan tukipaketille, ja silloin kaikki muut kysymykset ratkeavat itsestään.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, olkaamme rehellisiä. Valtionvelkaa
koskeva yhteisvastuumekanismi ei ole toiminut eikä toimi, Kreikan velan hinta ei ole
laskenut, Irlanti on taloudellisessa sekasorrossa ja velkaongelman leviämistä ei ole
pysäytetty. Kun menettely luotiin, oli jo liian myöhäistä. Se on hallitustenvälinen, mutta
sen olisi pitänyt olla toisessa muodossa siitä lähtien, kun euro alun perin luotiin.

Komission puheenjohtaja ehdottaa nyt järjestelmän lujittamista. Ehdotetuista välineistä
kolmanneksessa esitetään kuitenkin yksityisen sektorin osallistumista. Olemme jo kuulleet
liittokansleri Merkelille tehdyn ehdotuksen, ja markkinat nousivat huimasti tuon
ennenaikaisen ja huonosti ajoitetun ilmoituksen tuloksena. Euroopan parlamentti käyttää
kaikkea toimivaltaansa ja noudattaa suurinta vastuuta ja yhteistyön henkeä
yhteispäätösmenettelyssä, joka liittyy talouden ohjausta ja hallintaa koskevaan
lainsäädäntöpakettiin. Se ei kuitenkaan aio uhrata sitä kiireellisyyden ja nopeuden edessä
asettamalla laadun toiselle sijalle. Siksi haluan tehdä selväksi, että Euroopan parlamentti
osallistuu aktiivisesti, mutta valtionvelan ratkaisemisen kaltaisesta vakavasta kysymyksestä
ei voida päättää kuin vähäpätöisestä asiasta tai ilman Euroopan suuren yleisön ja sen
edustajien osallistumista; nämä kaksi tekijää kulkevat käsi kädessä.

Lopuksi totean, että me eurooppalaiset tarvitsemme selkeän eurooppalaisen vision kriisin
aikana. Tarvitsemme eurooppalaisen mekanismin valtionvelan vakauttamiseksi.
Euro-obligaatiot on laskettava liikkeeseen, ja euroaluetta on suojeltava kestävällä tavalla
eurooppalaisten – ei hallitustenvälisten – järjestelmien avulla. EU:n talousarviota on
vahvistettava, koska emme voi jatkaa yhdellä prosentilla EU:n talousarvion tasosta, ja
kasvun ja todellisen lähentymisen pitäisi olla EU:n ensisijaisten poliittisten tavoitteiden
ytimessä. Komission ja uuden puheenjohtajan on pidettävä kiinni tästä
toimintasuunnitelmasta. Komission puheenjohtaja ei voi olla vastuussa Ecofin-neuvostolle.
Tämä meidän on osoitettava Euroopan suurelle yleisölle.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, euroalueella vallitseva kriisi on
tosiasia. Osoitus tilanteen vakavuudesta ovat ponnistelut, joita jopa tehdään suuren
vastustuksen vallitessa hyväksytyn Lissabonin sopimuksen määräysten muuttamiseksi.
Toisaalta on helppo ymmärtää Saksaa ja Ranskaa, jotka eivät halua maksaa Kreikan tai
Irlannin ja kenties muiden maiden kriisistä. Toisaalta pitäisi kiinnittää huomio
ennakkotapaukseen, joka liittyy Lissabonin sopimuksen voimaantuloon. Periaatteessa sen
oletettiin kehittävän Euroopan unionin toimintaa. Aivan selvästi on käynyt juuri
päinvastoin.

Koska meidän on pakko tarkistaa Lissabonin sopimusta, tämän ei pitäisi koskea vain
euroalueeseen liittyviä kysymyksiä vaan myös muita vaikeuksissa oleviin institutionaalisiin
mekanismeihin liittyviä kysymyksiä. Useat taloustieteilijät sanovat, että Kreikan kriisi ei
koskisi koko EU:ta, jos Kreikka olisi säilyttänyt oman valuuttansa, jonka vaihtokurssia olisi
alennettu tuntuvasti. Tämä osoittaa, että kansalliset valuutat olisivat tuoneet unionille
enemmän vakautta kuin mitä euroalue on tuonut.

Mario Mauro (PPE).    – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan esittää
poliittisen arvion siitä, mitä tämän keskustelun aikana on sanottu.

Aivan oikeutetusti me tärkeimpien eurooppalaisten poliittisten perheiden jäsenet
arvostelemme euroskeptikkoja, koska he eivät usko EU:hun. Mielestäni todellinen ongelma
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on kuitenkin se, että ehkä emme itse usko EU:hun. Siksi emme voi syyttää euroskeptikkoja
siitä, mikä on tosiasiassa oma velvollisuutemme. Me olemme tärkeimmät eurooppalaiset
poliittiset perheet, ja me olemme aina pitäneet kiinni voimakkaista, kunnianhimoisista
eurooppalaisista ihanteista. On kuitenkin tosiasia, että kaikki hallitukset, jotka ovat
poliittisten perheidemme ilmentymiä, laittavat kapuloita rattaisiin päivittäin, jotta nämä
mahtavat poliittiset hankkeet voidaan toteuttaa. Siksi useissa tapauksissa ne sanovat päivällä
haluavansa tehdä jotakin, joka sitten peruutetaan yön aikana.

Tämä asettaa harteillemme lisää vastuuta, koska jos me emme kykene ohjaamaan tiettyjen
hankkeiden toteuttamista keskustelun loppuun euro-obligaatioista – ollakseni tarkka –
Euroopan unionin obligaatioiden liikkeeseenlaskuun, on hyvin vaikeaa selittää kansalaisille,
että olemme samat puolueet, jotka kotona syyttävät EU:ta kaikesta ja sanovat, että
kykenemme selviytymään kriisistä vasta sitten, kun EU on leikannut menojaan.

Mielestäni tässä on kyse perusvastuusta. Sen unohtaminen johtaa siihen, että eurooppalaisen
hankkeen todellinen luonne unohdetaan, ja me menetämme uskottavuutemme vain tyhjiä
istuntosaleja ja tyhjiä vaaliuurnia vastaan, kunnes vain 40 prosenttia kansalaisista osallistuu.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, mikäli viimeisimmässä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa tehdyistä päätöksistä voidaan tehdä yksi keskeinen
päätelmä, se on seuraava: he eivät onnistuneet taivuttelemaan markkinoita, he eivät
onnistuneet rauhoittelemaan markkinoita. Koska ensimmäinen ja viimeinen sana kuuluvat
nykyisin markkinoille, meidän on kysyttävä itseltämme miksi.

Johtuuko se kenties – talousarvion kurinalaisuutta koskevien erittäin ankarien määräysten
ohella – siitä, että markkinat ymmärtävät, että me pikemminkin laajennamme taloudelliseen
ja poliittiseen yhteenkuuluvuuteen liittyvää kuilua euroalueella sen sijaan, että puuttuisimme
siihen?

Johtuuko se kenties käsittelystä, jonka yksi valtioiden ryhmä varasi asialle, joka oli – muiden
asioiden ollessa samanarvoisia – oikea ajatus pysyvän kriisinhallintamekanismin luomisesta?
Tämä käsittely näytti kumoavan mekanismin lisäarvon käytännössä, ja lähetti siten väärän
viestin markkinoille ja asetti meidät vaaraan, että saisimme lopulta mekanismin, joka olisi
itsestään toteutuva ennustus hallitusta konkurssista.

Jos me todella haluamme ottaa yksityisen sektorin mukaan jakamaan taakkaa, miksi me
itsepintaisesti kieltäydymme etenemästä ja hyväksymästä transaktiomaksua EU:n tasolla?

Miksi me emme voi ymmärtää, että talousarvion kurinalaisuutta koskevien määräysten
tiukentamisen ja pysyvän kriisinhallintamekanismin välillä on merkittävä kuilu? Kuilu,
jonka me voisimme kuroa umpeen, jos me päättäisimme vakavasti harkita yhteisen
mekanismin luomista hallinnoimaan osaa jäsenvaltioiden velasta laskemalla liikkeeseen
euro-obligaatioita.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan sanoa, että
yksittäisissä jäsenvaltioissa kilpailukykyä koskevat pitkän aikavälin olosuhteet eroavat
toisistaan vielä vuosia. Epätasapainon rakenteelliset syyt pysyvät, ja talouden ohjaus ja
hallinta on yhä melko heikkoa kuin keskeneräisessä prosessissa.

Tässä yhteydessä on äärimmäisen tärkeää, että komissio testaa pikaisesti – ensimmäisen
vuotuisen kasvuselvityksen yhteydessä käynnistettäessä vuoden 2011 EU-ohjausjakso –
mahdollisimman monta uuden talouden ohjauksen ja hallinnan osatekijää, erityisesti
tulostaulun merkityksen ja toimintavalmiuden.
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Toiseksi ymmärrän, että täysin automaattisten seuraamusten järjestelmä vaatisi
perussopimuksen muuttamista ja että ehdotettu järjestelmä tarjoaa meille liikkumavaraa
vain perussopimuksen puitteissa. Siksi uskon, että komissio ja neuvosto tekevät kaikkensa
välttääkseen ylimääräisiä käsittelyvaiheita, jotka viivästyttäisivät menettelyä tarpeettomasti.

Kolmanneksi EU:n talouden tila ei ole yksinkertaisesti kansallisten tilanteiden summa.
Lisäksi, koska järjestelmä perustuu niiden yksittäisten jäsenvaltioiden tunnistamiseen,
jotka eivät käyttäydy asianmukaisesti, heikon käyttäytymisen korjaamisella voi olla kielteisiä
ulkoisvaikutuksia.

Erityisesti epätasapainon käsittely voi vaikuttaa euroalueen muihin jäsenvaltioihin ja
muuhun unioniin. Nämä mahdolliset vaikutukset on otettava huomioon yksittäisissä
käsittelyissä, jotta koko unionin talouden tila kohentuisi.

Lopuksi ymmärrän, että talouden ohjausta ja hallintaa koskevien ohjeiden täydellinen ja
perusteellinen vaikutustenarviointi vaatisi aikaa, jota meillä ei ole. Tässä auttaa se, että
viimeisten kahden vuoden aikana komissio on saanut runsaasti seikkaperäistä tietoa ja
käsityksen unionin 27 taloudesta. Siksi haluan nyt pyytää kahta toimenpidettä. Varmistakaa
kaikki sisäisen ja ulkoisen epätasapainon välisten tekijöiden ja suhteiden vertailukelpoisuus.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

(Istunto keskeytettiin.)

5. Tervetulotoivotukset

Puhemies.   – (EN) Hyvät kollegat, toivotan tervetulleeksi ETA- ja EFTA-maiden
parlamenttien valtuuskunnan eli kollegamme Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta sekä
tarkkailijat Sveitsin liittokokouksesta, jotka ovat virallisella lehterillä.

Minulla on ilo toivottaa valtuuskunta tervetulleeksi Strasbourgiin ja Euroopan parlamenttiin,
jossa he osallistuvat Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean 35. kokoukseen
tänään ja huomenna. Toivon, että Euroopan talousalueen parlamentaarisen sekakomitean
vakiintunut työ on tällä viikolla hedelmällistä ja myötävaikuttaa tehostettuun
parlamentaariseen yhteistyöhön sekä demokraattisen parlamentaarisen valvonnan
varmistamiseen Euroopan talousalueella. Tervetuloa, arvoisat kollegat.

6. Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. lokakuuta 2010) päätelmät ja talouden
ohjaus ja hallinta (jatkoa keskustelulle)

Puhemies.   – (EN) Jatkamme nyt keskustelua Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29.
lokakuuta) päätelmistä sekä talouden ohjauksesta ja hallinnasta.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Arvoisa puhemies, tämänpäiväistä keskustelua
kuunnellessa erottuu yksi asia, nimittäin talouden ohjausjärjestelmä, joka on iso ja tärkeä
asia lähes kaikille puolueryhmille. Konsensus on vain näennäistä, sillä talouden
ohjausjärjestelmästä vallitsee suuria tulkintaeroja. Neuvoston tulkinnassa, joka voidaan
nähdä myös sen päätelmistä, keskitytään yksipuolisesti siihen, mitä neuvosto pitää
välttämättömänä, nimittäin säästöjä, säästöjä ja vielä kerran säästöjä. Tästä lähes ideologina
pidettävästä asiasta on tehty talouden laki: tarvitsee vain säästää tarpeeksi, jotta kaikki on
taas kunnossa. Tämä ei ole meidän tulkintamme talouden ohjausjärjestelmästä. Sitä vastoin
tarvitaan jotain aivan muuta, eikä ryhmämme ole ainoa, joka on tätä mieltä.
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Kuunnelkaamme ekonomisteja tai lukekaamme eilistä De Tijdiä (joka ei ole varsinainen
sosialistien propagandalehti), jossa todetaan jotakuinkin seuraavaa: "Säästäminen yksistään
heikentää jo ennestään kituvia talouksia ja vaikeuttaa entisestään velkojen takaisinmaksua."
Myös investointeja tarvitaan. Työllisyystason nousu on varsin myönteinen ja selvä esimerkki
siitä, mitä tarvitaan. Se mahdollistaa velkojen takaisinmaksun kaikissa jäsenvaltioissamme.
Tämä edellyttää vielä uskallusta investoida yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen
sekä uskallusta panostaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Kun tarkastelemme
säästämistä eri jäsenvaltioissa, huomaamme, että juuri näihin investointeihin tehdään
leikkauksia. Tarvitsemme talouspoliittista visiota ja näkökulmaa perustaksi tähän
tarvittavien varojen irrottamiseksi. Vasta tämän jälkeen on syytä pohtia parasta tapaa
muokata vakaus- ja kasvusopimusta. Tässä on mielestäni suurin ero siinä, miten me ja
neuvosto miellämme talouden ohjausjärjestelmän.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Herman Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, haluan
luonnollisesti sanoa, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) kanta on
selvä: sen mukaan Euroopassa vallitseva vakava kriisi voidaan ratkaista vain laajentamalla
talouden ohjausta ja yhteisömenetelmää. Olemme varmoja, että kriisiin voidaan vastata
ja tarttua vain lisäämällä yhteisömenetelmää ja talouden ohjausta sekä sellaisten välineiden
avulla, jotka sopivat euroalueen todelliseen yhteisvaluuttaan. Tämä tarkoittaa kuitenkin
sitä, että joka ikinen toimielin – neuvosto, komissio ja parlamentti – osoittavat kansalaisille,
että ne ovat sitoutuneet vastuuseensa. On sanottava, että selvästi ainakin parlamentin
suurimmat puolueryhmät ovat valmiita avoimeen yhteistyöhön yhteisömenetelmää
lisäämällä, talouden ohjausjärjestelmää käyttämällä sekä antamalla yhtenäisvaluutalle
edellytykset, joita tarvitaan kriisin nujertamiseksi Euroopassa. Tätä nykyä on selvää myös
se, että sama pätee komissioon ja sen puheenjohtajaan, joka on osoittanut, ettei hän ole
kiitollisuudenvelassa neuvostolle tai parlamentille vaan että hän toimii eurooppalaisten
etujen mukaisesti, toisin kuin sosialistit ja jäsen Ferreira väittävät.

Neuvoston on nyt hoidettava vastuunsa joulukuussa. Laskemme tämän varaan ja neuvoston
selkeään sitoutumiseen Eurooppa-vuoropuheluun, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, pysyvän tukimekanismin
käyttöönotto on eittämättä myönteinen askel. Meiltä puuttuu kuitenkin yhä strateginen
suunnittelu, johon on sisällytettävä talousliitto ja tietenkin talouden ohjausjärjestelmä.

Euroopan unioni perustettiin silloisten voimakkaiden hallitusten ansiosta. Talouskriisi sai
otteen heikkojen hallitusten takia, mikä mahdollisti sen, että globalisaation taloudelliset
automaatiot korvasivat ne poliittiset päätökset, joita yhteisö tarvitsee voidakseen jatkaa
toimintakykyisenä.

Euroopassa on turvattu vauraus jo 50 vuotta, ja velvollisuutemme on nyt turvata tuo
vauraus edelleen kansalaistemme hyväksi. Siten on ilmiselvää, että kasvun on jatkuttava.
Kysymys on siitä, millaista kasvua tarkoitamme aikana, jolloin koko globaali järjestelmä
on muutoksessa. Millainen Eurooppa on nyt? Millainen se on tulevaisuudessa? Onko se
teollisuuden, pienten ja keskisuurten yritysten ja palvelujen alue ja vientimoottori?
Tarvitsemme siis entistä vahvempaa Eurooppaa emmekä epäluuloa ja hallitustenvälisyyttä,
jotka ovat viime aikoina olleet päivän sana.

Jotkin maat ovat häpeämättömästi laiminlyöneet vakaussopimusta, mutta kuten
pääministeri Reinfeldt totesi minulle vastauksessaan kysymykseeni viime joulukuussa,
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vain yksi maa on noudattanut vakaussopimusta kirjaimellisesti, kun kaikki muut ovat
laiminlyöneet velvollisuuksiaan.

Meidän on siten vedettävä yhtä köyttä ja tuettava maita, jotka sinnittelevät parhaillaan
kriisin kourissa, koska missä suurten maiden voima loppujen lopuksi piilee? Minusta se
piilee pienten maiden yhteisessä panoksessa ja eurooppalaisessa järjestelmässä.
Eurooppalaisen järjestelmän puuttumisella olisi sitä paitsi kestämättömät seuraukset meille
kaikille.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, talouskriisin voittamiseksi on keskeistä,
että siitä tehdään sitovia johtopäätöksiä, sillä kyse on ennen kaikkea luottamus- ja
vastuukriisistä. Luottamus perustuu kohtuulliseen tasapainoon tulojen ja menojen välillä.

Suurin osa Eurooppaa on yli 20 vuoden ajan tottunut elämään ja kuluttamaan tässä hetkessä
huomisen ja jopa ylihuomisen kustannuksella sekä rajusti pienenevien tulevien sukupolvien
kustannuksella. Toiseksi olemme suhtautuneet vakauden tukemista koskeviin sääntöihin
yleensä hyvin liberaalisti. Jos suuret valtiot pystyvät tähän kotimaan tarpeiden vuoksi,
muiden on helpompi tulla perässä. Näin ollen tasapainoisen talousarvion politiikka on
testi EU:n uskottavuudelle, kun vaaditaan noudattamaan julkisen talouden kurinalaisuuden
periaatetta ja palauttamaan se kaikessa vakavuudessaan.

Kolmanneksi on ilmeinen tarve tarkistaa ja tasapainottaa mekanismeja. Voin vain iloita
siitä, että neuvosto hyväksyi päätelmät Euroopan talouden ohjausjärjestelmästä,
velkakriteerien käyttöönotosta sekä varhaisen puuttumisen mekanismin mahdollisuudesta.
Tarvitsemme kuitenkin todella (voin vain tukea kollegani Guy Verhofstadtia) aitoa talouden
ohjausjärjestelmää ja todellista automaattista sanktiojärjestelmää, joka toimii. Odotamme
kovasti komission puite-ehdotuksia, joita se tekee ensi kuussa tulevista
kriisinhallintamekanismeista.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, haluan ilmoittaa tukevani uutta
toimenpidepakettia, joka koskee budjettikurin lisäämistä ja taloudellisen valvonnan
laajentamista. Ehdotetut toimenpiteet olivat mielestäni tarpeen niiden erojen vuoksi, joita
jäsenvaltioiden välillä on havaittu finanssi- ja budjettipolitiikan noudattamisessa. Tämän
seurauksena talouskriisiin suhtaudutaan useissa maissa hyvin huolestuneesti, myös
Romaniassa.

Pidän tärkeimpänä innovaationa uuden makrotalouden valvontakehyksen perustamista.
Se helpottaisi syntymässä olevien häiriöiden ja riskien havaitsemista.

Herman Van Rompuyn johtaman ohjaustyöryhmän laatiman talouden ohjausjärjestelmää
käsittelevän raportin hyväksyminen oli tärkeä askel. Raportin täytäntöönpanolla voidaan
siten luoda uudet vankat kriisinhallintapuitteet.

Haluan mainita myös sen sääntelyn merkityksen, jolla varmistetaan, että jäsenvaltioiden
talousarvioissa noudatetaan EU:n finanssialan vaatimuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että jäsenvaltioiden talousarvioissa ei voida enää sivuuttaa EU:n finanssialan asetuksia.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, Unkarin edessä on tulevalla
puheenjohtajuuskaudella suuri haaste Lissabonin sopimuksen muutosten
täytäntöönpanossa sekä talouden ohjausjärjestelmän käyttöönotossa mitä pikimmin.
Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot seuraavat hämmästyneinä euroalueen rakoilemista
kaikilla rintamilla. Liittymissopimus sitoo meitä, ja kykymme ottaa välimatkaa lisää kiinni
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riippuu siitä, kykeneekö Euroopan rikkaampi puolisko vakiinnuttamaan taloutta ja
syrjäyttääkö yhteisön solidaarisuus kansalliset edut.

Seuraamme Irlannin kriisiä sekä Kreikan, Portugalin ja Espanjan ongelmia huolestuneina
ja myötätuntoisina nähdäksemme, mureneeko euroalue. Neuvoston päätös oli lopulta
oikea, vaikka se tehtiin myöhässä, kuten aina. Talouden ohjausjärjestelmän käyttöönotto
voi hyvinkin merkitä uutta ajanjaksoa Euroopan yhdentymisen historiassa, mutta sen
toteutumisessa voi olla myös paljon salakareja ja ongelmia. Luotan siihen, että
puheenjohtajavaltio Unkari tekee kaikkensa onnistumisen varmistamiseksi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, Portugalissa on meneillään laajin
yleislakko 20 vuoteen. Portugalin mielenosoitusten lisäksi yhtä suuria mielenosoituksia
järjestetään useissa EU:n jäsenvaltioissa, myös Kreikassa ja Ranskassa. Kuinka neuvoston
ja komission johtajat reagoivat niihin? He sivuuttavat antisosiaalista politiikkaansa vastaan
esitetyt vastalauseet ja pitävät itsepintaisesti kiinni juuri siitä politiikasta, joka johti nykyiseen
tilanteeseen. He kaunistelevat sitä tosiasiaa, että euron haavoittuvuus on suora seuraus
heidän politiikastaan: pääomamarkkinoiden vapauttamisesta, rahoitusalan
rajoittamattomasta keinottelusta sekä vakaus- ja kasvusopimuksen välityksellä vaaditusta
nimellisestä lähentymisestä. Tällä välin talouksien väliset todelliset erot vain syvenevät,
työttömyys- ja köyhyysluvut ovat pian sietämättömän korkeat ja sosiaaliset jännitteet
kasvavat. Kuinka kauan he jatkavat itsepintaisesti tällä tiellä? Mitä pitäisi tehdä, jotta tästä
politiikasta päästäisiin eroon ja jotta tuotantoon, työllisyyteen ja työn arvostukseen
sitouduttaisiin nykyistä enemmän?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston neuvottelut
lokakuun lopulla osuivat hankalaan aikaan. Kaikki maat ovat tekemässä muutoksia
talouspolitiikkaansa tavoitteena päästä mahdollisimman pian eroon epäsuotuisasta
taloustilanteesta ja saada aikaan edes jonkinasteista talouskasvua.

Kreikan ja Irlannin jälkeen myös muita euroalueen maita uhkaa maksukyvyttömyys. Siksi
olisi tehtävä selväksi, että hallitusten päämiesten on tässä vaikeassa tilanteessa hyvin vaikea
tehdä päätöksiä, joilla he luopuisivat toimivallastaan muotoilla ja säädellä maittensa
taloudellista ohjausta luovuttaakseen osan tästä toimivallasta EU:n toimielimille.

Meidän on siten keskusteltava hyvin hienotunteisesti yhteisistä ajatuksistamme, kuinka
Eurooppa saataisiin mahdollisimman turvallisesti ja nopeasti ulos nykyisestä vaikeasta
taloustilanteesta aliarvioimatta kuitenkaan yksittäisten hallitusten edustajien ponnisteluja
maittensa ongelmien ratkaisemiseksi omien valtuuksiensa ja kykyjensä rajoissa, jotta
vältytään yhteentörmäyksiltä Euroopan etujen kanssa.

Andrew Henry William Brons (NI).    – (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvostossa
toisteltiin kulunutta vanhaa iskulausetta tarpeesta välttää kaikkia protektionismin muotoja
ja vaihtokurssien muutoksia kilpailuetua tavoiteltaessa.

Se, että Euroopan unioni on ottanut globalisaation avosylin vastaan, on alistanut Euroopan
maat nousevista talousmaista, etenkin Kiinasta, tulevalle kilpailulle, ja Kiinan kanssa emme
kykene kilpailemaan. Nousevat talousmaat vähät välittävät kansainvälisistä patenteista tai
tekijänoikeuksista ja ne palkkaavat työntekijöitä vähimmäistoimeentulon takaavalla palkalla
tai toisinaan jopa orjatyövoimaksi. Kiina on painanut valuuttansa keinotekoisen alas
alentaakseen entisestään tuotteidensa hintaa.

Euroopan maiden on jokaisen erikseen (tätä minä kannatan) tai yhdessä suojeltava
työnantajiaan ja työntekijöitään epäreilulta kilpailulta. Vaihtokursseja ei pitäisi painaa
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keinotekoisen alas kilpailuedun saamiseksi eikä niitä (euroa) pidä myöskään pitää
keinotekoisesti samalla tasolla euromaiden yhteisten etujen vastaisesti. Jos sääntöjä
laiminlyövien maiden valuuttojen arvon olisi annettu laskea, siitä olisi seurannut elpyminen.

Jean-Pierre Audy (PPE).    – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, haluaisin aloittaa
julkisten menojen Euroopan laajuisesta ongelmasta.

Pohdinpa vain, eikö edessämme olevien suurten haasteiden vuoksi olisi korkea aika aloittaa
laaja-alaiset keskustelut jäsenvaltioiden parlamenttien virkaveljiemme ja Euroopan
parlamentin kanssa julkisten menojemme yhteisöllistämisestä ja yhdistämisestä. Otan
esille Alain Lamassouren käyttämän esimerkin: meillä on 27 armeijaa eikä yhtään vihollista,
yksi tulliliitto ja 27 hallintoa; tutkimusohjelmia, joita on rahoitettu 15–20 kertaa ilman
minkäänlaista koordinaatiota; Euroopan laajuisia verkkoja, jotka on liitettävä yhteen;
energiaverkkoja ja niin edelleen.

Ehdotan, että annamme riippumattoman tilintarkastajan tehtäväksi julkisten menojen
tarkastuksen kolmella tasolla: EU:n tasolla, kansallisesti sekä paikallisella
toimeenpanotasolla. Tilintarkastus toimitettaisiin jäsenvaltioiden parlamenttien jäsenille
ja Euroopan parlamentin jäsenille julkisia menoja koskevia laaja-alaisia keskusteluja varten,
ja se voitaisiin toimittaa myös Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimelle sekä 27:lle
jäsenvaltioiden tilintarkastustuomioistuimelle.

Tämä on ehdotukseni, jonka tarkoituksena on varmistaa julkisten menojemme valvonnan
ja hallinnoinnin tehostaminen EU:ssa.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston
kokouksessa odotettiin vastauksia siihen, kuinka Euroopan johtajat käsittelisivät talouden
taantuman ongelmia. Kuten olen todennut jo monta kertaa, talousarvioihin keskittyminen
ei yksistään riitä. Kriisin pahentama rakenteellinen epätasapaino ulottuu muuallekin kuin
velkoihin. Ellemme ota käyttöön mekanismia, jolla voidaan tarttua myös muihin ongelmiin,
mekanismin onnistuminen on hyvin kyseenalaista.

Toinen keskustelunaihe oli se, aiheuttaisivatko eläkeuudistusten tuomat budjettivaikutukset
alijäämiä. Puhumme toisaalta sääntöjen tiukentamisesta ja niiden järjestelmällisyyden
lisäämisestä, mutta sitten teemme niihin heti poikkeuksia. Jos eläkeuudistukset ovat niin
tärkeitä kuin on annettu ymmärtää, mitä en itse usko, onnistuneista ohjelmista voitaisiin
löytää myös muita esimerkkejä. Kuka tällöin arvioisi asioiden tärkeysjärjestystä?

Uskon vakaasti, ettei meidän pidä aloittaa keskustelua poikkeuksista keskustellessamme
järjestelmän muutoksista.

John Bufton (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää vain muutaman kommentin
siitä, mitä sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy että komission
puheenjohtaja Barroso ovat todenneet tänä aamuna. Molemmat näyttävät kieltävän sen
tosiasian, että euroalue on kriisissä ja että olemme romahtamisen partaalla. Myös monet
muut kieltävät tämän. Herätkää, hyvät ihmiset!

Ihmiset seuraavat tilannetta kotimaassaan ja tajuavat, ettei istuntosalissa ole kuitenkaan
montaa jäsentä läsnä. Tämä on kaikista kokemistamme kriiseistä laaja-alaisin ja se on
vakava, sanon sen teille nyt. Pyytäisin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuya
ja komission puheenjohtaja Barrosoa (he puhuvat hetken kuluttua) ystävällisesti kertomaan,
mikä on varasuunnitelmanne? Teillä on oltava varasuunnitelma, vai aiotteko vain odottaa,
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kunnes olemme perikadossa? Tämä on uskoakseni vaikein kriisi, mitä olemme koskaan
kokeneet. Se on vaikuttanut jäsenvaltioihin kaikilla tahoilla. Olette kansalaisille velkaa sen,
että teillä on suunnitelma B. Kertokaa siitä meille, jos sellainen on.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan ilmaista
mielihyväni sen johdosta, että koko järjestelmän kattavien eläkeuudistusten merkitys
tunnustettiin kuulemisen aikana. Vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa tehtävät
uudistukset eivät kuitenkaan takaa yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille toimijoille.

Myös Unkari vastustaa syrjintää ja kehottaa EU:ta ottamaan eläkeuudistusten kustannukset
huomioon jäsenvaltioiden alijäämien laskennassa. Katson, että ellette halua syrjiä
valinnanvapauttaan käyttäviä maita, yksityisiin eläkerahastoihin tehdyt maksut on otettava
huomioon budjettialijäämiä määriteltäessä. Asian ratkaisulla on kiire. Hyvä uutinen on,
että mahdollisuus löytää tyydyttävä ratkaisu tarjoutuu jo joulukuussa pidettävässä
neuvoston kokouksessa. Kehotan teitä tekemään syrjimättömän poliittisen päätöksen ja
toimittamaan sen komissiolle mahdollisimman pian, jotta lainsäädäntöprosessi voisi alkaa
mahdollisimman pian ja päättyä mahdollisesti kaikkia osapuolia tyydyttävään tulokseen.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, Kreikka, Irlanti, Portugali ja
Espanja tuntevat talouskriisin vaikutukset nahoissaan. Tilanne on jo karannut käsistä.
Paluuta ei ole, vaan on ryhdyttävä toimiin. Epäluulo ja euroskeptisyys eivät auta meitä
selviytymään kansainvälisestä talouskriisistä.

Päinvastoin nyt tarvitaan yhteisön solidaarisuutta, poliittista tahtoa, visioita, luottamusta
Euroopan dynaamisuuteen sekä ennen kaikkea toiminnan yhteensovittamista ja toimia,
joilla saadaan aikaan rakennemuutos sekä jäsenvaltioissa että Euroopan unionissa.
Työllisyyttä on parannettava, kasvua on lisättävä ja nopeutettava, työpaikkoja on saatava
lisää, EU:n strategia on pantava täytäntöön, yritysjohto tarvitsee rationalisointia ja
rakenneuudistusta, talouden ohjausjärjestelmästä on tehtävä avoin, kansalliset tilastot on
tarkistettava ja Euroopan unioniin on saatava yhteinen ja pysyvä kriisinhallintamekanismi,
mutta kaiken tämän on tapahduttava Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti.

Kriisi on kaikkien asia eikä kosketa vain siitä kärsiviä maita. Tarvitsemme sekä yhteisön
solidaarisuutta että koordinoitua toimintaa.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, euroalue on romahtamispisteessä, ja
komission puheenjohtaja Barroson on seurattava sen romahtamista. Kreikan, Espanjan,
Portugalin ja Irlannin kaltaisille maille vuosikausia syydettyjen miljardien eurojen avustukset
eivät ole johtaneet siihen, että kyseisten maiden taloudet voisivat kilpailla Saksan tai
Alankomaiden vahvojen hallitusten kanssa; sitä vastoin nuo miljardien eurojen avustukset
ovat saaneet sosialistit toimimaan vastuuttomasti. Kreikassa esimerkiksi kolmasosa
työntekijöistä on valtion virkamiehiä. Länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttotulva
Eurooppaan on niin ikään maksanut kullekin maalle miljardeja euroja, ja nyt nuo
maahanmuuttajat ovat kotonaan vailla työtä. Näin toimivat lähinnä sosialistit. Muistatteko
vielä? Espanjassa, joka laillisti miljoona laitonta maahanmuuttajaa muutama vuosi sitten,
on nyt 20 prosentin työttömyys. Nyt meidän vahvempien talouksien on jälleen kerran
tarjottava näille maille miljardien eurojen avustukset, jotka ovat kuitenkin vain lyhytaikainen
lääke. Pitkällä aikavälillä on kyse siitä, olemmeko valmiita jatkamaan heikkojen maiden
rakenteellista tukemista myöntämällä niille miljardeja euroja veronmaksajien rahoista.
Vastaus on: "emme ole". Haluaisin siten esittää komission jäsen Barrosolle seuraavan
kysymyksen: eikö Kreikan oman valuutan drakman ja myös Irlannin valuutan palauttaminen
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ole ainoa pitkäkestoinen ratkaisu näiden ongelmien poistamiseen? Keskustellaanko tästä
vaihtoehdosta vakavasti näiden maiden kanssa?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, irlantilaisena parlamentin jäsenenä ei ole
kovin mieluisaa tulla tänne tänä aamuna kuulemaan, kun lähes jokainen puhuja mainitsee
Irlannin taloustilanteen, etenkään, kun vielä muutama vuosi sitten meitä pidettiin jopa
taloudellisen menestyksen malliesimerkkinä Euroopan unionissa.

Irlannista löytyy kuitenkin mielestäni päättäväisyyttä asioiden kuntoon laittamiseen, ja
suurin osa kansalaisista hyväksyy käsittääkseni eurooppalaisten ystäviemme ja
kollegojemme tuen.

Meillä on hieman opittavaa. Jäsen Farage ei ollut mielestäni täysin väärässä sanoessaan,
että Irlannin poliitikkojen tyhmyys ja ahneus ovat vaikuttaneet suuresti kriisin syntyyn,
sillä he olivat pankkien ja sääntelyviranomaisten tavoin osa kaverikapitalismia. Meidän on
otettava opiksemme. Toinen asia, jolla on tulevaisuudessa hyvin suuri merkitys, on se, että
1. tammikuuta voimaan tulevan valvontajärjestelmän on toimittava, jotta muun muassa
stressitesteillä voidaan ennakoida tulevaa ja jotta ihmiset saadaan ruotuun, jos tilanne
karkaa käsistä.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, on todella hyvä asia, että olemme
ryhtyneet keskustelemaan todella tärkeistä asioista, toisin sanoen tulevan talouden yhteisestä
hallinnasta. Keskustelemme uskoakseni pian myös mahdollisesta yhteisestä
verojärjestelmästä. Näemme lisäksi tänään ne hyvin negatiiviset vaikutukset, joita
vahvistetun euron vaihtokurssilla on yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa. Petyin
tänään siihen, että vaikka pankkitesti tehtiin puoli vuotta sitten, sen tuloksia ei ole vieläkään
vahvistettu. Tämä osoittaa, että jälleen kerran meiltä Euroopan unionissa puuttuu luotettava
tieto. Ilman sitä emme löydä keinoja selviytyä varsin hankalasta tilanteesta. Lopuksi haluaisin
siten kehottaa Euroopan komissiota tekemään ehdotuksia vastedes paljon nykyistä
aktiivisemmin, koska tilanne on hankala ja vaatii valtavia ponnisteluja ja valtavia
talousresursseja sekä kenties täysin erilaista ymmärrystä talouden ja rahoitusalan
valvonnasta ja muuntyyppisestä valvonnasta.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Herman Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, saanen ottaa
keskusteluun osaa lyhyellä puheenvuorolla. Minulle tilanne on varsin selvä: ketä on
syyttäminen tästä vakavasta kriisistä? Voimme syyttää pankkisektorin sitä osaa, joka
harjoitti liiketoimintaa ilman kunnon vakuuksia ja otti liian monia riskejä. Mutta voimme
syyttää myös muita, kuten tiettyjä Euroopan hallituksia, jotka kannustivat liialliseen
kulutukseen ja tietynlaiseen kaupalliseen mentaliteettiin ihmisten keskuudessa.

Olemme kuulleet tänään kahdenlaisia perusteluja: osa jäsenistä vaatii lisää solidaarisuutta
ikään kuin avunhuutona, ja osa yrittää vedota ennen kaikkea vastuunoton lisäämiseen nyt,
kun olemme selviytymässä kriisistä. Ei olisi oikein, että tämän vakavan kriisin aiheuttajat
etsisivät keinoja sen ratkaisemiseksi ja siitä ulos pääsemiseksi. Ne, jotka suhtautuvat
kriittisesti huomattavaan säästämiseen, ovat varmasti väärillä jäljillä.

Näissä oloissa on vain oikein, ettei nykytilanteen kanssa tekemisissä olevista maista tulevia
veronmaksajia vaienneta.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että
talouden ohjausjärjestelmää koskeva mietintö tarjoaa uuden perustan elinkelpoisen
järjestelmän perustamiseksi, jotta tiedämme, kuinka toimia tässä asiassa.
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Talouden ohjausjärjestelmän huomattavaan tehostamiseen tähtäävää toimielinten
vahvistamista käsittelevässä raportissa tehdyt suositukset, kuten sellaisen valtionlaitoksen
perustaminen jäsenvaltioihin, jossa laaditaan riippumattomia analyyseja, arviointeja ja
ennusteita sisäisistä veropoliittisista kysymyksistä, luovat perustan avoimen eurooppalaisen
järjestelmän perustamiselle.

Minusta on elintärkeää tarjota kullekin jäsenvaltiolle mahdollisuus osoittaa perusta, jota
on käytetty kunkin ehdotetun kotimaan finanssitoimenpiteen analysoinnissa ja arvioinnissa,
jotta lähestymistapa muotoutuu luottamukseen ja keskinäiseen tietoisuuteen perustuen.

Vahvistan tarpeen toteuttaa erityisiä toimenpiteitä, joilla helpotetaan talouden
ohjausjärjestelmää ja jotka perustuvat perusteelliseen ja avoimeen tietoon, sekä tarpeen
aloittaa keskustelut jäsenvaltioissa toteutetuista kotimaisista toimista, joilla saattaa olla
vaikutusta EU:ssa.

Elisa Ferreira (S&D).    (Paulo Rangelille esitetty sinisen kortin menettelyn mukainen kysymys,
työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohta). – (PT) Arvoisa puhemies, kiitos, että annoitte minulle
puheenvuoron, mutta pyysin sinisen kortin menettelyn mukaista puheenvuoroa, koska
jäsen Rangel haastoi minut suoraan ja koska olisin siten toivonut puheenvuoroa aiemmin.

Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni pyytääkseni jäsen Rangelia selvittämään meille kaikille,
kuinka valtionvelan hoitoa koskevat liittokansleri Merkelin ja komission ehdotukset eroavat
hänen mielestään käytännössä toisistaan ja miksi valtionvelan hoitoa koskeva komission
ensimmäinen ehdotus, joka oli itse asiassa EU:n ehdotus, hylättiin ilman neuvotteluja tai
julkista keskustelua, kun huomattiin, ettei se sopinut yhteen Saksan etujen kanssa.

Paulo Rangel (PPE).    (Vastaus Elisa Ferreiralle sinisen kortin menettelyn mukaisesti,
työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohta) – (PT) Haluan sanoa hyvin nopeasti, että on täysin selvää,
että Eurooppa-hankkeessa käydään luonnollisesti jatkuvia neuvotteluja eri toimielinten
välillä, mutta komission johdonmukainen kanta on ollut pitää yllä yhteisömenetelmää ja
ajaa yhtenäisvaluutan jatkamista. Toki on jäseniä, jotka tulevat mielellään tänne
parlamenttiin ohjaamaan kansallista politiikkaa, kuten jäsen Ferreira.

Diogo Feio (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa on meneillään suuria
uudistuksia. Sen on siten voitava vastata kriisiin ja säilyttää yhtenäisvaluutta, jolle on
luotava omat säännöt, joita sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Parlamentti on jo ottanut
johtoaseman talouden ohjausjärjestelmässä, jossa se peräänkuuluttaa entistä tiiviimpää
talouskasvua koskevaa yhteistyötä kaikkien 27 jäsenvaltion välillä, tiukkaa suhtautumista
vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon sekä jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta.
Parlamentti on nimittäin ollut ensimmäinen toimielin, joka on kiinnittänyt huomiota
tarpeeseen rahoittaa EU:n eri jäsenvaltioiden velkoja. Jatkamme siten yhteistyötä komission
kanssa, ja haluamme tehdä niin myös sen puheenjohtajan kanssa. Toivomme myös
voivamme jatkaa yhteistyötä neuvoston kanssa. Juuri nyt keskustelemme kuudesta
mietinnöstä, joihin otamme hyvin selkeän kannan.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, vastaan kahteen
konkreettiseen kysymykseen ja teen myös yleisen huomautuksen tänä aamuna käydyn
keskustelun perusteella.

Ensiksi otan esille jäsen Schulzin esittämän kysymyksen: kysymys on tärkeä ja koskee
Irlannin stressitestejä. Haluan sanoa seuraavaa: Stressitestien yhteisestä metodologiasta
sovittiin EU:ssa. Metodologia oli hyvin tiukka ja siinä otettiin huomioon haitalliset
makrotaloudelliset skenaariot. Testit suoritettiin kuitenkin jäsenvaltioiden

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI28



valvontaviranomaisten alaisuudessa. Testien täytäntöönpanon koordinoinnista Euroopan
unionissa vastasi Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea CEBS, mutta Euroopan
unionilla ei ollut valtuuksia tähän. Haluan korostaa, ettei Euroopan unionilla itsellään ole
viime aikoihin asti ollut tämäntyyppisiä toimivaltuuksia. Tähän tulee muutos ensi
tammikuusta alkaen. Tuolloin meillä on käytössä uusi rahoitusalan sääntely- ja
valvontajärjestelmä sen jälkeen, kun komissio on tehnyt asiasta ehdotuksensa ja sopinut
siitä neuvoston ja parlamentin kanssa.

Tuolloin meillä on myös kolme EU:n mikrotason vakauden valvontaviranomaista pankki-,
arvopaperi- ja vakuutusalaa varten sekä Euroopan järjestelmäriskikomitea, joka vastaa
makrotalouden vakaudesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Nämä antavat meille entistä
vankemmat välineet sekä infrastruktuurin testien tekemiseen seuraavalla kerralla nykyistä
yhtenäisemmin, tiukemmin ja johdonmukaisemmin. Halusin siis korostaa tätä seikkaa.
Ennen kriisiä meillä ei ollut välineitä, joita olemme nyt luomassa.

Seuraavaksi puhun toisesta kysymyksestä, joka koskee tapaa, jolla käsittelemme joitakin
hankalia asioita, kuten pysyvää kriisinhallintamekanismia. Haluan tehdä selväksi, ettei
aikomukseni ollut puhua tästä asiasta, mutta koska siitä esitettiin konkreettinen kysymys,
minun on vastattava siihen.

Valtioiden ja hallitusten päämiehet päättivät yksimielisesti – siis yksimielisesti – käyttää
pysyvää kriisinhallintamekanismia yksityisen sektorin toimissa. Olin niiden joukossa, jotka
varoittivat Eurooppa-neuvostoa riskeistä, joita asian käsittely ilman kunnollista
valmistautumista ja keskusteluja saattaisi tuoda mukanaan. Asiasta kuitenkin keskusteltiin
ja tehtiin päätös, ja nyt meidän on hoidettava se mahdollisimman vastuullisesti. Siksi
olenkin sitä mieltä, että osasta täällä tänään tehdyistä huomautuksista ei todellakaan ollut
hyötyä.

Olemme yhä erittäin vaikeassa tilanteessa. Minusta nyt tarvitaan toimintaa eikä lisää
huomautteluja. Kyse on hyvin hankalista globaaleista rahoitusmarkkinoista. Joillakin
huomautuksilla on toisinaan itseään ruokkiva ennustuksellinen vaikutus. Arvailut
mahdollisista riskimaista eivät siis johda mihinkään. Sen sijaan kyseisiä maita on vaadittava
toteuttamaan kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan talouden ja talousarvion vakauden
saavuttamiseksi.

Sen vuoksi en ryhdy spekuloimaan suunnitelmasta B. Teemme työmme yhdessä
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn kanssa ja keskustelemme asioista
vastuullisesti jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Mitä komission rooliin tulee, haluan olla
jälleen kerran äärimmäisen selkeä. Komissio on aina esittänyt kunnianhimoisia ehdotuksia,
ja suurin osa teistä myöntää tämän. Ajamme kunnianhimoista talouden ohjausjärjestelmää
Eurooppaan.

Meidän on kuitenkin oltava realisteja. Emme voi yhdessä ylittää sitä, mitä jäsenvaltioiden
kanssa on yhdessä sovittu. Kun asioista on sovittu sopimuksella (joka merkitsee kuitenkin
edistystä aiempaan tilanteeseen nähden), ei ole mitään hyötyä puhua ideaaliratkaisuista,
jotka eivät toteudu, kuten vallan hyvin tiedätte.

Komissio hoitaa siis tehtävänsä nyt ja vastedes ja vaatii enemmän kunnianhimoa yhteisen
asian eli talouden ohjausjärjestelmän ja euroalueen vakauden (eikä vain euroalueen) hyväksi.

Halusin tehdä tämän hyvin selväksi, koska sitä ei mielestäni tehty tämänpäiväisessä
keskustelussa. Osa teistä totesi, että ongelmat johtuvat euroalueesta. Valitettavasti minun
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on sanottava, etteivät ne johdu vain euroalueesta. Euro ei ole ongelma. Olen täysin
vakuuttunut siitä, että tilanne olisi paljon pahempi ilman euroa.

(Suosionosoituksia)

Osalla teistä on taipumus unohtaa, että joillakin euroalueen ulkopuolisilla mailla on
täsmälleen samanlaisia ongelmia ja toisinaan jopa pahempia ongelmia valtionvelan suhteen
ja että eräs maa, joka ei ole edes Euroopan unionin jäsen mutta hakee jäsenyyttä, nimittäin
Islanti, meni konkurssiin, vaikka sillä ei ole euroa. Totuus on, etteivät ongelmat johdu
eurosta. On älyllisesti ja poliittisesti epärehellistä vihjata, että ongelmat johtuvat eurosta.

(Suosionosoituksia)

Nyt meidän on tunnustettava euroalueen tilanteen erityispiirteet, korjattava ongelmat ja
vaadittava kaikkia jäsenvaltioita sitoutumaan yhteistyöhön: tämä koskee sekä euroalueen
maita että siihen kuulumattomia maita. Ne ovat uskoakseni kaikki ymmärtäneet, että kriisin
ratkaisu yhdessä on kaikkien etujen mukaista. Näin komissio aikoo tehdä, ja se aikoo tehdä
sen vastuullisesti ja toki mahdollisimman kunnianhimoisesti, mutta lopulta hyvässä ja
luotettavassa yhteistyössä kaikkien toimielinten eli parlamentin (kuten olemme tehneet)
sekä neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kanssa. Tällä vastuullisessa tavalla meidän on
toimittava.

Nyt, kun markkinat ovat äärimmäisen jännittyneet, meidän on pidettävä päät kylminä ja
toimittava hyvin vastuullisesti ja toki myös ajamalla vahvasti yhteistä eurooppalaista asiaa.

(Suosionosoituksia)

Herman Van Rompuy,    Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät
parlamentin jäsenet, hetki sitten todettiin, että komission puheenjohtajan analyysi eroaa
omastani, mutta tämä on ensimmäinen kerta, jäsen Schulz, kun minun väitetään sanoneen,
että kaikki on hyvin, vaikkei ole. Tämä on todellakin urani ensimmäinen kerta.

Voin vakuuttaa, etten todellakaan aliarvioi kriisiä ja että elämme vaikeita aikoja. Olen
yleensä hyvin harkitsevainen ihminen, ellei sanomisiani irroteta asiayhteydestään, ja minusta
aivan liian monia lausuntoja, räjähdysherkkiä tai muita, tehdään EU:n yhteydessä, ei täällä
parlamentissa. Nyt on syytä rauhoittaa tilannetta ja lopettaa hokemat kriisin vakavuudesta.
Tiedämme sen jo. On aika toimia.

Osa teistä totesi, että kriisistä on otettava opiksi. Ranskassa on sanonta, jonka mukaan
"tekomme seuraavat meitä". Hyvät jäsenet, astuessani tähän virkaan meillä oli vakaus- ja
kasvusopimus, jota höllennettiin hieman muutama vuosi sitten sitä kuitenkaan soveltamatta.
Astuessani virkaan sain perinnöksi Lissabonin sopimuksen, jossa määrätään tietyistä
menettelyistä, jotka koskevat muun muassa sanktioita ja päätöksiä, joita on tehtävä, kun
johonkin maahan sovelletaan liiallisia alijäämiä koskevaa menettelyä. Neuvosto tekee nämä
päätökset Lissabonin sopimuksen nojalla. Astuessani virkaan kriisinhallintamekanismia
ei vielä ollut, joten asia oli korjattava.

Aiomme siten vahvistaa vakaus- ja kasvusopimusta sekä ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön
makrotalouden valvontajärjestelmän. Voin vakuuttaa, että jos tuo mekanismi olisi ollut
käytössä muutama vuosi sitten, ongelmat, joita joillakin mailla nyt on, eivät olisi koskaan
päässeet syntymään. Olisimme havainneet kiinteistökuplat. Olisimme havainneet joidenkin
maiden kilpailukykyongelmat. Otamme siis tuon mekanismin käyttöön nyt. Se on uusi ja
innovatiivinen. Siinä otetaan täysin huomioon kriisistä saadut opit.
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Mitä Lissabonin sopimukseen tulee, aiomme muuttaa sitä niin, että jotkin
perustuslakituomioistuimet saisivat oikeusperustan pysyvää kriisinhallintamekanismia
varten. Tämä on ainoa syy. Toivon, ettei vaarana ole, että aloittaisimme uuden laaja-alaisen
keskustelun toimielimistä, koska se ei johtaisi mielestäni mihinkään nykytilanteessa vaan
vain heikentäisi tarmoamme, jota tarvitsemme kriisin torjunnassa.

Meillä ei ollut aiemmin tuota mekanismia. Kreikan ongelman tullessa esiin meidän oli
kehitettävä kriisinhallintamekanismi, jota ei vielä ollut. Kun toteutimme toisen toimenpiteen
eli otimme käyttöön 750 miljardin euron pelastuspaketin, meidän piti tulkita luovasti
Lissabonin sopimusta voidaksemme soveltaa sitä.

Olemme siis ottaneet kriisistä opiksi, ja, toistan jälleen, tekomme seuraavat meitä. Meillä
oli vakaussopimus, joka oli heikko ja jota ei sovellettu, eikä meillä ollut mitään
makrotalouden valvomiseksi, koska meillä ei ollut kriisinhallintamekanismia.

Ovatko jäsenvaltiot ottaneet vastuuta? Monet jäsenvaltioista ovat ottaneet vastuuta. Ne
toteuttavat usein julkisen mielipiteen valtavirtausten vastaista uudistuspolitiikkaa. Ne
toteuttavat usein hyvin rohkeita toimenpiteitä paitsi ongelmamaissa myös muualla. Olemme
ottaneet vastuuta.

Hyvät jäsenet, älkäämme osoittako sormella aina väärää vihollista. Minulla on usein tunne,
että osoitamme liikaa sormella jäsenvaltioiden hallituksia ja parlamentteja. Meidän ei pidä
erehtyä vihollisesta.

Nykyään puhutaan paitsi Irlannista myös Portugalista. Annan teille muutamia lukuja.
Portugalin valtionvelka oli 9,3 prosenttia vuonna 2009. Vuonna 2010 se on 7,3 prosenttia
ja 4,6 prosenttia vuonna 2011. Portugalin valtionvelan korkoprosentti on keskimäärin
3,6. Se on hyvin alhainen. Portugalissa ei ole kiinteistökriisiä tai kiinteistökuplaa. Sen
rahoitusala ei ole liian suuri maan kokoon nähden. Portugalin pankkien pääomittaminen
on hyvällä tolalla. Meidän ei siis pidä erehtyä vihollisesta. Joidenkin mielestä kriisi tarttuu,
mutta väitteelle ei ole taloudellisia perusteluja tai rationaalista syytä. Halusin korostaa tätä
seikkaa. Älkäämme siis erehtykö vihollisesta.

Voin vakuuttaa toimielinten välisen yhteistyön tiivistämistä vaatineille, että
puheenjohtajavaltioiden tasolla tehdään kaikki voitava yhteistyön hyväksi.
Ohjaustyöryhmän jäsenet, myös Euroopan komission edustaja komission jäsen Olli Rehn,
ovat hyväksyneet ryhmänsä julkistaman raportin. Työskentelemme rinta rinnan myös
muissa asioissa, kuten pysyvän kriisinhallintamekanismin parissa.

Toivon saman yhteistyöhengen jatkuvan, kun laadimme vuoden 2011 talousarviota. Olen
pahoillani siitä, ettemme ole saaneet aikaan sopimusta.

Saanen kuitenkin kommentoida yhteistyötä koskevaa asiaa. Kaikki te olette Euroopan
parlamentin jäseniä ja kuulutte johonkin poliittiseen ryhmään. Minun on todettava, että
toisinaan on valtavia eroja siinä, mitä pääministerit ja eri puolueet toteavat
Eurooppa-neuvostossa ja mitä samojen puolueiden jäsenet toteavat täällä istuntosalissa.
Tämä ei ole moite. Puolueryhmänsä kanssa ei tarvitse olla täysin samaa mieltä. Olen urani
aikana nähnyt usein ristiriitoja puolueeni sisällä. Teen kuitenkin kaiken voitavani
toimielinten välisen yhtenäisyyden ja yhteistyön takaamiseksi. Siksi minusta olisikin syytä
tehdä yhteistyötä kaikilla poliittisilla tasoilla nykyistä yhtenäisemmän kannan
mahdollistamiseksi.
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Yhdyn niihin, joiden mielestä noudatamme tiukkaa politiikkaa mutta jotka katsovat, ettei
tiukka politiikka yksistään riitä kriisistä selviytymiseen. He ovat oikeassa, mutta meidän
on ensiksi käytävä läpi tämä vaihe. Jos olisimme toimineet järkevämmin makrotalous- ja
talousarvioasioissa, emme olisi nyt tässä tilanteessa. Tarvitsemme kuitenkin myös
positiivista kasvu- ja työllisyyspolitiikkaa. Olen kaikista negatiivisista seikoista huolimatta
iloinen siitä, että talous kasvaa jälleen Euroopassa 11 kuukautta kestäneen taantuman
jälkeen. Olen sanonut tämän monissa muissa yhteyksissä täällä parlamentissa: 1930-luvun
kriisi alkoi niin ikään rahoituskriisistä eikä sitä koskaan ratkaistu.

Olemme nyt jälleen positiivisen kasvun tiellä 11 kuukautta sitten puhjenneen rahoituskriisin
jälkeen. Keskimääräinen kasvuvauhti on tänä vuonna noin 1,5 prosenttia. Joidenkin maiden
(ei niiden, joilla on tunnettuja ongelmia) kasvuvauhti on noin 2 prosenttia ja toisten jopa
3 tai 3, 5 prosenttia. EU:n keskimääräinen työllisyystaso nousee jälleen vuonna 2011.
Työttömyysluvut ovat toki liian korkeat, mutta olen mielissäni siitä, että kasvuennusteet
ovat puolen vuoden takaisiin nähden paljon ennustettua paremmat ja että kasvu on
vakaampaa kuin luulimme. Kasvu ei perustu vain varastojen täydennykseen,
elvytysohjelmiin tai vientiin. Kasvua ruokkii myös kotimainen kysyntä.

Halua sanoa lopuksi, että tiettyjen maiden ilmeisistä ongelmista huolimatta olen
vakuuttunut siitä, että selätämme jälleen kerran nykyisen kriisimme.

Puhemies.   – (EN) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Eurooppa-neuvoston 28.–29. lokakuuta 2010
pidetyssä kokouksessa otettiin lisäaskel kohti kansakuntien orjuuttamista ja niiden
suvereniteetin riistämistä. Tämä tehdään ensinnäkin talouden ohjausjärjestelmän varjolla,
mutta oikeasti se merkitsee näiden maiden talouksien alistamista valvonnan alle: jäsenvaltiot
pakotetaan hyväksyttämään ennakolta talousarvionsa Brysselin virkamiehillä; niiden
talouspolitiikkaa valvotaan kautta linjan; automaattisia sanktiojärjestelmiä sovelletaan jo
ennen sallittujen velka- ja alijäämäkattojen ylittymistä; syyllisiltä jäsenvaltioilta voidaan
viedä äänioikeus. Kaikki tämä on annettu Saksalle korvauksena rahoitusvakausrahaston
säilyttämisestä. Kyseisellä mekanismilla kuitenkin vain annetaan jäsenvaltioille ja Brysselin
komissiolle oikeus velkaantua tai taata vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden markkinalainoja,
koska nämä valtiot ovat kansalliseen velkaansa kohdistuvan keinottelun uhreja. Ja tämä
kaiken kukkuraksi siitä syystä, että ne kuuluvat euroalueeseen. Tämä menee yli
ymmärryksen. Kaiken lisäksi Eurooppa-neuvosto on päättänyt myös perussopimusten
uudistuksesta, jolla mahdollistetaan kriisinhallintamekanismin täytäntöönpano. Siinä
käytetään ensimmäistä kertaa yksinkertaista tarkistusmenettelyä, joka on täysin demokratian
vastainen metodi, joka ei mahdollista parlamentaarista vuoropuhelua. Tämä ei ole talouden
ohjausta vaan totalitarismia.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Muu Eurooppa hämmästeli aina vuoteen 2007
saakka Irlannin, "Kelttien Tiikerin", talouskehitystä. Maassa oli ihanteellinen taloustilanne,
jossa yritysveroprosentti oli alhainen ja sääntely vähäistä. Nyt todellisuus on iskenyt Irlantiin.
Kelttien Tiikeri on osoittautunut siipirikoksi, jolle muut Euroopan maat joutuvat ojentamaan
auttavan kätensä ja kannattelemaan ontuvia siipiä. Euron pelastuspaketista aiotaan nyt
myöntää Irlannille 90 miljardia euroa, mikä vastaa 300 euroa Itävallan kansalaista kohti.
Teoriassa tämä ei ole vain valtiontakuu, joka mustan lampaan Kreikan jälkeen myönnetään
nyt Irlannille ja sen jälkeen mahdollisesti myös Espanjalle ja Portugalille, vaan kyse on
puhtaasti veronmaksajien rahoista. Se myös vie EU:n rahaliittoa askeleen lähemmäksi
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rahansiirtoliittoa, jossa taloudellisesti pärjäävien euroalueen valtioiden on pidettävä
kukkaroidensa nyörit auki muiden maiden huonon hallinnon vuoksi. EU on tarttunut
ongelmaan aivan liian myöhään, joten nähtäväksi jää, johtavatko Eurooppa-neuvoston
päätökset todellisiin tekoihin. Miljardeittain veronmaksajien rahoja ei pidä enää syytää
keinotteleville pankeille ja valtioille, jotka hoitavat taloutensa huonosti. Rahansiirtounionin
kehittymisestä on tehtävä loppu. Tarvitsemme mekanismin, joka takaa konkurssiin
menneiden valtioiden aidon maksukyvyttömyyden ja näiden maiden poistamisen
euroalueelta. Emme voi vain jatkaa sairaalloisen rahaliiton paikkaamista. Sen sijaan
tarvitsemme vahvan keskeisen eurooppalaisen rahaliiton.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Hyvät kollegat, sekä Kreikka että Irlanti ovat
joutuneet pyytämän Euroopan unionin apua. Näiden kahden tapauksen välillä voidaan
kuitenkin nähdä eroja: Irlannin alijäämä räjähti käsiin, koska maan piti ratkaista
pankkisektorin ongelmat. Pankkisektori oli kriisissä globaalin rahoituskriisin vaikutuksista,
joita pahensi kiinteistökuplan puhkeaminen. Nämä toimet, jotka toteutettiin maan ollessa
rakenteellisessa kriisissä, johtivat siihen, ettei julkistalous enää kestänyt tilannetta. Kreikassa
sitä vastoin tukitoimet johtuvat julkisten menojen varsin holtittomasta hoidosta, minkä
vuoksi käteistä oli pumpattava markkinoille valtion obligaatioiden myynnillä. Talouden
ohjausjärjestelmän uudistuksesta on syytä todeta seuraavaa: Tiukkaa budjettipolitiikkaa
on toki toteutettava, jotta voidaan pitää huoli siitä ja varmistaa, ettei vastaavia tilanteita
pääse syntymään tulevaisuudessa. Nämä molemmat tapaukset osoittavat joka tapauksessa,
miten tärkeää on ottaa huomioon kaikki maan talouteen ja vakauteen liittyvät tekijät, eikä
pelkästään rakenteellista valtionvelkaa. Nämä tiedot edustavat kuitenkin vain viimeisimpiä
lukuja, joten on syytä tarkistaa näiden lukujen takana olevat tekijät ja syyt ja otettava selvää,
miten ongelmat saivat alkunsa.

Monika Smolková (S&D),    kirjallinen. – (SK) Vakaus- ja kasvusopimukseen on toistaiseksi
sisältynyt sanktioita, mutta niiden määrääminen edellyttää, että kaksi ministeriä kolmesta
kannattaa niitä, mutta tähän ei ole koskaan löytynyt poliittista tahtoa. Suhtaudun skeptisesti
kriisinhallintamekanismiin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn ei pitäisi
muuttaa Lissabonin sopimuksen 125 artiklaa, jossa todetaan, että kunkin maan on
vastattava omista velvollisuuksistaan. Toisaalta Van Rompuyn olisi harkittava yhteisvastuuta
käsittelevän 122 artiklan laajentamista, jotta keskinäistä apua voitaisiin antaa
luonnononnettomuuksissa ja energiakriiseissä. Kyseisen artiklan muuttaminen saattaisi
tehdä tyhjäksi EU:n toiminnan perusperiaatteen, toisin sanoen yhteisvastuun periaatteen,
mikä puolestaan saattaisi johtaa yhteisvastuun katoamiseen. Jos kriisinhallintamekanismin
toiminta perustuisi yksittäisten jäsenvaltioiden rahoittamista käsittelevään 122 artiklaan,
neuvosto päättäisi asiasta komission ehdotuksen perusteella, jolloin Euroopan parlamentille
vain ilmoitettaisiin asiasta. On vaarana, että vastuulliset valtiot joutuvat maksamaan
vastuuttomien valtioiden puolesta.

7. G20-huippukokouksen tulokset (keskustelu)

Puhemies.   – (EN) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat
G20-huippukokouksen tuloksista.

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalla ja Euroopan parlamentilla oli jo tilaisuus
keskustella G20-huippukokouksesta 20. lokakuuta 2010, jolloin G20-ministerikokous
oli alkamassa ja odotimme asioiden etenemistä Soulissa.
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Me eurooppalaiset olimme hyvin valmistautuneet näihin kokouksiin sekä ministeritasolla
että valtion- ja hallitusten päämiesten tasolla. Ymmärsimme, että eurooppalaisten välisen
yhteistyön puute johtaisi nopeasti Euroopan unionin uskottavuuden heikentymiseen
kansainvälisesti. On myönnettävä, että Soulin huippukokous sai maailmalla ristiriitaisen
vastaanoton. Omasta puolestani olen sitä mieltä, että meidän olisi kaikesta huolimatta
säilytettävä optimistisuutemme, vaikka tulokset eivät kylläkään olleet niin loistavat mitä
olimme toivoneet.

Olimme ennen Soulin huippukokousta vakuuttuneita siitä, että vaikein ja tärkein testi olisi
tahdin säilyttäminen. Emme saa erehtyä kuvittelemaan, ettei globaali yhteistyö ole enää
tarpeen, koska tilanne ei ole enää yhtä kriittinen kuin puolitoista vuotta tai edes puoli
vuotta sitten. Poliittisten johtajien velvollisuutena on mielestämme yhä tehdä päätöksiä.
Se on heidän velvollisuutensa, mikä onkin politiikan ydin. Heillä on kuitenkin minusta
myös toinen, vieläkin tärkeämpi velvollisuus: heidän on nimittäin pidettävä huoli siitä,
etteivät päätökset jää vain paperille vaan että ne näkyvät käytännössä ja saatetaan
päätökseen.

Soulin huippukokous osoitti, että G20:n ja siten meidän kaikkien haasteena on selvittää,
kuinka jatkamme täytäntöönpanoa ja jopa nopeutamme sitä. Hyvät aikeet on muutettava
käytännön tuloksiksi. Kaikki tämä on tärkeää ainakin kahdesta syystä: Ensinnäkin markkinat
eivät tyydy pelkästään julistuksiin. Markkinoilla seurataan asioiden kehittymistä kahden,
kymmenen tai 30 päivän kuluttua huippukokouksesta, kun tiedotusvälineiden kamerat
ovat sammuneet. Euroopan talouden tila on ymmärrettävä kokonaisuutena, koska se ei
ole pelkästään niiden saavutusten tulos, jotka on saatu aikaan kaksipäiväisessä
huippukokouksessa. Tavoittelemamme edistys on saavutettavissa vain jokapäiväisellä ja
jatkuvalla työllä, ja Euroopan parlamentin jäseninä te tiedätte tämän paremmin kuin kukaan
muu.

Toinen syy on aivan yhtä tärkeä kuin ensimmäinen ja koskee teitä kaikkia suoraan.
Euroopan parlamentilla ja jäsenvaltioiden parlamenteilla voi mielestäni olla paitsi
valvontarooli myös poliittisten virikkeiden antajan rooli EU:n taloutta ja kansainvälistä
taloutta koskevassa asiassa niin, että ne varmistavat, että huippukokousten välinen
täytäntöönpanotyö hoidetaan loppuun asti ja että G20:sta muotoutuu vähitellen kunnon
prosessi pelkkien kokousten sijaan.

Substanssin osalta unionin panos vahvan, kestävän ja tasapainoisen kasvun luomiseen on
nyt selkeä, ja sen taustalla voidaan nähdä seuraavat periaatteet: julkisen talouden
tervehdyttämisohjelmat, joilla pyritään kestävään ja eriytettyyn kasvuun; etenkin
työpaikkojen luomista tukevia rakenteellisia uudistuksia koskeva Eurooppa 2020 -strategia;
finanssialan ja markkinoiden uudistusohjelma sekä EU:n talouden ohjausjärjestelmän
vahvistaminen. Lisäisin vielä, että unioni on hyvin kiinnostunut G20-ryhmässä tehtävästä
vertaisarvioinnista. Me eurooppalaiset olemme tottuneet tähän toimintaan ja tiedämme,
kuinka hyödyllistä se voi olla. Jokaisen on luonnollisesti tehtävä osansa ja osoitettava
jatkuva halunsa tuoda panoksensa kasvua edistävään toimintaan.

Haluan vielä kerran sanoa edellisten kommenttieni hengessä, ettei protektionismin vastaista
taistelua voida voittaa kokonaan, mutta tarvittava määrä kokonaisvaltaista valmiutta
voidaan jatkuvasti säilyttää.

Muutoin haluaisin korostaa vielä kolmea tärkeää viime kuussa otettua edistysaskelta.
Ensimmäinen on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) uudistus, sillä EU osoitti selkeästi
olevansa valmis tekemään oman osansa, jotta uusi IMF edustaisi entistä paremmin uutta
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kansainvälistä taloustilannetta ja jotta nousevat talousmaat saisivat siten äänensä kuuluviin
ja enemmän vaikutusvaltaa. Päätimme vähentää edustustamme IMF:n
toimeenpanokomiteassa ja olemme tehneet huomattavia myönnytyksiä osuuksissa. Katson,
että olemme pitäneet kiinni meille tärkeimmästä ja että koko kansainvälinen yhteisö on
hyötynyt tästä.

Toinen edistys koskee Basel III -sopimusta. Olemme mielestäni menossa oikeaan suuntaan
pankkien pääomavaatimuksia koskevassa asiassa. On myös toki elintärkeää, että kaikki
asianomaiset jäsenvaltiot pitävät kiinni sitoumuksestaan panna Basel III täytäntöön.
Täytäntöönpanokysymys säilyy luonnollisesti sekä EU:n että G20:n poliittisella asialistalla.

Tarkastellessani viime viikkojen tapahtumia niin sanotussa valuuttasodassa olen sitä mieltä,
että Euroopan unioni on tehnyt hyvää työtä ja kyennyt ajamaan tasapainoista kantaa, mikä
tarkoittaa, että vaihtokursseissa olisi otettava huomioon talouden perusasiat ja ettei
devalvaatioihin pidä mennä kilpailusyistä.

Ranska on hoitanut G20-ryhmän puheenjohtajuutta Soulista saakka, ja tämä on minusta
ainutlaatuinen tilaisuus eurooppalaisille ja Euroopan unionille itselleen. Koordinoitu
yhteistyö on hyvin tärkeää, jotta voimme varmistaa, että G20 vastaa luomiinsa odotuksiin
koko ensi vuoden sekä Cannesissa marraskuussa 2011 pidettävää G20-huippukokousta
silmällä pitäen ja myös sen jälkeen.

Todellisena haasteenamme on osoittaa, että luomamme kriisifoorumi myös kykenee
antamaan panoksensa ja kannustimia, joita tarvitaan keskipitkän aikavälin tavoitteiden
saavuttamiseksi; näitä ovat entistä vahvempi, kestävämpi ja tasapainoisempi globaali kasvu;
selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita varten sekä
kansainväliset järjestöt, jotka edustavat paremmin nykyistä maailmaa ja kykenevät
auttamaan entistä paremmin jäsenvaltioiden hallituksia ja EU:n toimielimiä selviytymään
globalisaatiosta. Arvoisa puhemies, G20-ryhmän tehtävänä on minusta näyttää tulevina
vuosina, ettei globalisaatioprosessi ole vain taloudellinen vaan ennen kaikkea myös
poliittinen.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (EN) Arvoisa puhemies, tässä kuussa
pidettyä Soulin huippukokousta oltiin huolestuneita siitä, ettei G20-ryhmä kykenisi
hoitamaan tehtäväänsä globaalin talouden koordinointifoorumina G20-maat yhteen
keränneen paineen helpotettua. Tässä kuussa järjestetyn Soulin huippukokouksen jälkeen
voin vakuuttaa, ettei tämä negatiivinen ennuste toteutunut. G20 on voinut jättää kriisiajan
toimintamallin ja omaksua entistä vakaamman suhtautumistavan globaaliin
taloudenhallintaan.

Vaikka käsiteltävät aiheet olivat vaikeita ja joissakin kysymyksissä, kuten rahoitusalan
verotuksessa, ei päästy yhteisymmärrykseen, G20 lähetti jälleen kerran tärkeän viestin
globaalista päättäväisyydestä saadessaan aikaan todellista ja vakaata edistystä globaalin
talouden haasteiden ratkaisussa. Tiedän, että tuloksiin päästiin hieman skeptisinä, koska
viime hetkellä ei löytynyt vakuuttavaa läpimurtoa, joka olisi ajoittunut juuri sopivasti
iltauutisten aikoihin. Skeptikot eivät kuitenkaan ymmärrä, että G20-prosessi on jo itsessään
vakuuttava uutinen: se ei ole samanlainen kuin eurooppalainen yhtenäisempi prosessimme,
jossa kaikki pöydän ympärillä istuvat jakavat saman neuvottelu- ja
kompromissintekokulttuurin.

Euroopan unionia ja joitakin sen jäsenvaltioita lukuun ottamatta G20-ryhmää kuuluu
niinkin erilaisia valtioita kuin Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Brasilia, Japani, Argentiina,
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Saudi-Arabia, Korea ja Etelä-Afrikka. Jo se seikka, että nämä maat ovat sitoutuneet yhdessä
korjaamaan globaalia epätasapainoa ja sopimaan esimerkiksi rahoitusalan sääntelystä,
olisi syytä tunnustaa sellaisenaan eli huomattavana edistysaskeleena, joka ei vielä muutama
vuosi sitten olisi ollut edes mahdollista. Soulin huippukokous oli merkittävä edistysaskel
tuossa prosessissa uuden asialistan käynnistämisessä, eikä kyse ollut vain yksittäisestä
suurtapahtumasta.

Se oli siis todella menestys, ja Euroopan unioni, jota minä ja Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja edustamme, voi mielestäni olla tyytyväinen huippukokouksen päätelmiin.
Panoksemme olikin hyvin tärkeä myös valtiovarainministerien tasolla, jolla Euroopan
unionia edusti asiasta vastaava komission jäsen Olli Rehn. Huippukokouksen päätelmissä
otetaan kokonaisuudessaan huomioon Euroopan unionin Soulia varten asettamat keskeiset
tavoitteet, ja Euroopan unionin olisi syytä olla ylpeä prosessiin tuomastaan hyvin tärkeästä
panoksesta.

Haluan tuoda esille tärkeimmät saavutukset: Euroopan unioni halusi, että
huippukokouksessa edettäisiin ennen kaikkea yhteisissä toimissa globaalin kasvun ja
työllisyyden piristämiseksi ja vastausten löytämiseksi siihen, miten globaali epätasapaino
ja rahatalouden jännitteet voitaisiin ratkaista. Me kaikki tiesimme, että globaalin
epätasapainon ratkaisemiseen on hyvin vaikeaa löytää yhteinen ratkaisu, mutta
G20-ryhmässä päädyttiin pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen yhteistoiminnalliseen
ratkaisuun, että laaditaan mekanismi ja aikataulu, jotta taloutemme voivat yhdessä tarttua
tähän asiaan.

G20-ryhmän kumppanit sitoutuivat vähentämään liiallista epätasapainoa ja pitämään
vaihtotaseen epätasapainon kestävällä tasolla. Tämän merkitystä ei pidä aliarvioida.
Keskustelut G20-ryhmässä, miten tämä epätasapaino saataisiin korjattua, osoittivat, että
EU ennakoi asioita. Euroopan unionin sisäistä epätasapainoa koskevien pohdintojemme
tulokset antoivat G20-ryhmän johtajille ajatuksia siitä, miten globaali epätasapaino voitaisiin
parhaiten korjata. Uuden G20-mekanismin pohjana on metodi jossa hyödynnämme
indikaattoreita makrotalouden epätasapainon ja sen syiden arvioimisessa. Uusi mekanismi
otetaan käyttöön vuoden 2011 puoleenväliin mennessä, ja ensimmäinen arviointi tehdään
ennen seuraavaa marraskuussa 2011 pidettävää huippukokousta.

Nyt keskitymme siihen, että tätä mekanismia voidaan vahvistaa mahdollisimman paljon
ja että varmistetaan sen asianmukainen soveltaminen Ranskan toimiessa G20-ryhmän
puheenjohtajana vuonna 2011. Päätelmät olivat siis tärkeät, mutta olen samaa mieltä siitä,
että meidän on nyt seurattava, miten ne pannaan täytäntöön.

Toinen saavutus liittyy valuuttakursseihin. Kasvun tasapainottaminen ei onnistu ilman
rahatalouden jännitteiden korjaamista. Euroopan unioni auttoi jälleen kerran rakentamaan
yhteistyöratkaisuja koskevaa konsensusta G20-ryhmässä. Sovimme, että otamme vähitellen
käyttöön markkinaehtoisesti määräytyviä valuuttakurssijärjestelmiä, joissa otetaan
huomioon talouden taustalla olevat perustekijät. Päätimme myös luopua kehityksen
vertailusta ja varoa valuuttakurssien liiallista vaihtelua ja hallitsemattomia muutoksia.

Päätös antaa Ranskan G20-puheenjohtajuudelle poliittista voimaa Ranskan aloittaessa
kansainvälisen valuuttajärjestelmän kokonaisvaltaisen uudistuksen. Panen tyytyväisenä
merkille myös sen, että G20-huippukokouksessa tuettiin IMF:n historiallista uudistusta.
Olemme itse asiassa jo ylittäneet Pittsburghissa asetetut odotukset kiintiöiden siirtoa ja
nousevien talouksien edustusta koskevassa asiassa. EU:n jäsenvaltioiden avoimen ja
yhteistyöhaluisen kannan ansiosta merkittävät myönnytyksemme ja
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vastuunjakovalmiutemme tarkoittavat sitä, että IMF:llä on nyt sen tarvitsema oikeutus
viedä haastavia tehtäviä eteenpäin etenkin epätasapainon ja rahatalouden jännitteiden
korjaamisessa. Nousevien talouksien on nyt osoitettava, että vastineeksi niiden lisääntyvästä
edustuksesta ne ovat valmiita ottamaan entistä suuremman vastuun globaalista talouden
hallinnasta.

Neljäs huippukokouksen saavutus oli vauhdin säilyttäminen globaalissa rahoitusalan
sääntelyuudistuksessa, jossa keskitytään selkeästi täytäntöönpanoon. Olemme tyytyväisiä
Basel III -uudistuksen tukemiseen ja siihen, että G20-ryhmä jatkaa työskentelyä systeemisesti
merkittävien rahoituslaitosten parissa. G20-ryhmän rahoitusalan uudistusponnistelut
jatkuvat aloilla, kuten makrotason vakautta koskevissa poliittisissa puitteissa,
varjopankkiasiassa, hyödykkeiden johdannaismarkkinoilla sekä markkinoiden eheyttä ja
tehokkuutta koskevassa kysymyksessä.

Euroopan unioni on johtoasemassa monissa näissä asioissa, ja työmme komission sisällä
ruokkii G20-prosessia. Nyt on tärkeää varmistaa sekä kaikkien näiden sitoumusten tiukka
ja johdonmukainen täytäntöönpano sovitussa aikataulussa että tasapuoliset
toimintaedellytykset. Yhdysvallat on antanut meille vahvat takeet siitä, että se jakaa
määrätietoiset tavoitteemme näissä asioissa. Soulin huippukokouksessa saatiin myös
lisävauhtia Dohan kierroksen loppuun saattamiseksi sekä vahvistettiin G20-ryhmän
sitoutuminen kaikenmuotoisen protektionismin torjuntaan.

Edistys, josta koen henkilökohtaista tyydytystä, on se, että kehitysyhteistyöpolitiikkaa
koskeva Soulin konsensus, jossa kehitys, kauppa ja investoinnit liitetään toisiinsa, on
mahdollistanut kehityksen sitomisen tiukasti G20-asialistaan. Tämä uusi kasvupainotteinen
lähestymistapa täydentää nykyisiä lahjoittajakeskeisiä toimia ja YK:n järjestelmää. Se tukee
ponnistelujamme vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja on täysin
sopusoinnussa niiden ehdotusten kanssa, joita komissio on hiljattain tehnyt
kehitysyhteistyöpolitiikan tulevaisuutta käsittelevässä vihreässä kirjassaan. Vihreästä kirjasta
on käynnissä kuuleminen, ja odotankin innokkaasti parlamentin panosta siihen.

Lopuksi haluan sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että G20-ryhmä on sitoutunut
laatimaansa korruptionvastaiseen ohjelmaan, energia-asioita koskevaan tulevaan työhön
sekä väsymättömiin pyrkimyksiin saavuttaa tasapainoinen ja onnistunut tulos Cancúnin
ilmastokokouksessa.

(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, yritysten ja ammattiliittojen edustajien
lisääntynyt kiinnostuksenosoitus on merkki siitä, että G20-prosessi on saavuttanut aseman
merkittävänä globaalin talouden koordinointifoorumina. Otin osaa myös liiketoimintaa
käsittelevään G20-huippukokoukseen, jossa korostin yritysten sosiaalisen vastuun
merkitystä. Otin myös vastaan ammattiliittojen jäsenten valtuuskuntia Euroopasta, Pohjois-
ja Etelä-Amerikasta sekä Aasiasta. Sovin näiden Euroopan ammatillista yhteisjärjestöä
(EAY) edustavien valtuuskuntien kanssa, että työllisyydelle on annettava etusija, ja korostin,
että EU ehdotti todellakin työllisyys- ja sosiaaliasioiden sisällyttämistä päätelmiin.

Olemme Soulin huippukokouksen jälkeen suunnanneet katseemme seuraavaan
G20-puheenjohtajuuteen ja Cannesissa marraskuussa 2011 järjestettävään kokoukseen.
Meidän on tartuttava tilaisuuteen saada yksi jäsenvaltio ohjaamoon. Meidän on määriteltävä
kantamme viipymättä ja vaikuttaa koordinoidusti G20-asialistan muotoutumiseen.

Komissio on valmis antamaan kaiken tukensa kaikille Ranskan puheenjohtajuuskauden
ensisijaisille tavoitteille. Ensisijaisiin tavoitteisiin kuuluu Kansainvälisen valuuttarahaston
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(IMF) uudistus, jota varten meidän on esitettävä useita yhdenmukaisia ehdotuksia, joilla
voidaan erityisesti parantaa vakautta ja vähentää valuuttakurssien heilahteluja.

Toinen ensisijainen tavoite koskee raaka-ainehintojen heilahteluja. Komissio laatii
lähikuukausina arvion kaikkien raaka-aineiden primaarimarkkinoista.

Ranskan puheenjohtajuus olisi nähtävä ainutlaatuisena tilaisuutena Euroopalle jättää
jälkensä G20-asialistalle maailmanlaajuisesti. Jos jatkamme yhteistyötä G20-ryhmässä,
EU:n asema taloutta ja rahoitusta koskevan globaalin keskustelun ytimessä vahvistuu ja
se voi olla keskeinen tekijä siinä, kuinka vastaamme globaaleihin haasteisiimme.

Jean-Paul Gauzès,    PPE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, jos tietoni pitävät
paikkansa, minulla on käsittääkseni minuutti puheaikaa.

Arvoisa puheenjohtajavaltio Belgiaa edustava ministeri, arvoisa komission puheenjohtaja,
hyvät kuulijat, haluan ensinnäkin sanoa, että arvostin todella paljon, arvoisa ministeri,
selväjärkistä arviotanne edellisestä G20-kokouksesta, ja että tuen täysin tulevaisuutta
koskevia ehdotuksianne.

Minusta on syytä todeta, että tulokset ovat varsin heikot Basel III -sopimuksen ja IMF:n
uudistuksen hyväksymisestä huolimatta. Voimme vain komission puheenjohtajan tavoin
toivoa, että Soulin huippukokous tasoittaa tietä niiden puheenjohtajavaltio Ranskan
kunnianhimoisten ehdotusten toteutukselle, jotka ovat perusteltavissa kiireellisyytensä ja
vaikean tilanteen jatkumisen vuoksi. Euroopan unionin on oltava johdonmukainen
voidakseen vaikuttaa asioihin painoarvonsa mukaisesti.

Konkreettiset tulokset ovat välttämättömiä, ja olen samaa mieltä toteamuksestanne, arvoisa
komission puheenjohtaja, että kansalaisemme odottavat toimia pelkkien sanojen tai
lausuntojen sijasta. Talouden ja rahoitusalan globalisaatio edellyttää todellista kehitystä
sääntöjen yhdenmukaistamisessa kansainvälisesti. Markkinat reagoivat paljon poliitikkoja
nopeammin. EU ei saa olla naiivi vaan sen on varmistettava vastavuoroinen toiminta.

Udo Bullmann,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, jäsen Harms esitti tämänaamuisessa puheenvuorossaan kysymyksen siitä, miksei
huippukokouksissa syntynyt kipinä tartu kansalaisiin ja miksi huippukokousten
keskusteluista ei viriä uutta tarmoa ja luottamusta. Kuunnellessani teitä tänä aamuna ja
juuri äsken, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, sekä myös Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Van Rompuyta ja neuvostoa tajusin, miksi kipinä ei tartu. Kipinä ei välity
edes tänne istuntosaliin, katsokaapa ympärillenne. On luonnollisesti tärkeää, että täällä
olisi enemmän jäseniä läsnä. Miksi he eivät ole läsnä? He tekevät väärin, kun eivät ole täällä.
He eivät kuitenkaan kuule mitään uutta. Meille kerrotaan asioita, jotka on jo kerrottu
lehdissä monta kertaa, ettekä vastaa teille nimenomaisesti esitettyihin kysymyksiin. Mikä
on rahoitustoimiveron laita? Jäsen Schulz on kysynyt tätä useaan otteeseen. Missä vastaus
viipyy? Se ei ole Soulin G20-huippukokouksen asialistalla. Haluaisin saada selityksen.

Haluaisin myös tietää, miksi Eurooppa-neuvosto ja puheenjohtajavaltio Belgia puolsivat
veroa ja miksi Eurooppa-neuvosto vain totesi kolmessa edellisessä huippukokouksessa
kannattavansa toteutettavuustutkimusta globaalisti mutta ei EU:ssa. Miksi ihmeessä ei?
Eikö neuvosto huomaa umpikujaa, johon tämä asia on menossa? Kysyn teiltä jälleen,
arvoisa komission puheenjohtaja Barroso: koska komission jäsen Algirdas Šemeta vastaa
parlamentin tämän vuoden alussa esittämään vaatimukseen, että myös EU:ssa tehdään
toteutettavuustutkimus? Jos annatte lausunnon tästä aiheesta, istuntosali olisi varmasti
täynnä ja kuuntelisimme teitä. Älkää kuitenkaan vältelkö asiaa pidempään. Yksistään

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI38



Euroopassa on kyse 200 miljardista eurosta vuodessa. Kysykää vaikka
talousarviovaliokunnan jäseniltä, miten mitättömän pienistä summista neuvoston kanssa
nyt kiistellään. Voisimme viedä asiaa eteenpäin aloitteella. Meidän on puhallettava henkeä
rooleihin, jolloin kipinä voidaan jälleen välittää eteenpäin. Tätä me odotamme teiltä.

Marielle De Sarnez,    ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, meillä voi olla
vaikka kuinka monta huippukokousta tai kokousta, mutta jos EU:lta puuttuu yhtenäinen
offensiivinen visio, se ei voi vaikuttaa asioihin, ja seuraava G20 rajoittuu vain Kiinan ja
Yhdysvaltojen väliseen kohtaamiseen, jossa me häviäisimme varmasti. Työmaata kuitenkin
riittää!

Euroalueella on omat ongelmansa, jotka vaativat tarmokkaita EU:n sisäisiä toimia, ja
kansainvälinen valuuttajärjestelmä on erittäin kriittisessä vaiheessa, mikä vain lisää
ongelmiamme ja luo Eurooppaan epävakaata ja epäreilua kilpailua. Tämä oli ensimmäinen
asia. EU:n on tuotava G20-kokoukseen esityksiä uudeksi maailman kansainväliseksi
valuuttajärjestykseksi, joka pohjautuu erityisesti dollarin, euron ja yuanin sisältävään
valuuttakoriin perustuvaan laskentayksikköön.

Samoin on syytä jatkaa työtä rahoitusalan sääntelyn parissa. Lupauksia taistella
veroparatiiseja vastaan ei ole vieläkään lunastettu eikä luottoluokituslaitosten toimintaa
säädellä. Tämä on sitäkin valitettavampaa, kun meillä on muitakin haasteita, kuten
raaka-aineiden (fossiilisten polttoaineiden, mineraalien ja maataloustuotteiden)
markkinoiden sääntely. Minulla onkin tähän liittyen teille ehdotus: EU:n olisi minusta tässä
asiassa ehdotettava kansainvälisen raaka-ainejärjestön perustamista.

Maailmantalouteen kohdistuu nimittäin todellinen raaka-ainepulan vaara, jonka tietyt
tuottajamaat, kuten Kiina, ovat saaneet aikaan. Myös maatalouden perushyödykkeillä
keinottelu on todella moraalitonta ja tuo ilmastonmuutosriskeihin kehitysmaiden
nälänhädän riskin.

Kaikissa näissä selvästi maailman tasapainoon liittyvissä keskeisissä kysymyksissä olen
vakuuttunut yhdestä asiasta: Puheenjohtajavaltio Ranskasta voi olla todellista hyötyä vain,
jos se toimii alusta alkaen eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Patrick Le Hyaric,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, globaalin kriisin laajuus sekä sosiaaliset ja ekologiset vaatimukset edellyttävät
Euroopan unionilta G20-ryhmässä päättäväisiä toimia, jotka perustuvat kansainvälisen
rahoitusalan sääntelyä koskeviin aiejulistuksiin.

Ensinnäkin Maailman kauppajärjestön neuvottelut eivät saa tehdä maailmasta kapitalistista
viidakkoa vaan kaupankäynnissä on noudatettava sosiaalisia sekä ympäristöä ja työllisyyttä
koskevia normeja. Neuvotteluissa on tartuttava työttömyysongelmaan tekemällä loppu
nykyisistä säästötoimista, sillä työttömiä on tätä nykyä yli 250 miljoonaa koko maailmassa.

Toisaalta on tehtävä loppu veroparatiiseista ja kehitettävä pääomaliikkeiden
verotusjärjestelmä; on perustettava kansainvälinen raaka-ainehintojen vakauttamisrahasto
niin, että aloitetaan maataloushyödykkeiden hintojen vakauttamisesta; kansainvälistä
valuuttajärjestelmää on rukattava niin, että kansainväliselle valuuttarahastolle annetaan
uusi tehtävä työllisyyttä sekä kestävää inhimillistä kehitystä koskevissa asioissa ja että
luodaan yleismaailmallinen valuutta dollarin valta-aseman haastamiseksi.
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Samoin on tehtävä loppu katastrofaalisesta tilanteesta, jossa luokituslaitokset ovat samalla
sekä tuomareita että asianosaisia vain pankkien hyväksi. Ihmisten on voitava sanoa
sanottavansa kaikissa heitä koskevissa asioissa.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, G20-huippukokouksen tulosten
julistaminen oli tärkeä asia, siitä ei ole epäilystä, mutta toinen käsittely herättää joiltakin
osin tärkeitä kysymyksiä.

Tarkemmin sanottuna 20 kehitysmaata antoivat tiukan varoitusviestin jokaiselle maalle,
jossa harjoitetaan talouspolitiikkaa ei-koordinoidusti. Kaikki tämä tapahtuu aikana, jolloin
Yhdysvallat harjoittaa määrällisiä helpotuksia sallivaa talouspolitiikkaa, kun taas Euroopan
unionin jäsenvaltiot harjoittavat toisenlaista politiikkaa valittuaan säästöpolitiikan. Kiina
puolestaan on päättänyt pitää valuuttansa arvon alhaalla.

Yritän siis ymmärtää seuraavaa: mitä hyötyä kyseisestä viestistä on ja kenelle se on viime
kädessä tarkoitettu? Minun on hyvin vaikea uskoa, että viesti olisi osoitettu maille, joilla
on vain vähän painoarvoa globaalissa taloudessa. Jos G20 sitä vastoin antoi tämän viestin
omaa etuaan ajatellen, meidän on todella syytä ajatella, että on olemassa hyvin vakava
poliittisen vehkeilyn ongelma tilanteessa, jossa talouteen olisi reagoitava välittömästi.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, kysymykseni oli alun perin tarkoitettu
komission puheenjohtaja Barrosolle, mutta koska hän ei ole läsnä, osoitan sen
puheenjohtajavaltio Belgialle.

Kaupan polkumyynti on nykyään mahdollista ilman Maailman kauppajärjestön (WTO)
polkumyyntisääntöjen rikkomista. Samaan tulokseen päästään itse asiassa alentamalla
jatkuvasti valuutan arvoa. Vaikka tarttuisimme vain varovaisesti kilpailusyistä tehtävää
valuutanarvon heikentämistä koskevaan kysymykseen, jäljelle jää kysymys siitä, mitä
Euroopan unioni voi sietää.

Kysymykseni puheenjohtajavaltio Belgialle kuuluu seuraavasti: jos G20-ryhmä ei onnistu
valuuttajärjestelmän häiriöiden korjaamisessa, uskotteko, että WTO:n neuvottelut voisivat
selviytyä vaurioitta?

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Arvoisa puhemies, marraskuussa pidetyssä
G20-huippukokouksessa ei saatu mielestäni aikaan merkittäviä tuloksia. Kokous oli jälleen
kerran osoitus Yhdysvaltojen valta-asemasta ja Kiinan pyrkimyksistä turvata kansainvälinen
asemansa.

Kuten me kaikki tiedämme, vuonna 2007 alkunsa saanut globaali talouskriisi puhkesi,
kun Yhdistyneen kuningaskunnan investointipankit toisensa jälkeen joutuivat
likviditeettiongelmiin. Kuten olemme nähneet ja kuten koko maailma tietää, Yhdysvaltain
hallinto joutui painamaan lisää rahaa, 700 miljardia dollaria ensimmäisessä vaiheessa ja
600 miljardia dollaria hiljattain toisessa vaiheessa.

Vastapainona Yhdysvaltain vastaukselle valuuttaongelmaan Euroopassa yleisesti ja etenkin
euroalueella pidettiin kiinni budjettikurin periaatteesta ja tiukasti valvotusta
valuuttapolitiikasta, mikä jätti liikkumavaraa markkinakeinotteluun vähemmän vankkojen
talouksien kustannuksella Euroopassa yleisesti ja euroalueella erityisesti.

Ehdotan, että harkitsemme kysymystä, joka koskee uuden rahan painamista Euroopassa
joko seteleiden tai euro-obligaatioiden muodossa.
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Michel Dantin (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, kansalaiset asettavat meille odotuksia,
he asettavat odotuksia EU:lle maailmanlaajuisen talouden hallintaa koskevassa asiassa.
Meidän on oltava aktiivinen voima ja päätöksiä tekevä voima. Useat puhujat ovat
korostaneet tänä aamuna että Ranskan G20-puheenjohtajuus voi tarjota tilaisuuden
Euroopalle. Olen ilman muuta samaa mieltä, ja puheenjohtajavaltion olisi mielestäni itse
tiedotettava säännöllisesti parlamentille G20-ryhmän työn etenemisestä. Ranskan tasavallan
presidentti on käsittääkseni halukas tulemaan tänne puhuakseen asiasta. Arvoisa puhemies,
minusta teidän pitäisi kehottaa häntä tekemään niin.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, G20 on varmasti hyvin
erityinen ryhmä, jossa kaikki päätökset on tehtävä yksimielisesti. Mutta kuten komission
puheenjohtaja ja Belgian puheenjohtaja korostivat, prosessi menee eteenpäin, joten ottaisin
esille vain yhden kysymyksen, nimittäin rahoitusalan verotuksen.

Vaikka siinä ei saatu aikaan läpimurtoa, sovittiin, että Ranskan
G20-puheenjohtajuuskaudella jatketaan työtä innovatiivisen rahoituksen parissa. Euroopan
unioni on valmis tukemaan G20-ryhmän työtä rahoitustoimiveron tutkimiseksi ja
kehittämiseksi globaalisti. Kuten jo sanoin, G20 tekee päätökset yksimielisesti, ja vaikka
monet G20-kumppanimme eivät tässä vaiheessa jaa näkemyksiämme asiasta, aiomme
jatkaa työskentelyä konsensuksen nimissä.

Tällä välin meidän on etsittävä muita tapoja varmistaa, että rahoitusala tuo tasapuolisen
panoksensa ottamalla esimerkiksi käyttöön rahoitustoimiveron. Komissio esitteli 2.
lokakuuta 2010 näkemyksenä asiasta ja pyrkii seuraavassa esitettäviin tavoitteisiin. Ensiksi
on varmistettava, että rahoitusala tuo tasapuolisen panoksensa julkiseen talouteen. Tämä
on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon rahoitusalan kriisin aikana saama tuki. Toiseksi
on varmistettava, että kaikki ehdottamamme verot tarjoavat todellisia etuja ja tuovat
huomattavia tuloja EU:n kilpailukykyä heikentämättä. Kolmanneksi on varmistettava, ettei
rahoitusalan kansallisten verojen kirjavuus luo uusia esteitä yhtenäismarkkinoille.

Komissio on tältä pohjalta esittänyt kaksitahoista lähestymistapaa rahoitusalan verotukseen.
Rahoitustoimivero tuntuu parhaalta keinolta käsitellä ongelmaa EU:ssa. Rahoitusalan
voittojen ja palkkojen verotuksella voitaisiin varmistaa alan oikeudenmukainen verotus
ja synnyttää samalla kipeästi kaivattuja tuloja. Rahoitustoimivero olisi myös vähemmän
riskialtis EU:n kilpailukyvyn kannalta kuin muut verotusvälineet, jos ne otettaisiin käyttöön
yksipuolisesti.

Rahoitustoimiveroa olisi vietävä eteenpäin maailmanlaajuisesti. Globaalin rahoitusalan
kansainvälinen transaktiovero on paras tapa rahoittaa kansainvälisiä tavoitteita esimerkiksi
kehitysavun ja ilmastonmuutoksen kaltaisissa kysymyksissä. Jos valitsemme oikean veron
ja panemme sen kunnolla täytäntöön, voimme saada merkittävän uuden tulonlähteen
kilpailukykymme säilyttäen.

Komissio aikoo jatkaa työtään näiden valintojen parissa voidakseen esittää poliittisia
aloitteita vuonna 2011. Ensimmäisenä toimena on rahoitusalan verotusta koskevan
vaikutustenarvioinnin laatiminen, ja se kattaa esittämämme ajatukset. Tältä osin otamme
huomioon myös jäsenvaltioiden analyysit. Ennen ehdotusten tekemistä on tärkeää arvioida
uuden asetuksen sekä mahdollisten pankeilta perittävien maksujen ja verojen kumulatiiviset
vaikutukset rahoitusalaan.

Omasta puolestani haluan mainita myös erään toisen hyvin tärkeän asian:
kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevat tavoitteet sisällytettiin hyvin selkeästi G20-ryhmän
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asialistaan. Minusta on hyvä merkki, että G20 sai Euroopan unionin todellisen
päättäväisyyden kannustamana aikaan kansalaisia hyödyttäviä tuloksia.

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan tämän keskustelun päätteeksi sanoa ensin yleisesti,
että meille oli G20-kokousten aattona hyvin selkeää, että unionille olisi tärkeää päästä
tyydyttävään tulokseen monissa asioissa ja että meidän olisi huolehdittava ennen kaikkea
siitä, että G20 säilyisi uskottavana ja laillisena foorumina, jossa saadaan aikaan konkreettisia
tuloksia, kuten juuri totesin, ja joka toisi poliittista ja koordinoitua vauhtia globalisaatioon,
jotta erityisesti unioni saisi äänensä kuuluviin tässä ryhmässä. Olen sitä mieltä, että – enkä
nyt pyri salaamaan vaikeuksia, joihin moni teistä on viitannut – unioni on tehnyt
velvollisuutensa ja että G20-neuvotteluihin osallistuvien EU:n toimielinten ja unionin
jäsenvaltioiden tekemää työtä voidaan pitää tyydyttävänä.

Soulin huippukokous oli viides kahden vuoden aikana järjestetty G20-huippukokous, ja
siellä käsiteltiin lukuisia yhdessä tehtyjä sitoumuksia. Moni sitoumus on vaikuttanut
myönteisesti talouskasvuun ja maailman rahatalouden vakauteen, vaikka on selvää, ettei
työtä ole vielä saatu läheskään päätökseen.

Unionissa ja sen jatkuvuuden takaamiseksi, mitä komissio juuri totesi pankeilta perittävistä
maksuista ja rahoitustoimiverosta, 29. lokakuuta pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen
päätelmissä selvästi täsmennetään, että työtä näiden kahden asian parissa on jatkettava
sekä unionin sisällä että kansainvälisissä yhteyksissä. Pankeilta perittävissä maksuissa
vallitsee yhä suurempi yksimielisyys maksujen perustasta ja hengestä. Niillä saatujen tulojen
tavoitteesta tai käytöstä ei sitä vastoin olla vielä yksimielisiä.

Tällä välin jäsenvaltiot kehittävät toisistaan merkittävästi poikkeavia kansallisia järjestelmiä.
Sen vuoksi meidän on lyhyellä aikavälillä varmistettava koordinoinnin vähimmäistaso ja
keskipitkällä aikavälillä pyrittävä kohti sellaista ratkaisukehystä, jonka avulla
kriisinhallintamekanismeja voidaan yhtenäistää huomattavasti nykyistä enemmän etenkin
komission lainsäädäntöehdotusten perusteella. Lokakuisessa Eurooppa-neuvoston
kokouksessa todettiin tämän perusteella, että nykyisin käytössä olevien eri
maksujärjestelmien välistä koordinointia olisi parannettava, ja Ecofin-neuvostoa kehotettiin
raportoimaan asiasta Eurooppa-neuvostolle joulukuussa.

Lopuksi mitä tulee komission hetki sitten mainitsemaan rahoitustoimiveroon,
Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa ja siten myös Ecofin-neuvostoa tutkimaan eri
vaihtoehtoja verokeitaiden ja veronkierron estämiseksi. Ecofin-neuvosto antoi puolestaan
rahoitusasioita käsittelevän neuvoston korkean työryhmän tehtäväksi näiden hankalien
kysymysten tutkimisen.

Puhemies.   – (EN) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Ioan Mircea Paşcu (S&D),    kirjallinen. – (EN) Sodan päättymisestä alkaen käytössämme
ollut kansainvälinen institutionaalinen talous- ja rahoitusjärjestelmä on nyt suurten
paineiden alla. Perusteellisen muutoksen kourissa oleva kansainvälinen järjestelmä ja
globaali kriisi koettelevat järjestelmän rajoja ja pakottavat sen sopeutumaan uuteen
tilanteeseen. Lisäksi G20-ryhmän kaltaisia elimiä perustetaan vastaamaan uuteen
tilanteeseen. Kyse on kuitenkin pääasiassa hallitustenvälisestä elimestä, jonka päätökset
(jotka koskevat meitä kaikkia) on pantava täytäntöön kansallisesti. Tämän takia on tärkeää,
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että G20-ryhmän päätöksissä otetaan huomioon paitsi ryhmän jäsenten myös kaikkien
muiden edut.

Tästä näkökulmasta katsottuna on rohkaisevaa havaita, että Soulin huippukokouksessa
korostettiin jäsenten välistä yhteistyötä ja varmistettiin siten päätösten toimeenpano ja
että kokouksessa löytyi päättäväisyyttä tehdä perusteellisia rakenteellisia muutoksia ja
edistää talouskasvua työpaikkoja luomalla kehitysmaiden tarpeita unohtamatta. On syytä
toivoa, että myös EU itse sekä euroalueen ulkopuoliset maat hyötyvät tämän elimen
päätöksistä, vaikka vain muutama EU:n jäsenvaltio on siinä mukana.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50.)

(Klo 11.55–12.10 parlamentti kokoontui LUX-palkinnon luovutustilaisuuteen.)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.05.)

Puhetta johti
varapuhemies  Edward McMILLAN-SCOTT

8. Äänestykset

Puhemies.   – (EN) Martin Schulz haluaisi esittää tänään istuntosalissa sattuneen
välikohtauksen vuoksi henkilökohtaisen lausuman.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvostosta tänään aamulla
järjestetyssä keskustelussa sattui tapaus, johon en halua palata uudestaan, koska jouduin
solvauksen kohteeksi. Totean kuitenkin seuraavaa: kyseessä on sellainen asia, jonka vuoksi
minua ei pystytä solvaamaan ja jonka vuoksi en pidä tätä solvauksena, sillä jos joku haluaa
solvata minua, niin hänen on toimittava vilpittömällä tavalla. Haluaisin kuitenkin esittää
lämpimät kiitokseni monista parlamentissa esitetyistä solidaarisuudenosoituksista. Haluaisin
kiittää parlamentin jäseniä kaikista poliittisista ryhmistä. Tämä on osoitus yhteisestä
demokraattisesta ja Euroopan unionille myönteisestä vakaumuksesta, jonka parlamentin
ylivoimainen enemmistö jakaa. Haluaisin kiittää lämpimästi tästä.

(Jatkuvia suosionosoituksia)

Puhemies.   – (EN) Tapaus, johon viitattiin, oli Godfrey Bloomin esittämä protesti Martin
Schulzin sodanaikaisista toimista. Puhemies totesi, että tätä ei voida hyväksyä ja vaati
Godfrey Bloomia pyytämään anteeksi. Bloom ei esittänyt tässä yhteydessä anteeksipyyntöä.
Pyydän häntä esittämään sen nyt. Jos hän ei toimi niin, hänen on lähdettävä istuntosalista.

(Kovaäänisiä suosionosoituksia)

Godfrey Bloom (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, jälleen kerran on olemassa yksi sääntö
Martin Schulzia ja toinen kaikkia muita varten. Tämä on häpeällistä. Yorkshiren vaalipiirin
(oman vaalipiirinne, haluaisin lisätä) kansalaiset ovat valinneet – valinneet uudelleen –
minut äänestämään tässä istuntosalissa demokraattisella toimeksiannolla. Te ette nauti
siitä, arvoisa puhemies, koska vaihdoitte puoluetta, mutta äänestäjät äänestivät
konservatiivien puolesta. En aio pyytää anteeksi ja minulla ei ole mitään aikomusta lähteä
istuntosalista: teidän on määrättävä, että minut saatetaan pois salista, arvoisa puhemies.
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Puhemies.   – (EN) Arvoisa Godfrey Bloom, ensinnäkin minut erotettiin
konservatiivipuolueesta, koska esitin näkemyksen periaatteellisesta kysymyksestä, joka
liittyy läheisesti tänä aamuna esittämiinne asioihin.

(Suosionosoituksia)

Toiseksi ette pyytäneet anteeksi kielenkäyttöänne, joka oli täysin sopimatonta Euroopan
parlamentissa, joten pyydän teitä poistumaan.

(Kovaäänisiä suosionosoituksia ja myös huutoja "työjärjestyspuheenvuoro" ja "olette väärässä")

Godfrey Bloom, olen pahoillani, mutta en hyväksy mitään työjärjestyspuheenvuoroa tästä
asiasta.

Teen ehdotuksen. Voin pyytää turvallisuuspalvelua poistamaan Godfrey Bloomin salista,
mutta esitän asiasta äänestystä. Toivooko parlamentti, että Bloomin pitäisi poistua? Ne
jotka ovat puolesta, nostakaa kätenne.

(äänekkäitä vastalauseita ja "ei"-huutoja EFD-ryhmästä)

Ne, jotka haluavat Bloomin pysyvän salissa, nostakaa kätenne. Tyhjää äänestävät.

(Lisää äänekkäitä vastalauseita EFD-ryhmästä ja vastauksia "olkaa hiljaa"; pitkään jatkuvaa melua
ja vihellyksiä)

Hyväksyn yhden kannanoton Nigel Faragelta, tämän ryhmän johtajalta.

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, syy suuttumukseen ja meluun johtuu siitä,
että emme sovella sääntöjä tasapuolisesti täällä. Martin Schulz on jatkuvasti esittänyt
loukkauksia minun lisäkseni monille parlamentin jäsenille: hän totesi, että euroskeptikot
ja tyhjää äänestävät avaavat oven fasismille. Danny Cohn-Bendit kutsui meitä henkisesti
sairaiksi.

Arvoisa puhemies, jos sääntöjen mukaan jotain asiaa pidetään loukkauksena ja parlamentin
jäsentä pyydetään lähtemään salista, niin tämä on ihan ymmärrettävää. Mutta suuttumus
– jonka myös itse jaan – aiheutuu siitä, että näitä sääntöjä ei sovelleta tasapuolisesti. Martin
Schulz kutsuu säännöllisesti muita henkilöitä fasisteiksi, ja kun joku kutsuu häntä itseään
samalla tavalla, kyseistä jäsentä pyydetään lähtemään salista. Tämä ei ole oikein. Tämä ei
ole reilua.

Puhemies.   – (EN) Hyvä Nigel Farage, en halua pitkittää tätä, mutta voin vain todeta, että
tämä ei pidä paikkansa. Monet henkilöt kuulivat Godfrey Bloomin kaksi puheenvuoroa,
yhden salista ja yhden paikaltaan, ja niitä ei voida hyväksyä parlamentin näkökulmasta.
Parlamentti haluaa, että Godfrey Bloom poistuu salista. Tämä on sen esittämä kanta. Jos
hän ei lähde, kansalaiset voivat päätellä, mikä hänen suhtautumisensa demokraattiseen
prosessiin.

Godfrey Bloom, aion vedota työjärjestyksen 152 artiklaan. Jos te ette lähde, niin pyydän,
että teidät poistetaan salista. Olen keskustellut tästä puhemiehen kanssa, ja minulla on
hänen tukensa.

(Välihuomautus Godfrey Bloomilta: "tehkää se, mihin pystytte!")

Joseph Daul (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, sanoin tänään aamulla, että Godfrey Bloom
on käyttäytynyt sopimattomasti.
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Toiseksi olemme demokraattisessa parlamentissa. Olemme päättäneet demokraattisesti,
Godfrey Bloom, että teidän on poistuttava parlamentista. Sen vuoksi kehotan teitä
demokratian nimissä ja kaiken sen vuoksi, mitä tämä parlamentti edustaa, että poistutte
tänään parlamentista. Pyydän teitä toimimaan näin demokraattisten oikeuksien
kunnioittamisen vuoksi.

Bruno Gollnisch, teidän ei tarvitse haastaa minua. Tiedämme menetelmänne. Niitä ei voida
hyväksyä ja ne ovat demokratian vastaisia. Tässä kaikki, mitä minulla on sanottavaa.

(Suosionosoituksia)

Puhemies.   – (EN) Työjärjestyksen 152 artiklan 4 kohdan johdosta esitän pahoitteluni,
että tämä tapaus estää parlamentin asianmukaisen toiminnan. Sen vuoksi keskeytän
istunnon viiden minuutin ajaksi.

(Istunto keskeytettiin viiden minuutin ajaksi)

Puhemies.   – (EN) Työjärjestyspuheenvuoro? (mikrofonin ulkopuolella esitettyjä kommentteja,
joita ei kuulla ja huutoja "työjärjestyspuheenvuoro")

Christian Ehler (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, Korean niemimaan suhteista vastaavan
valtuuskunnan puheenjohtajana pyydän täysistuntoa tuomitsemaan voimakkaasti
Pohjois-Korean eilen suorittaman tykistöhyökkäyksen eteläkorealaista saarta vastaan.

(Suosionosoituksia)

Henkilöitä on loukkaantunut vakavasti Etelä-Korean armeijan henkilöstön ja erityisesti
saaren siviiliväestön keskuudessa. Kylissä on tulipaloja, ja väestö jouduttiin evakuoimaan.

Olemme tyytyväisiä Etelä-Korean presidentin Lee Myung-bakin ilmoitukseen, että tästä
väkivallanteosta huolimatta hän aikoo välttää konfliktin laajenemista tällä korealaisella
saarella.

Olemme tyytyväisiä siitä, että korkea edustaja Catherine Ashton on yhdessä muiden
kansainvälisten toimijoiden, liittolaisiemme ja strategisen kumppanimme Korean tasavallan
kanssa tuominnut tämän Yhdistyneiden Kansakuntien Korean välirauhasopimuksen selkeän
loukkauksen. Odotamme myös, että Kiina tuomitsee selkeästi tämän teon.

Kehotamme Pohjois-Koreaa välttämään tilanteen kiristymistä ja toteuttamaan kaikki
tarvittavat toimet, jotta rauha ja vakaus säilyy Korean niemimaalla. Haluamme välittää
osanottomme uhrien omaisille.

(Suosionosoituksia)

Puhemies.   – (EN) Kiitos, Christian Ehler. Pieni hetki, olkaa hyvä. Pyydän hiljaisuutta. Sen
uhalla, että minua kuvataan fasistiseksi diktaattoriksi, olen toteuttanut tänä aamuna tiettyjä
toimia. Martin Schulz pyysi, että annan yhdelle Godfrey Bloomin istuntosalista poistumista
vastustaneelle henkilölle puheenvuoron. Ensimmäinen henkilö, joka pyysi tänä aamuna
puheenvuoron, oli Barry Madlener. Sanoin Barry Madlenerille, että jos hän esittää
puheenvuoron, toistan huomautukset, jotka Godfrey Bloom esitti suoraan Martin Schulzille.
Barry Madlener, teillä on puheenvuoro.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, kiitos, että sain esittää vielä
työjärjestyspuheenvuoron, koska tärkeintä tässä asiassa on luonnollisesti se, että sääntöjä
sovelletaan yhdenmukaisesti ja kaikille tasapuolisesti. Haluaisin huomauttaa parlamentin
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puhemiehen osoittaman epäjohdonmukaisuuden: poistitte juuri Godfrey Bloomin
istuntosalista hänen Martin Schulzille esittämiensä kommenttien vuoksi vaikka Martin
Schulz kutsui juuri kollegani van der Stoepia fasistiksi istuntosalissa, ja puhemies ei tehnyt
mitään asian vuoksi. Martin Schulz ei ole vielä pyytänyt anteeksi, joten hänelle olisi
kunniaksi, jos hän poistuisi istuntosalista Godfrey Bloomin tavoin.

Puhemies.   – (EN) No niin, kiitos. Kuten sanoin, esitän Martin Schulzin ja Barry Madlenerin
sopimuksen mukaisesti kommentin, jonka Godfrey Bloom osoitti erittäin kuuluvasti Martin
Schulzille tänä aamuna ja jota puhemies ja minä vastustamme samoin kuin parlamentin
enemmistö, kun siltä kysyttiin asiasta.

Godfrey Bloom sanoi Martin Schulzille: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer". Ei voida hyväksyä,
että yksi parlamentin jäsen esittää tällaisia kommentteja toiselle. Ne ovat paljon vakavampia,
mitä me pidämme hyväksyttävänä Euroopan parlamentissa. Asia on loppuun käsitelty.
Käsittelemme sitä puhemiehistössä. Nyt siirrymme äänestyksiin, koska haluan lopettaa
kello 13 mennessä.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti. Puhun
työjärjestyksen 152 artiklasta.

Puhemies.   – (EN) Ei, olen pahoillani. Älkää antako mikrofonia Bruno Gollnischille. Sanoin
hänelle, että hän saa puheenvuoron seuraavan kerran, kun puhemies johtaa istuntoa. Kiitos.
Potito Salatto on pyytänyt puheenvuoroa.

Potito Salatto (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin tähän asiaan
puuttumatta esittää ongelman puheenjohtajavaltiolle.

Luulen, että eräät henkilöt eivät ole vielä täysin ymmärtäneet Euroopan parlamentin roolia
Lissabonin sopimuksen jälkeen. Minun on huomautettava asiaa koskevasta perustavasta
ongelmasta: liikenteestä vastaava komission jäsen Kallas on toistuvasti kieltäytynyt
tapaamasta avaruusasioita käsittelevän Sky and Space -työryhmän puheenjohtajistoa, jotta
keskusteltaisiin kaikkiin talouden, ympäristön ja turvallisuuden kannalta vaikuttavasta
Cost-Effective Small Aircraft -hankkeesta (CESAR-hankkeesta). Kehotan
puheenjohtajavaltiota kutsumaan komission jäsenen Kallasin istuntosaliin selvittämään
ohjelmaa, jonka toteutusta hän aikoo jatkaa tällä erittäin arkaluonteisella ja Euroopan
parlamentille tärkeällä alalla.

Puhemies.    – (EN) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

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

8.1. Esitys lisätalousarvioksi nro 8/2010: Pääluokka III – Komissio – Irlannin tulvat
– ESR:n toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1 (2000–2006) (A7-0327/2010,
László Surján) (äänestys)

8.2. EY:n ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja
(A7-0300/2010, Graham Watson) (äänestys)

8.3. Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt)
(A7-0290/2010, Christofer Fjellner) (äänestys)
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8.4. Reseptilääkkeitä koskeva tiedottaminen (lääkkeitä koskevat yhteisön lupa- ja
valvontamenettelyt) (A7-0289/2010, Christofer Fjellner) (äänestys)

(Ennen tarkistuksesta 13 toimitettua äänestystä)

Christofer Fjellner,    esittelijä. – (EN) Arvoisa puhemies, minulla on lyhyt suullinen
tarkastus poliittisten ryhmien viime hetken kompromissin johdosta. Se koskee
tarkistusta 13, jonka sanamuoto on nyt "60 päivän kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta". Tämä pitäisi vaihtaa ilmaisuun "90 päivän kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta".

Tästä on sovittu kaikkien poliittisten ryhmien kanssa.

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen)

8.5. Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa (A7-0196/2010, Jill Evans) (äänestys)

8.6. Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) (B7-0617/2010) (äänestys)

9. Äänestysselitykset

Suulliset äänestysselitykset

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, kansanterveyden tehokkaan
suojelemisen vuoksi on tärkeää varmistaa, että lääkkeitä koskevat korkealaatuiset tiedot
ovat laajasti potilaiden saatavilla. Lainsäädännön yhdenmukaistamisella tällä alalla
varmistetaan, että eurooppalaiset potilaat ovat hyvin tietoisia asioista ja sillä autetaan
tasaamaan terveydenhuoltotilanteen eroja kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi lainsäädännön
tarkentaminen ja velvollisuus varmistaa, että potilaat saavat tietoja, auttavat meitä estämään
sen, että lääkeyritykset edistävät epäreilusti omia valmisteitaan. Tätä menettelyä ei valvota
tällä hetkellä riittävästi. Lisäksi on myös otettava käyttöön erityistä lääkeaineita koskevaa
lainsäädäntöä ja valvottava sen täytäntöönpanoa tehokkaasti kaikissa jäsenvaltioissa.
Kannatin mietintöä.

Jens Rohde (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää Christofer Fjellneriä
erinomaisesta tuloksesta. Tanskan liberaalit päättivät äänestää reseptilääkkeitä koskevaa
yleisölle tiedottamista koskevan direktiivin puolesta. On tärkeää, että EU:n kansalaiset
saavat luotettavaa tietoa näistä lääkevalmisteista ja sen vuoksi meidän mielestämme tämä
on hyvä direktiivi, joka asettaa potilaat etusijalle.

Päätimme kuitenkin tästä huolimatta olla äänestämättä itse asetuksesta. Tämä ei johdu
siitä, ettemmekö kannattaisi sitä, että EU:n kansalaiset saavat luotettavaa tietoa näistä
reseptilääkkeistä, vaan siitä, että osa ehdotuksesta on monien kansallisten perustuslakien
vastainen. Jo ennen kuin lääkevalmisteita koskeva paketti esitettiin, monet valtiot olivat
ilmoittaneet komissiolle, että kansallisiin perustuslakeihin nähden esiintyy
lainsäädännöllinen ongelma. Se, että viranomaiset tarkistavat ennakolta yleisölle
toimitettavat tiedot, rikkoo sananvapauden määritelmää monessa valtiossa. Sen vuoksi
emme voi äänestää sen puolesta, että Euroopan lääkevirasto tarkistaa tietynlaista tietoa
ennen kuin sitä levitetään yleisölle. Toivomme kuitenkin, että neuvosto ja komissio etsivät
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keinoja tämän ongelman ratkaisemiseksi ennen toista käsittelyä ja sen vuoksi toivomme,
että voimme silloin äänestää säännöksen puolesta.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tänään äänestetyssä
lainsäädäntöehdotuksessa, jota tuin, selvennetään lääketeollisuuden merkitystä niiden
arkaluonteisessa tehtävässä antaa tietoja valmisteistaan muussa kuin
myynninedistämistarkoituksessa.

Potilaiden tietoisuuden lisäämisen on annettava lääketeollisuudelle vastuuntuntoa, ja sen
on toteutettava tämä tehtävä selkeästi ja täsmällisesti sekä vältettävä edistämästä lääkkeiden
liikakulutusta kaupallisten syiden vuoksi. Tässä äänestyksessä painotetaan sitä, että
lääkevalmisteita koskevien tietojen on oltava saatavilla internetissä tai painetussa muodossa
kaikissa jäsenvaltioissa voimassa olevien samojen erityissääntöjen perusteella.

Tällä ei kuitenkaan vapauteta terveydenhuollon ammattilaisia keskeisestä tehtävästään
toimia ensisijaisena ja korvaamattomana tiedonlähteenä kansalaisille terveyttä ja hoitoa
koskevista kysymyksistä. Lääkärin ja potilaan välinen suhde on ainutlaatuinen ja
korvaamaton, ja sanallinen viestintä on kaiken lääkehoidon perusta. Potilaat voivat olla
sen perusteella paremmin tietoisia käyttämistään lääkkeistä ja osallistua hoitoonsa, jolloin
he osallistuvat aktiivisesti omaan parantumiseensa.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Christofer Fjellnerin
mietinnöillä pyritään yhtenäistämään ja täydentämään Euroopan unionin asiaa koskevia
voimassa olevia säännöksiä, jotta ne ovat ajan tasalla ja niillä voidaan ratkaista tekniikan
kehityksen luomia ja kansanterveydelle aiheutuvia haasteita.

Me katsomme, että sen keskipisteessä on potilas ja potilaan oikeus saada tietoa sekä käyttää
tieteellistä tietoa. Siitä on tullut nyt laadullisesti ja määrällisesti parempaa ja sitä on
valvottava. On aloitettava tarkemmasta ja täsmällisemmästä eron tekemisestä tiedottamisen
ja mainonnan välillä.

Mietinnössä käytetään täsmällisiä ja yhdenmukaisia kriteerejä sen toteamiseksi, minkälaista
tietoa annetaan, mitkä tiedot ovat vapaaehtoisia, sekä minkä kanavien välityksellä ne voivat
olla saatavilla, jolloin määritellään lääkeyhtiöiden ja jäsenvaltioiden velvollisuudet.

Annamme tämän yhteisymmärryksen pohjalta tukemme tälle mietinnölle ja tunnustamme
sen ansiot terveyden kannalta ja myös sosiaaliselta kannalta.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, äänestin luonnollisesti Christofer
Fjellnerin mietinnön puolesta. Siinä käsitellään tuote-esitteissä ja lääkkeiden
yksittäispakkauksissa potilaille annettavia tietoja ja keskitytään pääasiassa lääkeyhtiöiden
toimintatapaan. Aivan viime aikoihin saakka monet niistä yhdistivät lääkkeitä koskevia
tietoja omaan mainostukseensa. Minun mielestäni niillä vaikutettiin potilaisiin
subjektiivisesti, jotta he panisivat merkille tietyn tuotteen.

Kannatan sitä, että potilailla on parasta ja eniten ajan tasalla olevaa tietoa, joka hyväksytään
samaan aikaan kuin uusi lääke. Minusta me olemme vaikuttaneet merkittävästi tähän
asiaan. On annettava luonnollisesti myös korkealaatuista tietoa äidinkielellä Internetissä,
joka on moderni viestintäväline. Olen tyytyväinen siitä, että olemme tämän mietinnön
hyväksynnän myötä itse asiassa vähentäneet eroja, joita esiintyy tällä alalla vähemmän
kehittyneissä EU:n jäsenvaltioissa, ja olen tyytyväinen, että lääkärin ja potilaan välistä
suhdetta ei ole mitenkään heikennetty. Se on tärkein tietolähde.
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Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Fjellneriä
hyvästä mietinnöstä. Täytyy todeta, että on todella tärkeää täydentää olemassa olevaa
lainsäädäntöä ja saattaa se ajan tasalle. Kun puhutaan nimenomaan lääkeaineista ja tutkitusta
tiedosta siitä, mitä lääkkeet sisältävät, se on erittäin tärkeää myös potilasturvallisuuden
kannalta.

Nyt kun mainonta on ottanut yhä suuremman roolin, on oleellista ja tärkeää, että
määritellään kriteerit, jotta kuluttajat ja potilaat voivat olla täysin tietoisia ja varmoja siitä,
minkälaisia vaikutuksia kyseisillä lääkeaineilla on. Näiden tietojen on perustuttava tutkittuun
tietoon eikä erilaisiin kuvitelmiin tai mainonnan keinoihin. Tällaista lainsäädäntöä, joka
on ajantasaista ja potilasturvallisuuden kannalta hyvää, tarvitaan laajemminkin Euroopan
unionissa.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kysymys reseptilääkkeistä
annettavasta tiedosta on arkaluonteinen, koska sillä vaikutetaan merkittävästi kaikkien
kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suojelemista koskevaan oikeuteen.

Komission meille toimittama ehdotus direktiivin tarkistamisesta uhkasi avata porsaanreiän
lainsäädännössä. Sen perusteella lääkeyhtiöt olisivat voineet hyödyntää tiedottamista ja
mainontaa koskevien määritelmien välistä epäselvyyttä edistääkseen reseptilääkkeittään
kansalaisten edun kustannuksella.

Lääkevalmisteista saatavaa tietoa koskevan strategian suhteen on luonnollisesti vielä paljon
tehtävää, mutta tällä kertaa Euroopan parlamentti on reagoinut niin kuin sen pitäisi aina
reagoida. Parlamentti on pyrkinyt suojelemaan kansalaisia ja puolustamaan potilaiden
oikeutta parempaan tietoon, ja se ei ole taipunut lääkeyhtiöiden painostuksesta.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, vaihtoehtoisten lääkkeiden,
rohdosvalmisteiden, korkeammin annostettujen vitamiini- ja kivennäisainelisien
rajoittaminen ja joissain tapauksissa määrääminen on ollut yksi eurooppalaisen sääntelyn
suurista skandaaleista.

Minulla ei ole aavistustakaan, mikä näiden hoitokeinojen tehokkuus on. Vaimoni luottaa
niihin, mutta minä olen hieman epäileväisempi. Kuten kuningas Salomo viisaasti totesi,
parempi vihannesruoka rakkaudessa kuin syöttöhärkä vihassa. Harvoin on sanalaskua
yrteistä käytetty niin osuvasti kuin tässä tapauksessa.

Ei tiedetä, ovatko ne hyödyttömiä tai hyödyllisiä, mutta ainakaan että ne eivät ole haitallisia
terveydelle. Joten miksi Euroopan unioni tekee rangaistavaksi toiminnan, jota harjoittaa
noin 20 miljoonaa eurooppalaista? Vastaus: suurten lääkeyhtiöiden lobbaus, sillä ne näkivät
mahdollisuuden saada pienten luontaistuoteyritysten toiminta loppumaan, ja tällaisia
toimia on nyt tapahtunut kaikkialla vaalipiirissäni. Ne eivät olisi ikinä saaneet näitä sääntöjä
hyväksytyksi kansallisissa parlamenteissa. Voimme jälleen kerran havaita, miten Brysselin
koneisto toimii suurten yritysten eduksi.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää tätä tilaisuutta
vastustaakseni päätöstänne estää Godfrey Bloomin pääsy istuntosaliin. On totta, että hän
käytti epäparlamentaarista kieltä. Tällä kertaa Martin Schulz joutuu kärsimään tällaisista
säännöistä. Hän käyttää itse hyvin usein käsitettä "fasisti"...

(Puhemies keskeytti puhujan)
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Puhemies.   – (EN) Hyvä Philip Claeys, tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro Fjellnerin
mietinnöstä, ja en voi antaa teidän jatkaa. Sanoin Bruno Gollnischille, että hän saa
työjärjestyspuheenvuoron, kun puhemies johtaa seuraavan kerran istuntoa, ja näin
toimitaan.

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Arvoisa puhemies, minä haluaisin todella puhua Fjellnerin
Euroopan lääkeviraston perustamista koskevasta mietinnöstä (A7-0289/2010), johon
sisältyy monia hyviä ja tärkeitä aloitteita. Tästä syystä äänestin sen puolesta. Minusta se oli
itse asiassa vaikeaa, koska vastustan sitä, että jälleen kerran perustetaan uusi EU:n virasto.
Kuitenkin yksi yleinen virasto, joka arvio lääkevalmisteita ja antaa ihmisille ja eläimille
tarkoitetuista reseptilääkkeistä tietoja yleisölle, on minusta täysin järkevä, koska lääkkeitä
tuotetaan nykyään yhä useammin EU:n rajojen sisä- ja ulkopuolella.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, viime vuonna, kun eräät meistä pitivät
esillä julisteita, joissa pyydettiin kansanäänestyksiä, Graham Watson totesi, että
käytöksemme muistutti häntä kansallissosialisteista Saksan valtiopäivillä. Martin Schulz
itse sanoi, että käytöksemme muistutti häntä Adolf Hitleristä. Näen, että olette vaikeassa...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Puhemies.   – (EN) Hyvä Daniel Hannan, näen, mihin pyritte. Sanoin, että Bruno Gollnisch
on pyytänyt näistä kysymyksistä työjärjestyspuheenvuoroa. Hän esittää tämän
työjärjestyspuheenvuoron, kun puhemies on läsnä. Tämä on mielestäni sopiva tapa hoitaa
tämä asia. Jos teillä ei ole mitään sanottavaa Fjellnerin mietinnöstä, niin siirryn Jan Březinan
puheenvuoroon.

Kuulin, mitä sanoitte. Sanoitte, että Bruno Gollnisch ei puhu puolestanne. Ilmoitan tämän
parlamentille. Bruno Gollnisch kuuluu sitoutumattomien ryhmään. Sitoutumattomien
ryhmä ei ole poliittinen ryhmä, mutta hän esittää puheenvuoron sen merkittävän osan
puolesta. Hyväksyn tämän, ja sen vuoksi ehdotin, että Bruno Gollnisch esittää
työjärjestyspuheenvuoronsa, kun puhemies on läsnä.

En aio antaa teille puheenvuoroa, Daniel Hannan, koska jos annan sen, niin jokainen haluaa
sanoa jotain tästä arkaluonteisesta ja tärkeästä kysymyksestä, joten olen pahoillani.
Siirrymme nyt käsittelemään äänestysselityksiä Jill Evansin mietinnöstä.

Mietintö: Jill Evans (A7-0196/2010)

Jan Březina (PPE).   – (CS) Arvoisa puhemies, tämä direktiivi merkitsee epäilemättä askelta
eteenpäin toimissa edistää jätteiden syntymistä ja rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä.
Pidän kuitenkin tietyllä tavalla kiistanalaisena, että PVC sisällytetään tämän direktiivin
soveltamisalaan ensisijaisesti uudelleentarkasteltaviin materiaaleihin. PVC:tä, eli
polyvinyylikloridia, tai PVC-jätettä ei ole luokiteltu vaaralliseksi EU:n lainsäädännön
perusteella. Vaikka hyväksyisimme väitteen, että vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö
ja tutkimukset ovat nyt kymmenen vuotta vanhoja ja sen vuoksi joiltakin osin
vanhentuneita, aikaisemman tutkimuksen perusteella on selvää, että PVC:tä voidaan
kierrättää ja että ympäristölle saattaa aiheutua kielteisiä vaikutuksia, jos se korvataan
vaihtoehtoisilla aineilla. Näin ollen on mahdotonta yhtyä usein kuultuun väitteeseen, että
PVC:n käytön estäminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on perusteltua, koska siitä syntyy
ulkona poltettaessa dioksiinipäästöjä. Tällaisen väitteen perusteella sivutetaan kokonaan
se seikka, että ei ole toivottavaa polttaa minkäänlaista jätettä.
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Arvoisa puhemies, elektroniikkalaitteista
tulee ennemmin tai myöhemmin jätettä, johon valitettavasti edelleen sisältyy tiettyjä
vaarallisia aineita. Jäsenvaltioiden on joskus vaikea käsitellä tällaista elektroniikkalaitteiden
jätettä, joten on tärkeää siirtyä asteittain kohti periaatetta, jonka mukaan ennaltaehkäisy
on parempi kuin hoito. Kemikaalien yhdenmukaistaminen kemikaalien rekisteröintiä,
arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH) ja vaarallisten
aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin perusteella merkitsee, että pyrimme
ainakin jossain määrin yhdenmukaistamaan muiden vaarallisten aineiden käyttöä sähkö-
ja elektroniikkalaitteissa. Tällä ei selvästikään yhdenmukaisteta täydellisesti kaikkia
järjestelmiä, ja jäsenvaltioille jätetään jonkin verran liikkumavaraa, mutta
yhdenmukaistamisen ansiosta ainakin estetään merkittävät erot, jotka tällä hetkellä
vallitsevat jäsenvaltioiden välillä. Tiettyjen vaarallisen aineiden käytön rajoittamisella
elektroniikkalaitteissa ja tänään hyväksyttävillä toimilla ei saada aiheuttaa kahta seikkaa.
Ensinnäkään niillä ei saa aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia pienyrityksille. Toiseksi
kiellettyjen aineiden luettelo ei saa pysäyttää teknologian kehittämistä. Emme saa suhtautua
ennakkoluuloisesti aineisiin, joita tällä hetkellä pelkästään testataan ja joilla voidaan
tulevaisuudessa saada aikaan läpimurtoja tekniikan ja elektroniikan alalla.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin Jill Evansin
direktiivin uudelleenlaadintaa koskevan mietinnön puolesta, koska olen todella pahoillani
siitä, että kaikki viittaukset PVC:hen ja halogenoituihin palonestoaineisiin katosivat
kompromissitekstistä teollisuuden eturyhmien voimakkaan painostuksen vuoksi, vaikka
kaikkien komission toteuttamien tutkimuksien perusteella on osoitettu jo niinkin varhain
kuin vuonna 2000, että näiden aineiden hävittäminen aiheuttaa ihmisen terveydelle ja
ympäristölle vakavia riskejä.

Teollisuuden kustannusten siirtäminen ympäristöön ja kansalaisille on lähestymistapa,
jota emme voi missään tapauksessa tukea, koska sillä väristetään vapaita markkinoita ja
se ei ole hyväksyttävä kompromissi ihmisten elämänlaadun ja liiketoiminnan voittojen
välillä.

Toivon, että kun direktiiviä tarkistetaan seuraavalla kerralla kolmen vuoden kuluttua,
kansalaisten oikeus terveyteen ja ympäristönsuojeluun sijoitetaan ensimmäiseksi.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää yleisen mielipiteen,
että avoimessa yhteiskunnassa oikeus sananvapauteen on tärkeämpi kuin oikeus olla
joutumatta loukatuksi, ja demokratiassa ainoiden henkilöiden, joiden pitäisi voida
määritellä, toimimmeko ja säädämmekö lakeja istuntosalissa, ovat äänestäjämme.

Jäsenen poistaminen salista voi vaikuttaa merkittävästi lopputulokseen.

Jos me suhtaudumme tasapuolisesti sääntöjen soveltamiseen, niin meidän pitäisi sensuroida
kaikkien osapuolten esittämät vastenmieliset viittaukset, ja minusta on mielivaltaista ja
epäoikeudenmukaista, että euroskeptikkoja saadaan nimittää natseiksi...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Puhemies.   – (EN) Ei, Daniel Hannan, ette esittäneet yleistä vaan erityisen mielipiteen.
Syed Kamall, käsittelemme Evansin mietintöä, tai muuten päätän puheenvuoronne.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, minulla ei ole epäilystäkään, että pyritte
päättämään puheenvuoroni, mikä on tavanomaista, kun on kyse sananvapaudesta, mutta
haluaisin todella puhua vaarallisista aineista ja myrkyllisyydestä. Luulen, että olemme
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kaikki samaa mieltä asiasta. Entisenä sähköinsinöörinä olen tietoinen näiden laitteiden
vaarallisten ja myrkyllisten aineiden määrästä. On täysin oikein, että pyrimme ratkaisemaan
tämän ongelman. Haluaisin kuitenkin puhua siitä myrkyllisyydestä, joka on kyllästyttänyt
tänään Euroopan parlamentin keskustelun ja demokratian. Kun Saksan kansalainen,
sosialisti puhuu...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Arvoisa puhemies, olin tyytyväinen voidessani äänestää
vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin
kompromissiversion puolesta. Olemme kaikki sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja
kansanterveyteen, mutta on myös tarpeen säilyttää jonkinlainen tasapaino. Tällä hetkellä
talouskriisin keskellä ei ole järkevää lisätä pienten yritysten ja kuluttajien taloudellista
taakkaa erittäin tiukoilla säännöksillä. Sen vuoksi arvostin sitä, että toimielinten välinen
ryhmä antoi komission tehtäväksi tarkistaa alkuperäistä luetteloa vaarallisista aineista sen
sijaan, että ne välittömästi kielletään, koska tällä olisi ollut kielteinen vaikutus pk-yrityksiin
ja EU:n sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

Päätöslauselmaesitys B7-0617/2010 (väärentämisenvastainen kauppasopimus)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin tämän
päätöslauselmaesityksen puolesta, koska se on komission ja useiden kolmansien maiden,
mukaan lukien Kanadan, Japanin, Yhdysvaltojen, Australian sekä Meksikon, välisten erittäin
vaikeiden neuvotteluiden lopputulos.

Väärentämisen torjunnan on oltava yksi painopisteistämme ja kaikkien kansallisten ja
kansainvälisten toimintalinjojen tavoite. Näin ollen jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on
välttämätöntä tehokkaiden tulosten aikaansaamiseksi.

Sopimuksella ei varmastikaan pystytä ratkaisemaan kansainvälisten markkinoiden
monimutkaista tilannetta, mutta se merkitsee askelta oikeaan suuntaan. Meidän
tehtävänämme on nyt jatkaa työtä maantieteellisten merkintöjemme suojaamiseksi
yksityisoikeuden alalla ja tullialalla. Niitä vahingoitetaan kilpailulla, joka on vähintäänkin
epäoikeudenmukaista, koska jatkuvasti käytetään nimiä ja lyhenteitä, jotka viittaavat
tunnetuimpiin eurooppalaisiin tuotemerkkeihin. Ilmeisimmillä vahingonkorvauksilla on
tarkoitus kehittää teollisuuttamme ja edistää tuottajiamme elintarviketalouden, muotoilun,
muodin ja ylellisyystuotteiden aloilla.

Uskon, että komissio on pyrkinyt pitämään Euroopan parlamentin ajan tasalla kansainvälisiä
sopimuksia koskevien neuvotteluiden kaikissa vaiheissa. Haluaisin toistaa pyyntömme
antaa kansalaisille ja Euroopan parlamentille mahdollisuus tutustua asiakirjoihin. Kehotan
lopuksi komissiota pitämään parlamentin edelleen täysin ja täsmällisesti ajan tasalla kaikista
tulevista aloitteista, joita se aikoo toteuttaa tässä asiassa.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, katson, että teollis- ja
tekijäinoikeuksien suojan alalla olisi kiinnitettävä erityistä huomiota terveyttä koskevaan
oikeuteen, mihin liittyy läheisesti varsinainen oikeus elämään.

En voi mitenkään hyväksyä tilannetta, jossa peruslääkkeiden saatavuus evätään suurelta
osalta väestöstä etenkin kehitysmaissa teollis- ja tekijänoikeuksien – jotka vaikuttavat lähes
liioitelluilta joissain tapauksissa – suojelun varjolla. Kehotan sen vuoksi komissiota
edistämään perusperiaatteita kansanterveyden suojelusta ja lääkkeiden saatavuudesta, kun
neuvotellaan väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen teknisistä yksityiskohdista.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, väärentämisen vastustaminen on erittäin
tärkeä asia. Kaksikymmentä vuotta sitten nauroimme, jos joku osti Rolexin kellon
kymmenellä Yhdysvaltojen dollarilla. Markkinat tässä hintaluokassa eivät joutuneet tämän
vuoksi vaaraan. Tilanne on tällä hetkellä täysin erilainen. Myös halvimman ja
keskihintaluokan tuotteita väärennetään. T-paitoja, leluja ja suojavaatteita väärennetään
samoin kuin henkistä omaisuutta. Tässä tapauksessa kyse ei ole ainoastaan taloudellisista
eduista vaan työturvallisuudesta, ympäristön- ja terveyden suojelusta sekä sosiaalisista
normeista. Jokaisen, joka haluaa oikeudenmukaisemman maailman, on torjuttava
tarmokkaasti väärentämistä.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, tilanteessa, jossa epäreilu kilpailu
hukuttaa EU:n markkinat kaikkialta maailmasta tuotavilla väärennetyillä tuotteilla, on
epäoikeudenmukaista, ja sitä ei voida hyväksyä. Haluaisin myös kiinnittää huomion
epäselvään sanamuotoon, joka koskee velvoitetta valvoa Internet-palveluntarjoajia. Tämä
rikkoo oikeutta yksityisyyteen ja vaikuttaa olevan sensuuria koskeva pyrkimys. Sillä
vaikutetaan kielteisesti myös sähköiseen kaupankäyntiin, joka on osa taloutta, jota me
haluamme kehittää dynaamisesti käyttämällä yhä innovatiivisempia menetelmiä, vaikka
me toisaalta edelleen asetamme rajoituksia tällä alalla. Tästä asiasta tänään tehdyt päätökset
parantavat hieman tilannetta.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Arvoisa puhemies, kannatin yhteistä päätöslauselmaa
ACTA-sopimuksesta, vaikka äänestin eri tavalla kuin poliittinen ryhmäni, koska minustakin
meidän on kannustettava komissiota laatimaan tutkimuksia, joilla poistetaan viimeiset
kysymykset ACTAn vaikutuksista Euroopan kansalaisiin ja vastataan aikaisempaan
tietovajeeseen, jonka aiheutti haluttomuus antaa neuvoteltuja tekstejä saataville. Tässä
asiassa on kyse lähinnä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnoista, voimassa olevan
EU:n lainsäädännön vaikutustenarvioinneista ja takuista, että Internet-yhteyksien tarjoajia
koskeviin poikkeuksiin ei vaikuteta. Minusta on kuitenkin pöyristyttävää, että sopimukseen
sisältyy edelleen mahdollisuus tutkia rajoilla yksittäisten matkustajien tietokoneita ja muita
henkilökohtaisia tavaroita.

Olin myös tyytyväinen voidessani tukea PPE-ryhmän päätöslauselmaa, joka oli
tasapainoinen ja erittäin korkealaatuinen ja jonka perusteella komissiota ei painosteta
ennen tärkeitä neuvotteluita sopimuksen lopullisesta muodosta.

Syed Kamall (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, oletan, että sormenne on painikkeella.
Monet henkilöt kysyvät minulta, mistä ACTA-sopimuksessa on kyse, ja olin yksi
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen varjoesittelijöistä.

Tiedän tämän päivän jälkeen, että jotkut esittävät epäilyjä avoimuutemme, demokratiamme
ja sananvapautemme tasosta. Haluaisin keskittyä viiteen syyhyn, minkä vuoksi olimme
eri mieltä päätöslauselmasta. Olin erittäin kiitollinen, että saimme aikaan yhteisen PPE- ja
ECR-ryhmän päätöslauselman. Ensinnäkin sillä ei vaikuteta yhteisön säännöstöön. Toiseksi
komissio on toiminut avoimesti. Kolmanneksi sopimuksesta ei neuvotella WTO:n tasolla,
koska Kiina ja Intia vastustivat sitä alusta alkaen. Neljänneksi sillä ei vaikuteta EU:n kautta
kulkeviin geneerisiin lääkkeisiin ja lopuksi kehitysmaat voivat liittyä ACTA-sopimukseen
halutessaan. Ne eivät vain ole päättäneet toimia näin. Kyseessä on avoin järjestelmä, johon
valtiot voivat liittyä halutessaan. On vain sääli, että emme pidä tässä istuntosalissa kiinni
samoista sananvapauden periaatteista.

Kirjalliset äänestysselitykset
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Mietintö: László Surján (A7-0327/2010)

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unionin neuvosto loi vuonna 2002
Saksassa, Itävallassa, Tšekin tasavallassa ja Ranskassa suurta inhimillistä ja aineellista
vahinkoa aiheuttaneiden tulvien vuoksi välineen, jonka perusteella varoja voidaan ottaa
nopeasti käyttöön luonnonkatastrofeista kärsiviä alueita varten. Tällä hetkellä Irlanti, joka
itse kärsii tulvista, hyötyy näistä varoista. Äänestin tämän EU:n talousarvioon tehtävän
lisätalousarvion puolesta, koska sen perusteella tätä apua voidaan käyttää irlantilaisia
ystäviämme varten. Tämä äänestys on symboli eurooppalaisesta solidaarisuudesta
luonnononnettomuuksien edessä. Solidaarisuutta osoitetaan tänään Irlannissa ja huomenna
Ranskassa. Maamme saa pian huomattavaa taloudellista tukea selviytyäkseen
helmikuussa 2010 sattuneen Xynthia-myrskyn seurauksista.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Marraskuussa 2009 sattuneet tulvat vaikuttivat
huomattavasti Irlantiin ja aiheuttivat vakavia vahinkoja arviolta yli 520 miljoonan euron
verran. Lisätalousarvion mukaan solidaarisuusrahaston varoja voidaan käyttää vahinkojen
kattamiseen. Maksusitoumus- ja maksumäärärahoja myönnetään yhteensä
13 022 500 euroa. Kuten minulla oli tilaisuus todeta eilen, varojen käyttö on mielestäni
täysin perusteltua, koska sillä autetaan niitä, jotka ovat kärsineet eniten tästä
luonnonkatastrofista. Lisätalousarvio on siten sopusoinnussa EU:n talousarvion kanssa.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komissio esitti 24. syyskuuta 2010
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi solidaarisuusrahaston käytöstä
17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdan mukaisesti.
Tämä oli ensimmäinen ehdotus solidaarisuusrahaston käytöstä vuoden 2010
rahoituskaudella. Toimielinten välisen sopimuksen perusteella solidaarisuusrahastoa
voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa. On tärkeää todeta, että rahaston
tavoitteena ei ole yksityisten vahinkojen korvaaminen vaan infrastruktuurin korjaaminen
ja uudelleenrahoituksen välineenä toimiminen.

Irlannin viranomaiset arvioivat katastrofista aiheutuneiden välittömien vahinkojen
kokonaismääräksi 520,9 miljoonaa euroa. Komissio ehdottaa, että miljardin euron
enimmäismäärästä otetaan käyttöön 13 022 500 euroa maksusitoumus- ja
maksumäärärahoina Irlannin tulvien vaikutusten johdosta. Koska oikeudelliset vaatimukset
täytetään, olen samaa mieltä tästä lisätalousarviosta.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestimme sen puolesta, että EU:n
solidaarisuusrahaston varoja otetaan käyttöön Irlannissa viime marraskuussa sattuneiden
tulvien johdosta. Haluaisimme kuitenkin jälleen kerran kritisoida varojen käyttöönotossa
sattuneita viivästyksiä. Monta pitkää kuukautta kuluu sen välillä, kun katastrofi sattuu ja
kun jäsenvaltio todella saa tukea: tässä tapauksessa tämä kesti yli vuoden. Tätä ja
mahdollisesti muita rahastoja, kunkin tapauksen olosuhteista riippuen, on otettava käyttöön
nopeammin, jotta tehokasta ja nopeaa vastausta hätätilanteeseen joudutetaan. Katastrofien
seurauksien käsittelyssä pitäisi olla koheesioulottuvuus, jolla vähennetään EU:n eri alueiden
ja jäsenvaltioiden välisiä eroja. Haluamme jälleen kerran korostaa, että on myös tärkeää
vahvistaa katastrofien ehkäisemistä, jolloin toteutetaan käytännössä parlamentin hiljattain
hyväksymiä suosituksia.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin sen puolesta, että lisätalousarvioesitys
nro 8/2010 hyväksytään. Se on välttämätön, jotta EU:n solidaarisuusrahastosta otetaan
käyttöön 13 022 500 euroa Irlannin hyväksi, koska se kärsi rankkasateista, jotka aiheuttivat
pahoja tulvia marraskuussa 2009.
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Solidaarisuusrahasto on mielestäni arvokas väline. EU voi osoittaa sen avulla solidaarisuutta
luonnonmullistuksista kärsineiden alueiden väestölle myöntämällä taloudellista tukea,
jotta varmistetaan nopea paluu mahdollisimman normaaleihin elinolosuhteisiin.
Solidaarisuusrahaston vuosittainen talousarvio on yhteensä miljardi euroa. Vuonna 2010
ei ole vielä myönnetty mitään aikaisemmin esitetyille hakemuksille, joten koko miljardin
euron määrä on edelleen käytettävissä.

David Martin (S&D),    kirjallinen . – (EN) Kannatin äänestyksessä tätä ehdotusta, jonka
perusteella Euroopan solidaarisuusrahastosta kohdennetaan uudelleen 13 022 500 euroa
budjettikohtaan, jolla tuetaan Irlantia sen marraskuussa 2009 kärsimien ankarien tulvien
vuoksi.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Tämä lisätalousarvio on erittäin järkevä, kun otetaan
huomioon solidaarisuusrahaston välityksellä käytettävien varojen tarkoitus. Tulvat Irlannissa
marraskuussa 2009 aiheuttivat vakavaa vahinkoa erityisesti maatalouden alalle, kodeille
ja yrityksille, tieverkolle ja muulle infrastruktuurille. Haluaisin huomauttaa, että
tämänkaltaisen tuen käyttöönotossa on esiintynyt viivästyksiä. Tästä prosessista on saatava
vähemmän byrokraattista ja nopeampaa, jotta tuleviin katastrofitilanteisiin voidaan vastata
ajoissa.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) Äänestin esityksen puolesta, koska katson,
että jokaisen EU:n kansakunnan on voitava tuntea olevansa osa yhdistyneen Euroopan
unionin järjestelmää. Olisi kuitenkin toivottavaa, että seuraavalla kerralla esittelijä ei
ainoastaan pyri tekemään tunnetuksi varojen myöntämistä vaan tekisi täysin selväksi,
mihin töihin ja toimenpiteisiin näin valtavia taloudellisia resursseja (13 022 500 euroa)
käytetään. Muussa tapauksessa varojen väärinkäyttö ja muut rikokset ovat väistämättömiä.
Määrän on oltava tarkoin määritelty ja perusteltu.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Solidaarisuusrahastosta voidaan ottaa käyttöön
vuosittain miljardi euroa. Kuluvan kalenterivuoden aikana ei ole vielä esitetty mitään
pyyntöä tämän rahaston käyttöönottamisesta. Tämän rahaston, jota ei missään tapauksessa
käytetä korvaamaan yksityisiä vahinkoja vaan korjaamaan infrastruktuuria, käyttöä koskevat
säännöt määritellään tarkasti. Irlanti on nyt pyytänyt tukea, jota on tarkoitus käyttää tulvien
aiheuttaman vahingon korjaamiseksi. Äänestän mietinnön puolesta, koska tästä rahastosta
ei ole tänä vuonna otettu varoja käyttöön ja talousarviota pitäisi todella käyttää hyödyllisellä
tavalla. Lisäksi Irlanti täyttää kaikki kriteerit.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Kuten
ilmoitin eilen äänestyksessä Bögen mietinnöstä, katson, että Euroopan unionin velvollisuus
on auttaa ja tukea tiettyjä alueita, jotka ovat kärsineet luonnononnettomuuksista ja
katastrofeista. Solidaarisuuden käsite liittyy mielestäni Euroopan unionia koskevaan
ajatukseen ja sen perusarvoihin. Se on yksi perusarvoista, joiden perusteella unioni syntyi
ja jolla taattiin, että se vaurastui ja laajeni ajan kuluessa. Tämän vuoksi tämän määrän
myöntäminen ei ole ainoastaan oikeutettua ja perusteltua vaan myös käytännössä
velvollisuus. Toivon sen vuoksi, että tätä apua tarjotaan Italian alueille, joihin äskettäiset
tulvat ovat vaikuttaneet voimakkaasti ja joiden paikallinen talous on joutunut ahdinkoon.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Koska vuoden 2010 yleiseen
talousarvioon tehdyn lisätalousarvioesityksen nro 8/2010 mukaan EU:n
solidaarisuusrahastosta otetaan käyttöön 13 022 500 euron maksusitoumus- ja
maksumäärärahat Irlannissa tuhoa aiheuttaneiden tulvien jälkeen ja koska budjettikohdasta
04 02 01 – Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimien loppuun saattaminen – Tavoite 1
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(2000–2006) – maksumäärärahoja pienennetään vastaavasti 13 022 500 euroa, äänestin
sen puolesta, että neuvoston kanta lisätalousarviosta nro 8/2010 hyväksyttiin.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. (EN) Haluan kiittää László Surjánia erinomaisesta
työstään. Äänestin esityksen puolesta ja olen samaa mieltä siitä, että hyväksytään
lisätalousarvio nro 8/2010, jonka perusteella myönnetään tukimäärät
solidaarisuusrahastolle ja Euroopan unionin solidaarisuusrahastolle – Jäsenvaltiot – ja
kaikkiaan 13 022 500 euron maksumäärärahat kohdennetaan uudelleen toimintalohkosta
4: "Työllisyys- ja sosiaaliasiat".

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Pidän myönteisenä tätä lisätalousarviota, jonka
mukaan EU:n solidaarisuusrahastosta (ESR) otetaan käyttöön 13 022 500 euron
maksusitoumus- ja maksumäärärahat, jotta Irlantia autetaan marraskuussa 2009 sattuneiden
tulvien vuoksi. Ne aiheuttivat huomattavia tappioita maataloudelle ja elinkeinoelämälle
sekä vahinkoa infrastruktuurille, erityisesti maanteille ja vesihuoltoverkolle sekä
asuinalueille, ja vahinkojen kokonaismäärä oli yhteensä 520 miljoonaa euroa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (EN) Varainhoitoasetuksen 37 artiklan
1 kohdan mukaan komissio voi tehdä lisätalousarvioesityksiä "väistämättömissä,
poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa". Kun on kyse lisätalousarvioesityksen
nro 8/2010 eri kohdista, hyväksymässämme mietinnössä viitataan EU:n
solidaarisuusrahaston käyttöön. Komissio ehdotti 24. syyskuuta 2010 Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöstä EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta.
Se perustui 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohtaan.
Rahaston yksityiskohtaiset tukikelpoisuusehdot on vahvistettu kyseisessä kohdassa sekä
Euroopan solidaarisuusrahaston perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa N:o
2012/2002. On tärkeää todeta, että rahaston tavoitteena ei ole yksityisten vahinkojen vaan
infrastruktuurin korjaaminen ja että rahasto on uudelleenrahoituksen väline.

Suositus: Graham Watson (A7-0300/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Komissio aloittaa keskustelut Euroopan
naapuruuspolitiikan tarkastelusta, jotta EU:n ja sen eteläisten ja itäisten naapurimaiden
tulevat suhteet määritellään. EU:n itäisen kumppanuuden tavoitteena pitäisi olla yhteisten
eurooppalaisten arvojen edistäminen, ja siinä olisi korostettava demokraattisten
instituutioiden toimintaa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.
Kannatan tätä mietintöä, jossa vahvistetaan yleiset periaatteet Moldovan tasavallan
osallistumisesta yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan. Mielestäni pöytäkirjan
tekemisen perustella olisi mahdollista avata asteittain yhteisön ohjelmia Moldovalle tai
tehostaa sen osallistumista niihin, jotta tarjotaan tilaisuus edistää kulttuurin, koulutuksen,
ympäristön, tekniikan ja tieteen alan yhteyksiä sekä vahvistaa poliittisia suhteita. On tärkeää,
että Moldova jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa
ja uudistuksia, jotta se saavuttaa poliittista vakautta ja demokraattista kehitystä koskevat
tavoitteet.

Elena Băsescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin Graham Watsonin suosituksen puolesta,
koska pöytäkirjan tekeminen tarjoaa Moldovan tasavallalle uusia tilaisuuksia osallistua
sille tärkeisiin yhteisön ohjelmiin. EU:n ohjelmien ja virastojen toiminnan avaaminen
Euroopan naapuruuspolitiikan kohdemaihin kannustaa näitä valtioita uudistamista ja
nykyaikaistamista koskevissa toimissaan. Tällä edistetään yhteistyötä EU:n kanssa tulli- ja
liikenneasioiden sekä kilpailukyvyn kaltaisilla tärkeillä aloilla. Mielestäni Moldovan
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tasavallan osallistuminen asianmukaisiin aloitteisiin auttaa luomaan yhteyden sen
kansallisen ja EU:ta koskevan politiikan välille. Samalla se vauhdittaa neuvotteluprosessia
uuden assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseksi. Tässä asiassa on jo tapahtunut tyydyttävää
edistystä. Olen myös tyytyväinen neuvoston aikomukseen jatkaa makrotaloudellisen
rahoitusavun myöntämistä Moldovan tasavallalle ja tarjota asiantuntija-apua sen
hallitukselle.

Kuten komission laatimassa edistymiskertomuksessa korostettiin, Moldovan tasavalta on
pyrkinyt toteuttamaan tehokkaasti rakenneuudistuksia EU:n suositusten mukaisesti. Lisäksi
nykyisen hallinnon EU:hun yhdentymistä koskeva foorumi on vaikuttanut suhteiden
ennennäkemättömän dynaamiseen kehitykseen EU:n kanssa. Sen vuoksi Moldovan
tasavallan osallistuminen yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan on luonnollinen
askel prosessissa standardien yhdenmukaistamiseksi EU:n standardien kanssa.

Corina Creţu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin sen puolesta, että tehdään pöytäkirja,
jonka perusteella Moldovan tasavalta voi osallistua tiiviimmin tiettyihin yhteisön ohjelmiin.
Näin voidaan edistää yhteistyötä kulttuurin, koulutuksen, tiedotusvälineiden, tieteen ja
tekniikan aloilla, vahvistaa poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden välityksellä sekä
vauhdittaa neuvotteluita uudesta assosiaatiosopimuksesta. Poliittinen vakaus ja demokratian
kehittäminen ovat välttämättömiä pöytäkirjan kattavalle täytäntöönpanolle, ja sillä
helpotetaan kaikkien tarpeellisten yhteisymmärryspöytäkirjojen tekemistä. Moldovan
tasavallan tämänhetkinen perustuslaillinen umpikuja on sen vuoksi huolenaihe, johon on
puututtava nopeasti ja tehokkaasti. On ratkaisevan tärkeää, että Moldovan tasavalta jatkaa
Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja asiakirjassa "Rethink
Moldova" (harkitse uudestaan Moldovaa) esittämiään uudistuksia. Perustuslaissa vaadittujen
vaalien pitäminen on ensiarvoisen tärkeää Moldovan tasavallan tulevalle vakaudelle ja
vauraudelle sekä sen suhteiden kehitykselle EU:n kanssa.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Moldovan tasavallan toiveet pyrkiä
kohti EU:ta osaksi unionia ja sen asiaa koskeva valmistelutyö ovat mahdollisia EU:n ja
Moldovan tasavallan välillä tehdyn kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen perusteella. Se
kuuluu EU:n naapuruuspolitiikan piiriin. Pidän myönteisenä, että Moldovan tasavalta
osallistuu tiettyihin yhteisön ohjelmiin, jolloin voidaan edistää yhteistyötä kulttuurin,
koulutuksen, tiedotusvälineiden, tieteen ja tekniikan aloilla ja vahvistaa poliittisia suhteita
itäisen kumppanuuden välityksellä sekä vauhdittaa neuvotteluita uudesta
assosiaatiosopimuksesta.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Alhainen äänestysprosentti äskettäisessä
kansanäänestyksessä siitä, miten Moldovan tasavallan presidentti valitaan, ja se, että maata
johtaa väliaikainen presidentti, osoittavat tämän maan hallinnon ongelmat ja kansalaisten
pettymyksen. Transnistrian tilanne huonontuu, mikä aiheuttaa erityistä rasitusta Moldovan
viranomaisille ja kansalaisille. Tällä valtiolla on vielä pitkä matka instituutioiden
vakauttamiseen ja täysimääräisen oikeusvaltion vakiinnuttamiseen. Se ansaitsee siten
Euroopan unionin erityisen tuen ja huomion. Moldovan osallistuminen EU:n ohjelmiin
on tärkeä askel tällä tiellä.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Moldovan tasavallan ja Euroopan
yhteisöjen välillä tehty kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin 28. marraskuuta
1994, ja vuodesta 2004 lähtien Moldova on kuulunut Euroopan naapuruuspolitiikan
piiriin. Suositusluonnoksen aihe on Moldovan tasavallan osallistuminen unionin ohjelmiin.
Neuvosto esitti 18. kesäkuuta 2007 komissiolle suuntaviivat puitesopimuksien, jotka
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koskevat unionin ohjelmiin osallistumista säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemistä
kolmentoista naapurivaltion kanssa. Neuvottelut Moldovan tasavallan kanssa alkoivat
maaliskuussa 2008.

Moldovan tasavalta myöntää rahoitusta erityisohjelmiin, joihin se osallistuu. Tämä
rahoitusosuus vaihtelee ohjelmittain ja se esitetään yhteisymmärryspöytäkirjassa.
Pöytäkirjan allekirjoittamisen ansiosta Moldova voi avata asteittain tai lisätä osallistumistaan
tiettyihin unionin ohjelmiin siinä määrin, että se voi tarjota mahdollisuuden edistää
kulttuurin, koulutuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan tiiviimpiä yhteyksiä ja
vahvistaa poliittisia suhteita itäisen kumppanuuden avulla sekä tukea neuvotteluita uudesta
assosiaatiosopimuksesta. Poliittinen vakaus ja demokratia ovat olennaisia pöytäkirjan
täysimääräiselle soveltamiselle.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Moldovan ja Euroopan yhteisöjen
kumppanuus- ja yhteistyösopimus tehtiin 28. marraskuuta 1994, ja vuodesta 2004 lähtien
Moldova on otettu mukaan Euroopan naapuruuspolitiikkaan.

Neuvosto esitti 18. kesäkuuta 2007 komissiolle suuntaviivat puitesopimuksien, jotka
koskevat unionin ohjelmaan osallistumista säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemistä
kolmentoista naapurivaltion kanssa, ja maaliskuussa 2008 aloitettiin neuvottelut Moldovan
tasavallan kanssa.

Pöytäkirjaan sisältyy puitesopimus yleisistä periaatteista, joilla säädellään Moldovan
tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmien ja virastojen toimintaan. Moldovan tasavalta
on myöntänyt rahoitusta erityisohjelmiin, joihin se osallistuu. Tämä rahoitusosuus vaihtelee
ohjelmittain ja se esitetään yhteisymmärryspöytäkirjassa.

Asiasta herää kuitenkin se kysymys, että EU pyrkii "poliittisen vakauden ja demokratian"
varjolla puuttumaan maan sisäisiin asioihin ja asettumaan niiden moldovalaisten tahojen
rinnalle, jotka puolustavat EU:n taloudellisten ryhmien etuja ja hyökkäävät maan
itsenäisyyttä ja suvereniteettia sekä kansalaisten toiveita vastaan. Tästä syystä emme ole
samaa mieltä hyväksytystä päätöslauselmasta.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Tuin Graham Watsonin suositusta ja
pidän myönteisenä jatkuvaa yhteistyötä EU:n ja Moldovan välillä.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    kirjallinen. – (EN) Olen aina kannattanut ja rohkaissut
Moldovan tasavallan EU:ta koskevia tavoitteita. Uskon vahvaan yhteistyöhön tämän valtion
kanssa, koska se on osoittanut hiljattain, että se on valmis seuraamaan tietä kohti EU:hun.
Moldovan osallistuminen tiettyihin yhteisön ohjelmiin kannustaa tätä naapurivaltiota
toteuttamaan uudistuksiaan, mikä tarjoaa mahdollisuuden edistää edelleen kulttuurin,
opetuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan siteitä sekä vahvistaa poliittisia suhteita
itäisen kumppanuuden ja uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen perusteella.
Tuen Graham Watsonin suositusta, koska sillä edistetään Moldovan osallistumista yhteisön
ohjelmien ja virastojen toimintaan ja koska sillä tuetaan naapurimaan uudistamista ja
nykyaikaistamista koskevia pyrkimyksiä.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Moldovan tasavalta on yksi köyhimmistä
maista Euroopassa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri enemmistö maan väestöstä
elää äärimmäisessä köyhyydessä. Poliittiset ja etniset konfliktit estävät yleensä sisäiset
uudistukset, joilla voitaisiin auttaa taloutta. Sen vuoksi Euroopan unionin pitäisi auttaa
Moldovaa ja saada aikaan parannuksia maan tilanteessa vakauden, turvallisuuden ja
hyvinvoinnin kannalta.
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EU:n toimintalinjalla voitaisiin ratkaista Moldovan tasavallassa esiintyvä perustuslaillinen
ongelma, ja tämä voi puolestaan johtaa uusiin myönteisiin muutoksiin. Moldovan tasavalta
ilmaisee halunsa osallistua Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmiin, ja sen rahoitusosuus
on osoitus tästä. Euroopan unionin pitäisi tukea tällaisia maita entistä suuremmalla
sitoumuksella, joten yhteistyön tiivistäminen Moldovan tasavallan kanssa on ehdottoman
perusteltua.

Alan Kelly (S&D),    kirjallinen  .  – (EN) Tämän pöytäkirjan tekeminen edistäisi yhteistyön
tiivistämistä Moldovan kanssa tietyissä ohjelmissa. Se johtaa EU:n ja Moldovan väliseen
tiiviimpään yhdentymiseen. Kun otetaan huomioon Irlannissa asuvien ja työskentelevien
moldovalaisten määrä, tämä on myönteinen toimi Euroopan tulevaisuudelle.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Pääasiallinen toimenpide, jolla
edistetään uudistuksia, nykyaikaistamista ja helpotetaan Euroopan unionin
lähinaapurivaltioiden, mukaan lukien Moldovan tasavallan, siirtymää, on antaa Euroopan
naapuruuspolitiikan kumppanivaltioiden osallistua asteittain tiettyjen yhteisön ohjelmien,
toimielinten ja virastojen toimintaan. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska minusta
Euroopan unionin on tuettava Moldovan tasavaltaa ja helpotettava sen pääsyä tiettyihin
yhteisön ohjelmiin. Tällä edistetään unionin ja Moldovan tasavallan hyvää yhteistyötä eri
aloilla, kuten esimerkiksi taloudessa, tieteessä, kulttuurissa ja koulutuksessa.

David Martin (S&D),    kirjallinen . – (EN) Äänestin tämän Euroopan unionin ja Moldovan
väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävää pöytäkirjaa koskevan mietinnön
puolesta. Vaikka olen erittäin huolissani ihmisoikeuksista Moldovasta, minua rohkaisivat
Amnesty Internationalin äskettäin esittämät kommentit ja erityisesti se, että Moldova
ratifioi lokakuussa kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, mikä on
erittäin myönteinen askel.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjallinen. – (CS) EU:n ja Moldovan välisen parlamentaarisen
yhteistyökomitean valtuuskunnan jäsenenä kannatan kaikkia toimia, jotka johtavat tai
voivat johtaa Moldovan poliittisen tilanteen vakautumiseen ja sen kansalaisten parempaan
elintasoon. Tällaisena edistysaskeleena voidaan pitää tänään äänestämiämme suosituksia
ja asianmukaisesti integroivan Euroopan naapuruuspolitiikan vahvistamisen toteuttamista.
Olen samaa mieltä esittelijän mielipiteestä, että Moldovan tämänhetkinen kriisi on ongelma,
joka on ratkaistava nopeasti ja ennen kaikkea laillisin keinoin. Vaikeaselkoinen ja
harhaanjohtava ilmaus "eurooppalainen ratkaisu" on poistettava esityksestä. Esittelijällä
on selkeästi mielessään ratkaisu, joka on sopusoinnussa Euroopan neuvoston sopimuksien
ja asiakirjojen sekä yleisesti hyväksyttyjen demokraattisten sääntöjen kanssa. Meidän on
joka tapauksessa yhdessä ja ehdottomasti hylättävä kaikenlainen tahallinen ulkoinen
sekaantuminen Moldovan tasavallan sisäisiin asioihin. Muunlaiset lähestymistavat
yksinkertaisesti johtavat tilanteen jännittymiseen Moldovassa eikä ongelmien, jotka EU
aiheutti osittain aiemman epätasapainoisen lähestymistapansa vuoksi, myönteiseen
ratkaisemiseen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen  .  – (FR) Moldovan inhimillisen kehityksen
indeksi on yksi alhaisimpia alueella. Nopeutettu vapauttamispolitiikka, joka on suunniteltu
hyödyttämään EU:n taloudellista eliittiä, on suurelta osin vastuussa tästä. Makrotaloudellista
apua luvanneen komission ja Kansainvälisen valuuttarahaston kuristusote on vain
pahentanut tilannetta.

Tällaisissa olosuhteissa sen salliminen, että Moldovan hallitus pakottaa asukkaat
rahoittamaan tällaisia epävarmoja eurooppalaisia ohjelmia ja virastoja, kuten esimerkiksi
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kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan
nykyaikaistamishanketta, vaikka Moldova ei ole edes Euroopan unionin jäsen, vaikuttaa
kyyniseltä. Äänestän tätä mietintöä vastaan.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Moldova on viime vuosina ponnistellut siirtyäkseen
yhä lähemmäs eurooppalaisia vapauden, demokratian ja hyvän hallintotavan normeja.
Kuvatut ponnistelut ovat olleet johdonmukaisia Moldovan mahdolliseen yhdentymiseen
suuntautuvien toimien kanssa ja ne ovat myös olleet osoitus niistä.

Hiljattain järjestetyt vaalit eivät sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla ja se, että maalla
on tällä hetkellä väliaikainen presidentti, ei ole paras osoitus siitä, että sen demokraattisen
kulttuurin vakiinnuttaminen on oikealla tiellä. Tähän on lisättävä Transnistrian kysymys,
joka voi aiheuttaa jonkinlaista epävakautta. EU:n pitäisi toteuttaa kaikkia toimia, jotta
uudistukset, jotka Moldovassa on toteutettava, jatkuvat tämän kumppanuutta ja yhteistyötä
koskevan pöytäkirjan tiellä, mikä on oikea suunta.

Louis Michel (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Kun Moldovan osallistumista tiettyihin yhteisön
ohjelmiin lisätään, tarjotaan mahdollisuus edistää edelleen kulttuurin, opetuksen,
ympäristön, tekniikan ja tieteen alan siteitä ja lisäksi vahvistetaan poliittisia suhteita itäisen
kumppanuuden ja uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen perusteella.
Poliittinen vakaus ja demokratian kehittyminen Moldovassa ovat kuitenkin välttämättömiä
pöytäkirjan toteuttamiselle. Perustuslaillisen kansanäänestyksen, joka järjestettiin
5. syyskuuta 2010, epäonnistuminen on valitettavaa. On ratkaisevan tärkeää, että Moldovan
tasavalta jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman toimeenpanoa ja
asiakirjassa "Rethink Moldova" (harkitse uudestaan Moldovaa) esittämiään uudistuksia.
Parlamenttivaalien järjestäminen 28. marraskuuta on välttämätön Moldovan tulevalle
vakaudelle ja suhteiden kehittämiselle Euroopan unionin kanssa. Näillä vaaleilla on autettava
tätä maata edistymään näiden näkökohtien mukaisesti, ja niissä on noudatettava kaikkia
kansainvälisiä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämistä koskevia vaatimuksia.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) Moldova on valitettavasti joutunut tällä
hetkellä taloudellisen ja poliittisen muutoksen epävakaalle vyöhykkeelle. Euroopan unionin
ja Moldovan kumppanuus- ja yhteistyösopimus Moldovan tasavallan osallistumisesta EU:n
ohjelmiin antaa Moldovan kansalaisille toivoa myönteisestä muutoksesta. Pöytäkirjan
tekeminen rohkaisee yhteistyön vahvistamista kulttuurin, koulutuksen ja muilla aloilla.
Äänestin esityksen puolesta, koska toivon, että kumppanuudella edistetään Moldovan
yhdentymistä Euroopan unioniin.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin parlamentin enemmistön
tavoin tämän suosituksen puolesta. Pidän sitä myönteisenä, koska sillä tuetaan ja
kannustetaan vahvasti Moldovan tasavallan EU:lle myönteistä suuntausta. Tämä Euroopan
unionin rajalla sijaitseva valtio ei selviydy nykyisestä umpikujasta ilman tällaisia viestejä,
jotka valavat Moldovan kansalaisten luottamusta siihen, että EU on oikea vaihtoehto.
Myöskään ajankohta ei olisi voinut olla sopivampi, koska se esitetään vain muutama päivä
ennen tässä maassa pidettäviä aikaistettuja parlamenttivaaleja.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Kannatan tätä pöytäkirjaa, jossa
vahvistetaan yleiset periaatteet Moldovan tasavallan osallistumisesta yhteisön ohjelmien
ja virastojen toimintaan. Se tarjoaa Moldovalle uusia mahdollisuuksia edistää edelleen
kulttuurin, koulutuksen, ympäristön, tekniikan ja tieteen alan yhteyksiä EU:n jäsenvaltioiden
kanssa. Olen vakuuttunut, että EU:n ja Moldovan välinen poliittinen suhde vahvistuu itäistä
kumppanuutta ja uutta assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen ansiosta. Moldovan
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poliittinen vakaus ja demokraattinen kehitys ovat välttämättömiä täysipainoiselle
osallistumiselle yhteisön ohjelmiin, joten on erittäin tärkeää, että pitkään jatkunut levoton
ja epävakaa ajanjakso päättyy parlamenttivaalien jälkeen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Suhteet Moldovaan ovat olleet
etuoikeutetussa asemassa vuodesta 1994 lähtien, jolloin allekirjoitettiin Euroopan yhteisöjen
ja Moldovan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Moldova sisällytettiin vuonna
2004 Euroopan naapuruuspolitiikkaan. EU:n ja naapurivaltioiden välinen institutionaalinen
yhteistyö voi mahdollisesti johtaa menettelyyn valtion liittymisestä EU:hun. Tämän
tuloksesta riippumatta EU:ta, joka on ylikansallinen elin, ohjaavat rauhan, vapauden ja
demokratian arvot, joita se pitää olennaisen tärkeinä Euroopan mantereen hyvinvoinnille.

On tärkeää, että yhteistyöhön naapurivaltioiden kanssa liittyy se, että unioni kiinnittää
erityistä huomiota näiden valtioiden vakauteen. Se ei kuitenkaan pyri vaikuttamaan niihin,
vaan tukee instituutioita oikeusvaltion tehokkaan toteuttamisen ja ihmisoikeuksien
täysimääräisen kunnioittamisen tiellä. Se, että Moldova ratifioi tämän vuoden lokakuussa
Rooman perussäännön, jolla perustetaan kansainvälinen rikostuomioistuin, on erittäin
myönteinen askel tähän suuntaan.

Tämän vuoksi kannatin äänestyksessä lainsäädäntöpäätöslauselmaa EU:n ja Moldovan
välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen
liitettävän pöytäkirjan – joka koskee EU:n ja Moldovan puitesopimusta Moldovan tasavallan
osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista – tekemistä.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  –  (IT) Haluaisin onnitella esittelijä Watsonia hänen
erinomaisesta työstään. Äänestin sen puolesta, koska mielestäni on ratkaisevan tärkeää,
että Moldovan tasavalta jatkaa Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman
toimeenpanoa ja asiakirjassa "Rethink Moldova" (harkitse uudestaan Moldovaa) esittämiään
uudistuksia.

Perustuslaissa vaadittujen vaalien pitäminen on ensiarvoisen tärkeää Moldovan tasavallan
tulevalle vakaudelle ja vauraudelle sekä sen EU-suhteiden kehitykselle. Kaikkien osapuolten
olisi yhdessä löydettävä ratkaisuja ja heijastettava Moldovan kansalaisten luottamusta
eurooppalaiseen ratkaisuun. EU ja Euroopan neuvosto ovat antaneet huomattavaa apua
ja niiden olisi edelleen annettava sitä, jotta tämä umpikuja selvitetään ajoissa.

Mario Pirillo (S&D),    kirjallinen. – (IT) Pöytäkirjan hyväksyminen Moldovan tasavallan
osallistumisesta Euroopan unionin ohjelmiin on ensisijaisen tärkeää, jotta jatketaan
jäsennetympää yhteistyötä, minkä pitäisi lopulta johtaa tulevaisuudessa
assosiaatiosopimuksen tekemiseen.

Tämänhetkinen perustuslaillinen umpikuja Moldovassa voi vaikuttaa pöytäkirjan ja siihen
liittyvän yhteisymmärryspöytäkirjan kattavaan täytäntöönpanoon. Viime syyskuun
kansanäänestyksen epäonnistuttua on erittäin tärkeää, että kaikki poliittiset voimat toimivat
vastuullisesti ennen 28. marraskuuta 2010 järjestettäviä tulevia vaaleja. Poliittinen vakaus
on ehdoton edellytys tiiviimmälle osallistumiselle EU:n ohjelmiin. Samoin päättäväinen
EU:lle myönteinen valinta voisi tasoittaa talouden ja demokratian kehityksen tietä
Moldovassa.

Sen vuoksi, arvoisa puhemies, äänestin tänään Euroopan parlamentissa tämän
päätöslauselman puolesta. Toivon, että kaikkia Moldovan käyttöönottamia menettelyjä
varten tarjotaan EU:n teknistä ja tieteellistä tukea.
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Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Euroopan naapuruuspolitiikkaan kuuluva
aloite avata vähitellen tiettyjä EU:n ohjelmia ja virastoja Euroopan naapuruspolitiikan
kumppanimaiden osallistumiselle on yksi monista toimista, joilla pyritään edistämään
Euroopan unionin naapurissa olevien valtioiden uudistuksia, nykyaikaistamista ja
siirtymävaihetta. Maaliskuussa 2008 tehtiin päätös aloittaa neuvottelut Moldovan tasavallan
kanssa, ja ne on nyt saatu päätökseen. Tähän luonnokseen pöytäkirjasta sisältyy
puitesopimus yleisistä periaatteista, jotka koskevat Moldovan tasavallan osallistumista
moniin yhteisön ohjelmien ja virastojen toimiin esimerkiksi liikenteen,
elintarviketurvallisuuden, tulliasioiden, lentoturvallisuuden ja muilla aloilla. Äänestin
tämän mietinnön puolesta, koska tällä aloitteella tuetaan EU:n naapurivaltion Moldovan
tasavallan uudistamista ja nykyaikaistamista koskevia ponnisteluja.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin sen puolesta, että tämä pöytäkirja EU:n
ja Moldovan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta allekirjoitetaan, koska katson,
että EU:n Moldovalle tarjoama apu on välttämätön, jotta Moldova voi toteuttaa tarvittavat
uudistukset ja saada aikaa toivottua poliittista vakautta demokraattisen oikeusvaltion
periaatteita täysimääräisesti kunnioittaen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Tässä mietinnössä viitataan
luonnokseen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden sekä
Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan – joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan
tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä
yleisistä periaatteista – tekemisestä. Euroopan parlamentti kannattaa myönteisellä
äänestyksellään tämän pöytäkirjan tekemistä.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjallinen. – (EN) Euroopan kansanpuolueen EU:n ja Moldovan
tasavaltaa koskevien sopimuksien varjoesittelijän asemassani olen erittäin tyytyväinen
siihen, että ylivoimainen enemmistö kannattaa EU:n ja Moldovan tasavallan kumppanuus-
ja yhteistyösopimukseen liitettävän Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin
koskevan pöytäkirjan tekemistä. Jo ennen kuin Moldovan tasavallan kanssa tehdään
assosiaatiosopimus, sille annetaan oikeudellinen mahdollisuus osallistua EU:n sisäisiin
ohjelmiin ja virastojen toimiin ja siten edellytykset jatkaa lähentymistään EU:n standardeihin
erityisesti liikenteen, elintarviketurvallisuuden, tulliasioiden ja lentoturvallisuuden aloilla.
Euroopan parlamentti lähettää Moldovan tasavallan parlamenttivaalien kynnyksellä vahvan
tuenosoituksen EU-myönteisille uudistuksille tässä naapurivaltiossa sekä tarpeelle jatkaa
niitä tarmokkaasti. Olen iloinen voidessani todeta, että Euroopan parlamentti ilmaisi
puoluerajat ylittävää yksimielisyyttä jokaisessa vaiheessa, kun tätä asiaa tarkasteltiin
parlamentissa. Se esitti siten yhden kannan tarpeesta tehdä tämä pöytäkirja mahdollisimman
nopeasti, jolloin Moldovan tasavallalle tarjotaan kaikki mahdollisuudet hyötyä
EU-suhteidensa eduista.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjallinen  .  – (LT) Euroopan unioni mukaan lukien Liettuan
kaltaiset uudet jäsenvaltiot, ovat vastuussa itäisten naapurimaidemme etujen valvomisesta.
Yhteistyön lujittaminen EU:n ja Moldovan välillä sekä Moldovan ottaminen mukaan
yhteisön ohjelmiin auttaa tuomaan tätä maata lähemmäksi EU:n standardeja ja normeja.
Kumppanuus- ja yhteistyösopimus auttaa edistämään uusia tiiviitä yhteyksiä EU:n ja
Moldovan välillä kulttuurin, koulutuksen ja tekniikan aloilla. On erityisen tärkeää, että EU
osoittaa Moldovan nuorille EU-jäsenyyden edut. Moldovasta peräisin olevien EU:n
jäsenvaltioissa työskentelevien maahanmuuttajien, jotka joskus työskentelevät laittomasti,
tulojen osuus Moldovan bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 19 prosenttia. Köyhyys,
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korruptio ja ihmiskauppa ovat ongelmia, jotka meidän on ratkaistava yhdessä. Moldovalla
on edessään monia tärkeitä rakenteellisia uudistuksia, kun se valmistautuu jäsenyyteen
EU:ssa.

EU:n on edelleen tuettava Moldavian aikaansaamia ponnisteluja. On erityisen tärkeää
vahvistaa demokratiaa ja oikeusvaltiota. Transnistrian konflikti on ongelma Euroopalle,
mutta se tarjoaa myös EU:lle mahdollisuuden tehdä tiiviimpää yhteistyötä Moldovan,
Venäjän ja Ukrainan kanssa. Emme saa sivuttaa tätä seikkaa. Toivon, että Moldova pääsee
eteenpäin 28. marraskuuta järjestettävien parlamenttivaalien ansiosta.

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Damien Abad (PPE)  , kirjallinen. – (FR) Parlamentti hyväksyi tänään kaksi
lainsäädäntöehdotusta ensimmäisessä käsittelyssä: asetuksen, joka koskee Euroopan
unionin tason erityisiä näkökohtia, ja direktiivin säännöksistä, joita jäsenvaltioiden on
sovellettava kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisesta lainsäädännöstä,
jotta varmistetaan, että kansalaisten saatavilla on objektiivista ja puolueetonta tietoa. Tähän
sisältyy pakkausselosteet, valmisteen arviointikertomus ja tiedot sairauksien
ennaltaehkäisystä. Potilaiden pitäisi voida saada paremmin laadukasta tietoa
reseptilääkkeistä. Tämä edellyttää tietoja lääkkeen ominaisuuksista ja sairaudesta, jota sillä
hoidetaan. Meillä on velvollisuus suojella kuluttajia ja varmistaa, että he saavat tietoja, jotka
ilmoitetaan avoimella tavalla. Työmme Euroopan parlamentin jäseninä on myös luoda
Euroopan unioni, joka suojelee ja joka tiedottaa, ja sen vuoksi äänestin kummankin
asiakirjan puolesta.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Direktiivissä 2001/83/EY otetaan käyttöön
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt. Siinä vahvistetaan säännökset,
jotka koskevat lääkevalmisteisiin liitettäviä tietoja valmisteiden ominaisuuksista ja käytöstä.
Sen perusteella ei kuitenkaan oteta käyttöön yhdenmukaisia puitteita potilaille tarjottavan
muuhun kuin myynninedistämiseen tähtäävän tiedon sisällöstä ja laadusta. Lisäksi kokemus
on osoittanut, että eri tulkinnat asiakirjoista voisivat johtaa tilanteisiin, joissa yleisö altistuu
piilomainonnalle etenkin Internetissä. Komissio on ehdottanut direktiiviä, jolla tarkistetaan
tämänhetkistä lainsäädäntöä. Sillä parannetaan tapaa, millä tietoa reseptilääkkeistä levitetään
yleisölle. Sen tavoitteena on perustaa oikeudellinen kehys, jolla säännellään myyntiluvan
haltijoiden yleisölle lääkevalmisteista esittämiä tietoja. Euroopan parlamentti on laatinut
lainsäädäntöpäätöslauselman, joka on kunnianhimoisempi kuin komission ehdotus.
Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska sillä parannetaan potilaille annettavaa tietoa ja
tehdään siitä vielä hieman turvallisempaa.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän tärkeän päätöslauselman
puolesta. Sen tavoitteena on auttaa potilaita saamaan paremmin tietoa heille määrätyistä
lääkkeistä. Nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä ja EU:ssa vallitsevassa tilanteessa esiintyy
huomattavasti ongelmia, kun on kyse siitä, miten potilaat saavat tietoa reseptilääkkeistä.
Koska jäsenvaltiot tulkitsevat direktiiviä eri tavoin, lääkevalmisteita koskevien laadukkaiden
ja kattavien tietojen tarjoamisessa potilaille esiintyy eroja eri puolilla EU:ta. Joissain
jäsenvaltioissa potilaat eivät saa helposti edes perustietoja heille määrätyistä
lääkevalmisteista. Koska direktiiviä tulkitaan eri tavoin eri jäsenvaltioissa, minusta on
parannettava säännöksien selkeyttä, jotta EU:n kaikki kansalaiset voivat saada
lääkevalmisteista tarvitsemaansa tietoa. Euroopan parlamentin hyväksymillä tarkistuksilla
varmistetaan myös, että reseptilääkkeitä koskevat tiedot annetaan yleisölle ainoastaan
erityisten viestintäkanavien välityksellä mukaan lukien varmennetut ja rekisteröidyt

63Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



internetsivustot, jotka turvaavat potilaiden edut ja joilla pyritään rajoittamaan lääkeyhtiöiden
myynninedistämismahdollisuuksia.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Se, että potilaille varmistetaan
paremmat mahdollisuudet saada laadukasta tietoa heille tarjottavasta hoidosta, lisää
mahdollisuuksia ymmärtää päätöstä, joka vaikuttaa heihin välittömästi. Tämän asian
taustalla on siten erittäin hyvä tarkoitus. Sen on kuitenkin oltava osa laajempaa
terveyskasvatusstrategiaa, jonka perusteella keskitytään potilaaseen eikä lääkeyritykseen.
Nykyinen oikeudellinen kehys ja tilanne EU:ssa on ongelmallinen, kun on kyse potilaiden
mahdollisuuksista saada tietoa reseptilääkkeistä. Direktiiviä tulkitaan eri tavoin eri
jäsenvaltioissa, minkä vuoksi potilaiden mahdollisuudet saada laadukasta tietoa lääkkeistä
vaihtelevat EU:n eri osissa. Joissakin jäsenvaltioissa potilaat eivät saa edes perustietoja
lääkkeistä, joita heille on määrätty. Tämä aiheuttaa terveyseroja. Potilailla on internetin
välityksellä rajaton pääsy muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen
tietoon reseptilääkkeistä. He tarvitsevat kuitenkin valvottua ja turvallista tietoa, jotta asioita
ei mutkisteta entisestään. Sen vuoksi säännöksiä reseptilääkkeitä koskevista tiedoista on
ajantasaistettava.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen.  –  (IT) Haluaisin kiittää esittelijää ja kollegaani Diogo
Feioa erinomaisesta työstään tämän mietinnön laadinnassa. Äänestin sen puolesta, koska
mielestäni on tärkeää varmistaa, että potilaat saavat tietoja reseptilääkkeistä.

Euroopan parlamentti ja potilasjärjestöt ovat jo pitkän aikaa vaatineet nykyisen
lainsäädännön mukauttamista, koska sillä ei nykyisessä muodossaan varmisteta tarvittavia
tietoja. Tekninen kehitys ja internetissä olevien lääkevalmisteiden käyttöä koskevien tietojen
helppo saatavuus ovat liian usein osoittautuneet näennäisiksi ja perättömiksi.

Olen samaa mieltä tämän mietinnön hengestä. Sen tavoitteena on asettaa "potilaiden oikeus
tietää" lainsäädännön keskipisteeseen, ja siinä suositellaan sen vuoksi, että lääkeyhtiöt
antavat potilaille tiettyjä perustietoja.

Toivon sen vuoksi enemmän oikeusvarmuutta. Se on usein puutteellista osittain sen vuoksi,
että jäsenvaltiot ovat panneet aikaisemman direktiivin täytäntöön eri tavoin.
Reseptilääketietoihin liittyviä säännöksiä on sen vuoksi päivitettävä, ja on hyväksyttävä
uusia sääntöjä, joilla edistetään parempaa terveysosaamista ja joiden perusteella terveysalan
teollisuus toteuttaa laajemmin kansanterveyden parantamista koskevaa keskeistä tehtävää.

Alain Cadec (PPE),    kirjallinen. – (FR) Terveydenhuollon alalla voidaan kattavan ja
laadukkaan tiedon saannilla varmistaa paremmat tulokset, koska potilaat noudattavat
todennäköisimmin hoitoa, jota he pystyvät ymmärtämään. Olen samaa mieltä esittelijän
kanssa, että joissakin Euroopan maissa on vaikeaa saada tällaisia tietoja, koska jäsenvaltiot
tulkitsevat eri tavoin lääkevalmisteista koskevasta yleisölle tiedottamisesta annettua
direktiiviä ja koska tämä tieto on epäluotettavaa ja epäselvää. Meidän on pyrittävä siihen,
että se on helpommin saatavilla potilaiden tiedonsaantioikeuden mukaisesti. Kuitenkin,
jotta vältetään epätasapainon luominen jäsenvaltioiden välillä, on tärkeää tunnistaa keinot,
joilla tätä tietoa levitetään, ja yhtä tapaa ei saisi suosia muiden kustannuksella. Lopuksi on
tärkeää tehdä selvä ero tiedottamisen ja myynninedistämisen välillä sekä estää lääkeyhtiötä
käyttämästä hyväkseen näitä tiedotuskampanjoita valmisteidensa edistämiseksi.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tuin äänestyksessä Euroopan
parlamentin tekemiä tarkistuksia lääkkeisiin liittyvää tiedottamista koskevaan komission
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ehdotukseen, koska minusta on tärkeää, että yleisö saa helposti tietoa lääkkeistä erityisesti
internetissä kaikilla eurooppalaisilla kielillä tarjottavasta informaatiosta.

Françoise Castex (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tätä asiakirjaa vastaan, koska emme
voi sallia, että lääkeyritykset ja komissio muuttavat terveyden pelkäksi kauppatavaraksi
muiden joukossa. Euroopan lääketeollisuuden ja lääkevalvonnan välinen yhteys on jälleen
kerran keskustelun ytimessä. Emme voi antaa lääkeyritysten tiedottaa yleisölle haluamallaan
tavalla emmekä hyväksyä yleisöön suoraan kohdistuvaa mainontaa reseptilääkkeistä. Jos
näiden yritysten kaupalliset huolenaiheet ovat ristiriidassa terveyspolitiikkamme yleisen
edun mukaisten tavoitteiden kanssa, on vaarallista sulkea asialta silmämme.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Komission alkuperäinen ehdotus
direktiiviksi reseptilääkkeitä koskevasta yleisölle tiedottamisesta on antanut lääkeyrityksille
mahdollisuuden mainostaa lääkkeitään. Tänään istunnossa tarkistettiin komission
alkuperäistä ehdotusta, jota oli mukautettu lääketeollisuuden etujen mukaisesti. Äänestin
kaikkien niiden tarkistusten puolesta, joilla parannettiin huomattavasti alkuperäistä
asiakirjaa ja joilla siirrettiin lainsäädännön painopistettä pois lääketeollisuuden oikeudesta
mainostaa tuotteitaan siihen, että potilailla on oikeus saada luotettavaa, objektiivista ja
riippumatonta tietoa. Äänestin myös niiden tarkistusten puolesta, joissa kielletään lääkkeitä
koskevien tietojen esittäminen televisiossa, radiossa ja lehdistössä. Tehdyistä parannuksista
huolimatta tietojen tarjoamisen ja mainonnan välillä on vielä epäselvyyttä, ja asiakirjassa
on vielä monia puutteita ja porsaanreikiä. Äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä, koska
minusta paras ratkaisu olisi, että komissio tarkistaa ehdotustaan direktiiviksi tänään
antamiemme suuntaviivojen pohjalta. Ei ole myöskään sattumaa, että jäsenvaltioiden kanta
tähän asiakirjaan neuvostossa oli lähes yksimielisen torjuva.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Minusta potilaiden on saatava
parempia tietoja reseptilääkkeistä. Tämän vuoksi on tarjottava objektiivista tietoa lääkkeiden
ominaisuuksista ja sairauksista, joita varten niitä suositellaan. Lisäksi on estettävä
tarpeettomien tietojen esittäminen ja piilomainonta.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjallinen. – (FR) Eron tekeminen lääkkeitä koskevien tietojen
ja mainostamisen välillä on välttämätöntä kansalaisten suojelemiseksi. Sen vuoksi äänestin
Fjellnerin mietinnön puolesta. Siinä vaaditaan, että lääkepakkauksessa on oltava potilaita
varten objektiivinen kuvaus. Lisäksi selkeiden ja luotettavien tietojen saatavuutta
vahvistetaan ja ne annetaan saataville Euroopan unionin kaikilla kielillä hyväksytyillä
sivustoilla ja virallisissa esitteissä. Olen tyytyväinen, että tämä ehdotus hyväksyttiin. Se
merkitsee todellista edistystä terveysalan paremman avoimuuden puolesta.

Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tätä mietintöä vastaan, ja olen aina
ilmaissut vastustavani sitä voimakkaasti. Vaikka kannatan ajatusta parempien tietojen
tarjoamisesta potilaille, en hyväksy tätä varten käytettäviä keinoja. Lääketeollisuuden
tavoite ei ole koskaan hyväntahtoinen. Lisäksi tiedottamisen ja mainostamisen ero on
hiuksenhieno. On totta, että lähes yksimielisesti hyväksytyllä asiakirjalla ei ole mitään
tekemistä komission alkuperäisen ajatuksen kanssa. Komission ehdotuksella olisi
tiedottamisen varjolla pelkästään avattu ovet mainostukselle. Kyseinen ehdotus vastasi
myös selkeästi lääkealan selkeään odotukseen voida kiertää oikeudellista kieltoa, jota
sovelletaan lääkkeitä koskevaan mainostukseen. Tänään hyväksyttyyn mietintöön sisältyy
paljon enemmän takeita: lääkeyritysten yleisölle levittämistä tarjoamat tiedot tarkastetaan
etukäteen ja niitä ei levitetä tiedotusvälineissä. Kuitenkin lupa julkaista valmisteyhteenvetoja
pakkausselosteessa merkitsee, että siihen sisältyy kohtia, joita on korostettava, ja sen lisäksi
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muita kohtia, jotka koskevat esimerkiksi haittavaikutuksia. Tällaiset tiedot voidaan poistaa
säännöllisesti yhteenvedoista, sillä niiden vuoksi tuote ei mene hyvin kaupaksi. Eikö tämä
ole jo myynninedistämistoimi? Oliko tämä todella tavoite? Maksaako tällainen peli vaivan?

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä
annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta reseptilääkkeitä koskevan yleisölle
tiedottamisen osalta laaditun mietinnön puolesta. Direktiivissä säädetään ihmisille
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä ja pyritään varmistamaan potilaiden
oikeus luotettavaan, käytettävissä olevaan ja riippumattomaan saatavilla olevia lääkkeitä
koskevaan tietoon, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (ES) Direktiivissä 2001/83/EY, jossa
vahvistetaan ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt, säädetään
lääkemainontaa koskevista yhteisön puitteista, joiden soveltaminen on edelleen
jäsenvaltioiden vastuulla. Lainsäädännössä kielletään reseptilääkkeiden mainostaminen
yleisölle.

Lääketietoihin liittyviä säännöksiä ei kuitenkaan vahvisteta, koska siinä säädetään
ainoastaan, että tiettyihin luovuttamista koskeviin toimintoihin ei sovelleta mainontaa
koskevia säännöksiä. Näin ollen yhteisön lainsäädännössä ei estetä jäsenvaltioita ottamasta
käyttöön omia lähestymistapojaan lääkkeitä koskevan tiedon tarjontaan, kunhan edellä
mainittuja mainontaa koskevia sääntöjä noudatetaan. Olen samaa mieltä siitä esittelijän
ehdotuksesta, että lääkeyhtiöiden mahdollisuus tarjota tietoja sanomalehdissä,
aikakauslehdissä ja vastaavissa julkaisuissa taikka televisiossa tai radiossa poistetaan.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tässä ehdotuksessa direktiiviksi tarkistetaan
aiempaa direktiiviä reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta. Siinä keskitytään
yleisesti ensinnäkin lääkeyritysten yleisölle tiedottamista koskevaan vastuuseen varmistaen,
että tätä tietoa ei esitetä mainostustarkoituksessa. Toiseksi komissiolle annetaan tehtäväksi
valvoa ja tehdä päätöksiä delegoitujen säädösten perusteella siitä, mikä määritellään
tiedottamiseksi ja mikä mainonnaksi. Meistä tämä lähestymistapa merkitsee, että liian
monta tiedotustehtävää jää lääkeyritysten ja komission vastuulle ja että nämä tehtävät
pitäisi toteuttaa riippumattomasti, ja tiettyjen kansallisten viranomaisten pitäisi koordinoida
niitä ja hyväksyä ne, jotta parannetaan potilaille ja yleisölle tiedottamista ja turvataan
heidän oikeutensa.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Lääkevalmisteisiin liittyvää yleisölle
tiedottamista koskevan uuden lainsäädännön hyväksyminen merkitsee uutta edistysaskelta
siinä, että potilaille taataan selkeämmät ja tehokkaammat tiedot heille määrättävistä
lääkkeistä.

Tarvitsemme yhdenmukaistettuja oikeudellisia puitteita EU:n tasolla, jotta reseptilääkkeitä
koskeva mainontakielto pidetään voimassa ja jotta myös otetaan huomioon potilaiden
oikeus saada tietoja. Tämä ei ole vähäpätöinen asia, koska joskus epäselvä raja "tuotteen
edistämisen" ja "tuotetietojen" välillä saattaa hämmentää potilaita.

Meidän on muistettava, että potilailla on yhä aktiivisempi rooli terveydenhoitoalalla
kaikkialla Euroopan unionissa. Parempi pääsy muuhun kuin myynninedistämiseen
tähtäävään tietoon voi sen vuoksi auttaa yleisöä ymmärtämään paremmin heille määrättyjä
hoitoja ja edistää heidän parantumistaan ja siten luonnollisesti vaikuttaa edullisesti heidän
terveyteensä.
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Lopuksi haluaisin korostaa, että on tärkeää määritellä avoimella tavalla, minkälaista tietoa
lääkkeistä annetaan ja millaisten kanavien välityksellä niitä voidaan levittää. Meidän on
vähennettävä piilomainonnan riskiä ja tarvittaessa riskiä liiallisesta valvomattomasta ja
harhaanjohtavasta tiedosta.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä
koskevaa yleisölle tiedottamista koskevan direktiiviehdotuksen puolesta, koska mielestäni
tämän alan lainsäädännön yhdenmukaistaminen on perustavanlaatuinen keino turvata
Euroopan potilaiden tiedonsaanti. Tämä on itse asiassa hyvin arkaluonteinen asia, koska
siinä on kyse terveyden suojelusta, joka on perusihmisoikeus. Tuen täysin parlamentin
kehotusta selkeän eron tekemisestä hoitoon liittyvän tiedon ja mainonnan välillä.
Lääkeyhtiöt eivät saa käyttää potilaiden oikeutta tietoon piilomainostuksen keinona vaan
sen sijaan niiden on käytettävä sitä sen varmistamiseksi, että Euroopan kuluttajat saavat
todellisen käsityksen valmisteesta niiden ominaisuuksia koskevien tieteellisten tietojen,
merkintöjen ja arviointikertomuksien välityksellä. Olisi myös pantava merkille, että
Internetissä sähköisessä muodossa ja painetussa muodossa olevien tietojen parempi
saatavuus voi myös edistää parempien lääketieteellisten tulosten saavuttamista, koska
potilas, jolla on tietoa reseptilääkkeistä, voi toimia aktiivisesti ja osaavammin terapeuttisessa
toipumisprosessissa.

David Martin (S&D),    kirjallinen . – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Kyseessä
on paketti, jolla tarkistetaan voimassa olevaa vuonna 2001 annettua ihmisille tarkoitettuja
lääkkeitä koskevaa direktiiviä. Siinä keskitytään erityisesti reseptilääkkeitä koskevan tiedon
tarjoamiseen yleisölle. Direktiivissä asetetaan tavoitteeksi, että potilailla on parempi pääsy
tietoihin ja että selkeytetään sääntöjä, joita tällä hetkellä tulkitaan eri tavoin eri puolilla
EU:ta, mikä johtaa terveyseroihin. Siinä käsitellään myös Internetissä olevaa tietoa, joka
ei tällä hetkellä kuulu soveltamisalaan ja joka on erityisen hankala aihe, koska sitä on vaikea
säännellä.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tämä ehdotus, joka hyväksyttiin tänään
suurella enemmistöllä parlamentissa, on merkittävä parannus komission esittämään
alkuperäiseen ehdotukseen, koska sillä puolustetaan paremmin potilaiden oikeutta tietoon.
Parlamentin mietintöön sisältyvistä selkeistä parannuksista huolimatta äänestin tyhjää,
koska tietyt takeet, jotka ovat tarpeen, jotta kansalaisten saatavilla on selkeää ja
riippumatonta tietoa lääkevalmisteista, eivät ole vielä tarpeeksi vahvat.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen  .  – (FR) Kaikki parlamentin tekemät
tarkistukset komission ja neuvoston ehdotuksiin eivät ole oikeansuuntaisia. Niissä
noudatetaan tiukasti periaatetta lääkevalmisteiden sisämarkkinoista ja niissä pidetään
käsikauppalääkkeitä samanlaisina kuin muita tuotteita. Laatijat jopa puhuvat lopulta
"kuluttajista" potilaiden sijaan. Tarkistuksilla ei ehdoteta sitä, että lääkeyrityksiä estetään
esittämästä tietoja lääkkeistään yleisölle.

Niiden myönteinen puoli on, että niiden perusteella jäsenvaltiot voivat säännellä
mahdollisimman paljon yritysten julkaisemien tietojen levittämistä. Niillä taataan
jäsenvaltioille oikeus tuomita julkisesti yritykset, jotka julkaisevat tietoja, jotka eivät ole
sopusoinnussa valtion virallisten tietojen kanssa, tai jotka levittävät niitä harhaanjohtavalla
tavalla. Se on parempi kuin ei mitään. En voi kuitenkaan äänestää näin epätyydyttävän
asiakirjan puolesta. Sen vuoksi aion äänestää tyhjää.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Reseptilääkkeisiin liittyvän laadukkaan tiedon
saannin ansiosta saadaan aikaan parempia tuloksia potilaiden terveyden kannalta, koska
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mitä paremmin heillä on tietoja, sitä todennäköisempää on, että he ymmärtävät hoitoonsa
liittyviä päätöksiä. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitetta ei voi rajoittaa EU:n
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. Sillä olisi myös edistettävä terveyttä parantamalla
osaamista terveydenhoidon alalla. Lääketeollisuudella on tärkeä tehtävä edistää
terveysosaamista, mutta tämä tehtävä olisi määriteltävä selkeästi, ja alan osallistumista
olisi säänneltävä tiukasti, jotta vältetään se, että kaupalliset näkökohdat johtavat lääkkeiden
liikakulutukseen.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Erityisesti vanhuksille ja pitkäaikaissairaille
määrätään monia lääkkeitä, joilla voi olla haitallinen yhteisvaikutus, koska yksi lääkäri ei
tiedä, mitä hänen kollegansa on määrännyt. Samaan aikaan yhä enemmän tuotteita,
aspiriinista vilustumislääkkeisiin, myydään reseptivapaasti. Harkitseeko kukaan itse asiassa
mahdollisuutta, että jopa luonnolliset kasviperäiset tuotteet voivat aiheuttaa
yhteisvaikutuksen eri lääkevalmisteiden kanssa? Myös potilaat aiheuttavat osaltaan
sekaannusta: mitään ei sanota reseptilääkkeistä, joita olemme ottaneet väärään aikaan tai
lääkkeistä, joiden käytön olemme itse lopettaneet tai jonka käyttötapaa olemme muuttaneet,
ja niin edelleen. Taloudelliset vahingot, jotka aiheutuvat hoito-ohjeiden huonosta
noudattamisesta, liikkuvat miljardeissa. Sen vuoksi esittelijän vaatima selkeä ero mainonnan
ja tiedottamisen välillä on tärkeä. Tämä johtaa toivottavasti sen seikan selkeyttämiseen,
että myös muut kuin reseptilääkkeet voivat vaikuttaa reseptilääkkeisiin. Lääkkeen määräävän
lääkärin on oltava ensisijainen tietolähde, koska hän valitsee lääkkeen muun muassa
potilaan iän, sukupuolen, painon ja todetun yliherkkyyden perusteella. Näiden näkökohtien
vuoksi äänestin tyhjää.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin Fjellnerin mietinnön puolesta, koska
mielestäni sen viesti ja siinä annetut ohjeet ovat erittäin tärkeitä. Eurooppalaiset kuluttajat
ovat usein hämmennyksissä lääkkeiden pakkausselosteiden vuoksi, koska ne ovat heistä
monimutkaisia ja sisältävät usein epäselvää tietoa.

Reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamista koskevan direktiiviehdotuksen tavoitteena
on tarjota yksinkertaista tietoa, jota on helppo ymmärtää ja käyttää, mutta sillä pyritään
välttämään mainostaminen. On myös tärkeää, että tietoa saadaan muutakin kautta kuin
pakkausselosteista, ja sen vuoksi pidän myönteisenä tiedon julkaisemista Internetissä.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Mielestäni lääkkeisiin liittyvän
tiedotuksen ja mainonnan eron vahvistaminen on kansalaisten suojelemiselle olennainen
näkökohta. Äänestin Fjellnerin mietinnön puolesta, koska direktiiviin 2001/83/EY esitettiin
selviä parannuksia. Tämä asiakirjan hyväksynyt suuri enemmistö oli vakuuttunut potilaan
tiedonsaantia koskevan oikeuden puolustamisesta. Ympäristön, kansanterveyden ja
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ponnisteluja komission alkuperäisen esityksen
parantamiseksi on syytä korostaa.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  –  (IT) Haluaisin onnitella esittelijä Fjellneriä
erinomaisesta työstään. Äänestin sen puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että
myyntiluvan haltijan on saatettava muu kuin myynninedistämiseen tähtäävä tieto
lääkevalmisteista potilaiden ja yleisön saataville "vetoperiaatteen" mukaisesti, eli
potilaat/yleisö saavat tietoja, jos he tarvitsevat niitä, toisin kuin "työntöperiaatteen"
mukaisesti, jolloin myyntiluvan haltijat levittävät tietoa potilaiden ja yleisön keskuudessa.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Potilaille annettavien tietojen olisi täytettävä
seuraavat edellytykset:
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– tietojen on oltava luotettavia: potilaille annettavien tietojen on perustuttava uusimpaan
tieteelliseen tietämykseen, ja niiden alkuperä on mainittava selvästi;

– tietojen on oltava riippumattomia: on todettava selvästi, kuka on toimittanut ja rahoittanut
tiedot, jotta kuluttajat voivat havaita mahdolliset eturistiriidat;

– tietojen on oltava kuluttajaystävällisiä ja potilaslähtöisiä: tietojen on oltava helposti
ymmärrettävissä ja saatavissa, kun otetaan huomioon kuluttajien erityistarpeet, kuten ikä,
kulttuurierot ja saatavuus kaikilla EU:n kielillä. Potilaille tarjottavien reseptilääketietojen
pitäisi olla osa laajempaa potilaille tiedottamisen ja terveysosaamisen strategiaa.

Potilaiden ja muiden asianomaisten tahojen pitäisi saada täsmällistä ja puolueetonta tietoa
terveellisistä elämäntavoista, sairauksien ehkäisemisestä ja eri hoitovaihtoehdoista. Sen
vuoksi katson, että tätä ehdotusta olisi täydennettävä käytännesäännöillä potilaille
tarjottavasta tiedosta, ja ne pitäisi laatia yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa. Näin saadaan
potilaiden ääni kuuluville.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen
tyytyväinen, että komission alkuperäiseen ehdotukseen tehdyt kompromissimuutokset
ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, että potilaat pystyvät saamaan luotettavaa ja
riippumatonta tietoa markkinoilla saatavilla olevista reseptilääkkeistä.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Reseptilääkkeiden mainonta on kielletty
Euroopan unionissa, ja näin myös vastaisuudessa. Lääkeyrityksien on noudatettava selkeitä
objektiivisuutta koskevia sääntöjä, kun ne levittävät muuhun kuin myynninedistämiseen
tähtäävää tietoa. Nämä ovat kaksi tärkeää viestiä, jotka lähettiin tänään lounasajalla, kun
potilaille tiedottamista koskeva lainsäädäntöpaketti hyväksyttiin. Tällainen yhteisymmärrys
vallitsi parlamentin äänestyksessä (558 puolesta, 48 vastaan). Sillä vahvistetaan ympäristön,
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lähes yksimielinen äänestys,
jossa vain yksi äänesti vastaan. On otettu käyttöön monia takeita. Komissio ehdotti, että
reseptilääkkeiden mainostus televisiossa ja radiossa kielletään, ja Euroopan parlamentti
päätti ulottaa tämän lehdistöön. Valmistajiin sovelletaan useita velvoitteita: kuvauksia
valmisteen ominaisuuksista, tiukennettu merkitseminen ja terveysviranomaisten
ennakkolupa. En ymmärrä levottomuutta, mitä asia on aiheuttanut erityisesti
ranskankielisen Belgian kuluttajajärjestöissä ja keskinäisissä yhteisöissä ja sitä, että tämän
kannalla olivat tietyt Euroopan parlamentin jäsenet, jotka jo ennen keskustelujen alkua
tuomitsivat nämä kaksi säädöstä. Tämä on pinnallista poliittista teeskentelyä, jota pidän
valitettavana, koska potilailla on sairautensa vuoksi suuria odotuksia ja ilman näitä säädöksiä
yleisö olisi internetin cowboyiden armoilla.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Päätimme, että äänestämme
joko puolesta tai tyhjää sen perusteella, mikä on tarkistuksen 31 kolmannesta osasta
pidetyn äänestyksen tulos. Näin varmistetaan, että lääkeyritykset voivat antaa tietoja
ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten omaan käyttöön eikä potilaille
terveydenhuollon ammattilaisten välityksellä. Tämä oli keskeinen seikka Verts / ALE
-ryhmälle. Koska se lopulta hyväksyttiin, päätimme tukea mietintöä lopullisessa
äänestyksessä.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE),    kirjallinen  .  – (IT) Annamme äänemme tämän
toimenpiteen puolesta, koska lääkevalmisteita koskevan tiedottamisen ja mainonnan välillä
on tehty virallisesti ero.
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Tuemme sitä, että lääkevalmisteista tiedotetaan enemmän, jos tällä parannetaan potilaiden
tietoisuutta. Emme ole nyt emmekä koskaan samaa mieltä mistään toimenpiteestä, jolla
pyritään selkeästi tai vaivihkaa ottamaan käyttöön mainostustoimia, jolloin
lääkevalmisteesta tehdään kaupallinen tuote. Se, että lääkkeitä koskevia tietoja ei saa julkaista
sanoma- tai aikakausilehdissä taikka radiossa tai televisiossa, on siten myönteistä.

On myös myönteistä, että tässä direktiiviehdotuksessa selkeytetään sitä, mitkä tiedot ja
kuinka paljon tietoja voidaan esittää tai jotka pitää esittää mukaan lukien tieteellinen tieto,
ja että mainosmateriaali jätetään selkeästi tämän ulkopuolelle.

Tarkistuksella, jolla otetaan käyttöön näiden tietojen julkistamiseen käytettyjen
internetsivustojen varmentaminen ja valvonta, varmistetaan lisäksi, että tiedot eivät ole
mainontaa. Apteekit ovat perusterveydenhuollon laitos ja niiden on pysyttävä sellaisina,
joten niiden on oltava suojatussa asemassa liiketoimintaa ja kilpailua koskevilta säännöiltä.
Me katsomme, että tämän säännöksen perusteella apteekkeja autetaan hoitamaan
lääkevalvontaa ja lääkevalmisteiden oikean käytön opastamista koskevaa vaikeaa tehtävää.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. – (NL) Ajankohdalla, jolloin monet henkilöt etsivät
itse tietoja, potilaille on tiedotettava selkeästi, objektiivisesti, luotettavasti ja asianmukaisesti
lääkevalmisteiden vaikutuksista. Vaikka lääkevalmisteiden mainostaminen on kiellettyä
unionissa, komissio on luonut tähän porsaanreiän. Sen ehdotuksesta, josta en ole samaa
mieltä, puuttui tällainen strategia, ja eron tekeminen mainostamiseen nähden oli liian
epämääräinen. Lisäksi komissio antoi liian paljon oikeuksia ja vastuuta lääketeollisuudelle.
Voin kuitenkin tukea ehdotusta nyt, kun parlamentti on muuttanut sitä merkittävästi.
Yritysten käyttämät viralliset asiakirjat (tuotetietoa koskevat yhteenvedot,
arviointikertomukset) ja kanavat, joiden välityksellä ne voivat levittää tietoa, ovat rajalliset:
näitä terveysasioita käsitteleviä sanomalehtiä ja aikakausilehtiä, verkkosivuja ja potilaille
lähetettäviä kirjeitä ei enää pidetä sallittavina. Toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava
ja hyväksyttävä etukäteen kaikki lääkevalmisteita koskevat ohjeet. Tämä sulkee pois
itsesääntelyn, jota ei estetty alkuperäisessä ehdotuksessa. Minulla on vielä epäilyksiä tämän
ehdotuksen toteutettavuudesta, koska pakollinen hallituksen tiedotusstrategia olisi edelleen
vakuuttavampi kuin se, että valtio valvoo yritysten toimintaa. Äänestin kuitenkin tämän
lainsäädäntöehdotuksen puolesta, koska sen perusteella loppujen lopuksi varmistetaan
parempi tiedottaminen potilaille.

Marc Tarabella (S&D),    kirjallinen. – (FR) Fjellnerin mietintö lääkevalmisteisiin liittyvästä
tiedottamisesta tuo esiin oikeutettuja huolenaiheita lääkeyrityksen mahdollisuudesta esittää
mainoksia potilaille. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden
valiokunnan kollegani ovat varmastikin parantaneet asiakirjaa kieltäytymällä tukemasta
kaikenmoista piilomainontaa ja ehdottamalla, että jäsenvaltioiden
terveydenhuoltoviranomaiset tarkistavat lääkeyritysten suurelle yleisölle tarkoittaman
reseptilääkkeitä koskevan viestinnän. Suhtaudun kuitenkin hyvin varovaisesti siihen, että
tiedottamisen ja mainostamisen välinen raja on erittäin epäselvä.

Vastustan kiivaasti esimerkiksi ajatusta antaa yrityksille lupa mainostaa lääkkeitään potilaille
hoitohenkilöstön välityksellä. En halua, että lääkärit joutuvat paineen alla toimimaan
lääketeollisuuden myyntimiehinä ja -naisina. Sen vuoksi kollegoideni vahvistamasta tarkasta
valvonnasta huolimatta äänestin tyhjää asiakirjasta, jota pidän todella ongelmallisena.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Äänestin mietinnön puolesta, koska sillä
parannetaan selkeästi ja kestävästi potilaille lääkevalmisteista annettavaa tiedotusta.
Lääkevalmisteiden mainostaminen on edelleen kiellettyä. Direktiivillä ei vaikuteta kielteisesti
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lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen, ja palveluntarjoajan valtuus määrätä lääkkeitä
pysyy selkeänä. Meillä on kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut lääkealan paketin
direktiiviehdotus toista käsittelyä varten.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. – (DE) Tässä direktiivissä otetaan ensimmäisen
kerran käyttöön yhtenäiset säännökset reseptilääkkeitä koskevien tiettyjen tietojen
esittämisestä yleisölle. Tarvittavilla tiedoilla selvitetään potilaille reseptilääkkeisiin sisältyviä
etuja ja riskejä, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Komissio mukauttaa
tietoja koskevia laatukriteereitä muun muassa potilasjärjestöjä ja terveydenhuollon
ammattilaisia kuultuaan. Niillä varmistetaan annettujen tietojen luotettavuus – myös
verkkosivuilla ja internetportaaleissa – ja lääketeollisuuden vastuu esittämistään tiedoista.

Esittelijä Fjellnerin tarkistuksissa suositellaan myös tiedotuskampanjoita, joilla lisätään
yleisön tietoisuutta lääkeväärennöksien riskeistä. Ne ovat jo aiheuttaneet kohtalokkaita
seurauksia eri jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa. EU:n
tulliviranomaiset ovat panneet merkille vuosien ajan, että lääkeväärennösten, erityisesti
antibioottien, särkylääkkeiden ja jopa syöpälääkkeiden tuonti on kasvanut nopeasti. Toisin,
mitä joissain tiedotusvälineissä on esitetty, direktiivi koskee ainoastaan reseptilääkkeitä.
Kenenkään ei tarvitse pelätä yrttiteensä puolesta.

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Asetuksessa (EY) N:o 726/2004 säädetään
ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja
valvontamenettelyistä ja sillä perustetaan Euroopan lääkevirasto. Direktiivin 2001/83/EY
muuttamista koskevissa toimissa korostetaan parempaa tiedottamista potilaille erityisesti
tiedottamisen ja mainostuksen välisestä erosta. Direktiivin muuttamisen vuoksi myös
asetusta olisi tarkistettava siten, että Euroopan lääkevirasto voisi tarkistaa ennakolta sen
soveltamisalaan kuuluvia valmisteita koskevat tietyt tiedot. Tämän tavoitteen vuoksi
komissio on tehnyt ehdotuksen asetuksen tarkistamisesta, ja se koskee ihmisille
tarkoitetuista reseptilääkkeistä koskevaa yleisölle tiedottamista. Euroopan parlamentti,
jolta pyydettiin kantaa ehdotuksesta, on esittänyt lukuisia tarkistuksia komission asiakirjaan.
Näiden syiden vuoksi kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa direktiivin 2001/83/EY
muuttamisesta. Nämä kaksi eri säännöstä toimivat rinnakkain ja niillä parannetaan potilaille
annettavia tietoja heille määrätyistä lääkkeistä.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Kreikan kommunistinen puolue
äänesti kumpaakin lainsäädäntöehdotusta ja niitä koskevia Euroopan parlamentin mietintöjä
vastaan, koska niiden perusteella vastuu siitä, että potilaat saavat asianmukaisia, luotettavia
ja paikkaansa pitäviä tietoja, siirretään valtion laitoksilta monikansallisille lääkeyhtiöille.
Potilaiden tiedonsaanti ei ole yksilön vaan valtion vastuulla. Monopoliasemassa olevien
lääkeyritysten voitto ja kansanterveyden suojeleminen ovat toisensa poissulkevia toimia.
Äskettäinen rokotushuijaus, joka liittyi oletettuun uuteen influenssapandemiaan, on
tyypillinen esimerkki siitä, miten kohdennettu tieto tuottaa lääkeyrityksille miljardien
voiton. Me pidämme kiinni siitä, että tiedoista, joita kansalaisille ilmoitetaan yleisesti
lääkkeistä eikä vain reseptilääkkeistä, kuten asetuksessa esitetään, on oltava vastuussa
ainoastaan valtio. Tämä on vähintä, mitä tarvitaan potilaiden ja työntekijöiden
suojelemiseksi. Lääkkeet, lääketutkimus ja keinot levittää asiantuntemusta ja tietoa, ovat
monikansallisten yritysten käsissä, ja niiden ainoa peruste on voitto. Työntekijät ja
terveydenhuollon ammattilaiset eivät voi olla varmoja lääkkeiden laadusta ja tehokkuudesta
tai saamistaan tiedoista. Tällaista toimintaa on torjuttava, jotta kaupankäynti poistetaan
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terveydenhuollon ja lääkkeiden alalta. Tarvitsemme valtion lääkevirastoja ja ilmaisia
kansallisen terveydenhuollon palveluita.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sillä
pyritään varmistamaan EU:n keskeinen tavoite taata ihmisille tarkoitettujen
lääkevalmisteiden sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja EU:n kansalaisten terveyden
parempi suojeleminen. Tänään hyväksytyn asiakirjan ansiosta luodaan edellytykset
suunnitella selkeää tiedostuskehystä kuluttajille määrättävistä reseptilääkkeistä. Sillä
edistetään sitä, että kuluttajat tekevät enemmän tietoon perustuvan valinnan ja varmistetaan,
että reseptilääkkeiden mainostaminen kuluttajille on edelleen kiellettyä. Euroopan
parlamentin ehdotuksen perusteella on luotava EU:n kaikilla virallisilla kielillä kansalaisten
käytettävissä oleva lääketietokanta ja varmistettava, että sitä pidetään ajan tasalla ja
hallinnoidaan lääkeyhtiöiden kaupallisista eduista riippumattomalla tavalla. Tietokannan
perustamisen ansiosta helpotetaan tiedonhakua ja sen avulla muut kuin asiantuntijat
pystyvät ymmärtämään tietoja.

Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tätä mietintöä vastaan, ja olen aina
ilmaissut vastustavani sitä voimakkaasti. Vaikka kannatan ajatusta parempien tietojen
tarjoamisesta potilaille, en hyväksy tätä varten käytettäviä keinoja. Lääketeollisuuden
tavoite ei ole koskaan hyväntahtoinen. Lisäksi tiedottamisen ja markkinoinnin ero on
hiuksenhieno. On totta, että lähes yksimielisesti hyväksytyllä asiakirjalla ei ole mitään
tekemistä komission alkuperäisen ajatuksen kanssa. Komission ehdotuksella olisi
tiedottamisen varjolla pelkästään avattu ovet mainostukselle. Kyseinen ehdotus vastasi
myös selkeästi lääkealan selkeään odotukseen voida kiertää oikeudellista kieltoa, jota
sovelletaan lääkkeitä koskevaan mainostukseen. Tänään hyväksyttyyn mietintöön sisältyy
paljon enemmän takeita: lääkeyritysten levitykseen tarjoamat tiedot tarkastetaan etukäteen
ja niitä ei levitetä tiedotusvälineissä. Kuitenkin lupa julkaista valmisteyhteenvetoja
pakkausselosteessa merkitsee, että siihen sisältyy kohtia, joita on korostettava ja myös
muunlaisia kohtia, jotka koskevat esimerkiksi haittavaikutuksia. Nämä voidaan
säännöllisesti poistaa yhteenvedoista, koska niiden vuoksi tuote ei mene hyvin kaupaksi.
Eikö tämä ole jo myynninedistämistoimi? Oliko tämä todella tavoite? Maksaako tällainen
peli vaivan?

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön
lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle
tiedottamisen osalta laaditun direktiivin puolesta. Tässä asetuksessa säädetään ihmisille ja
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja
Euroopan lääkeviraston perustamisesta sekä pyritään varmistamaan potilaiden oikeus
luotettavaan, käytettävissä olevaan ja riippumattomaan saatavilla olevia lääkkeitä koskevaan
tietoon, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää potilaan
hoitomyöntyvyys ja lääkevalmisteiden oikea annostus ovat onnistuneelle hoidolle, on
tärkeää, että yleisön, eli potilaiden, saatavilla on valmisteyhteenvedon mukaista laadukasta,
muuta kuin mainostukseen tähtäävää tietoa, joka on todenmukaista, ajantasaista ja joka
ei ole harhaanjohtavaa. Myyntiluvan haltija on taho, jolla on parhaat edellytykset tarjota
ajankohtaista ja paikkansapitävää tietoa jokaisesta lääkevalmisteesta. Parlamentti on
oikeutetusti päättänyt keskittyä suojelemaan potilaiden etua. Olen täysin samaa mieltä
tästä lähestymistavasta, vaikka en usko, että on mitään tarvetta rajoittaa komission

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI72



ehdotuksen tarjoamia mahdollisuuksia siitä, että lääketeollisuus esittää tiedot
"työntöperiaatteen" mukaisesti. Tämä oli tasapainoinen ehdotus, jossa otettiin kaikkien
osapuolten etu huomioon. Siihen osallistuivat terveydenhuoltoalan ammattilaiset ja sillä
suojellaan yleisöä reseptilääkkeiden mainostamiselta, mikä oikeutetusti kielletään. En usko,
että juuri hyväksytyn asiankirjan ansiosta muutetaan paljoakaan potilaiden mahdollisuutta
saada tietoja. Mielestäni tämä tilaisuus menetetään.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) On tärkeää, että potilaille olisi tiedotettava
paremmin käyttämistään lääkkeistä. On myös tärkeää, että heidän saamansa tiedot ovat
objektiivisia ja että lääketeollisuus ei pyri hämärtämään tiedotuksen ja mainonnan välistä
rajaa. Talous- ja raha-asioiden valiokunta on tehnyt hyvää työtä tarkistaessaan tätä
ehdotusta, ja olen voinut tukea sitä.

Alan Kelly (S&D),    kirjallinen  .  – (EN) En ole samaa mieltä lääketuotteita koskevasta
kuluttajiin suoraan kohdistuvasta mainonnasta. On tärkeää, että potilaat saavat tietoa
käyttämistään lääkkeistä, mutta minusta tällainen mainostus heikentäisi lääkärin valvovaa
roolia ja vahingoittaisi heidän vastuutaan potilaista.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Kiitän Christofer Fjellneriä hänen tärkeästä
työstään, joka koskee ihmisille tarkoitetuista reseptilääkkeistä koskevaa yleisölle
tiedottamista ja erityisesti lääkkeitä koskevia EU:n lupa- ja valvontamenettelyjä.

EU:n nykyisiin lainsäädäntöpuitteisiin Euroopan kuluttajille esitettävistä tieteellisistä
tiedoista sisältyy monia ongelmia, koska eri jäsenvaltiot tulkitsevat direktiiviä eri tavoin.

Tänään hyväksytyn mietinnön tavoitteena on parantaa alan lainsäädännön
yhdenmukaistamista, jotta porsaanreiät kurotaan umpeen ja poistetaan erot, joita tällä
hetkellä esiintyy, kun on kyse terveyttä koskevan oikeuden turvaamisesta. Tämä kaikki
liittyy laajempaan terveysosaamista koskevaan strategiaan, jolla pyritään varmistamaan,
että Euroopan kansalaiset voivat saada helposti tieteellistä tietoa reseptilääkkeistä.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
koska olen erityisen kiinnostunut terveyteen liittyvistä kysymyksistä, jotka koskevat etenkin
sitä, että potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet saada sairaanhoitoa ja tietoa. Tällä hetkellä
markkinoilla saatavilla olevien tietojen taso vaihtelee suuresti Euroopassa tavalla, jota voin
pitää potilaiden kannalta epäoikeudenmukaisena. Potilailla on oikeus saada täydellistä ja
oikeaa tietoa lääkkeistä. Kollegani Christofer Fjellnerin ehdotukset ovat juuri
tämänsuuntaisia, ja niissä asetetaan potilas etusijalle. Euroopan parlamentin komission
lainsäädäntöehdotukseen tekemissä tarkistuksissa korostetaan, että lääkkeiden valmistajien
on annettava perustietoja, kuten valmisteyhteenveto, merkintä, potilaille tarkoitettu
pakkausseloste ja yleisesti saatavilla oleva arviointikertomus. Jotta voimme kuitenkin
varmistaa, että tiedot ovat luotettavia, minusta kansallisten viranomaisten olisi valvottava
tiukasti sivustoja, jotka toimittavat tällaisia tietoja.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen  .  – (FR) Tämä mietintö sisältää
muistutuksen siitä, mikä Euroopan lääkeviraston pitäisi olla. Sellaista luonnosta ei voida
vastustaa, jossa todetaan ilmeisiä tosiasioita, kuten tarve "painottaa potilaiden oikeuksia
ja etuja", tarvetta velvoittaa yrityksiä esittämään julkisesti luettelo lääkkeidensä
haittavaikutuksesta sekä julkaista tietoa Euroopan unionin kaikilla virallisilla kielillä.

Hämmästystä voi kuitenkin aiheuttaa se, että tällaisia latteuksia pitää korostaa 15 vuotta
sen jälkeen, kun tällainen virasto on perustettu. Parlamentin olisi tuomittava viraston
avoimuuden puute ja todettava selvästi, että sitä pitäisi uudistaa kaikkien edun vuoksi.
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Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Reseptilääkkeisiin liittyvän laadukkaan tiedon
saannin ansiosta saadaan aikaan parempia tuloksia potilaiden terveyden kannalta, sillä
mitä paremmin heillä on tietoja, sitä todennäköisempää on, että he ymmärtävät heidän
hoitoonsa liittyviä päätöksiä. Sen vuoksi tämän ehdotuksen tavoitetta ei voi rajoittaa EU:n
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen, vaan sillä olisi myös edistettävä terveyttä
parantamalla osaamista terveydenhuollon alalla.

Lääketeollisuudella on tärkeä tehtävä edistää terveysosaamista, mutta tämä tehtävä olisi
määriteltävä selkeästi, ja alan osallistumista olisi säänneltävä tiukasti, jotta vältetään se,
että kaupalliset näkökohdat johtavat lääkkeiden liikakulutukseen. On myös vältettävä
harhaanjohtavaa mainontaa ja pyrittävä antamaan parempia tietoja kuluttajille (potilaille),
jotka saavat erilaista valvomatonta tietoa internetin välityksellä. Tämä ei ole kuitenkaan
kyseessä silloin, kun saadaan lääkelaboratorioiden luotettavaa tietoa.

Louis Michel (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Jotta potilaiden oikeuksia ja etuja suojellaan,
heidän olisi voitava käyttää laadukkaita, objektiivisia, luotettavia ja muuhun kuin
myynninedistämiseen tähtääviä tietoja lääkkeistä. Jos haluamme suojella terveyttä,
lääke-esitteiden on oltava mahdollisimman selkeitä ja kattavia, ja niiden on täytettävä
peruslaatuvaatimukset. Samalla kun suojelemme potilaita ja annamme tietoja yleisölle,
meidän on edistettävä mahdollisimman helposti saatavilla olevaa tietoa erityisesti siten,
että esitetään tiivistelmä valmisteen ominaisuuksista ja tarjotaan niistä seloste sähköisessä
ja painetussa muodossa. Sen vuoksi meidän on varmistettava, että käytössä on
varmennettuja ja rekisteröityjä sivustoja, jotka tarjoavat merkittävän määrän
riippumattomia, objektiivisia ja muuhun kuin myynninedistämiseen tähtääviä tietoja.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) Christofer Fjellnerin mietintö on hyvin
ajankohtainen. Lääkkeiden piilomainontaa ei voida hyväksyä. Lääkäreiden on voitava antaa
potilailleen lääkesuosituksia. Lääkärien on voitava säännellä potilaille annettavan lääkkeiden
käyttöä ja määrätä niitä, jotta vältetään lääkevalmistajien keinottelu ja niiden välinen
kilpailu. Lääkeyhtiöiden antama tuki olisi rajoitettava tietojen esittämiseen, ja ne eivät saa
missään nimessä pyrkiä tyrkyttämään tuotteitaan potilaille. Lääkärit ovat vastuussa hoidosta;
heidän on myös päätettävä, mitä lääkkeitä potilaille olisi määrättävä hoidon aikana.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Kun otetaan huomioon, että pelkästään Saksassa
noin 25 000 henkeä kuolee vuosittain lääkkeitä koskevien haitta- ja vuorovaikutusten
vuoksi ja että kolme prosenttia onnettomuuksista johtuu reseptilääkkeistä, on selvää, että
meidän on tarjottava potilaille parempaa tietoa. Voimme ottaa Ranskan esimerkiksi.
Kaikenlaiset toimintakykyyn kohdistuvat häiriövaikutukset on merkitty siellä selkeästi
pakkaukseen. Meidän on tarjottava potilaille tietoja, mutta meidän on myös autettava heitä
lääkevalmisteiden viidakon läpi esimerkiksi sopimalla päivittäisestä rutiinista, pakkauksien
suunnittelusta tai erityisistä merkinnöistä. Tällä säästetään miljardeja euroja julkisia varoja
ja vältetään potilaille aiheutuvat haitta- ja vuorovaikutukset. Tähän ehdotukseen sisältyy
muutamia aloitteita, joiden perusteella potilaat voivat saada paremmin tietoja heille
määrätyistä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Se, käyttävätkö potilaat laadukkaan tiedon
parempaa saantimahdollisuutta, on kyseenalaista monien potilaiden käyttäytymisen vuoksi.
On kuitenkin tärkeää, että tiedot ovat saatavilla kaikkialla EU:ssa Äänestin tästä syystä
tämän mietinnön puolesta.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Tässä mietinnössä keskitytään potilaiden
oikeuteen saada tietoja, joten kannatan sitä täysin. Siihen sisältyy myös joitain tärkeitä
innovaatioita.
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Ensimmäinen koskee Internetiä: parlamentti aikoo saada kuluttajat tietoisiksi verkossa
myytäviä lääkkeitä koskevista riskeistä sekä edistää ehdotusta tätä myyntimenetelmää
koskevasta väliaikaisesta lainsäädännöstä.

Toinen koskee reseptilääkkeiden mainostuskieltoa, koska on tärkeää tehdä ero geneeristen
ja muiden kuin geneeristen lääkkeiden välillä potilaille annettavaa tietoa koskevan
näkökulman lisäksi myös etenkin sen osalta, miten aktiivisten aineiden valmistusta koskevia
hyviä käytäntöjä noudatetaan erityisesti Euroopan ulkopuolella.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Mietinnössä, joka koskee ehdotusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004
muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen
osalta, otetaan käyttöön tietojen avoimuutta ja tehokkuutta koskevia uusia sääntöjä ja
asetetaan painopiste potilaiden edulle suojellen heitä, joten perustin puoltavan ääneni
tähän seikkaan. Tärkeitä näkökohtia ovat Euroopan lääkeviraston perustaminen ja selkeä
pyrkimys varmistaa potilaiden oikeus luotettavaan, käytettävissä olevaan ja
riippumattomaan saatavilla olevia lääkkeitä koskevaan tietoon, jonka toimivaltaiset
viranomaiset ovat vahvistaneet.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) On olemassa monenlaisia riippumattomia ja
näyttöön perustuvia tiedonlähteitä hoitomahdollisuuksista, jotka ovat saatavilla Euroopan
unionissa. Niissä otetaan huomioon väestön kulttuuriset erityispiirteet ja olosuhteet mukaan
lukien terveyteen vaikuttavat tekijät. Laadukkaiden tietojen paremmalla saatavuudella
voidaan saada aikaan parempia terveydenhoitotuloksia potilaan kannalta, koska asioista
paremmin selvillä olevat potilaat jatkavat todennäköisimmin tarpeellisia hoitoja ja heillä
on paremmat mahdollisuudet ymmärtää hoitoaan koskevia päätöksiä. Ehdotuksella
tarjotaan lisäarvoa, jos se muotoillaan ja toteutetaan asianmukaisesti.

Käsiteltävänä olevassa asetuksessa ei oteta huomioon teknistä kehitystä ja Internetin luomia
mahdollisuuksia ja haasteita. Potilailla on Euroopassa internetin välityksellä rajaton pääsy
muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen tietoon reseptilääkkeistä.
Kuitenkin pääsy internetin välityksellä valvottuun ja turvalliseen lääketietoon on monen
potilaan kohdalla rajallista. Tämä aiheuttaa ongelman erityisesti niille, jotka tarvitsevat
tietoja omalla kielellään. Sen vuoksi ehdotuksen tavoitteena ei voi olla vain EU:n
lainsäädännön yhdenmukaistaminen vaan myös terveyden parantaminen terveyteen
liittyvän paremman tiedon välityksellä.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön
lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle
tiedottamisen osalta laaditun mietinnön puolesta. Pidän välttämättömänä varmistaa, että
potilaat saavat luotettavaa ja riippumatonta tietoa markkinoilla saatavilla olevista
reseptilääkkeistä.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestimme tämänpäiväisessä istunnossa
ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
lääkkeitä koskevasta yleisölle tiedottamisesta (lääkkeitä koskevat yhteisön lupa- ja
valvontamenettelyt). Parlamentti ja potilasjärjestöt ovat vaatineet tällaista ehdotusta jo
pitkään, jotta potilailla on paremmat tiedot lääkkeistä, joita heille määrätään ja joita he
käyttävät.
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Tämänhetkinen lainsäädäntö ei ole yhdenmukainen teknisen kehityksen tai internetin
luomien mahdollisuuksien ja haasteiden kanssa. Potilailla on Euroopassa internetin
välityksellä rajaton pääsy muutamassa sekunnissa valvomattomaan ja usein virheelliseen
tietoon reseptilääkkeistä.

Esittelijä ehdotti, että ehdotuksen painopistettä siirretään ja lääkeyhtiöt valtuutetaan
tarjoamaan potilaille tietynlaista tietoa, jotta potilaiden oikeus saada tietoa asetetaan
lainsäädännössä keskeiselle sijalle. Laadukkaiden tietojen paremmalla saatavuudella voidaan
saada aikaan parempia terveydenhoitotuloksia potilaan kannalta, koska asioista paremmin
selvillä olevat potilaat jatkavat todennäköisimmin tarpeellisia hoitoja ja voivat ymmärtää
paremmin hoitoaan koskevia päätöksiä. Ehdotuksella tarjotaan siten lisäarvoa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Tässä mietinnössä suhtaudutaan
myönteisesti komission ehdotukseen reseptilääkkeitä koskevasta potilaille tiedottamisesta
(KOM(2008)0662–0663). Parlamentti ja potilasjärjestöt ovat vaatineet tällaista ehdotusta
jo pitkään, jotta potilailla on paremmat tiedot lääkkeistä, joita heille määrätään ja joita he
käyttävät. Laadukkaiden tietojen paremmalla saatavuudella voidaan saada aikaan parempia
terveydenhoitotuloksia potilaan kannalta, koska asioista paremmin selvillä olevat potilaat
jatkavat todennäköisimmin tarpeellisia hoitoja ja voivat ymmärtää paremmin hoitoaan
koskevia päätöksiä, joten jos ehdotus muotoillaan ja toteutetaan oikein, sillä tarjotaan
lisäarvoa. Sen vuoksi ehdotuksen tavoitteena ei voi olla vain EU:n lainsäädännön
yhdenmukaistaminen vaan myös terveyden parantaminen terveyteen liittyvän paremman
tiedon välityksellä. Lääketeollisuudella on tärkeä tehtävä edistää terveyteen liittyvää tietoa
ja hyvää terveyttä, mutta sen tehtävä on määriteltävä selkeästi ja sen osallistumista on
säänneltävä tiukasti, jotta vältetään kaupallisiin syihin perustuva lääkkeiden liikakulutus.

Christel Schaldemose (S&D),    kirjallinen. – (DA) Me Tanskan sosiaalidemokraatit
Euroopan parlamentissa (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen ja Ole
Christensen) äänestimme tyhjää ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja
valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY)
N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle
tiedottamisen osalta. Vaikka mietintöön sisältyy monia hyviä ehdotuksia, emme katso,
että voimme äänestää Tanskan perustuslain vastaisen ehdotuksen puolesta.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin myönteisesti ehdotuksesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä
koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta
annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä
koskevan yleisölle tiedottamisen osalta, jotta tulevaisuudessa taataan EU:n kehys, jonka
perusteella Euroopan kansalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada lääkkeitä koskevaa
paikkansapitävää ja selkeää tietoa.

Komission 20. joulukuuta 2007 esittämässä kertomuksessa potilaille tarjottavaa lääketietoa
koskevista nykykäytännöistä todetaan, että jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön toisistaan
poikkeavia lääkevalmisteisiin liittyviä tiedottamissääntöjä ja -käytäntöjä, mikä on johtanut
tilanteeseen, jossa potilailla ja laajalla yleisöllä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada
näitä tietoja. Euroopan kansalaisilla on oikeus saada paikkansapitävää ja selkeää tietoa
lääkkeistä. Minusta on tärkeää, että tässä asetuksessa turvataan potilaiden etu ja
varmistetaan, että uusimpia viestintävälineitä käytetään tarjoamaan yleisölle
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paikkansapitävää, saatavilla olevaa ja helppotajuista tietoa avoimesti ja lääkeyhtiöiden
kaupallisista eduista riippumatta.

Mietintö: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

Göran Färm (S&D),    kirjallinen. – (SV) Toimin entisessä työpaikassani konsulttina eräälle
asianosaiselle tässä asiassa, joten äänestin tyhjää mietinnöistä A7-0289/2010 ja
A7-0290/2010.

Mietintö: Jill Evans (A7-0196/2010)

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopassa syntyy joka vuosi arviolta 9,3
miljoonaa tonnia elektroniikkalaitteiden jätettä. Tosiasia on, että näihin laitteisiin sisältyy
usein huomattava määrä erittäin saastuttavia aineita. Tämä jäte aiheuttaa merkittävän
ympäristöhaasteen. Jälleenkäsittelystä huolimatta olisi tärkeää rajoittaa alusta alkaen näiden
vaarallisten aineiden käyttöä. Suuret teolliset ryhmittymät ovat jo alkaneet rajoittaa sitä.
Tarvitsemme kuitenkin selkeitä sääntöjä, jotta voimme saada aikaan yhteiset puitteet tälle
olennaiselle tehtävälle. Tämän vuoksi äänestin näiden aineiden käytön rajoittamista
koskevan direktiivin hyväksymisestä laaditun Euroopan parlamentin
lainsäädäntöpäätöslauselman puolesta. Tämä ei ollut kuitenkaan helppo äänestys.
Ehdotukseen sisältyy joitain poikkeuksia erityisesti, kun on kyse aurinkopaneeleista. Koska
niiden ansiosta voidaan rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, pidimme sopivana sallia niihin
sisältyvät aineet. Tämän vuoksi syntyi kuitenkin luonnollisesti keskustelua unionin
ympäristöpolitiikan, johon valitettavasti kohdistuu keskenään ristiriitaisia kysymyksiä,
painopisteistä.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Joka
vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja
elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto-
ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä
entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Syntyvän sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin
vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun sisältyy monia vaarallisia
aineita, joita voi vapautua ympäristöön, ja ne voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä ja
ympäristöä etenkin, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Nämä ongelmat on nyt ratkaistu
vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ensimmäisen version avulla.

Tuen asiakirjan ehdotuksia siitä, että komission olisi tehostettava haitallisten aineiden
käytön ehkäisemistä ja tarkasteltava säännöllisesti muiden vaarallisten aineiden kieltoa ja
niiden korvaamista ympäristöystävällisemmillä vaihtoehtoisilla aineilla tai tekniikalla, jolla
varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun asianmukainen taso.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti on ratifioinut
sopimuksen neuvoston kanssa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymällä
ensimmäisessä käsittelyssä tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa koskevan uudelleenlaaditun direktiivin. Tämä on hyvä uutinen
Euroopan kuluttajille: Euroopan unionissa myydyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet
muodostavat merkittävän osan kuluttajille myydyistä tavaroista, ja pelkästään EU:ssa
myydään joka vuosi arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Näitä
erilaisia laitteita vaihdetaan yhä useammin, mikä aiheuttaa jätettä ja jätteeseen sisältyviä
vaarallisia aineita koskevan ongelman. Niiden käyttöä on rajoitettava turvallisuuden ja
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kansanterveydellisten syiden vuoksi. Voimassa olevan direktiivin, joka annettiin vuonna
2003, uudelleenlaadinnan taustalla olevana syynä on edistyä yhä enemmän vaarallisten
aineiden käytön rajoittamisessa. Komission pitäisi myös tarkistaa lainsäädäntöään kolmen
vuoden kuluttua, jotta sitä mukautetaan edelleen tulevaisuuden innovaatioihin.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Haluaisin onnitella esittelijä Jill Evansia työstään
ja hyvästä kompromissista, jonka hän sai aikaan poliittisten ryhmiemme välillä.

Hyväksytyllä asiakirjalla, voimassa olevan direktiivin uudelleenlaadinnalla, pyritään
ottamaan käyttöön kunnianhimoisemmat kriteerit sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käytölle.
Olisi huomattava, että EU:n toimielimet ovat viime vuosina suurten ponnistusten ansiosta
edistyneet huomattavasti siinä, että elektroniikkalaitteiden loppukäsittelyssä ja tuotannossa
kunnioitetaan enemmän ympäristöä ja ihmisten terveyttä.

Äänestin tämän toimen puolesta. Se sopii tähän asiayhteyteen. Se on yhtiöille sekä pienille
ja keskisuurille yrityksille taakka, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuden. Se, että kuluttajille
voidaan tarjota vähemmän saastuttavia tuotteita, merkitsee yritykselle hyvää tilaisuutta
parantaa liiketoimintamenettelyjään ja maailmanlaajuista kilpailukykyään. Lisäksi tässä
mietinnössä tarkastelluilla uusilla toimilla voidaan varmistaa, että Euroopan kuluttajia
suojellaan paremmin ja ympäristöä kunnioitetaan enemmän.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) laaditun mietinnön puolesta, koska
katson, että neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus täyttää tavoitteen ihmisten terveyden
ja ympäristön edistämisestä sekä nykyisen lainsäädännön yksinkertaistamisesta ja
laajemmasta yhtenäistämisestä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komission mukaan joka vuosi pelkästään EU:ssa
myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman
osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden
laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
pidetään nopeimmin kasvavana jätevirtana. Syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin uudelleenlaadinnalla pyritään
laajentamaan direktiivin soveltamisalaa ja vahvistamaan sen ennaltaehkäisyä koskevaa
osaa, jotta ympäristövahingot voidaan korjata ensisijaisesti niiden lähteellä
perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tässä direktiivissä keskitytään
kuitenkin suuriin jakelijoihin, ja tällä laiminlyödään sähkö- ja elektroniikkalaitteita tuottaviin
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin mahdollisesti aiheutuvia talousarviovaikutuksia. Siinä ei
myöskään tarjota ratkaisuja komission ehdotuksen KOM(2008)0809 ja BioIntelligencen
selvityksen – jossa todettiin, että pk-yrityksille, jotka tuottavat lääkevalvontaan käytettäviä
laitteita, aiheutuu tämän uuden järjestelmän vuoksi todennäköisiä ongelmia – perusteella.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa liittyvän kiellon uudelleenlaadinta on komission mukaan
tarpeen soveltamisalaan liittyvän epävarmuuden, säännösten ja määritelmien
epätäsmällisyyden ja sen seikan vuoksi, että jäsenvaltiot suhtautuvat eri tavoin tuotteiden
vaatimustenmukaisuuteen.

Ennen äänestystä sain useita pyyntöjä torjua PVC:n sisällyttäminen luetteloon ensisijaisesti
tarkasteltavista aineista, jotka sisältyvät vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetussa
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direktiivissä olevaan liitteeseen III. Haluaisin todeta, että en hyväksy sen sisällyttämistä,
koska erilaisten epäilyttävien tuotteiden, kuten PVC:n, sisällyttäminen ei perustu mihinkään
kriteereihin eikä siinä ole mitään järkeä. Koska tuote voidaan lähtökohtaisesti kieltää
tulevaisuudessa ilman mitään tieteellistä syytä, syntyy epätoivottava tilanne
lainsäädännöllisen määritelmän puutteesta. Kun on kyse PVC:stä, se ei ole REACH-asetuksen
mukaisesti toteutetun alustavan arvion perusteella kovin vaarallinen, ja siten kyseessä ei
ole liitteeseen III ensisijaisesti sijoitettava aine. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
täysistuntoäänestystä edeltävien neuvottelujen aikana tämä luettelo peruutettiin. Komission
olisi tehtävä asiasta uusi arvio kolmen vuoden kuluttua siitä, kun tämä lainsäädäntö tulee
voimaan.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntimäärä
EU:ssa ja näiden laitteiden väistämättä aiheuttaman jätemäärän lisääntyminen merkitsee,
että niissä olevia tiettyjä vaarallisia aineita on korvattava, jotta vähimmäistetään niiden
ympäristövaikutus ja varmistetaan kuluttajien ja kansanterveyden suoja. Ymmärrämme,
että tämä on tarpeellista, ja katsomme, että vastauksen tarjoavien ratkaisujen etsintä on
hyödyllistä. Äänestimme sen vuoksi tämän mietinnön puolesta. Neuvosto pääsi viime
kuukausien aikana käydyissä keskusteluissa sopimukseen parlamentin kanssa
kiistanalaisimmista ja hankalimmista asioista. Pidämme myönteisenä sitä, että ehdotetussa
lopullisessa asiakirjassa polyvinyylikloridi jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle,
joten tuotantoa voidaan jatkaa tietyillä teollisuudenaloilla. Jos se olisi sisällytetty
soveltamisalaan, kuten ehdotettiin, näille aloille olisi aiheutettu vakavia vaikutuksia.

Robert Goebbels (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tyhjää Jill Evansin sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa käytettävien tiettyjen vaarallisten aineiden kieltämistä koskevasta
mietinnöstä, koska pidän parlamentin lähestymistapaa kummallisena. Mietinnössä
vastustetaan voimakkaasti ilman minkäänlaista tieteellistä näyttöä nanohiukkasia, joiden
on nähtävästi oltava pienen kokonsa vuoksi välttämättä vaarallisia. Toisaalta
direktiiviehdotuksen ulkopuolelle jätetään aurinkopaneelien jäte, koska tällä halutaan
kannustaa uusiutuvien energialähteiden tekniikan kehittämistä. Joko sähkölaitteisiin
sisältyvät aineet ovat vaarallisia tai eivät. Jos tavoitteena on ottaa käyttöön ennalta
varautumisen periaate, sitä olisi sovellettava myös aurinkotekniikkaan.

Matthias Groote (S&D),    kirjallinen. – (DE) Äänestin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta, koska sen
soveltamisalan ulottaminen kaikkiin sähkölaitteisiin merkitsee selvää parannusta. Pidän
kuitenkin näin monen poikkeuksen olemassaoloa ongelmallisena. Erityisesti uusiutuvien
energialähteiden ala, aurinkomoduulit, jotka koostuvat osittain kadmiumtelluridiyhdisteistä,
eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämä aine ei ole pelkästään haitallinen
terveydelle, vaan se on myös vaarallinen ja se pitäisi sen vuoksi sisällyttää vaarallisten
aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin soveltamisalaan. Tämän vuoksi ei synny vaaraa,
että aurinkokennojärjestelmät häviävät kokonaan katoilta. Markkinoilla on monia
vaihtoehtoja, joihin ei sisälly kadmiumtelluridia. Sen vuoksi olen tältä osin eri mieltä
parlamentin ja neuvoston enemmistön kanssa.

Françoise Grossetête (PPE),    kirjallinen. – (FR) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu lisääntyy
koko ajan, ja siihen sisältyy monia vaarallisia aineita. Jos näitä aineita ei käsitellä oikein,
ne voivat päästä ympäristöön ja vahingoittaa ihmisten terveyttä.

Tämän direktiivin perusteella on mahdollista, että lukuisat yritykset pystyvät edistymään
yhä enemmän uusien ja turvallisempien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kehittämisessä,
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koska sillä kannustetaan teknologista innovointia. Vaarallisten aineiden vähentäminen
tuotantoketjun alussa vähentää myös kierrätyskustannuksia. Lopuksi on merkittävää, että
saimme aurinkopaneeleille poikkeuksen, jotta Euroopassa edistetään uusiutuvan energian
tekniikan kehitystä.

Małgorzata Handzlik (PPE),    kirjallinen. – (PL) Puola on yksi suurimmista televisioiden,
radioiden ja kodinkoneiden valmistajista Euroopassa. Se on myös valtio, missä tällaisten
laitteiden myynti kasvaa vuosi vuodelta. Tällaisten tuotteiden tekniikan kehitys ja kysynnän
kasvu aiheuttaa myös sen, että sähkölaiteromun määrää lisääntyy, ja tämän jätteen
käsittelystä ja tämän prosessin vaikutuksesta ympäristön pilaantumiseen aiheutuu myös
ongelmia. Sen vuoksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan direktiivin uudet
säännökset ovat erittäin tärkeitä tällaisten laitteiden tuottajille. Niiden on poistettava
haitalliset aineet ja tehostettava päivittäiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden
turvallisuusstandardeja. Tämä on myös hyvä uutinen kuluttajille, koska uusien sääntöjen
perusteella otetaan käyttöön velvoite käyttää aineita, jotka ovat terveyden ja ympäristön
kannalta turvallisia, ja tämä koskee jokaista sähkölaitteiden tuottajaa kaikkialla Euroopan
unionissa.

Jutta Haug (S&D),    kirjallinen. – (EN) Ensimmäisen käsittelyn kompromissilla – vaikkakaan
se ei ole kovin kunnianhimoinen – parannetaan nykyistä lainsäädäntöä, joten äänestin sen
puolesta. Aineiden käytön rajoitusta koskevan uuden menetelmän lisäksi yksi keskeinen
parannus on avoin soveltamisala: kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan lukien
sähkövirtageneraattorin laitteisto, sisällytetään keskipitkällä aikavälillä vaarallisten aineiden
rajoittamisesta annettuun lainsäädäntöön. Suurin haittapuoli on kuitenkin
poikkeustapauksien pitkä luettelo, mihin sisältyvät aurinkopaneelit. Tämän ratkaisevan
"puhtaan" tekniikan jättäminen ympäristölainsäädännön ulkopuolelle lähettää väärän
viestin EU:n laajuisesti ja maailmanlaajuisesti. Kyse on oikean sääntelykehyksen luomisesta
johdonmukaisille kestäville investoinneille! Vaikka aurinkopaneelien tuottamisessa käytetyt
vaaralliset aineet, kuten kadmiumtelluridi, voivat olla kustannustehokkaampia, jo pitkään
on ollut olemassa vähemmän ongelmallisia vaihtoehtoja, jotka ovat toimineet erittäin
hyvin. Sen vuoksi en näe mitään syytä asettaa katoille ja pelloille mahdollisesti vaarallista
jätettä ja siirtää jätteiden hävittämistä koskeva haaste tuleville sukupolville. Olen tältä osin
vahvasti eri mieltä Euroopan parlamentin ja neuvoston kannasta ja päätöksestä.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Kollegani Jill Evansin neuvottelema
kompromissi merkitsee edistystä tällä lainsäädännön alalla. Sen tarjoama oikeusvarmuus
parantaa ympäristön suojelua, ja sen vuoksi äänestin mietinnön puolesta.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Jatkuvasti kasvava televisioiden, radioiden
ja sähköisten kodinkoneiden tuotanto aiheutuu uuden teknologian kehityksestä ja
tämäntyyppisten tuotteiden kysynnän kasvusta. Vaadimme kuluttajina toimivuutta ja
ergonomiaa näiltä laitteilta, mutta meidän pitäisi ennen kaikkia vaatia, että erityyppiset
tuotteet täyttävät asianmukaiset normit, joilla säännellään turvallisuusvaatimuksia käyttäjän
ja ympäristön kannalta. Vaihdamme käytetyt laitteet uusiin, mikä aiheuttaa huolestuttavia
määriä jätettä, ja niiden tuotannossa käytetyt vaaralliset aineet aiheuttavat peruuttamatonta
vahinkoa ekosysteemille.

Sen vuoksi on välttämätöntä ottaa käyttöön lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan haitallisten
aineiden käyttöä kotitalouden laitteiden tuotannossa ja jolla samalla tuetaan valmistajia
innovatiivisten ja ekologisten toimenpiteiden käyttöönotossa.
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Alan Kelly (S&D),    kirjallinen  .  – (EN) Voimassa olevassa vaarallisten aineiden
rajoittamisesta annetussa direktiivissä rajoitetaan kuuden vaarallisen aineen, joita sisältyi
aikaisemmin tiettyihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, käyttöä. Se laaditaan uudelleen,
jotta sitä yksinkertaistetaan ja jotta helpotetaan sitä, että valmistajat voivat kertoa, mitkä
aineet ovat kiellettyjä. Näin vältetään tarpeettomia sekaannuksia, jotka voivat olla vaarallisia
kuluttajille ja jätteenkäsittelystä vastaavien yritysten voimavaroille.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Euroopan unioni tarvitsi yksityiskohtaisen
säännöstön tiettyjen vaarallisena pidettyjen aineiden käytöstä sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa. Tämä vaatimus käy selvästi ilmi komission tiedoista, jotka osoittavat,
että joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja
elektroniikkalaitteita.

Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan
aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin
kasvava jätevirta. Vaarallisten aineiden käyttö kielletään kaikissa sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa lyhyen siirtymäkauden, jonka kuluessa yritysten on sopeuduttava
uuteen lainsäädäntöön, jälkeen. Joitain poikkeuksia on, kuten aurinkopaneelit. Tällä
toimenpiteellä edellytetään myös, että kilpaileva kolmansien maiden teollisuus noudattaa
samoja velvoitteita, joita sovelletaan kotimaisiin yrityksiin. Tähän sisältyy nimenomainen
vaatimus siitä, että tuontituotteiden on noudatettava samoja turvallisuusvaatimuksia,
mitkä varmistetaan EU:n säännöillä.

Olen sen vuoksi sitä mieltä, että painopiste on turvata tietyt ensisijaiset voimavarat, kuten
kansanterveys ja ympäristö, vaikkakin olemme tietoisia, että toimimme olosuhteissa, jotka
määrittelee Eurooppaan ja koko maailmaan vaikuttanut vakava talouskriisi.

David Martin (S&D),    kirjallinen . – (EN) Äänestin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta. Voimassa
olevassa vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetussa direktiivissä kuuden vaaralliseen
aineen käyttöä rajoitetaan tiettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotannossa. Tarkoitus
on estää myrkyllinen jäte sen jälkeen, kun nämä laitteet poistetaan käytöstä, jotta
varmistetaan, että Euroopan ei-toivotut matkapuhelimet, tietokoneet ja jääkaapit eivät
aiheuta vahinkoa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, koska niissä käytetyt kemikaalit
vuotavat kaatopaikalla tai koska niistä vapautuu myrkyllistä kaasua poltettaessa. Direktiiviä
yksinkertaistetaan.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Vaarallisten aineiden käyttö sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa muodostaa merkittävän ongelman kansanterveydelle, ympäristölle
ja jätehuollolle. Nämä riskit ovat vieläkin suurempia kehitysmaissa hankalissa oloissa
toteutetuissa kierrätys- ja hyödyntämistoimissa erityisesti, kun tuotteet viedään laittomasti
hävitettäväksi kaatopaikoille köyhempiin valtioihin. Tämän lainsäädäntöehdotuksen
perusteella kaikki tällaiset aineet sisällytetään tämän direktiivin soveltamisalaan. Sen vuoksi
tulevaisuudessa kaikkien aineiden on täytettävä direktiivin säännökset, jos tämä katsotaan
tarpeelliseksi ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Tällä direktiivillä edistetään osaltaan selkeiden sääntöjen käyttöönottoa jäsenvaltioissa,
kun on kyse näiden aineiden markkinoille saattamisesta ja myöhemmin niiden
uudelleenkäytöstä. Tällä direktiivillä saadaan aikaan merkittävää parannusta
nykytilanteeseen verrattuna, minkä vuoksi äänestin sen puolesta. Katson kuitenkin, että
direktiivin ulkopuolelle jätetyt tietyt vaaralliset aineet olisi sisällytettävä siihen seuraavan
kolmen vuoden kuluessa niiden uudelleentarkastelun ja vaikutustenarvioinnin jälkeen.
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Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lisääntynyt käyttö
ja niiden huomattava tekninen kehitys on johtanut siihen, että niiden elinkaari on yhä
lyhyempi. Tämä on puolestaan aiheuttanut vakavia ongelmia vaarallisten aineiden käytölle
näissä laitteissa sekä vaikeuksia käsitellä yhä suurempia määriä jätettä. Sen vuoksi tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevalla direktiivillä pyritään laajentamaan
direktiivin soveltamisalaa ja vahvistamaan sen ennaltaehkäisyä koskevaa osaa, jotta
ympäristövahingot voidaan korjata ensisijaisesti niiden lähteellä perustamissopimuksen
174 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tämä uudelleenlaadinta on välttämätön, jotta vaarallisia
aineita pystytään menestyneesti vähentämään tämäntyyppisissä laitteissa.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) Kannatan täysin Jill Evansin mietintöä.
Haluaisin kuitenkin lisätä, että tähän kysymykseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.
Lyijyn, magnesiumin, elohopean ja harvinaisten maametallien käyttö elektroniikassa ja
teollisuuden tekniikassa on välttämätöntä. Meidän tehtävämme on velvoittaa valmistajia
siirtymään vähemmän vaarallisten aineiden käyttöön. Kun se ei ole mahdollista, on tärkeää,
että yleisölle tiedotetaan kaikkien käytettyjen vaarallisten aineiden mahdollisista haitallisista
vaikutuksista.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. – (DE) Tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetulla direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden
käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen on myös tärkeä väline, jossa vahvistetaan EU:n
ja kansainväliset standardit valmistajille. Direktiivin soveltamisalan laajentamisen
tarkoituksena on ottaa huomioon vaarallisten aineiden jätteidenkäsittely. Äänestin tyhjää,
koska mietinnön perusteella ei vielä pystytä ratkaisemaan kaikkia vaarallisten aineiden
käsittelyyn liittyviä ongelmia.

Franz Obermayr (NI),    kirjallinen. – (DE) Sähkölaitteiden markkinoiden kasvu on ollut
nopeaa erityisesti tieto- ja teleteknisten laitteiden alalla. Tämä ja yhä lyhyemmät
innovaatiosyklit johtavat myös sähkölaiteromun määrän kasvuun. Uudelleenlaaditulla
vaarallisten aineiden rajoittamista koskevalla direktiivillä pyritään estämään sellaisten
vaarallisten aineiden käyttö, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä tai ihmisten terveyttä.
Jotkut ehdotukset ovat ristiriitaisia: suuret tietokonevalmistajat, kuten HP, ACER tai Sony
Ericsson ovat ilmoittaneet kannattavansa kaikkien bromattujen palonestoaineiden kieltoa
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Komission tutkimustulokset eivät ole toisaalta olleet
vakuuttavia ainakaan, kun on kyse ympäristölle mahdollisesti aiheutusta tuhosta. Lisäksi
alan teollisuus, erityisesti kaapeliteollisuus, on ilmaissut huolenaiheita PVC:n kiellon vuoksi.
PVC:n kielteiset ominaisuudet ovat kiistanalaisia, ja esiintyy huolenaihe, että kustannukset
nousevat, jos PVC:llä päällystetyt kaapelit kielletään. Näitä väitteitä on harkittava ennen
kuin päätetään erityisistä kielloista. Siksi äänestin tyhjää.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta monesta
eri syystä. Olen samaa mieltä siitä, että kiinteät asennukset ja aurinkopaneelit olisi jätettävä
tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Olin myös tyytyväinen siitä, että liitteeseen
IV sisältyvien vaarallisten aineiden tarkistamista koskeva menetelmä hyväksyttiin, koska
tämä merkitsee, että luettelo aineista, jota komission on tarkasteltava (liite III) voidaan
poistaa. Katson myös, että koska "riippuvaisuutta" koskeva käsite ei ole liian laaja, sähkön
tarve laitteiden toiminnalle on asianmukaista. Pidän myös ennenaikaisena, että
lainsäädäntöön sisältyy nanomateriaalien, joita komissio parhaillaan tarkastelee,
arvioiminen. Lopuksi olen tyytyväinen siitä, että soveltamisala on "avoin", jotta siihen
voidaan sisällyttää kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaadittu toisinto) laaditun mietinnön puolesta antamani
ääni johtui parannuksista, jotka toteutettiin yhteistyössä neuvoston kanssa. Niillä pyritään
merkittäviin parannuksiin kansanterveyden ja ympäristön suojelun sekä jätehuollon aloilla.
Haluaisin korostaa, että uusi lainsäädäntö on yksinkertaisempi ja johdonmukaisempi.
Vaarallisten aineiden käytön uudelleenjärjestely ja kieltäminen oli välttämätöntä, kun
otetaan huomioon, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti lisääntyy huomattavasti
EU:ssa.

Tämän lainsäädännön ansiosta estämme sen, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, kuten
matkapuhelimien, tietokoneiden ja jääkaappien, vuoksi tuottamamme jäte vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska kemiallisia aineita kulkeutuu ympäristöön joko
kaatopaikalta tai silloin, kun polttamisesta vapautuu myrkyllisiä kaasuja.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  –  (IT) Haluaisin onnitella esittelijä Evansia hänen
erinomaisesta työstään. Äänestin sen puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että vaarallisten
aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi on laadittava uudelleen siten, että siinä
otetaan huomioon dioksiinien ja furaanien kokonaispäästöjen vähentämistä koskevat
EU:n kansainväliset velvoitteet sekä tavoite niiden käytön jatkuvasta vähentämisestä ja
viime kädessä lopettamisesta, kun se on mahdollista.

Suurten sähkö- ja elektroniikkalaiteromumäärien lopullinen kohtalo on yhä epäselvä.
Poltto korkeassa lämpötilassa on yhä poikkeustapaus. Vaarana on, että sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun ala-arvoinen käsittely – joko EU:ssa tai kolmansissa maissa –
jatkuu merkittävissä määrin. Dioksiinien ja furaanien päästöihin voidaan puuttua vain
suunnitteluvaiheessa tehdyillä materiaalivalinnoilla.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Joka vuosi pelkästään EU:ssa myydään arviolta
9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, mistä suurimman osan muodostavat
suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet. Markkinoiden laajentuessa ja
innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan aikaisempaa nopeammin.
Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin kasvava jätevirta. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan 12,3 miljoonaan tonniin
vuoteen 2020 mennessä.

Keskeiset näkökohdat tässä uudelleenlaaditussa direktiivissä ovat seuraavat:

– avoin soveltamisala,

– vaarallisten aineiden rajoittamisesta annetun direktiivin ja REACH-asetuksen välinen
ero,

– poikkeuksia koskevien edellytysten muuttaminen,

– poikkeuksen ja suoja-ajan keston määrittelyä koskevat vaatimukset,

– tulevia rajoituksia koskeva yhteispäätösmenettely komiteamenettelyn asemesta,

– nanomateriaaleja koskevat erityissäännökset.

Pidän myönteisenä, että sopimukseen päästiin ensimmäisessä käsittelyssä. Äänestin tämän
mietinnön puolesta, koska uusi direktiiviehdotus on yksinkertaisempi ja sillä tarjotaan
valmistajille helpompi väline, jota käytetään niiden tuotteiden luokitteluun direktiivin
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mukaisten luokkien perusteella. Siinä otetaan huomioon terveyden ja ympäristön suojeluun
liittyvä sosioekonominen vaikutus, kun poikkeuksia koskevia edellytyksiä tarkistetaan.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komission mukaan selkeyden ja oikeusvarmuuden
vuoksi on suositeltavaa muotoilla uudelleen tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskeva direktiivi, joka hyväksyttiin
vuonna 2003. Uudelleenlaadinta edellyttää luonnollisesti direktiivin soveltamisalan
laajentamista, jotta edistetään ihmisten terveyden suojelemista, ekologisesti asianmukaista
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä ja jätteiden hävittämistä. Tämän kysymyksen
osalta on tärkeää ottaa huomioon pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevien suositeltujen
ratkaisujen mahdollinen vaikutus.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti hyväksyi lähes
kahdeksan vuotta sitten vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin ja vastasi
siten kuluttajien esittämään vahvaan pyyntöön turvallisista ja vaarattomista jokapäiväisistä
kulutustarvikkeista. Tämä turvallisuutta koskeva lähestymistapa toteutettiin pääasiassa
kieltämällä lyijyn, elohopean ja kadmiumin käyttö niinkin erilaisissa tuotteissa kuin
kodinkoneissa, radio- ja televisiovastaanottimissa, sähköjunissa ja videopeleissä. Pidän
myönteisenä tänään hyväksyttyä tarkistamista. Sillä laajennetaan direktiivin soveltamisalaa
muihin tuotteisiin, mutta ei tuomita ennakolta PVC:n kaltaista tärkeää ainetta. Samoin on
tärkeää harkita uudelleen ympäristövaliokunnan kesäkuussa hyväksymää rajoittavaa kantaa
nanomateriaaleihin. Tämä äärettömän pieniä hiukkasia koskeva vallankumous ansaitsee
paremman kuin liikaa yksinkertaistetun kannan: puolesta tai vastaan, kuten myös
geneettisesti muunnettujen organismien tapauksessa. On myös tärkeää, että vaarallisten
aineiden rajoittamisesta annettu direktiivi on toimiva, joten pidän tässä yhteydessä
myönteisenä, että otetaan huomioon näiden aineiden mahdolliset vaikutukset terveyteen
ja ympäristöön, otetaan käyttöön menetelmä ja varmistetaan, että se täydentää kemikaalien
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevaa asetusta (REACH-asetusta).

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämänpäiväisessä istunnossa
vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin
tarkistamisen puolesta.

Osittain asiaa koskevan uuden tieteellisen tiedon perusteella asiakirjalla – joka on vuonna
2003 annetun direktiivin uudelleenlaadittu versio – pyritään ottamaan käyttöön rajoituksia
kadmiumin, kloorin, elohopean ja polyvinyylikloridin (PVC:n) kaltaisten aineiden, joiden
on osoitettu vaarantavan ihmisen terveyden, käytölle.

Vaikka olen tietoinen tämän alan valmistajien voimakkaasta vastustuksesta erityisesti, kun
on kyse PVC:n käytön rajoituksesta, minusta politiikan ja siten demokraattisesti valittujen
poliitikkojen ensisijainen velvollisuus on pyrkiä valvomaan sellaisten aineiden käyttöä,
jotka ehkä vain mahdollisesti voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä. Meidän on samalla
kannustettava vaihtoehtoisten ja korvaavien aineiden käyttöä saatavilla olevan tekniikan
rajoissa.

Uskon, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun lopulliset seuraukset ovat erityisen tärkeitä
erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun niihin sisältyy aineita, jotka myöhemmin todetaan
vaarallisiksi. Tällöin hävittäminen on suoritettava vieläkin tiukemmin ja varovaisemmin.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Komission mukaan joka vuosi
pelkästään EU:ssa myydään arviolta 9,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
mistä suurimman osan muodostavat suuret kodinkoneet sekä tieto- ja teletekniset laitteet.
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Markkinoiden laajentuessa ja innovaatiosyklien lyhentyessä entisestään tuotteita vaihdetaan
aikaisempaa nopeammin. Tästä syystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on nopeimmin
kasvava jätevirta. Syntyvän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrän on arvioitu kasvavan
12,3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
muodostaa monista osista koostuvan jätevirran, joka sisältää useita vaarallisia aineita. Näitä
aineita ja niiden muuntumistuotteita voi vapautua ympäristöön, ja ne voivat vahingoittaa
ihmisten terveyttä etenkin, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Riskejä ihmisten terveydelle
ja ympäristölle kasvattavat entisestään kehitysmaiden heikot kierrätys- ja
hyödyntämismenetelmät. Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdan mukaan
ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä. Jätepuitedirektiivin
jätehierarkiassa etusijalle asetetaan jätteen syntymisen ehkäiseminen, joka kattaa esimerkiksi
sellaisten toimenpiteiden toteuttamisen, joilla vähennetään haitallisten aineiden pitoisuuksia
materiaaleissa ja tuotteissa. Toivon todella, että tämä mietintö auttaa ratkaisemaan nämä
ongelmat.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    kirjallinen. – (EN) Sähkölaitteet aiheuttavat nopeimmin
kasvavan jätevirran Euroopassa, ja syöpää aiheuttavien ja myrkyllisten aineiden
vähentäminen tässä jätevirrassa on oltava etusijalla. Lainsäädännön avoin soveltamisala,
mitä ympäristövaliokunta suositteli, on paljon parempi kuin komission ehdottama
lähestymistapa. Tiettyjä tuotteita koskevasta lopullisesta luettelosta voitaisiin jättää
ulkopuolelle uudet tuotteet, joten meidän on varmistettava, että tällä lainsäädännöllä ei
ainoastaan helpoteta teollisuuden innovaatioita vaan myös pysytään niiden perässä. On
rohkaisevaa nähdä, että monet yritykset poistavat vähitellen joitain niiden tuotteissa
käytettävistä mahdollisesti haitallisista aineista. Meidän on kuitenkin vielä hyväksyttävä
kunnianhimoinen lainsäädäntö, jolla kannustetaan muuta teollisuutta seuraamaan muiden
johtoa ja innovoimaan paremman ympäristönsuojelun varmistamiseksi.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. – (NL) Äänestin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta. Mietintö on
askel oikeaan suuntaan. Sillä laajennetaan laitteiden luokkaa muun muassa lääkinnällisiin
laitteisiin. Elohopean ja lyijyn kaltaisten raskasmetallien lisäksi kielletään monet bromatut
palonestoaineet. Lisäksi mietinnöllä tarjotaan avoin soveltamisala, jonka perusteella kaikki
sähkölaitteet erikseen määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta ja kaikki vaaralliset aineet
kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan tulevaisuudessa. Tästä vahvistetaan selkeät
kriteerit. Pahoittelen kuitenkin, että direktiiviin ei ole sisällytetty PVC:tä koskevaa kieltoa,
kuten Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ehdotti. On erittäin tärkeä, että
elektroniikkaromun vaarallisten aineiden määrää vähennetään. Vaikka EU:n lainsäädännöllä
kielletään vaarallisen jätteen vienti kierrätystä varten, tutkimukset osoittavat, että kaksi
kolmasosaa Euroopan elektroniikkaromusta viedään muualle. Tämä elektroniikkaromu
viedään usein laittomasti Länsi-Afrikan kaltaisille alueille, missä jätteiden käsittely on hyvin
heikkotasoista ja aiheuttaa valtavia terveysongelmia sekä ympäristön pilaantumista. Näillä
nopeasti kasvavalla jätemarkkinoilla voidaan ansaita paljon rahaa, joten kunnollinen
valvonta ja seuranta ovat tarpeen elektroniikkaromun laittoman viennin hillitsemiseksi.

Marianne Thyssen (PPE),    kirjallinen. – (NL) On mahdotonta kuvitella päivittäistä elämää
ilman sähkö- ja elektroniikkalaitteita. EU:n vaarallisten aineiden rajoittamista koskevasta
järjestelmästä, jolla säännellään vaarallisten aineiden käyttöä elektroniikkalaitteissa, on
itse asiassa tullut yleinen järjestelmä, jota sovelletaan jopa 28 EU:n ulkopuolisessa valtiossa.
Nykyisen vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin perusteella on tähän
mennessä määrätty rajoituksia elohopean, lyijyn, kadmiumien ja useiden palonestoaineiden

85Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



käytölle. Teknologian nopean kehityksen ja paremman tieteellisen tiedon vuoksi olemme
joutuneet laatimaan uudelleen tämän lainsäädännön. Direktiivin uudelleenlaadinta on
tarpeen myös, jotta vaarallisten aineiden rajoittamista koskevista toimista tehdään tehokas
ja joustava väline. Tästä lähtien on mahdollista lopettaa nopeammin vaarallisten aineiden
käyttö, mikä on ihmisten ja ympäristön kannalta hyödyllistä. Kemikaalien rekisteröintiä,
arviointia, lupamenettelyitä ja rajoituksia koskevan asetuksen (REACH-asetuksen) ja
vaarallisten aineiden rajoittamista koskevan direktiivin välinen suhde vahvistetaan, joten
kaksinkertainen sääntely vältetään. Näistä syistä olen vakuuttuneena hyväksynyt tänään
sopimuksen, jonka parlamentti sai aikaan neuvoston kanssa. Toivon, että myös sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevasta direktiivistä päästään sopimukseen pian. Nämä kaksi
säädöstä liittyvät loppujen lopuksi erottamattomasti toisiinsa.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Tämä on hyvä mietintö, ja siinä otetaan
huomioon suurin osa teollisuuden ja ympäristönsuojelun huolenaiheista tasapainoisella
tavalla. Vaikka sen perusteella ei ole varmaankaan mahdollista saada aikaan täydellistä
tyytyväisyyttä näin monimutkaisesta asiasta, sillä tarjotaan melko hyväksyttävä ratkaisu.

Kathleen Van Brempt (S&D),    kirjallinen.  –  (NL) Äänestin Jill Evansin mietinnön
puolesta, koska neuvoston kanssa aikaansaatu sopimus on yleisesti myönteinen. Haluaisin
kuitenkin varjoesittelijänä todeta olevani tyytymätön siihen, että aurinkopaneelit on jätetty
tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle alan voimakkaan painostuksen vuoksi.
Tämän vuoksi kadmiumia voidaan käyttää Euroopan markkinoille saatettavissa
aurinkopaneeleissa (ainakin) kymmenen vuoden ajan, mutta sitä ei sallita missään muissa
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Paheksun tilannetta, että ala, jonka pitäisi olla
liikkeellepaneva voima vihreää taloutta koskevassa kehityksessämme, on pyrkinyt
kiertämään tämän tärkeän ympäristölainsäädännön ja että parlamentin ja neuvoston
enemmistö on antanut periksi erityisesti juuri tämäntyyppisen tekniikan etunäkökohdille
(kadmiumtelluridia käyttävien ohutkalvoisten aurinkopaneelien käyttö).

Artur Zasada (PPE),    kirjallinen. – (PL) Äänestin tänään tiettyjen vaarallisten aineiden
käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan mietinnön puolesta. Olemme
voineet viime aikoina panna merkille, kuinka merkittävä on ongelma, johon puututaan
hyväksymällämme lainsäädännöllä, koska monta miljoonaa Euroopan unionin kotitaloutta
on vaihtanut televisioidensa kuvaputkinäytöt uudenaikaisiin LCD-kuvaruutuihin. Nyt
kotitaloudet haluavat vaihtaa LCD-televisionsa LED-televisiovastaanottimiin.

Asiantuntijat toteavat, että käytetyistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista on tulossa suurin
jätteen alkulähde. Lisäksi tutkimuslaitos Ökö-Institutin tekemät tutkimukset ovat osoittaneet
PVC:n ja halogenoitujen palonestoaineiden kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten
terveyteen. Olen varma, että tänään hyväksytyn asiakirjan myötä voidaan vähentää tällaisten
vaarallisten aineiden määrää.

Päätöslauselmaesitys B7-0617/2010 (väärentämisenvastainen sopimus)

Damien Abad (PPE)  , kirjallinen. – (FR) Parlamentti hyväksyi tänään
päätöslauselmaesityksen kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta kauppasopimuksesta
(ACTA), jolla varmistetaan väärentämisenvastaisten toimien parempi soveltaminen
kansainvälisellä tasolla. ACTA on väline, jonka avulla olemassa olevasta lainsäädännöstä
tehdään tehokkaampaa ja tarjotaan parempi suoja tekijänoikeuksien, tavaramerkkien,
patenttien, mallien ja maantieteellisten merkintöjen loukkaamista vastaan. Äänestin tämän
ryhmäni Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) esittämän päätöslauselman
puolesta, koska katson, että ACTA-sopimuksella tarjotaan suojakilpi Euroopan
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teollisuudelle. Voimme näin varmistaa tekijänoikeuksien suojelun sekä luovuuden ja
innovaation kulttuurisissa ja tieteellisissä asioissa. Meidän pitäisi itse asiassa pysähtyä
miettimään nyt, miten laitonta valmistamista torjutaan. Tämä sopimus on toimi, jonka
perusteella väärentämisenvastaisia toimia pannaan tehokkaammin täytäntöön.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän
väärentämisenvastaista kauppasopimusta, eli ACTA-sopimusta, koskevan yhteisen
päätöslauselman puolesta. Tämän sopimuksen tarkoituksena on torjua väärentämisen
leviäminen ja tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien tuotteiden lisääntyvä laiton valmistaminen
siten, että otetaan käyttöön uusi kansainvälinen hallintorakenne. Mielestäni on tärkeää,
että luovuutta suojellaan varastamiselta, mistä laittomassa valmistuksessa ja väärentämisessä
on todellisuudessa kyse. Unioni, jonka tavoitteena on tulla maailman kilpailukykyisimmäksi
tietoon perustuvaksi taloudeksi, ei voi suhtautua välinpitämättömästi tähän merkittävään
ongelmaan. Sen vuoksi pidän tämän päätöslauselman hyväksymistä myönteisenä. Kyseessä
on vahva asiakirja, ja kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten olisi pitänyt toimia yhteisesti
sen vuoksi. Se hyväksyttiin valitettavasti vain niukalla enemmistöllä. Parlamentin
vasemmisto päätti pitää kiinni perusteettomista protestilauseista, vaikka komissio tarjosi
vahvat takeet perusoikeuksien kunnioittamisesta. Minun mielestäni Euroopan unionin on
toimittava niiden toimien johdossa, joilla torjutaan laiminlyöntejä ja sitoutumisen puutetta,
jota Kiina ja Venäjä osoittavat usein tällä alalla. Kilpailukykymme globaalissa taloudessa
on vaakalaudalla.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Väärentämisen torjunta on keskeinen osa
EU:n poliittista strategiaa, jolla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisuus ja
yhdenmukaiset edellytykset valmistajillemme, kansalaistemme työllisyys ja
oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. Digitaalitekniikan synnyn myötä väärentäminen
laajeni hallitsemattomasti kansainvälisellä tasolla, joten kansainvälinen yhteistyö on
pääasiallinen väline tämän ongelman torjumiseksi. Kannatin päätöslauselmaesitystä, jossa
esitetään Euroopan parlamentin tavoitteet ja painopisteet väärentämisenvastaisen
kauppasopimuksen neuvotteluissa. Sopimuksella pyritään ensimmäisen kerran luomaan
kattava kehys, jolla tekijänoikeuksien loukkauksia torjutaan tehokkaammin. Minusta on
tärkeää varmistaa, että teollis- ja tekijäinoikeuksien noudattamisen valvontaan liittyvät
toimenpiteet eivät muodosta estettä innovoinnille ja kilpailulle, että minkäänlaista haittaa
ei aiheuteta teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksille ja henkilötietojen suojelulle ja että
tiedon vapaata kulkua ei rajoiteta taikka laillista kauppaa estetä perusteettomasti.

Françoise Castex (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tätä asiakirjaa vastaan: Euroopan
oikeisto on taipunut tiettyjen hallitusten vaatimuksista ja kulttuurijärjestöjen painostuksesta
Euroopan kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella. Euroopan kansanpuolue
(kristillisdemokraatit) torjui suoralta kädeltä kaikki komissiolta pyytämämme suojatoimet.
Tämä lähettää huonon viestin komissiolle ennen ensi viikolla järjestettäviä Sydneyn
neuvotteluita. Lisäksi epämääräinen määritelmä "kaupallinen laajuus", joka koskee
rikosoikeudellisten seuraamusten lisääntymistä verkossa suoritettavien
tekijänoikeusloukkausten alalla, voisi kannustaa maita hyväksymään lainsäädäntöä, jolla
rangaistaan yksityisiä käyttäjiä ja teknisiä välittäjiä. ACTA-sopimuksen vaikutus ei saa olla
se, että Euroopan unioni voi toteuttaa tutkimuksia yksityishenkilöistä tai ottaa käyttöön
joustavia reaktiojärjestelmiä tai muuta vastaavaa. Komission on lisäksi tehtävä nopeasti
vaikutusten arviointi – ennen kuin ACTA-sopimus pannaan täytäntöön eikä sen jälkeen
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– sen soveltamisesta ja vaikutuksista perusoikeuksiin, tietosuojaan ja sähköistä
kaupankäyntiä koskevaan direktiiviin.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän sopimuksen ansiosta voidaan vahvistaa
väärentämisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Sillä luodaan väline, jolla teollis- ja
tekijänoikeuksia suojellaan tehokkaasti. Sen tarkoituksena ei ole luoda uusia oikeuksia,
vaan varmistaa nykyisten oikeuksien noudattaminen rangaistustoimenpiteiden avulla. Sen
perusteella luodaan kattava kansainvälinen kehys, jolla osapuolille tarjotaan apua. Tämä
on vaikea sopimus, johon liittyy ristiriitaisia etunäkökohtia ja joka jättää tilaa kiistanalaisille
tulkinnoille sen vaikutuksista. Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu on tärkeää, mutta
toisaalta on välttämätöntä varmistaa tasapaino, jotta sananvapautta ja innovaatiota ei
vaaranneta ja jotta oikeutta käyttää yksityis- ja perusoikeuksia ei saateta vaaraan.
Väärentäminen on erittäin vakava ongelma, joka aiheuttaa valtavia riskejä Euroopan
teollisuudelle, taloudelle ja innovoinnille.

Toivon, että tämä sopimus on askel oikeaan suuntaan ja että tulevissa neuvotteluissa
voidaan ratkaista asiakirjaan vielä sisältyvät epäselvyydet ja puutteet, kuten viittaus vääriin
maantieteellisiin sijaintipaikkoihin. Haluaisin kiittää komissiota sen ponnisteluista
neuvottelujen avoimuuden lisäämiseksi ja toivon, että se pitäytyy tässä kannassa ja pitää
parlamentin täysin ajan tasalla neuvottelujen etenemisestä.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin Euroopan parlamentin sosialistien
ja demokraattien ryhmän kolmen muun parlamentin poliittisen ryhmän kanssa ehdottaman
väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan yhteisen päätöslauselmaesityksen
puolesta. Tämän päätöslauselman tarkoituksena oli kunnioittaa perusvapauksia ja yksilön
oikeuksia sekä varmistaa Internetin vapaa käyttö. Päätöslauselmassa pyrittiin myös
varmistamaan, että kehitysmaat voivat saada lääkkeitä. On valitettavaa, että tämä
päätöslauselma ei menestynyt parlamentin äänestyksessä, koska sosialistien kannalla
tuettiin Euroopan kansalaisten etuja.

Mário David (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Olen samaa mieltä koko tästä
päätöslauselmaesityksestä, joka koskee väärentämisenvastaista kauppasopimusta. Se
hyväksyttiin kuukausia kestäneen keskustelun ja poliittisten ryhmien välistä
kompromissiratkaisua – jota ei valitettavasti saavutettu – koskevien pyrkimysten jälkeen.
Markkinoiden terveelle toiminnalle, yhtenäismarkkinoiden suojelemiselle, eurooppalaisten
yritysten kilpailukyvylle globaalissa taloudessa ja työpaikkojen luomiselle ja säilyttämiselle
EU:ssa on tärkeää, että unioni tekee kaikenlaisen väärentämisen torjumisesta sisä- ja
ulkopolitiikkansa painopistealueen. Olen tietoinen, että ACTA-sopimuksessa ei suositella
ratkaisua väärentämistä koskevaan monimutkaiseen ja moniulotteiseen ongelmaan. Katson
kuitenkin, että ACTA-sopimus on asianmukainen väline, jonka perusteella nykyisistä
vaatimuksista tehdään tehokkaampia. Näin hyödytetään vientiä EU:sta ja suojellaan
oikeudenhaltijoita, kun ne toimivat globaaleilla markkinoilla, joilla monet teollisuus- ja
tekijänoikeuksien haltijat joutuvat tällä hetkellä järjestelmällisen ja laajamittaisen
tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, mallien ja maantieteellisten merkintöjen
loukkauksien kohteeksi.

Proinsias De Rossa (S&D),    kirjallinen . – (EN) Äänestin vastoin tätä päätöslauselmaa,
jossa ilmoitetaan Euroopan parlamentin kanta ennen väärentämisenvastaisen
kauppasopimuksen parafointia, koska parlamentin konservatiivinen enemmistö kieltäytyi
ottamasta esille tarvetta perustakeista kansalaisiamme varten tämän kansainvälisen
tekijänoikeuksia koskevan sopimuksen vuoksi. Parlamentin on vielä voitava todeta, että
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näiden neuvotteluiden oikeusperusta on yhdenmukainen Lissabonin sopimuksen kanssa
ennen kuin sopimus parafoidaan. Komission on myös osoitettava meille, että
palveluntarjoajien ja teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden välinen yhteistyö ei loukkaa
kansalaisten perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen, ilmaisunvapautta ja oikeutta
oikeudenmukaiseen menettelyyn. Tämä edellyttää, että ACTA-sopimuksen vaikutuksia
tietosuojaan ja perusoikeuksiin arvioidaan. Tarvitsemme neuvostolta ja komissiolta takeet,
että ACTA-sopimuksen vuoksi ei tarvitse tehdä mitään muutoksia EU:n lainsäädäntöön
teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan liittyvien rikosoikeudellisten seuraamusten osalta.
Patentteihin liittyvät siviilioikeudellista täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet voisivat
myös vaikuttaa kielteisesti geneeristen lääkkeiden saatavuuteen, ja komission olisi
puututtava tähän näkökohtaan. Meidän olisi pidättäydyttävä hyväksymästä
ACTA-sopimusta ennen kuin saamme kirjalliset takeet näistä tärkeistä kysymyksistä.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Väärentämisenvastaisen
kauppasopimuksen (ACTA-sopimuksen) sisällöstä herää kysymys. Tämän sopimuksen,
josta on neuvoteltu äärimmäisen salassa vuosien ajan noin kymmenen valtion välillä,
pääasiallinen tavoite on torjua väärentämistä ja suojella teollis- ja tekijänoikeuksia. On
kuitenkin pantava merkille, että Kiina, Brasilia tai Intia eivät ole osallistuneet näihin
neuvotteluihin. Vaikka väärentämistä on torjuttava, tämän sopimuksen hyvin tiedossa
olevat säännökset merkitsevät, että otetaan käyttöön toimia, joita voidaan pitää
hyökkäyksenä yksilönvapauksia vastaan: Internetin palveluntarjoajien valvominen,
rajavalvonnan tehostaminen ja suuremmat vaikeudet viedä edullisia geneerisiä lääkkeitä
kehitysmaihin. Nämä ovat kaikki monien Euroopan parlamentin jäsenten esittämiä
huolenaiheita. He eivät halua luottaa sokeasti komission käymiin neuvotteluihin.
Päätöslauselmaa, joka hyväksyttiin erittäin niukalla enemmistöllä, ei voida pitää
tukitoimena, koska esiintyy epäilyjä siitä, onko asiakirja yhteisön säännöstön mukainen
ja onko se sopusoinnussa perusoikeuksien kanssa.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tyhjää väärentämisenvastaista
kauppasopimusta koskevasta päätöslauselmasta, sillä vaikka asiakirjassa on joitain tärkeitä
näkökohtia, siinä suhtaudutaan minusta liian kriittisesti käsiteltävänä olevaan sopimukseen.
Mielestäni ACTA-sopimus on EU:n taloudellisten etujen mukainen ja sillä saadaan aikaan
tasapaino teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja perusoikeuksien varmistamisen välillä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Parlamentin lukuisten vaatimusten jälkeen
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA-sopimuksen) neuvottelujen avoimuus
on lisääntynyt huomattavasti ja Uuden-Seelannin neuvottelukierroksen jälkeen parlamenttia
on pidetty täysin ajan tasolla. Neuvotellusta asiakirjasta käyvät ilmi parlamentin esittämät
keskeiset huolenaiheet, kuten erityisesti perusoikeuksien, yksityisyyden ja tietosuojan
kunnioittaminen, vapaan Internetin merkityksen kunnioittaminen, palveluntarjoajien
tehtävän turvaamisen merkitys ja tarve taata lääkkeiden saatavuus. Väärentämisen
torjuminen on painopistealue, ja kansainvälinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeä tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. Koska uusilla kehittyvillä mailla ja kehitysmailla on mahdollisuus
liittyä sopimukseen ja siten edistää teollis- ja tekijänoikeuksien laajaa suojelua,
ACTA-sopimuksella voidaan saavuttaa vaadittava monenvälisyys.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Neuvoteltu sopimus on tärkeä askel
väärentämisen torjunnassa sekä keskeinen osa EU:n poliittista strategiaa, jolla varmistetaan
oikeudenmukaisuus, tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopan tuottajille, kansalaisten
työpaikkojen säilyttäminen ja oikeusvaltion kunnioittaminen. Väärentämisen torjunnan
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pitäisi olla painopiste sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa strategiassa, ja kansainvälinen
yhteistyö on keskeisellä sijalla tämän tavoitteen saavuttamisessa.

ACTA-sopimus on väline, jolla tehostetaan nykyisiä vaatimuksia, jolloin hyödytetään EU:n
vientiä ja suojellaan oikeudenhaltijoita, kun ne toimivat globaaleilla markkinoilla. Haluaisin
korostaa, että eurooppalaisten yritysten ja työpaikkojen kannalta on tärkeää suojella
maantieteellisiä merkintöjä, ja pidän myönteisinä komission toteuttamia toimia
maantieteellisten merkintöjen sisällyttämisestä ACTA-sopimuksen soveltamisalaan. Lopuksi
pidän tärkeänä, että komissio vahvistaa, että ACTA-sopimuksella ei ole mitään vaikutuksia
perusoikeuksiin ja tietosuojaan tai toimiin, joita EU tällä hetkellä toteuttaa teollis- ja
tekijänoikeuksien täytäntöönpanotoimien yhdenmukaistamiseksi.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Jos en olisi päättänyt boikotoida istuntoa juuri
kokemamme sosialistis-eurokraattisen totalitarismin vuoksi, olisin äänestänyt
vasemmistoryhmien väärentämisenvastaista sopimusta koskevan yhteisen
päätöslauselmaesityksen puolesta. En olisi toiminut näin sen vuoksi, että olisin muuttanut
poliittista vakaumustani, vaan siksi, että minusta tällä sopimuksella ei suojella riittävästi
teollisuuttamme väärentämiseltä, sillä ei varmisteta maantieteellisten merkintöjen
kunnioittamista, se ei ole tarkoituksenmukainen, jos Kiina, maailman suurin väärentäjä,
ei liity siihen ja sillä vaarannetaan kansalaisten oikeudet ja vapaudet, koska se koskee
"aineettomaan" omaisuuteen liittyviä oikeuksia. Kannatan myös tässä päätöslauselmassa
esitettyjä kaikkia ennakkotietoja koskevia pyyntöjä ja vaikutustenarviointeja ja niin edelleen.
Lyhyesti sanottuna tämä sopimus on tässä muodossaan hyödytön ja mahdollisesti
haitallinen. Komission ei pitäisi edes neuvotella siitä, kun otetaan huomioon sen kattamat
aiheet.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän
väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan yhteisen päätöslauselman puolesta,
koska tällä asiakirjalla ei turvata riittävästi yksilönvapauksia. Euroopan parlamentin jäsenet
ovat säännöllisesti ilmaisseet monia huolenaiheitaan tämän kansainvälisen sopimuksen
allekirjoittamisesta. Ennen kuin jäsenvaltiot ja Euroopan unioni lopullisesti ratifioivat sen,
on tärkeää ottaa esille useita ongelmakohtia ja erityisesti niitä, jotka koskevat lääkkeiden
saatavuutta, internet-palveluntarjoajien vastuuta sekä matkustajien henkilökohtaisten
matkatavaroiden tarkastuksia rajoilla. Valitettavasti Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan
liberaalidemokraattien liiton ryhmän ja yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän /
Pohjoismaiden vihreän vasemmiston yhteistä päätöslauselmaesitystä, jonka puolesta
äänestin, ja jossa nämä huolenaiheet ilmaistiin, ei voitu hyväksyä, koska ei saatu tarvittavaa
äänimäärää.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Olen pettynyt, että oman ryhmäni tänään
kannattamaa päätöslauselmaa ei hyväksytty. Väärentämisenvastainen kauppasopimus
(ACTA-sopimus) voi mahdollisesti vaikuttaa erittäin kielteisesti kansalaisvapauksiin, ja
tämänpäiväinen äänestystulos ei vähennä mitenkään näitä huolenaiheita.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. – (DE) Äänestin tämän Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän
väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan
päätöslauselmaesityksen puolesta. Tässä päätöslauselmassa ilmaistaan samat huolenaiheet,
mitä EU:n kansalaiset ovat esittäneet tietosuojasta. Siinä nimenomaisesti torjutaan "kolmen
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rikkomuksen" menettely, josta on keskusteltu toimena, jota sovelletaan tekijänoikeuksien
rikkomisen yhteydessä. Päätöslauselmassa todetaan myös, että sopimuksen on oltava
yhteisön säännöstön, eli EU:n kaiken lainsäädännön, mukainen. Tuoteväärennökset ja
kansainvälisen tekijänoikeuslakien rikkominen aiheuttavat vahinkoa Euroopan taloudelle,
joten myös eurooppalaiset työpaikat joutuvat vaaraan. Tämän torjumiseksi on toteutettava
päättäväisiä toimenpiteitä.

Edvard Kožušník (ECR),    kirjallinen. – (CS) Olen tyytyväinen siihen, että kaikkein
kiistanalaisimmat säännöt on poistettu tämän kansainvälisen sopimuksen lopullisesta
versiosta. Niihin kuuluvat kolmansien osapuolten vastuu, tietokonemuistien pakolliset
tarkastukset, kun rajoja ylitetään, ja "digitaalisen giljotiinin" pakollinen soveltaminen.
Vaikka olen tyytyväinen näihin pyrkimyksiin tarjota parempi teollis- ja tekijänoikeuksien
suoja, en ole vakuuttunut, että meille täällä esitetty sopimus on täysin optimaalinen. Olen
erittäin huolissani siitä, että Kiinan ja Venäjän kaltaiset valtiot eivät ole allekirjoittaneet
sopimusta. Se, että sopimuksella painotetaan entistä enemmän oikeuksien haltijoiden eikä
varsinaisten tekijöiden oikeuksia, huolestuttaa minua sen näkökohdan vuoksi, onko
sopimuksen tarkoituksena todella suojella yleisiä tekijänoikeuksia eikä ainoastaan pääasiassa
Yhdysvalloissa toimivien pienten ryhmittymien oikeuksia.

Lisäksi se, että sopimukseen ei ollut mahdollista sisällyttää maantieteellisiä merkintöjä,
ainoastaan vahvistaa huolenaiheeni. Ei ehkä ole tarpeen kommentoida jälleen sopimuksen
neuvottelua koskevaa menettelyä, mutta katson, että tällaista ACTA-sopimuksen
neuvotteluissa esiintynyttä avoimuuden puutetta ei olisi toistettava ja että parlamentille
pitää tulevaisuudessa tiedottaa hyvissä ajoin samankaltaisia sopimuksia koskevista
neuvottelumenettelyistä sekä sopimuksien sisällöstä.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Väärentämisenvastainen kauppasopimus
(ACTA-sopimus) on lisännyt ja lisää edelleen niiden sääntöjen tehokkuutta, joilla edistetään
Euroopan unionin vientiä ja suojellaan henkilöitä, joiden teollis- ja tekijänoikeudet joutuvat
yhä laajamittaisempien rikkomusten kohteeksi, kun he toimivat globaaleilla markkinoilla.

Kuten yhteisessä päätöslauselmaesityksessä vaikuttavasti korostetaan, väärentämisen
torjuminen maailmanlaajuisella tasolla on keskeinen osa Euroopan unionin poliittista
strategiaa, jonka tarkoituksena on voida tarjota normaalit kilpailuedellytykset kaikille EU:n
valmistajille. Uskon, että tällä alalla, kuten muillakin, valtioiden välisen yhteistyön
merkittävä asema on nyt selvästi hyväksytty. Tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien,
mallien ja maantieteellisten merkintöjen suojeleminen on varmasti arkaluonteinen aihe,
koska se liittyy perusihmisoikeuksiin, mutta tämänpäiväinen esitys on vakava kehotus
siirtyä oikeaan suuntaan. Komission on sitouduttava takaamaan sellaisten tehokkaiden
menettelyjen sisällyttäminen, jolla valvotaan maantieteellisten merkintöjen suojaa, koska
tämä on välttämätöntä yrityksille ja Euroopan kansalaisten työllisyydelle.

Constance Le Grip (PPE)  , kirjallinen. – (FR) Äänestin Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän
väärentämisenvastaista kauppasopimusta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta.
PPE- ja ECR-ryhmän päätöslauselmassa todetaan, että väärentämisen torjuminen on
painopiste unionin sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa strategiassa ja että
kansainvälinen yhteistyö on keskeinen tekijä, kun tähän tavoitteeseen pyritään
maailmanlaajuisesti. Koska Euroopan parlamentin ja kansalaistemme huolenaiheet, kuten
perusoikeuksien kunnioittaminen, yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, rajoittamattoman
ínternet-yhteyden tärkeä rooli, palveluntarjoajien aseman suojeleminen sekä tarve varmistaa
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lääkkeiden saatavuus, otetaan huomioon, tällä sopimuksella tehostetaan nykyisiä sääntöjä.
Sen tavoitteena on varmistaa teollisuus- ja tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, mallien ja
patenttien parempi suojelu kaikenlaisia loukkauksia vastaan yhteisön viennin ja näiden
oikeuksien haltijoiden edun mukaisesti. Toisin, mitä sen arvostelijat totesivat, sopimus on
täysin yhteisön säännöstön mukainen. Sillä ei oteta esimerkiksi käyttöön niin sanottua
"kolmen rikkomuksen" menettelyä.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin väärentämisenvastaista
kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska:
1. se on täysin yhteisön säännöstön mukainen; 2. se vaikuttaa myönteisesti toimiin suojella
teollis- ja tekijänoikeuksia kaikkialla maailmassa ja muiden alueiden, kuten Aasian,
Australian ja Tyynenmeren alueen suhteen; 3. sillä suojellaan kilpailua EU:n tasolla,
kulttuurista monimuotoisuutta ja edistetään työpaikkojen luomista.

David Martin (S&D),    kirjallinen . – (EN) Äänestin tämän väärentämisenvastaista
kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan päätöslauselman puolesta.
ACTA-sopimuksessa on kyse teollis- ja tekijänoikeuslain valvomisesta kansainvälisellä
tasolla sekä kaupallisten tekijänoikeuksien loukkauksista. Tämä on hyvin arkaluonteinen
aihe, jossa meidän on annettava oikeuksien haltijoille riittävä suoja ja kohtuullinen tuotto
heidän sijoituksilleen ilman, että rikotaan kansalaisvapauksia, rajoitetaan lääkkeiden
saatavuutta tai rangaistaan henkilöitä tekijänoikeuksien vähäpätöisestä rikkomisesta. Oikea
paikka, missä tämä arvio tehdään, on kansainvälisen kaupan valiokunta, missä tarkastellaan,
antaako parlamentti hyväksyntänsä ACTA-sopimukselle.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjallinen. – (CS) Suoja väärentämistä vastaan ja teollis- ja
tekijänoikeuksien suojeleminen ovat epäilemättä tärkeitä näkökohtia kansainvälisellä
tasolla. Ehdotetulla ACTA-sopimuksella ei kuitenkaan tarjota selvää vastausta korkean
laadun ja erityisesti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten edun tasapainoisen suojelun
kannalta. Tämän sopimuksen, jonka laadinta on kestänyt kauan aikaa, valmisteluvaiheen
eri tasot eivät ole olleet avoimia, ja sitä on mukautettu enemmän yhden ryhmän etuja
ajatellen. Vaikka sopimuksessa ilmoitetaan muun muassa, että asianmukaiset elimet
valvovat tavaroiden kauttakulkua ja vientijärjestelmää tai oma-aloitteisia neuvotteluita
tehostetummin, herää kysymys sopimuksen soveltamisalasta ja muista mahdollisuuksista
panna sitä täytäntöön, koska sen vaikutus näyttää kyseenalaiselta, jolleivät useat maailman
tärkeät valtiot sovi sen ratifioinnista.

Teollis- ja tekijänoikeuksien todellisen suojelemisen suhteen voidaan todeta, että
maailmanlaajuiselle tasolla on nyt monia tunnustettuja, toimivia ja riittävästi oikeaksi
todistettuja välineitä, instituutiota ja sopimusjärjestelyjä, joilla tällä hetkellä varmistetaan
suoja väärennöksiä vastaan. Samaan aikaan varmuus siitä, että yhteisön säännöstöä ei
tarvitse muuttaa tämän näin tärkeän sopimuksen vuoksi, ansaitsee, että asiasta tehdään
tarkempi oikeudellinen tarkastelu.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen
puolesta, koska se on tärkeä askel väärentämisen torjumisessa, koska sillä ei aseteta
kyseenalaiseksi geneeristen lääkkeiden kuljetuksen kaltaisia asioita ja koska sillä varmistetaan
perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen  .  – (FR) Väärentämisenvastainen sopimus
(ACTA-sopimus) neuvoteltiin kansalaistemme selän takana ja YK:n sekä Maailman henkisen
omaisuuden järjestön, ainoan elimen, joka voi laillisesti ottaa käyttöön tällaisen sopimuksen,
toimien vastaisesti. ACTA-sopimuksen yhteydessä kourallinen maita keskusteli keskenään
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säännöistä, joiden pitäisi vallita teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Tätä kansainvälisen
oikeuden väärinkäyttöä rikkaimpien maiden ja niiden lähimpien liittolaisten eduksi on
täysin mahdotonta hyväksyä.

Lisäksi, koska ei ole varmuutta elävien olentojen mahdollisesta patentoinnista ja
mahdollisista esteistä geneeristen lääkkeiden liikkuvuudelle, on tärkeää, että emme ole
huolestuneita jostain tietystä kohdasta tai valita jostain toisesta asiasta, vaan tunnustamme,
että olemme joutuneet peruuttamattoman tilanteen eteen. Äänestän tätä asiakirjaa vastaan.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen
käyttöönotto 2. lokakuuta 2010 Tokion neuvottelukierroksen jälkeen on erittäin tärkeää.
Komission on annettava parlamentin ja kansalaisten saataville lopullisen ACTA-sopimuksen
sisältö Sydneyssä 30. marraskuuta ja 3. joulukuuta 2010 pidetyn teknisiä näkökohtia
koskevan kokouksen jälkeen.

Väärentämisen torjunta on yksi painopiste sisäisessä ja kansainvälisessä poliittisessa
strategiassa, ja kansainvälinen yhteistyö on keskeisellä sijalla tämän tavoitteen
saavuttamisessa. Olemme täysin tietoisia siitä, että neuvotellulla sopimuksella ei ratkaista
monimutkaista ja moniulotteista väärentämistä koskevaa ongelmaa, mutta se on askel
oikeaan suuntaan, jotta tämä vakava ongelma, joka aiheuttaa huomattavia menetyksiä
EU:n taloudelle ja jäsenvaltioiden bruttokansantuotteelle, saadaan torjuttua.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (LV) On tärkeää, että tämä sopimus tulee voimaan
mahdollisimman pian. Viivyttely avaa oven silminnähtäville teollis- ja tekijänoikeuksien
varkauksille. Valmistajille aiheutuvat kustannukset ylittävät kaikki kuviteltavissa olevat
määrät. Piratismi Internetissä on erittäin ajankohtainen aihe näinä päivinä. Monet
internet-palveluntajoajat ja Euroopan unionin kansalaiset ovat mukana epäeettisessä
toiminnassa. Meidän on tässä yhteydessä säänneltävä kaikkia lataamiseen ja niin sanottuun
tietojenvaihtoon liittyvää toimintaa. Jos väärentämisen vuoksi ei toimita, edistetään
rankaisematta jättämistä ja toimitaan kyynisesti. Kannatan täysin tätä
päätöslauselmaesitystä.

Vital Moreira (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tyhjää Euroopan parlamentin sosialistien
ja demokraattien ryhmän, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan
liberaalidemokraattien liiton ryhmän ja yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän /
Pohjoismaiden vihreän vasemmiston yhteisestä päätöslauselmaesityksestä, koska minun
mielestä asiakirja on liian kriittinen ja sen pitäisi olla tasapainoisempi. Käsiteltävänä olevassa
versiossa ilmoitetaan selkeästi, että lopullinen kantamme on sopimuksen hyväksymisen
vastainen. Minusta sopimus on yleisesti Euroopan unionin taloudellisten etujen mukainen,
kun otetaan huomioon, että haluamme innovaatioon, tutkimukseen ja kehitykseen tai
"älykkääseen kasvuun" perustuvan talouden.

Sen vuoksi katson, että teollis- ja tekijänoikeuksien, mukaan lukien patenttien, tehostettu
suojelu on tärkeää Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Toisaalta katson, että alkuperäiset
huolenaiheet geneerisistä lääkkeistä, internetin käyttöoikeuden suojelusta ja
maantieteellisten merkintöjen tai alkuperänimityksien suojelusta ratkaistiin tyydyttävästi
lopullisissa neuvotteluissa. Emme voi sivuuttaa sitä, että asiassa on edistytty. Kaikki ei ole
tietenkään tyydyttävää, mutta kansainvälistä sopimusta on arvioitava yleisesti.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit
-ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan
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päätöslauselmaesityksen puolesta ja muita ryhmiä vastaan, koska kansainvälisen
ACTA-sopimuksen perusteella on mahdollista torjua väärentämistä tehokkaammin, mikä
johtaa parempaan tekijänoikeussuojaan ja siten sillä autetaan suojelemaan Euroopan
teollisuutta. Lisäksi ACTA-sopimus auttaa suojelemaan kuluttajia tuoteväärennöksiltä,
jotka ovat yleistymässä Euroopan markkinoilla.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmän esittämän
ACTA-sopimusta koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska mielestäni on tärkeää,
että sopimus pannaan täytäntöön. Se on tehtävä nopeasti ja viivyttelemättä, koska muussa
tapauksessa neuvottelut voivat joutua umpikujaan, mikä aiheuttaa kielteisiä vaikutuksille
valmistajille ja EU:n kuluttajille.

EU:lla on velvollisuus jatkaa keskittymistä kahteen seikkaan. Ensimmäinen on se, että
Euroopan maantieteellisiä merkintöjä on suojeltava sekä yksityisoikeuden alalla että
tullialalla, koska ne kärsivät tällä hetkellä vahingoista, jotka eivät koske ainoastaan
elintarviketeollisuutta – joka kärsii tuoteväärennösten vuoksi epäreilusta kilpailusta, johon
liittyy tavallisesti sellaisten nimien käyttö, joilla jäljitellään tuttuja eurooppalaisia
tuotemerkkejä tai viitataan niihin – vaan myös muotoilun ja muodin alalla toimivaa
teollisuutta. Toinen seikka on välttämätön tarve online-myynnin valvomista koskevista
yhteisistä säännöistä. Tällä alalla on voitu panna merkille kirjojen, elokuvien, musiikin ja
miljoonien tuoteväärennöksien myynnin lisääntyminen, mikä aiheuttaa vahinkoa
kuluttajien lisäksi myös eurooppalaisille valmistajille.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) Äänestin tämän Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit
-ryhmän esittämän väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevan
päätöslauselmaesityksen puolesta, koska tämän sopimuksen tarkoituksena on turvata
oikeudenmukaisuus ja tervehenkinen kilpailu. Sopimuksella otetaan käyttöön täysimittainen
kansainvälinen kehys, jolla vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen torjuntaa.
Sillä kannustetaan muita kehitysmaita liittymään sopimukseen, koska ACTA-sopimukseen
osallistumista ei rajoiteta.

Sopimusta koskevissa neuvotteluissa otetaan huomioon EU:n pääasialliset huolenaiheet,
kuten: perusoikeuksien ja yksityisyyden kunnioittaminen; tietosuoja; vapaan internetin
roolin kunnioittaminen, palveluntarjoajien tehtävän puolustaminen sekä tarve varmistaa
lääkkeiden saatavuus ja suojella kansanterveyttä.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Olen vakuuttunut, että tämä
päätöslauselmaesitys on tärkeä askel väärennösten torjumisessa, ja siinä säilytetään tarvittava
tasapaino vastakkaisten arvojen välillä. Siinä ei aseteta kyseenalaiseksi sananvapautta ja
innovaatiota, ja sillä taataan perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Vastakkaiset etunäkökohdat tekevät yksimielisyydestä vaikean, mutta sopimus on melko
onnistunut aikaansaannos, jolla pääasiassa vastataan yhteisiin toiveisiin. Komission
neuvotteluiden aikana osoittamaa avoimuutta, kun se piti Euroopan parlamentin ajan
tasalla, on kiitettävä, ja toivon, että tulevissa neuvotteluissa on mahdollista ratkaista
epäselvyydet ja laiminlyönnit, joihin kaikki osapuolet viittaavat. Uskon, että aikaansaadulla
sopimuksella vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä väärennösten torjunnassa ja luodaan
väline tekijänoikeuksien tehokkaaksi suojelemiseksi ja perusoikeuksien varmistamiseksi.
On myös tärkeää varmistaa nykyisten oikeuksien noudattaminen rangaistustoimenpiteiden
avulla ja luoda kattava kansainvälinen kehys, jolla osapuolille tarjotaan apua.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen
puolesta, koska se on tärkeä askel väärentämisen torjumisessa, koska sillä ei aseteta
kyseenalaiseksi geneeristen lääkkeiden kuljetuksen kaltaisia asioita ja koska sillä varmistetaan
perusoikeudet, kuten oikeus yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen.  –  (PT) Väärentämisen, joka on maailmanlaajuinen ilmiö,
torjuminen, edellyttää monenvälistä lähestymistapaa, joka perustuu maailmanlaajuisesti
asiaan osallistuvien tärkeimpien osapuolten välisen yhteistyön vahvistamiseen. Näin ollen,
vaikka tiedän, että neuvotellulla sopimuksella ei ratkaista väärentämistä koskevaa
monimutkaista ongelmaa, olen vakuuttunut, että se on askel oikeaan suuntaan.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tänään vastikään valmiiksi saadun
kansainvälisen väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA-sopimuksen) puolesta.

Euroopan unionin, Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan Japanin, Meksikon, Marokon,
Uuden-Seelannin, Singaporen, Etelä-Korean ja Sveitsin välisen uuden monenvälisen
ACTA-sopimuksen tavoite on vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa ja edistää
tuotteiden, kuten nimekkäiden vaatemerkkien, musiikin ja elokuvien, väärentämisen ja
laittoman valmistamisen torjuntaa.

Tiedän, että neuvotellulla sopimuksella ei ratkaista väärentämistä koskevaa monimutkaista
ongelmaa, mutta uskon, että se on askel oikeaan suuntaan. Kehotan joka tapauksessa
komissiota vahvistamaan, että asiakirjalla ei ole mitään vaikutuksia perusoikeuksiin ja
Euroopan unionin lainsäädäntöön. Haluan myös todeta, että parlamentilla on kansainvälisiä
sopimuksia koskeva veto-oikeus.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen  .  – (EN) Euroopan parlamentissa jäi
niukasti hyväksymättä päätöslauselma, jossa pyydettiin, että komissio selventää ja arvioi
väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen vaikutuksia. Luvut olivat 306 puolesta, 322
vastaan ja 26 äänesti tyhjää. Päätöslauselman esitti vihreiden ryhmä (mukaan lukien
piraattipuolue), sosiaalidemokraatit, liberaalit ja vasemmisto. Sen sijaan
kristillisdemokraattien PPE-ryhmän ja konservatiiviryhmän vaihtoehtoinen päätöslauselma
hyväksyttiin. Tässä päätöslauselmassa ollaan tyytyväisiä siihen, miten neuvottelijat ovat
tähän saakka toimineet ilman, että esitetään mitään erityisiä pyyntöjä täydentävistä
selvityksistä tai arvioinneista. Tämä oli tappio, mutta se on kaukana siitä, että asiassa
sanotaan viimeinen sana. Päätöslauselmalla ei ole mitään muodollista vaikutusta, vaan se
on pelkästään osoitus siitä, miten parlamentti suhtautuu asiaan. Ratkaiseva äänestys
järjestetään (luultavasti) joskus ensi vuoden alussa, jolloin parlamenttia pyydetään antamaan
suostumuksensa sopimuksesta. Jos silloin äänestystulos on kielteinen, sopimus hylätään.
Tämänpäiväinen äänestys oli muistutus siitä, että meidän on edelleen työskenneltävä lujasti,
jotta saamme enemmän tietoa ACTA-sopimuksen vaikutuksesta, jolloin Euroopan
parlamentti voi tehdä tietoisen päätöksen sopimuksen hyväksyntää koskevassa lopullisessa
äänestyksessä.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    kirjallinen. – (FR) Väärentämisenvastainen
sopimus (ACTA) on sopimus, jolla suojellaan kansalaisiamme, luovia työntekijöitämme,
taiteilijoitamme ja yrityksiämme, ja sen vuoksi kannatan sitä. Sillä autetaan selventämään
saatavilla olevia oikeussuojakeinoja, jos tekijänoikeuksia rikotaan räikeästi jossakin
sopimuspuolena olevassa valtiossa. Komissio on toiminut avoimesti, ACTA-sopimus ei
vaikuta yhteisön säännöstöön eikä mihinkään EU:n direktiivien puitteissa toteutettavaan
toimeen, ja sillä ei voida missään olosuhteissa rikkoa perusoikeuksia. Siitä on neuvoteltu
perinteisten kansainvälisten järjestöjen (Maailman kauppajärjestön ja niin edelleen)
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ulkopuolella, koska Kiina ja Intia vastustavat sopimusta. Lopuksi ACTA on avoin sopimus,
ja kaikki valtiot, jotka haluavat osallistua siihen vapaasti, voivat liittyä siihen, jotta me
voimme yhdessä tarjota oikeudellista ja myös fyysistä suojelua kansalaisillemme
väärentämisen aiheuttamalta vahingolta. Sen vuoksi äänestin tämän
päätöslauselmaesityksen puolesta.

Olle Schmidt (ALDE),    kirjallinen. – (SV) Euroopan parlamentti on ilmaissut kantansa
ACTA-sopimukseen useaan otteeseen. Äänestin esimerkiksi maaliskuussa 2010
neuvotteluiden julkisen valvonnan ja avoimuuden puutetta koskevan parlamentin
päätöslauselmaesityksen puolesta, ja olen allekirjoittanut parlamentin kirjallisen kannanoton
ACTA-sopimuksesta. Komissio ansaitsi tuolloin – kuten myös tällä hetkellä – parlamentin
jäsenten ja Euroopan kansalaisten kritiikin avoimuuden puutteesta neuvotteluissa. Katson,
että tämänhetkisessä tilanteessa parlamentin aikaisemmat lausunnot ovat riittäviä, ja
äänestin päätöslauselman kaikkia ehdotuksia vastaan. On tärkeää, että parlamentti ottaa
vastuunsa kansainvälisistä sopimuksista hyvin vakavasti. Komissio neuvottelee ja
allekirjoittaa sopimukset. Parlamentilla on oikeus olla välittömästi täysin tietoinen tämän
menettelyn etenemisestä, ja sillä on oikeus hyväksyä tai hylätä komission allekirjoittama
sopimus. On järkevää, että parlamentti esittää kantansa selvästi, ja olemme tehneet sen
monella tavalla, jotta varmistetaan, että komissio ei neuvottele sopimuksista, joilla ei ole
parlamentin tukea. Yhteisessä päätöslauselmaesityksessä komissiota vaadittiin esittämään
useita aikaa vieviä tutkimuksia ennen kuin se allekirjoittaa sopimuksen. Tällä aiheutetaan
riski sellaisesta tilanteesta, jossa muut sopimuskumppanit voivat epäillä, onko EU vakavasti
otettava kumppani, jonka kanssa voidaan tehdä kansainvälisiä kauppasopimuksia. Tämä
vahingoittaisi EU:n mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin
vapaakauppasopimusneuvotteluihin tulevaisuudessa.

Bogusław Sonik (PPE),    kirjallinen. – (PL) Tuin Euroopan parlamentin
väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA-sopimusta) koskevaa
päätöslauselmaesitystä, koska minusta on tarpeen vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien
noudattamisen valvontaa koskevat yhteiset periaatteet. Tuotteiden väärentämistä ja muiden
henkilöiden teollis- ja tekijänoikeuksien luvatonta käyttöä koskeva ongelma on edelleen
yleinen. Se on erityisen vaikea aineettoman omaisuuden, kuten musiikki- ja
kaunokirjallisuusteosten tekijänoikeuksien ja patenttien tapauksessa. ACTA-sopimus on
asianmukainen väline sellaisen yhteisen oikeusalan järjestelmän käyttöönottamiseksi,
jonka tavoitteena on väärentämisen ja laittoman valmistamisen torjunta.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. – (DE) Olen erittäin tyytyväinen, että tämän Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän ja Euroopan konservatiivit ja reformistit
-ryhmän mietintö hyväksyttiin. Tämän vuoksi opposition sapekkaalla ja demagogisella
aikaansaannoksella ei ollut mahdollisuutta menestyä. Kiitoksia laatijoille,
koordinaattorillemme Casparylle ja koko ryhmälle yhtenäisyydestä tässä tärkeässä asiassa.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin ryhmäni päätöslauselmaesityksen
puolesta, koska väärentämisen torjuminen on tärkeää ja sitä on toteutettava kaikkialla
maailmassa, jotta se on tehokasta. Väärentäminen on kasvava harmaan talouden ala, joka
mahdollistaa laajamittaisen rahanpesun. Teollisuutemme, jota aliarvostettu juan ja heikko
dollari jo rankaisevat viennin alalla, ei voi lisäksi kestää sitä, että EU:n ulkopuolella
valmistetut väärennökset kilpailevat epäoikeudenmukaisesti sen tuotteiden kanssa
sisämarkkinoilla. Maailmanlaajuisesti järjestäytyneellä varastamisella on vakava vaikutus
luovuuteen ja innovaatioon ja tuhoisat seuraukset työpaikoillemme ja harhaanjohdettujen
kuluttajien turvallisuudelle. Kehitysmallimme, jossa keskitytään tietoon perustuvaan
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talouteen, edellyttää immateriaalioikeuksien kaltaisen perustavan oikeuden suojelua
kansainvälisellä tasolla. Tämä äänestys avaa tien väärentämisenvastaisen sopimuksen
ratifioinnille. Sopimuksen perusteella on helpompaa hakea oikeussuojaa silloin, kun
immateriaalioikeuksia on loukattu jossakin sopimuksen allekirjoittaneessa maassa. Tällä
tavoin luomme perustan monenväliselle strategialle, jolla suojellaan sitä, mikä tekee
talouden kehityksestämme dynaamisen: keksintöjämme, tuotemerkkejämme ja
taideteoksiamme.

10. Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies  Jerzy BUZEK

11. Rahoitusvalvonta (säädösten allekirjoittaminen)

Puhemies.   – (EN) Hyvät kollegat, haluaisin esitellä muutamalla sanalla
rahoitusvalvontapaketin allekirjoittamista koskevan lainsäädännön. Se allekirjoitetaan
muutaman minuutin päästä. Tässä paketissa määrätään rahoitusvalvontaa koskevista
toimista, jotka hyväksytään tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tänään allekirjoitamme Euroopan järjestelmäriskikomiteaa koskevan lain. Se on vastuussa
unionin rahoitusjärjestelmän toiminnasta ja edistää sisämarkkinoiden moitteetonta
toimintaa.

Toiseksi perustamme myös kolme muuta eurooppalaista valvontaviranomaista yleisen
edun turvaamiseksi. Ne valvovat pankkeja, arvopapereita ja markkinoita sekä vakuutuksia
ja työeläkkeitä.

Lisäksi allekirjoitamme kokoomadirektiivin, jolla tarkistetaan 11 direktiiviä, jotta ne ovat
eurooppalaisen rahoitusvalvontajärjestelmän ja Lissabonin sopimuksen mukaisia.

EU:n toimielinten välillä on tehty valtavasti työtä, ja yhteistyö on ollut mielestäni hyvää.
Menettely oli erittäin nopea ja tehokas. Peräkkäiset puheenjohtajavaltiot Espanja ja Belgia
toimivat hyvin aktiivisesti, ja kiitän niitä yhteistyöstä. Komissio toimi hyvin aktiivisesti, ja
yhteistyö oli hyvin tiivistä. Totean Euroopan parlamentin jäsenille, jotka jäävät istuntosaliin
allekirjoittamisen ajaksi, ja komission jäsenelle: kyseessä on tärkeä sopimus. Kiitän
komissiota, joka on toiminut koko ajan aktiivisesti valmistelukokouksissa ja kaikissa
keskusteluissa, sitoumuksestaan.

Työmme ei ole luonnollisesti valmis. Talouden ohjausta koskeva paketti, jota käsittelemme
pian, on myös erittäin tärkeä. Tiedämme hyvin, että sitä valmistellaan
lainsäädäntömenettelyssämme, ja toivomme, että olemme valmiita mahdollisimman
nopeasti.

Mitä voisin sanoa lopuksi? Pakettia, jonka allekirjoitamme tänään, aletaan soveltaa Euroopan
unionissa 1. tammikuuta 2011 alkaen, joten hyvin pian. Tämä on erittäin tärkeä tieto
meille kaikille, markkinoille ja kansalaisillemme, koska sillä pyritään auttamaan
kansalaisiamme. Allekirjoitamme nyt lainsäädäntöpaketin.
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(Puhemies allekirjoittaa säädökset yhdessä Olivier Chastelin (neuvoston puheenjohtajan), Michel
Barnierin (komission jäsenen), José Manuel García-Margallo y Marfilin (esittelijän), Sylvie Goulardin
(esittelijän), Antolín Sánchez Presedon (esittelijän) ja Peter Skinnerin (esittelijän) kanssa.)

Puhetta johti
varapuhemies  Gianni PITTELLA

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

13. Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020 (keskustelu)

Puhemies.   – (IT) Esityslistalla on seuraavana Lena Kolarska-Bobińskan teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö asiakirjasta "Kohti uutta
Euroopan energiastrategiaa kaudelle 2011–2020" (2006/2212(INI)) (A7-0313/2010).

Lena Kolarska-Bobińska,    esittelijä. – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
olemme viime aikoina puhuneet paljon Lissabonin sopimuksen aiheuttamista
institutionaalisista muutoksista. Näitä ovat ulkoasiainhallinto sekä talousarvion valmisteluun
liittyvät menettelyt, mutta Lissabonin sopimuksessa viitataan myös unionin politiikkaan.
Keskustelemme tänään ensimmäisestä Lissabonin sopimuksen jälkeisestä energiastrategiasta,
jonka komissio on valmistellut vuosiksi 2011–2020.

On korostettava, että niin komission strategia kuin parlamentin mietintökin heijastavat
Lissabonin sopimuksen henkeä – sitä, mitä siinä todetaan energia-alan solidaarisuudesta,
sekä siinä esitettyä huolta energiavarmuudesta ja energiatoimituksista. Komission
strategiassa ja parlamentin mietinnössä korostetaan myös energiapolitiikan vahvistamista
ja sen tekemistä luonteeltaan eurooppalaisemmaksi. Tämä on saavutettavissa tietyin
toimenpitein.

Meidän on ensinnäkin pantava nopeasti täytäntöön nykyistä yhteisön energialainsäädäntöä
jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi tuemme täysin komissiota siinä, että se käyttää tiukkoja
toimenpiteitä niitä hallituksia ja yrityksiä vatsaan, jotka eivät toteuta toimia tällä alalla.
Toiseksi, jotta yhteiset tavoitteemme voidaan saavuttaa, myös yhteisten
energiamarkkinoiden on toimittava hyvin. Tämä koskee myös tarvetta rakentaa Euroopan
uusiutuvan energian markkinat. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, on siis olennaista
laajentaa ja nykyaikaistaa eurooppalaista ja rajat ylittävää energiainfrastruktuuria. Monopolit
ja niitä suojaavat hallitukset usein vastustavat tätä. Ilman Euroopan laajuista verkostoa
Euroopan unionin keskeiset tavoitteet eivät kuitenkaan ole saavutettavissa.

Tässä on ylitettävänä kaksi merkittävää estettä: hallinto ja rahoitus. Hallinnollisissa
kysymyksissä meidän on ennen kaikkea määritettävä selkeät ensisijaiset tavoitteet ja säännöt
keskeisten hankkeiden valinnalle. Ilman näitä edellytyksiä ja ilman selkeitä sääntöjä
hankevalinta aiheuttaa paljon ristiriitoja ja erimielisyyksiä sekä herättää toivon sijaan
epäilyksiä. Kansallisella tasolla sääntelytoimet ovat kuitenkin olennaisia, varsinkin rajat
ylittävissä hankkeissa.

Siirtykäämme nyt kaikkein suurimpaan ongelmaan – infrastruktuurin rahoitukseen. Me
tiedämme, mitä jännitteitä seuraavan vuoden talousarvion hyväksymiseen nyt liittyy, mutta
vuoden 2013 jälkeiseen rahoituskehykseen liittyy vielä suurempia jännitteitä.
Suunnittelemiemme menojen on kuitenkin vastattava Euroopan unionin poliittisia
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tavoitteita, ja tällä tarkoitan kansalaisten energiavarmuutta. Meidän on myös löydettävä
uusia tapoja houkutella investointeja yrityksiltä ja pankeilta. Tästä puhutaan mietinnössä.

Energiapolitiikka liittyy nykyisin yhä enemmän Euroopan unionin ulkopolitiikkaan.
Suhteemme ulkoisiin energiakumppaneihin on muotoiltava Euroopan sisämarkkinoiden
periaatteiden mukaisesti. Euroopan markkinoille tulevien ulkomaisten yritysten on
toimittava avoimesti ja lainsäädännön mukaisesti ja niitä on hallinnoitava avoimin
sopimuksin. Tämä koskee niin tulevia putkia kuin nyt rakenteilla olevia.

Arvoisa komission jäsen, arvostan Puolalle tarjoamaanne apua neuvotteluissamme Venäjän
kanssa Yamal-kaasuputkesta. Toivoisin kuitenkin vastaavanlaisia toimia muidenkin
kaasuputkien osalta, myös Nord Streamin. Haluan korostaa, että avoimuutta on sovellettava
kaikkiin nykyisiin ja tuleviin hankkeisiin, eikä vain joihinkin niistä.

Arvoisa puhemies, lyhyesti sanottuna unioni tarvitsee pitkän ajanjakson energiapoliittista
näkemystä. Me tarvitsemme eurooppalaisen energiayhteisön. Jos komissio haluaa nopeuttaa
yritysten ja jäsenvaltioiden toimia, sen on itsekin oltava luotettava ja todella saatettava
tämä oikein hyvä strategia sekä infrastruktuuripaketti voimaan. Tulevaisuudessa Euroopan
parlamentti haluaa seurata strategian täytäntöönpanoa, koska sillä on oltava todellista
vaikutusta tilanteeseen, eikä se saa jäädä pelkäksi toiveikkaan ajattelumme ilmaisuksi.

Lopuksi, hyvin merkityksellistä on jäsenvaltioiden asenne Euroopan komission strategiaan
ja mietintööni sisältyviä tavoitteita kohtaan. Ovatko ne valmiita hillitsemään kansallisia
etuja yhteisen hyvän, Euroopan edun vuoksi? Vastustavatko ne suurten eturyhmien
toimintaa ja ottavatko ne huomioon kuluttajien turvallisuuden ja edun? Euroopan
parlamentin jäseninä me vaadimme tätä. Arvoisa komission jäsen, onnittelen teitä
energiastrategiasta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Günther Oettinger,    komission jäsen . – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
haluan aluksi että olen vaikuttunut ajatustenne, kriittisten huomautustenne ja rakentavien
kannanottojenne lukumäärästä ja laadusta. Ne koskevat sitä, minkä komissio esitteli
luonnoksena energiastrategiaksi ajanjaksolle 2011–2020. Kiitän jäsen Kolarska-Bobińskaa
hänen puheenvuorostaan, siitä, että hän on kerännyt älykkäällä tavalla yhteen kollegojensa
kannanotot ja määrittänyt ensisijaiset tavoitteet, ja katson itse tämän hyvin tärkeäksi.
Sisällytämme mietintönne työhömme mielellämme tulevina viikkoina, sillä seuraavat
viikot ovat energiapolitiikan osalta hyvin kiireisiä. Energianeuvosto kokoontuu
3. joulukuuta, ja sitä seuraa valtioiden ja hallitusten päämiesten ainutlaatuinen tilaisuus
tarkastella energia-asioita 4. helmikuuta, mikä antaa uutta vauhtia yhteisille tavoitteillemme
ja energiapolitiikan eurooppalaistamiselle. Minun kantani on, että parlamentti on tässä
ratkaiseva kumppani.

Lähtökohtaamme voidaan kuvata äärimmäisen vaikeaksi. Meillä on yhtenäismarkkinat,
joita ei vielä ole saatettu loppuun. Sähköä ja kaasua koskevana lainsäädäntönä se on ollut
olemassa jo 12 vuotta, mutta siitä ei ole vielä tullut todellisuutta. Meillä on yhä enemmän
osamarkkinoita ja alueellisia rajoja, ja meidän on tehtävä kaikki voitavamme sen
varmistamiseksi, että seuraavien viiden vuoden aikana yhtenäismarkkinat voidaan panna
täytäntöön myös teollisuutta ja kuluttajia varten tavoitteena entistä laajempi kilpailu ja
avoimuus.

Toiseksi meillä on ilmeinen puute infrastruktuurista. Kun tarkastellaan yhtenäismarkkinoilla
muita tuotteita, tavaroita ja palveluita varten olevia perustoja – teitä, rautateitä,
lentoyhteyksiä, digitaalista maailmaa, vesiväyliä – havaitaan, että olemme vielä kaukana
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siitä, mitä tarvitsemme energiansiirtoinfrastruktuureissa, erityisesti kaasun ja sähkön osalta,
voidaksemme täyttää eurooppalaisen energiapolitiikan tavoitteet, joita ovat erityisesti
toimitusvarmuuden, solidaarisuuden, kilpailun ja kuluttajan etujen vahvistaminen.
Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana meidän on valettava perustaa sille, mitä teiden
ja rautateiden osalta kehitettiin kaksi viimeistä vuosisataa ja digitaalimaailman osalta
viimeiset kymmenen vuotta. Tällä on yhtymäkohtansa kansalaisten hyväksyntään ja
avoimuuteen. Avoimuutta tarvitaan, jotta saadaan laajempi hyväksyntä sähkön ja kaasun
infrastruktuurin kehittämiselle, ja tarvitaan myös riittävät taloudelliset resurssit, jotka
pääasiassa kuluttajien on maksettava energian hinnassa, mutta jotka Euroopan edun ollessa
kyseessä kuuluvat myös unionin talousarvion julkiseen vastuuseen.

Kolmanneksi meillä on laajasti hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden alalla.
Jokaisen, joka meidän tavoin on riippuvainen tuonnista ja haluaa samalla edistyä
kestävyyden, ilmastonsuojelun ja ympäristönsuojelun aloilla, on vastustettava energian
tuhlausta ja edettävä kohdennetuin energia-aloittein, energiasäästöin sekä julkisen, teollisen
ja yksityisen sektorin energiatehokkuutta lisäämällä. Energiatehokkuus onkin seuraava
kohta meidän molempien asialistalla. Odotan suurella mielenkiinnolla parlamentin
valiokunta-aloitteista mietintöä, joka valmistuu lähiaikoina ja jonka pohjalta esittelemme
energiatehokkuutta koskevan strategiamme suurelle yleisölle, teille ja neuvostolle ensi
keväänä.

Toinen osa strategiaamme on kohtuuhintainen energia. Puheenjohtajavaltio Belgia korostaa
aivan perustellusti erityisesti sitä, että energia voi myös aiheuttaa yhteiskunnan jakautumista
sen seurauksena, että energiasta tulee yhä kalliimpaa, joten se ei ole enää kaikkien saatavilla.
Tämä merkitsee sitä, että meidän on laajennettava toimitusvarmuutta koskevaa
strategiaamme kattamaan kohtuuhintainen energia teollisuudelle ja työpaikoille sekä
yksityisille kotitalouksille. Myös tutkimus on merkittävä näkökohta. Eurooppa ei voi
huolehtia kaikesta, mutta energiatutkimus voi olla painopiste yhteisön talousarviossa
seuraavien kymmenen vuoden ajan sekä julkisten viranomaisten ja tutkimusta toteuttavien
alojen kumppanuudessa.

Lisäksi on vielä ulkosuhteet, ulkoinen ulottuvuus. Jäsen Kolarska-Bobińska jo kiinnitti
huomiota tähän. Tarvitsemme Euroopan merkittäviä intressejä koskevassa ulkoisessa
energiapolitiikassamme yhteistä ja koordinoitua eurooppalaista strategiaa. Olemme edelleen
energiankulutuksen osalta maailman suurin markkina-alue, olemme edellä Kiinaa ja
Yhdysvaltoja. Jos keskitämme ostovoimamme ja infrastruktuuristrategiamme, meillä on
määräysvaltaa. Jos sovelletaan vanhaa hajota ja hallitse -periaatetta, muiden on helpompi
toimia meitä vastaan. Emme halua, että niin tapahtuu. Tätä ajatellen haluan kiittää teitä
monipuolisista ja älykkäistä kannanotoistanne sekä mietinnöstänne. Se ohjaa minua
edelleen jatkuvassa strategiaamme koskevassa työssäni, jonka me lopulta esitämme
neuvostolle.

(Suosionosoituksia)

Pilar del Castillo Vera,    PPE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, kiitän esittelijää, joka on tehnyt erinomaista työtä. Hänen mietintönsä on tietenkin
yhtä kunnianhimoinen kuin laajakin, ja minun on todettava, että se on tiukkojen ja
tuloksekkaiden neuvottelujen tulosta, joiden seurauksena teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunta hyväksyi sen yksimielisesti.

Jatkan aiheesta ja haluan korostaa seikkaa, josta me kaikki olemme tietoisia, mutta jonka
toteamisesta ei ole haittaakaan: Euroopan energiatilanne ei täsmällisesti sanottuna ole
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optimaalinen. Me olemme yhä riippuvaisempia Euroopan ulkopuolelta tulevasta energian
tuonnista, mutta meidän on myös ratkaistava tarvittavat valtavat investoinnit
energiainfrastruktuureihimme aikana, jona Eurooppa kärsii edelleen kriisin seurauksista.
Ja kaikki tämä kontekstissa, jossa emme ole vielä onnistuneet soveltamaan omaa
energialainsäädäntöämme.

Parlamentin tällä toimikaudella meillä on kuitenkin väline, jota ei ollut käytettävissä
aiemmalla toimikaudella. Lissabonin sopimus tarjoaa sekä lukuisia selkeitä tavoitteita,
kuten energian sisämarkkinat, toimitusvarmuus, energiatehokkuus ja energiaverkostojen
edistäminen, että Euroopan unionille oikeuskehyksen ja vankan oikeusperustan –
194 artiklan – toiminnalle energiapolitiikan alalla.

Tässä uudessa kontekstissa, jossa nyt keskustelemme, pyydän kaikkia kollegojani
kannattamaan mietintöä, jossa ehdotetaan useita toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan
energiatoimitukset sekä nykyisen lainsäädännön ja ohjelmien täysimääräinen
täytäntöönpano. Siinä myös korostetaan tutkimusinvestointien tarvetta, edistetään
yleiseurooppalaisten energiaverkkojen kehittämistä ja asetetaan energian sisämarkkinoiden
luominen sen ansaitsemaan ensisijaiseen asemaan.

Paljon kiitoksia, toivon teidän kaikkien kannattavan mietintöä huomenna.

Marita Ulvskog,    S&D ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä
Lena Kolarska-Bobińskaa hänen erinomaisesta ja avoimesta yhteistyöstään. Minulle
sosialidemokraattina oli tärkeää pyrkiä saamaan aikaan sellainen energiapoliittinen ja
energiatoimituksia koskeva strategia, jossa on selkeä kuluttajanäkökulma ja jossa myös
tuodaan avoimuutta energiamarkkinoille ja varmistetaan, että ilmastokriisi vaikuttaa
päätöksiimme siirtymisestä uusiutuviin, kestäviin ja turvallisiin energialähteisiin ja
energiajärjestelmiin. Tässä olemme menestyneet jossain määrin, ja olen siitä iloinen.
Kuluttajan oikeuksia koskevia sanamuotoja on parannettu ja selvennetty, ja aivan kuten
komission jäsen totesi, tämä koskee myös oikeutta ostaa energiaa sellaiseen hintaan, että
kotitalouksilla on siihen varaa. On tehtävä jotain energiaköyhyyteen puuttumiseksi. Myös
ilmastoa koskevia sanamuotoja on selvennetty, vaikka tässä on edelleen paljon parantamisen
varaa.

Minusta on myös tärkeää, että strategiassa esitetään selkeästi jäsenvaltioiden vastuu
esimerkiksi energialähteiden yhdistelmässä. Suurin pettymys oli se, ettei mietintöön sisälly
sitovia tavoitteita energiasäästöjen ja energiatehokkuuden lisäämisen osalta – se on
harmillista. Jäsenvaltiot tuskin saavuttavat 20 prosentin tavoitetta, mikä on meidän
kannaltamme valtava epäonnistuminen, sillä energian säästäminen on yksi parhaista
tavoista vähentää riippuvuuttamme tuonnista, vahvistaa kilpailukykyämme ja luoda
työpaikkoja. Me palaamme parlamentissa tähän asiaan toisessa yhteydessä, ja toivomme
silloin saavamme vankan kannatuksen koko parlamentilta sekä komissiolta.

Jens Rohde,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää ja
onnitella jäsen Kolarska-Bobinskaa erinomaisesta mietinnöstä ja jatkaa sitten tosielämän
tarinalla. Kymmenen vuotta sitten Kiinassa ei tuotettu yhtään tuulimyllyjä. Nyt Kiinassa
toimii yksi maailman kymmenestä suurimmasta tuulienergiayrityksestä. Kahden vuoden
kuluessa siellä odotetaan olevan kaksi viidestä suurimmasta yrityksestä. Kymmenen vuotta
sitten ei ollut mitään. Nyt Kiinan tuotanto maailman tuulimyllyjen tuotannosta on
50 prosenttia. Kiina edistyy ja se edistyy vauhdilla.
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Tältä kannalta minun on valitettavasti todettava, että komission uusi energiastrategia ei
ole rohkaiseva, koska siitä puuttuvat vihreämpää tulevaisuutta koskevat kunnianhimoiset
tavoitteet. Tarvitaan kunnianhimoinen energiastrategia Euroopassa, ei pelkästään
COP16-päätöslauselmissa, joita kukaan ei kuitenkaan lue. Meidän on pantava täytäntöön
kunnianhimoisia ja konkreettisia poliittisia tavoitteita Euroopassa. Neuvoston ja komission
strategia vaikuttaa olevan, että voimme ryhtyä kunnianhimoisiksi sitten, kun on sen aika.
Nyt kuitenkin on sen aika, emmekä voi vain levätä ja odottaa jotain ihmeellistä
kansainvälistä sopimusta, ennen kuin voimme toimia.

Jotta energiastrategialla olisi myönteistä vaikutusta ilmastoon, kasvuun ja työpaikkoihin,
tarvitaan paljon kunnianhimoisempi ja markkinaperusteinen lähestymistapa, jotta voimme
hyödyntää markkinamekanismia. On meistä itsestämme kiinni, luommeko markkinoille
vetoa, näytämmekö pioneereille, mihin suuntaan haluamme, jotta ne voivat viedä meitä
sinne. Tämän vuoksi ALDE-ryhmä kehottaa EU:ta siirtymään 30 prosentin
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteeseen. Hiilimarkkinat,
hiilidioksidipäästövähennystemme ja vihreiden investointien merkittävin mekanismi, ei
toimi. Markkinat tulvivat kiintiöitä ja hinta on liian alhainen, joten kannustimia
investointeihin vihreään teknologiaan ei muodostu. Katsomme, että EU:n on edistyttävä
tässä talouskasvumme, ilmaston ja energiavarmuuden vuoksi. No niin Eurooppa ja komissio,
sanoista tekoihin.

(Suosionosoituksia)

Claude Turmes,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi
kiittää omasta puolestani ja ryhmäni puolesta Lena Kolarska-Bobińskan ja kaikkien
varjoesittelijöiden työstä. Ei varmasti ollut helppoa saada meitä kaikkia yhteen – kuin
kokoaisi lammaslaumaa – mutta te onnistuitte siinä.

Ensimmäinen viestini on täytäntöönpano, täytäntöönpano, täytäntöönpano. Emme tarvitse
uutta energiapolitiikkaa. Meidän on pantava täytäntöön ilmastopaketti, kolmas
sisämarkkinapaketti ja kaasun toimitusvarmuus. Sitten tarvitsemme niiden lisäksi
kohdennettua politiikkaa. Te mainitsitte energiatehokkuuden. Se on ratkaisevaa, ja
odotamme jäsen Bendtsenin mietintöä, jossa tätä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin.

Toinen aihe koskee sisämarkkinoita. Arvoisa komission jäsen, olette mielestäni tehnyt
erinomaista työtä infrastruktuuripaketin yhteydessä, mutta toivon, ettei kilpailupolitiikan
osalta toimita tietyllä tavalla rennommin. Olemme viimeisten viiden vuoden aikana saaneet
hyviä tuloksia määräävän markkina-aseman torjumisessa, ja tämän on oltava keskeinen
näkökohta eurooppalaisessa energiapolitiikassa.

Uusiutuvien energialähteiden osalta meidän mietintömme on paljon suorasanaisempi, ja
teidän EU-strategianne ja 2020-energiastrategianne ovat paljon hämärämpiä. Jens Rohde
on oikeassa. Seuraavien kymmenen vuoden aikana uusiutuvat energialähteet muodostavat
70 prosenttia kaikista energiainvestoinneista Euroopassa. Uusiutuvia energialähteitä
käyttävä teknologia on kaikista energiateknologioista suurin vientimarkkinamme. Minusta
se, että uusiutuvat energialähteet sivuutetaan EU 2020 -strategiassa, ei anna oikeaa kuvaa.
Tarvitaan erillinen luku seuraavien kymmenen vuoden merkittävimmästä
investointikohteesta.

Suhtaudumme mietinnössämme myös paljon varovaisemmin kansallisia järjestelmiä ja
muita järjestelmiä koskevan keskustelun uudelleen aloittamiseen. Hallitukset haluavat
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kansallisia tukijärjestelmiä, eikä meidän pidä sotkea keskustelua palaamalla edelliseen
keskusteluun.

Tulevaisuudessa kaasu on tärkeää, kuten öljykin. Minulla on teille kaksi konkreettista
kysymystä. Toinen koskee sitä, millaisena näette kaasumarkkinat energia-alalla ensi
vuosikymmenellä. Toiseksi, puhuitte lehdistötilaisuudessa hyvin selkeästi öljyhuipusta
sekä vaarasta, että hinta nousee 200 dollariin tynnyriltä, joten mikä on tämän yhteys
liikennepolitiikkaan komission tasolla?

Konrad Szymański,    ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan
tietysti yhtyä esittelijälle esitettyihin kiitoksiin hänen erinomaisesta yhteistyöstään tämän
hyvin hankalan mietinnön valmistelussa. Mietinnössä korostetaan kaikkia Euroopan
energiapolitiikan merkittävimpiä haasteita. Katson, että unionin on ennen kaikkea
tarkasteltava markkinoiden vastaisia lausekkeita kolmansien maiden kanssa tehtävissä
sopimuksissa. Se on yksi suurimmista esteistä.

Erityisesti Venäjä vaatii rajoituksia kaasuputkiin pääsyssä ja kieltää myös jälleenviennin,
mikä rajoittaa eurooppalaisten yritysten omistusoikeuksia kaasuun, joka on jo ostettu.
Näin kävi puolalaisen sopimuksen tapauksessa, joka on komissiolle tuttu. Venäjän politiikan
tavoitteena on säilyttää monopoliasema kaasumarkkinoilla mahdollisimman pitkään.
Gazpromin monopoli Keski-Euroopassa säilytetään yhteismarkkinoiden kustannuksella,
kilpailun kustannuksella ja viime kädessä kuluttajan oikeuksien kustannuksella. Tällaisissa
tapauksissa unionin on toimittava hyvin määrätietoisesti, eikä se saa jättää huomiotta
diplomaattista tekijää tai ulkopolitiikan korkean edustajan tehtävää. Muutoin vastauksemme
on yksinkertaisesti tasapainoton.

Unionin diplomatiassa olisi yleisesti kiinnitettävä enemmän huomiota raaka-aineita
koskeviin seikkoihin. Tämä on aihe, jonka merkitys kasvaa ja joka on merkittävä haaste
yksiköillemme, kun otetaan huomioon toimivalta EU:n kauppapolitiikan alalla. Meidän
on energiapolitiikassamme todellakin annettava täysi tukemme nykyaikaiselle teknologialle,
nestekaasulaitteistoille, geotermiselle energialle ja liuskekaasulle. Emme myöskään voi
luopua hiilestä liian nopeasti ennen kuin olemme varmistaneet kaasun toimitusvarmuuden
ja toimitusten monipuolisuuden. Muutoin vaan lisäämme riippuvuuttamme kaasusta
erityisesti Keski-Euroopassa, jossa hiilellä on edelleen hyvin tärkeä asema.

Lopuksi vielä yksi asia. Minusta on pantava merkille eräänlainen institutionaalinen ongelma.
Kaikkia asiat, joita jäsen Kolarska-Bobińska mietinnössään tarkastelee, saivat aivan
riittämätöntä huomiota Euroopan komission tiedonannossa, joka ilmeisesti laadittiin
ottamatta huomioon parlamentin kantaa. Tämä on ikävä yhteensattuma – menettely on
sujunut hyvin huonosti. Minusta meidän ei pitäisi toimia näin.

Niki Tzavela,    EFD-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, haluan onnitella jäsen
Kolarska-Bobińskaa hänen erinomaisesta ja kovasta työstään. Koska olemme kuulleet täällä
lukuisia kunnianhimoisia tavoitteita – ja kunnioitettava ystäväni jäsen Turmes viittasi
toistuvasti täytäntöönpanoon – minusta meidän kaikkien on onniteltava komissiota sen
marraskuussa antamasta energiastrategiaa koskevasta tiedonannosta. Tämä on ensimmäinen
näkemämme realistinen strategia. Komissio viittaa erityisesti ja selkeästi vaikeuksiin. Se
määrittää ne ja kertoo, mitä ne ovat ja missä on liikkumavaraa asettamiemme tavoitteiden
saavuttamiselle.

Arvoisa komission jäsen, koska olette esittänyt meille realistisen ja strategisen
energiapolitiikan, ja olen siitä hyvin kiitollinen, haluan ehdottaa käytännöllistä ja realistista
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ratkaisua South Stream -hankkeeseen. Meillä on kaksi pientä kaasuputkea: ITGI ja TAP.
Ne ovat valmiina, ne ovat käytössä. Tästä voidaan edetä. Nabucco on suuri ja siksi
monimutkainen hanke, ja se saattaa viivästyä. On siis edettävä kahdella pienellä
kaasuputkella.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Arvoisa puhemies, haluan ilmaista kannatukseni nyt
laaditulle mietinnölle, erityisesti sen viimeiselle osalle, jossa vaaditaan kansalaisten edun
vaalimista poliittisten argumenttien sijaan.

Syy on se, että tästä on hyvin yksinkertainen esimerkki. Parhaillaan kehitetään kahta suurta
hanketta, South Streamia ja Nabuccoa. Tietyt radikaalit joukot Bulgariassa väittävät, että
hankkeet eivät ole keskenään yhteensopivia. On lähes kyse joko South Streamista tai
Nabuccosta. Uskon, että näiden kahden hankkeen välinen kilpailu on ainoa mahdollinen
keino taata turvallista ja halpaa energiaa Euroopan kansalaisille.

Toinen merkittävä seikka, jota ei todellakaan pidä väheksyä, on ydinenergia ja sen
kehittäminen suhteessa asian politisoimiseen. Otan tämän esiin, koska päätös sulkea
Bulgarian Kozloduyn voimalan reaktorit oli poliittinen. Sen sijaan, että niillä olisi saatu
miljardeja euroja, joista osa olisi jopa voitu sisällyttää EU:n talousarvioon, jäsenvaltioiden
on nyt maksettava korvauksia reaktorien sulkemisesta tehdyn poliittisen päätöksen vuoksi.

Tämän lisäksi viime aikoina on havaittu ydinvoimaloihin kohdistuvaa hysteriaa. Kehotan
teitä puolustautumaan aktivistijärjestöjä vastaan toteuttamalla puolueettomia toimenpiteitä
tämän torjumiseksi, varsinkin kun ne eivät tarjoa mitään vaihtoehtoja. Itse asiassa
ydinenergia on vaihtoehto, joka voi myös taata turvallista ja halpaa energiaa.

Herbert Reul (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Oettinger, hyvät
kollegat, minäkin kiitän jäsen Kolarska-Bobińskaa hänen oikein rakentavasta ja
intensiivisestä työstään. Koska esitän kiitokseni, minä myös kannatan mietintöä, toisin
kuin eräät kollegat, jotka ylistävät mietintöä, mutta yrittävät huomenna merkittävillä
tarkistuksilla tehdä siihen joitakin radikaaleja muutoksia. Esitän siis monta kertaa esitetyn
toiveen, että olisimme kunnianhimoisempia. En ole varma, onko se, mitä tästä on sanottu,
kunnianhimoista vai liiallista.

Olen hyvin kiitollinen jäsen Kolarska-Bobińskalle siitä, että hän on esitellyt realistista
politiikkaa, sillä sellaista tarvitaan talous- ja rahoitusalan kriisiaikoina. Meidän ei tarvitse
esittää uusia unelmia, meidän on esitettävä jotain, joka antaa meille mahdollisuuden vuoden,
kahden, kolmen tai neljän vuoden kuluttua osoittaa, että olemme saavuttaneet sen.

Olen kiitollinen siitä, että hän mainitsi energialähteiden yhdistelmän ja jäsenvaltioiden
vastuun, koska nämä päättävät itse, mitä haluavat. Me emme vaadi yhtä ainoaa näkökulmaa,
uusiutuvaa energiaa. Näkökulmamme kattaa uusiutuvan energian, hiilen, öljyn, kaasun ja
ydinenergian sekä ydinfuusion. Olisin hyvin iloinen, jos kaikki, mitä jäsen
Kolarska-Bobińska on kirjoittanut ja mitä suuri enemmistö kannattaa, todella säilytettäisiin.

Hän tarkasteli rahoitusvastuuta, tarvetta kehittää ja luoda infrastruktuuria eikä pelkästään
vaatia sellaista ja sanoa, että rahan on tultava jostain muualta. Hän korosti myös yritysten
vastuuta.

Tästä pääsemmekin yhtenäismarkkinoihin. Tämän osalta emme tarvitse uutta pakettia ja
uutta lainsäädäntöä. Meidän on pikemminkin vaadittava täytäntöönpanoa ja tarkistusta,
ja meidän on oltava realistisia, jotta laatimamme standardit toteutuvat käytännössä.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä, meidän ei pidä vain keksiä uusia asioita ja sitten yllättyä,
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kun energian hinnat ovat niin korkeita, ettei kansalaisilla enää ole siihen varaa. Onko
kunnianhimoista vaiko vastuutonta vain esittää uusia asioita, lisätä kustannuksia ja sitten
valittaa kansalaisten energiaköyhyydestä?

Toisinaan keskustelussa keskitytään vain teollisuuteen, mutta tämä koskee täysimääräisesti
kansalaisia muutaman seuraavan kuukauden ja vuoden aikana. Joissakin keskusteluissa
toivoisin meidän jo alussa tarkastelevan lopputulosta.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
onnittelen aluksi jäsen Kolarska-Bobińskaa sekä ryhmäni varjoesittelijä Ulvskogia ja muita
esittelijöitä heidän erinomaisesta työstään.

Strategisen luonteensa vuoksi tämä on laaja-alainen mietintö, jossa tarkastellaan
yksityiskohtaisesti EU:n energiapolitiikan eri näkökohtia siten, että rakennetaan strategiaa
määrällisesti merkittävän lainsäädännön pohjalta, jota olemme viime vuosina hyväksyneet.
Haluan käytettävänäni olevassa lyhyessä ajassa korostaa mietinnön kahta hyvin merkittävää
aihetta: yhteenliittymiä ja verotusta.

Tässä vaiheessa meidän on kiireesti ja päättäväisesti sovellettava lainsäädäntöä ja
käytettävissä olevia rahoitusmekanismeja vahvistaaksemme Euroopan laajuisten
energiaverkkojen heikkoja lenkkejä oikeassa aikataulussa, mikä on hyvin tärkeää.

Mitä tulee verotukseen, uskon, että markkinatasolle kehittämisen vuoksi energiatehokkuus,
energian säästäminen ja uusiutuva energia eivät tarvitse pelkästään erityisiä
verotoimenpiteitä, vaan myös verokannustimia asianmukaisten vähennysten tai poikkeusten
muodossa.

Lena Ek (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, meillä on valtavia ongelmia
energiamarkkinoiden ja energiaverkon kanssa Euroopassa, puhumattakaan siitä, että
energiantuotanto perustuu pääasiassa fossiilisiin lähteisiin. Jos joku sanoo täytäntöönpano,
täytäntöönpano, täytäntöönpano, minä sanon keskittyminen, keskittyminen, keskittyminen
ja esitän joitakin esimerkkejä.

Meiltä puuttuu edelleen 50 prosenttia SET-suunnitelman rahoituksesta.
Talousarvioneuvottelumme menevät täysin päinvastaiseen suuntaan kuin tämä
energiastrategia. Meidän oli taisteltava – olen pahoillani enkä halua tulla poistetuksi salista
– helvetillisesti Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, energiatehokkuuden ja
vaihtoehtoisten polttoaineiden edestä, ja tutkimuksen osalta on sama ongelma.

Arvoisa komission jäsen, samalla viikolla kun keskustelemme, minä myönnän, osittain
hyvästä strategiasta, me myös äänestämme hiilelle annettavaa tukea koskevasta mietinnöstä,
jonka mukaan Espanja tukee hiiltä kilpailukyvyttömillä hiilimarkkinoilla noin
50 000 eurolla työpaikkaa kohden, kun keskiarvo on 17 000 euroa työpaikkaa kohden.
Kuinka voimme olla kilpailukykyisiä ja nykyaikaisia, jos teemme tällaisia päätöksiä? Se
vaarantaa koko strategian.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, aiempien vuosien kokemukset, kun
Ukrainasta tulevien kaasutoimitusten romahtaminen ja lukuisat sähkökatkot useissa EU:n
jäsenvaltioissa paljastivat, että energiajärjestelmästämme puuttuvat kriisitilanteista
selviämiseksi tarvittavat reservit, ovat osoittaneet meille, että kaikki vaihtoehdot edellyttävät
laajamittaisia investointeja. Välttämättömistä muutoksista päätettäessä meidän on siis
edettävä koordinoidusti ja tarkkaavaisesti, jotta voimme hyödyntää mahdollisimman
tehokkaasti investoituja varoja.
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Mietinnössä vastataan asiaintilaan hyvin kattavasti ja otetaan huomioon käytännössä kaikki
seikat, joita on tarkasteltava energiaongelmiemme ratkaisemiseksi. Se sisältää kaiken
lainsäädäntöperustasta ja toimivallan jaosta kaupan sääntöihin, verkon nykyaikaistamiseen
ja rahoitukseen.

Sen lisäksi, että takaamme energiavarmuuden sekä tuen tutkimukselle ja kehittämiselle,
me tarvitsemme lisää energiatehokkuutta eikä uusiutuvia energialähteitäkään ole unohdettu.
Kattavan ja tasapainoisen lähestymistapansa vuoksi mietintö on minusta hyvä lähtökohta
jatkotöille Euroopan energiajärjestelmän parantamiseksi.

Bendt Bendtsen (PPE).   – (DA) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää esittelijää sekä
loistavasta työstä että tasapainoisesta mietinnöstä. Epäilemättä Euroopan uuden
energiastrategian tarve kasvaa vauhdilla, ja myös eurooppalaiset yritykset ovat tästä tietoisia.
Olemme yhä riippuvaisempia Venäjän kaasusta ja Lähi-idän öljystä. Energiastrategiasta
on tullut sekä osa Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa että toimitusvarmuutta koskeva
kysymys. Eurooppalaiset päätöksemme ovat kilpailukykymme kannalta ratkaisevia. On
valtava tulevien investointien tarve, jotta saamme aikaan täydelliset ja yhtenäiset
sisämarkkinat, ja myös energiatehokkuuteen tarvitaan suuria investointeja. Jokainen säästö
on arvokas. Energiatehokkuuden parantaminen on myös halvin tapa vähentää
hiilidioksidipäästöjä.

Haluan kiittää komission jäsen Oettingeria hänen tämänpäiväisistä energiatehokkuutta
koskevista kommenteistaan. Energiatehokkuuden osalta – riippumatta siitä, ovatko
tavoitteet sitovia – olen tyytyväinen komission tiedonantoon, jossa luetellaan paljon aloja,
joilla voimme vielä tehdä paljonkin. Olen myös valmis antamaan komissiolle lisää
toimivaltaa hylätä kansallisia toimintasuunnitelmia, jos ne eivät riitä 20 prosentin
tavoitteemme saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Lisäksi Yhdysvallat ja Kiina investoivat voimakkaasti aloille, jotka lisäävät
energiatehokkuutta. Kaikki ovat täysin tietoisia siitä, että energian hinta nousee
tulevaisuudessa, ja tällä hetkellä Euroopasta puuttuu kilpailukykyä globaalilla tasolla.
Meidän on annettava yrityksillemme mahdollisuus saavuttaa parempi kilpailukyky tekemällä
järkeviä investointeja energiatehokkuuteen, infrastruktuuriin, älykkäisiin verkkoihin ja
niin edelleen. Lisähyötynä syntyy uusia työpaikkoja ja innovatiivisia yrityksiä Eurooppaan,
jossa tällä hetkellä menetetään tuhansittain työpaikkoja.

Ivari Padar (S&D).   – (ET) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää ja kollegoita tästä
onnistuneesta mietinnöstä. Euroopan laajuisten energiamarkkinoiden luominen on kaikkien
eurooppalaisten edun mukaista. Energiamarkkinoita avatessamme olemme kuitenkin
sivuuttaneet markkinoiden avoimuuden ja kattavuuden.

Olen huolissani siitä, että vaikka sähköä, kaasua ja hiilidioksidipäästökiintiöitä ostetaan ja
myydään markkinoilla satojen miljardien eurojen arvosta, on olemassa selvä aukko
valvonnassa ja lainsäädännössä. Tämän vuoksi olen tyytyväinen Euroopan komission
aloitteeseen aukon tukkimisesta. Toivon, että pian hyväksyttävässä komission tiedonannossa
keskitytään kuluttajansuojaan ja määritetään selkeät sääntelypuitteet, joissa vahvistetaan
yksiselitteiset säännöt ja määritelmät, jotta vältetään sisäpiirikaupat, markkinoiden
manipulointi ja lisätään markkinoiden maksuvalmiutta.

Uskon, että kolmannella sisämarkkinapaketilla perustetun Euroopan energia-alan
sääntelyviranomaisen (ACER) on valvottava sähkö-, kaasu- ja päästökauppaa, ja ehdotan,
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että näiden kolmen markkinan valvonta on saatettava yhden sääntelyviranomaisen
alaisuuteen jäsenvaltioissa.

Fiona Hall (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että komission Euroopan
energiastrategiassa kaudelle 2011–2020 viitataan meneillään olevaan maankäytön välillisen
muutoksen vaikutusten tarkistukseen. On hyvin tärkeää, että komissio täyttää velvoitteensa
esittää tätä koskeva ehdotus tämän vuoden loppuun mennessä sekä lieventääkseen laajalle
levinnyttä yleistä huolta siitä, että jotkut markkinoilla olevat biopolttoaineet eivät
tuottaisikaan nettovähennystä kasvihuonekaasupäästöihin, että teollisuuden vuoksi, joka
kehittää innovatiivisia prosesseja, joiden lisäarvo on tunnustettava.

Energiavarmuuden osalta pyytäisin komissiota myös pohtimaan uudestaan kommenttejaan
kansallisten uusiutuvaa energiaa koskevien tukijärjestelmien yhdenmukaistamisesta.
Kannatan täysin toimia yhteisön tasolla silloin, kun sillä on lisäarvoa, mutta jäsenvaltiot
ovat vasta hiljattain esittäneet kansalliset uusiutuvaa energiaa koskevat suunnitelmansa ja
panevat niitä täytäntöön, joten yhdenmukaistaminen on liiallista.

Maria da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
haluan aluksi kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään mietinnön parissa. Energia-ala
on talouskasvun moottori. Euroopalla on ollut energiastrategia ja strategia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuodesta 2008 alkaen. Strategian täytäntöönpano on
ratkaisevaa, mutta Lissabonin sopimus antaa meille mahdollisuuden mennä pidemmälle,
tehdä tietä aidon energiayhteisön luomiselle Euroopassa.

Meidän on syvennettävä energian sisämarkkinoita, rakennettava ja muokattava verkkojen
välisiä yhteyksiä, varmistettava energiasolidaarisuus ja asetettava kuluttajan edut
ensisijaisiksi. On lisättävä julkista rahoitusta sekä välineiden ja ohjelmien kehittämistä
energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tieteellisellä tutkimuksella ja teknologialla on keskeinen
asema näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Tämän vuoksi olen tyytyväinen Euroopan strategisessa energiateknologiasuunnitelmassa
käynnistettyihin eurooppalaisiin teollisuusaloitteisiin ja kehotan komissiota toteuttamaan
käytännössä muutkin suunnitelman toimenpiteet. Myös kahdeksannessa puiteohjelmassa
innovatiivisten teknologioiden kehittäminen on asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi
energia-alalla. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että rahoitus puhtaan ja kestävän teknologian
tukemiseksi on riittävää. Tämä on ainoa keino, jolla kykenemme säilyttämään
teollisuutemme kilpailukyvyn, edistämään talouskasvua sekä luomaan työpaikkoja.

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Arvoisa puhemies, tänään eniten kuultu sana on
strategia, ja aivan oikeutetusti. Suhtaudummekin myönteisesti komission strategiaan.
Arvoisa komission jäsen, olemme siihen kuitenkin myös hieman pettyneitä, sillä hyvään
strategiaan liittyy järkevä arviointi – toimitusongelmien arviointi ja erityisesti ekologisten
ja myös sosiaalisten ongelmien arviointi – ja tämän strategian perusteella asetetaan
ensisijaiset tavoitteet. Pidän termiä "ensisijaiset tavoitteet" hyvin merkittävänä, sillä se
merkitsee asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Energiatehokkuus on
tärkeysjärjestyksen kärjessä. Olette maininnut tämän, mutta jos pidämme
energiatehokkuutta niin merkittävänä, miksi on niin vaikeaa asettaa tavoitteita, joita
aiomme vaatia jäsenvaltioilta? Tällä on ratkaiseva merkitys. Tiedämme, että se toimii, ja
se on tapa päästä tavoitteisiin. Tämän vuoksi haluan kehottaa arvoisaa komission jäsentä
todella huolehtimaan tästä ensisijaisuudesta sekä todella esittelemään meille valmistelunne
helmikuun huippukokousta varten.
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Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
päätämme tänään energiakehityksen suunnasta vuoteen 2020 asti, mutta ajanjakso on
aivan liian lyhyt. Energialaitosten rakentaminen ja käyttöönotto kestää useita vuosia.
Verkkojen ja sähkövoimaloiden rakentaminenkin vie aikansa. Tällaisten rakennusten
käyttöikä on useita vuosikymmeniä. Tämän vuoksi sijoittajat tarvitsevat suhteellisen vakaat
poliittiset suuntaviivat paljon pidemmälle ajanjaksolle. Jos haluamme saavuttaa
ilmastonmuutosta ja kestävää energiatuotantoa koskevat tavoitteemme, meidän on
kehitettävä poliittinen kehys paljon pidemmälle tulevaisuuteen. Tarvitsemme
strategia-asiakirjan energiakehityksestä ainakin vuoteen 2050 saakka.

Ydinenergiasta on vahvasti tulossa yksi tulevaisuuden energialähteistä, ja haluan tämän
vuoksi korostaa kolmea tehtävää, joiden katson odottavan meitä tämän osalta Euroopan
tasolla. Ensinnäkin meidän on ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin varmistaaksemme
ydinvoimaloiden turvallisen käytöstäpoistamisen ja radioaktiivisen jätteen
loppusijoittamisen saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti.

Toiseksi meidän on varmistettava tehokkain ja avoimin menettelyin, että uudet
sähkövoimalat rakennetaan mahdollisimman korkeiden turvallisuusstandardien mukaisesti.
Pystymme tähän ottamalla käyttöön uusien ydinvoimaloiden hyväksyntää ja suunnittelun
vahvistamista koskevat vähimmäisstandardit. Lisäksi meidän on harkittava uusien
ydinvoimalatyyppien lisensointia yhteisön tasolla. Se auttaisi meitä hyödyntämään
yhdistettyä tietämystä ja auttamaan valtioita, jotka vasta nyt ottavat käyttöön ydinenergiaa
ja joissa itse asiassa on suhteellisen pienet hallintoelimet.

Kolmanneksi meidän on tehtävä ydinenergiaa koskevasta päätöksentekoprosessista entistä
demokraattisempi. Ydinenergia on vain yksi monista mahdollisista energialähteistä, joten
päätöksentekomenettelyjen on oltava samat kuin hiilen, uusiutuvien energialähteiden,
kaasun ja öljyn osalta. Euroopan parlamentille on annettava yhteispäätösvalta.
Euratom-sopimusta ei ole tarpeen tarkistaa, sillä tämä voidaan toteuttaa toimielinten
välisellä sopimuksella.

Adam Gierek (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, energian osuus tuotantokustannuksista
on noin 40 prosenttia, kun työvoiman osuus on tuskin 15 prosenttia, mutta raaka-aineen
hankkiminen energiantuotantoa varten edellyttää sekin energiaa. Tämän vuoksi talouden
kilpailukyky tulee olemaan riippuvainen energiasta. Vaikutuksia maapallon ilmastoon
koskeva oppi ja niin kutsuttu hiiletön talous ovat puppua. Jumiutuminen sitoviin
hiilitavoitteisiin on esimerkki sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuuttomista ehdotuksista,
aivan kuten CCS-teknologian edellyttäminen hiilivoimaloilta – miksei muilta polttoaineilta?
Miksi edistyksen moottori ei ole vaikuttavuus?

Minun on varoitettava energiaköyhyyden luomiseen liittyvästä yhteiskunnallisesta
tyytymättömyydestä. Uusissa jäsenvaltioissa energiamenot muodostavat noin 40 prosenttia
perheen menoista. Minun on myös varoitettava energiavarmuuden heikkenemisestä nyt
esitetyn lainsäädännön johdosta ja erityisesti ilmasto- ja energiapaketin johdosta. Vielä
yksi asia – miksi jäsenvaltiot eivät voi itse päättää kuinka pienentävät omia
hiilidioksidipäästöjään aivan kuten ne päättävät omasta energialähteiden yhdistelmästään?

Lambert van Nistelrooij (PPE).   − (NL) Arvoisa puhemies, Lissabonin uuden sopimuksen
myötä energia-asiat ovat EU:n ja jäsenvaltioiden jaetun vastuun alaa. Toinen energiapaketti,
joka tosiasiassa muodostaa tämän strategian perustan, tarvitsee selvästi lisäyksiä, ja tästä
mietinnössä esitetään hyvä analyysi. Jäsenvaltioiden ja niiden julkisten ja yksityisten
osapuolten on kuitenkin tultava mukaan. Jäsenvaltioiden sisäisistä ja niiden välisistä
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toimenpideohjelmista tulee yhä tärkeämpiä. On asetettu riittävät prosentuaaliset tavoitteet,
niin ilmaston kuin energiankin osalta. Ei ole tarvetta uusiin sitoviin lisätavoitteisiin. Kuten
täällä jo on todettu, merkitystä on täytäntöönpanolla, kansalaisten – kuluttajien – mukaan
ottamisella. Voi olla, että komissionkin on parannettava näiden kansallisten ohjelmien
arviointiaan ja että resurssiemme, mahdollisesti euro-obligaatioiden, on oltava tästä
riippuvaisia. Puheiden ja tekojen välillä on kuitenkin edelleen kuilu. Ensimmäinen kahdesta
keskeisestä seikasta on energiatehokkuus: loistava tilaisuus. Se edistää osaltaan yritystemme
kilpailukykyä sekä työllisyyttä – esimerkiksi asennus- ja rakennusaloilla. Tarkastelkaapa
myös kotimaatanne: Saksassa tämän tuloksena on syntynyt kymmeniätuhansia työpaikkoja.
Toinen painopiste on – kyllä, te sanoitte sen – valtioiden väliset ja sisäiset yhdistävät
infrastruktuurit ja älykkäät verkot. Tässä tarvitaan euro-obligaatioita. Minulla on komission
jäsenelle kysymys. Edistytäänkö euro-obligaatioasiassa joulukuussa? Puhumme uusista
resursseista – me tarvitsemme rahaa – ja toivoisin teidän kertovan meille aiotteko kerätä
rahaa tällä tavalla. Nyt tarvitaan toimia.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin
energiastrategiassa on keskityttävä energiatehokkuuteen, primäärienergian kulutuksen
vähentämiseen ja energiaköyhyyteen sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen
ja unionin energiavarmuuteen. On kuitenkin myös ehdottoman tärkeää yhdistää unionin
energiastrategia teollisuuspolitiikkaan, liikennepolitiikkaan, tutkimus- ja
innovointipolitiikkaan sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevaan politiikkaan.

Kehotamme komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään energiatehokkuuden edellyttämiä
rahoitus- ja verotusvälineitä erityisesti rakennusalalla ja asettamaan energiatehokkuuden
ja älykkään energiaverkon ensisijaiseksi tavoitteeksi tulevassa monivuotisessa
rahoituskehyksessä.

Unionin on kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota itäiseen kumppanuuteen erityisesti
Mustanmeren alueella, jolla on suuri geopoliittinen merkitys energian toimitusvarmuuden
ja energialähteiden monipuolistamisen kannalta.

Kehotamme komissiota ja jäsenvaltioita myös jatkamaan eteläisen kaasulinjan hankkeita,
erityisesti Nabucco-hanketta, joka lisäisi merkittävästi energiatoimitusten varmuutta.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, esittelijä Kolarska-Bobińska ja
komission jäsen Oettinger ansaitsevat kiitokset tästä hyvin merkittävästä työtä. Lissabonin
sopimuksen seurauksena Euroopan unionin energiastrategia perustuu neljään uuteen
pilariin: yhtenäisiin energiamarkkinoihin, toimitusvarmuuteen, energiatehokkuuteen ja
Euroopan energiaverkostojen yhteenliittämiseen.

Uutta energiastrategiaamme laadittaessa meidän on pidettävä mielessä muutama haaste.
Kun fossiilisten polttoaineiden tarjonta asteittain vähenee, voimme lisätä tarjontaa
löytämällä uusia raaka-aineiden etsintäkohteita sekä tutkimus- ja kehittämistoimin.
Euroopan riippuvuus energiasta kasvaa suhteessa sen väestönkasvuun. Vuoteen 2030
mennessä Euroopan on turvattava 65 prosenttia energiatuonnista muista kuin EU:n
lähteistä. Maakaasutarjonnan osalta luku voi olla jopa 80 prosenttia. Meidän on pyrittävä
monipuolistamaan energialähteitämme ja toimitusreittejämme. Myös nykyisin toiminnassa
olevien voimalaitosten kunnostaminen voi olla ratkaisevan tärkeää.

Ei riitä, että osoitetaan huomattavia summia vanhentuneiden voimalaitosten
käytöstäpoistamiseen – meidän on kiinnitettävä huomiota myös niiden säilyttämiseen.
Jäsenvaltioiden on tarkistettava huolellisesti kantansa ydinenergiaan. Meidän on jatkettava
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ponnisteluja ydinenergian kehittämisen alalla, sillä muuten emme voi saavuttaa
ilmastonmuutosta koskevia tavoitteitamme. Suosittelen varovaisuuteen tällä alalla sen
varmistamiseksi, että kunnianhimoiset suunnitelmamme eivät uhkaa teollista tai kaupallista
kilpailukykyämme. Tältä kannalta mietintö on tasapainoinen ja se sisältää realistisesti
saavutettavissa olevia tavoitteita, joten kannatan sitä vahvasti.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat,
kestävän, turvallisen ja saatavilla olevan energian takaaminen on varmasti yksi Euroopan
tulevien vuosien suurimmista haasteista.

Euroopan unionin poliittiset tavoitteet edellyttävät useita toimia, joita ei voida sivuuttaa.
Energian sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen on saavutettavissa vain, jos
kaikki jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti täytäntöön energiapakettiin liittyvän nykyisen
lainsäädännön.

Katson, että jotta voimme täysin saavuttaa strategian tavoitteet, emme voi perääntyä
investoinneista nykyaikaiseen ja älykkääseen infrastruktuuriin, varsinkaan uusiutuvan
energian tutkimuksen ja käytön osalta. Juuri nämä investoinnit ovat sekä taloudellisesti
edullisin ratkaisu EU:n energiariippuvuuden vähentämiseksi että edistävät osaltaan
ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Puhetta johti
varapuhemies  Stavros LAMBRINIDIS

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluan lausua vilpittömät kiitokseni
esittelijälle ja varjoesittelijöille sekä teille, arvoisa komission jäsen Oettinger, sillä se, mitä
olette viime päivien ja viikkojen aikana esitelleet, on ratkaisevan tärkeää Euroopan unionin
kehitykselle. Olen kuitenkin jäsen Van Bremptin, jäsen Turmesin ja muiden tavoin sitä
mieltä, että meidän on edettävä vielä pidemmälle, sillä – jos saan sanoa – kaukonäköinen
ja ympäristön kannalta järkevä energiapolitiikka on väline, jolla käynnistetään vihreä kasvu
ja luodaan vihreitä työpaikkoja.

Keskustelimme tästä jälleen eilen komission puheenjohtajan kanssa. Valitettavasti tästä
on puhuttu hyvin vähän tänään. Meidän on kuitenkin otettava nämä lisäaskeleet. Suuri
osa ympäristöystävälliseen energiapolitiikkaan liittyvistä asioista on edelleen kallista. Kun
kuitenkin tarkastelemme ympäristöhyötyä ja sitä, mitä johtoasema merkitsee Euroopan
teollisuudelle, ymmärrämme, että se on hyvin tärkeää myös työllisyyden kannalta.

Jäsen Reul on oikeassa: me tarvitsemme useita energialähteitä. Ehkä emme niitä kaikkia –
tässä olemme montaa eri mieltä monista asioista. Meidän on kuitenkin tiedettävä mihin
suuntaan edetään energiatehokkuudessa, energiansäästössä ja uusiutuvien energialähteiden
osalta. Ne ovat tulevaisuuteen suuntaavan eurooppalaisen talouden moottoreita.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, energiakysymys on merkittävä
painopisteala, jota ei voida lykätä. On tärkeää, että tulevassa toimintasuunnitelmassa
ajanjaksolle 2011–2020 panostetaan merkittävästi Euroopan unionin yhteisen politiikan
vahvistamiseen.

Tarvitaan tiivistä yhteistyötä, erityisesti energiainfrastruktuurin osalta, sekä riittävää EU:n
rahoitusta. Katson, että julkisen ja EU:n rahoituksen lisäksi sellaisen EU:n strategisen
infrastruktuurin kehittämiseksi, johon liittyy laajentuminen ja yhdentyminen kaikilla
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paikallisilla, alueellisilla ja yhteisön energiamarkkinoilla, meidän on kiinnitettävä enemmän
huomiota yksityiseen sektoriin ja sieltä saataviin investointeihin.

Minusta hyvä tapa tämän saavuttamiseksi on edistää julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuuksia tarjoamalla tarvittavaa poliittista ja hallinnollista tukea, tietyn tason
rahoitusta ja joitakin julkisia takeita. Tämä auttaa meitä saamaan energiapolitiikan
tulevaisuuden kannalta niin ratkaisevaa rahoitusta.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). -    (LV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan
tänään puhua lyhyesti kansalaisten hyvinvoinnista ja saarista. Tavallisesti meillä on
miellyttäviä ajatuksia saarista, niille on hauska matkustaa – on aurinkoa ja lämpöä. Eteläisten
saarien eristyneisyys on jopa hyödyksi saarien asukkaille, koska se houkuttelee matkailijoita,
mutta energian osalta eristyneisyys tai erityisesti saariasema on erityisen haitallista väestölle.
Juuri tätä ei tarvita. Miksikö? Energia-alalla eristyneisyys merkitsee jonkun monopolin
valtaa markkinoilla, ja näille kansalaisille se puolestaan merkitsee sekä epävarmoja
toimituksia että korkeaa hintaa. Mietinnössä esitetään ratkaisu. Infrastruktuuri,
infrastruktuuri, infrastruktuuri. Rakennetaan Euroopan unioniin yhteenliittymät, jotka
yhdistävät meidät kaikki, jotta kansalaiset voivat saada toimitusvarmuuden ja energiaa
kohtuulliseen hintaan. Kiitoksia.

Francesco De Angelis (S&D). -    (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kertoa,
että arvostan tätä päätöslauselmaa, joka on neljältä kannalta erinomainen aikaansaannos.

Ensinnäkin siinä vahvistetaan, että energiatehokkuus ja energian säästöt ovat taloudellisesti
edullisia ensisijaisia tavoitteita Euroopan energiariippuvuuden vähentämiseksi ja
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Toiseksi siinä korostetaan älykästä infrastruktuuria.
Kolmanneksi siinä kehotetaan panemaan nykyinen yhteisön lainsäädäntö täysimääräisesti
täytäntöön. Neljänneksi sillä pyritään energiapolitiikkaan, jolla on vankka ja
johdonmukainen kansainvälinen ulottuvuus.

Lopuksi painotan energiavarmuuden sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovointi-investointien
merkitystä kuluttajien, yritysten ja kansalaisten etujen suojaamiseksi mahdollisimman
hyvin.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, uskon Euroopan unionin
jäsenvaltioiden todella nyt kokevan pahinta päänvaivaa energiasta, ja haluan aluksi todella
kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä siitä, että käytännössä me kaikki, kaikkien
jäsenvaltioiden edustajat, saimme mahdollisuuden esittää omat ehdotuksemme, ja joidenkin
hyvin älykkäiden kompromissien ansiosta saatiin aikaan oikein hyvä asiakirja. Katson
myös, ettei ole niin tärkeää omata kunnianhimoisia suunnitelmia kuin omata todellisia
suunnitelmia, sellaisia, jotka koskevat todellisia infrastruktuureja, yhdysputkia, kansalaisten
todellista mahdollisuutta valita energiantoimittaja, jolta haluavat ostaa energiaa, sekä
tietenkin todellisia markkinahintoja. Katson, että jos onnistumme tässä, olemme saaneet
paljon aikaan. Katson, että tulevaisuudessa meidän on myös paremmin valvottava
jäsenvaltioiden toiveita ja etuja, sillä jos luomme yhteiset energiamarkkinat, nämä edut on
sovitettava yhteen. Arvoisa komission jäsen, haluan myös kiittää teitä siitä, että reagoitte
hyvin nopeasti tiettyjen sopimusten allekirjoittamiseen, ja olen hyvin kiitollinen EU:n
tasolla syvään juurtuneesta solidaarisuusperiaatteesta.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen lukenut mietinnön
oikein huolellisesti, ja kannatan sitä kokonaisuudessaan. Olen kuitenkin jokseenkin
hämmentynyt useista viittauksista hiilen tulevaisuuteen eurooppalaisessa strategiassa,
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erityisesti 52 kohdassa, jossa komissiota kehotetaan antamaan lainsäädäntöä, jolla
helpotetaan hiilivoimaloiden rakentamista.

Yhdysvalloissa käynnistyi useita vuosia sitten poliittinen kansalaisliike, mikä johti
todellisuudessa eräänlaiseen moratorioon hiilivoimaloiden rakentamisessa.
Hiilidioksidipäästöjen lisäksi päätös perustuu tuhkan käsittelyongelmaan, sillä se sisältää
useita myrkyllisiä aineita. Tämän vuoksi tuomitsen täysin hiilivoimaloiden puolustamisen
ja haluan todeta, että niin kutsuttu puhdas hiili on usein enemmänkin mainoslause kuin
todellisuutta.

Kuulin myös joidenkin kollegojen puolustavan ydinenergiaa sekä kustannusten että
turvallisuuden vuoksi. Valitettavasti tällaisesta puhuminen osoittaa, ettei tiedä, mistä puhuu.
On olemassa vaihtoehtoja, ne ovat uusiutuvia ja aitoja, ja Euroopan unionin on suunnattava
tiensä tulevina vuosina niitä kohti.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mietintö tarjoaa joitakin
hyvin mielenkiintoisia seikkoja, koska lähtökohtana se, että Euroopan on laadittava yhteinen
energiapolitiikka, siinä analysoidaan huolellisesti niin menetelmiä kuin aikataulujakin.

Kun itse puhuin puhemies Buzekin järjestämässä Euroopan energiafoorumissa, johon
osallistuivat EU:n 27 jäsenvaltion edustajat sekä Euroopan parlamentti, ilmaisin myönteisen
kantani yhteisestä energiasuunnitelmasta, jolla mahdollistettaisiin yhtäläiset energian
saatavuutta koskevat ehdot yksityisille ihmisille ja yrityksille, millä poistettaisiin nykyisin
toisinaan merkittävät kustannuserot.

Pahoittelen sitä, että välttämättömät viittaukset Euroopan unionin vastuuseen
ilmastonmuutoksen torjunnassa on sisällytetty näin hyvään mietintöön. Siitä aiheesta on
erityisiä asiakirjoja, ja minusta on turhaa, että edelleen lisäämme viittauksia siihen
tyydyttääksemme joitain ympäristöalan ääriliikkeitä.

Omalta osaltamme Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi on mahdollinen vain
maailmanlaajuisessa kontekstissa, jossa kaikki suurimmat taloudet osallistuvat
oikeudellisesti sitovin sopimuksin.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Arvoisa puhemies, haluan onnitella
esittelijää ja esittää kiitokseni komission jäsenelle, joka tarkastelee energiastrategiaa ja
-politiikkaa niin hyväntahtoisesti. Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia
ilmastonmuutosprosessin lieventämiseksi. Ympäristön suojelun kannalta energia voi olla
kumppani, mutta se voi olla myös vihollinen. Olemme Euroopan unionissa riippuvaisia
energiantuotantoon käytettävistä fossiilisista polttoaineista. EU:n energiavarojen huvetessa
olemme yhä riippuvaisempia kolmansista maista, joten on tärkeää sekä kehittää uusiutuvaa
energiaa että investoida energiatehokkuuden lisäämistä koskevaan tutkimukseen. Edellisissä
istunnoissa olemme keskustelleet lisärahan osoittamisesta energia-alalle Euroopan talouden
elvytysohjelmasta. Olisi kenties sopivampaa osoittaa siihen varoja muista Euroopan unionin
rahoitusmekanismeista, jotka on korvamerkitty yleisesti energiatehokkuuteen. Uusiutuva
energia on meille tärkeää niin ilmastonmuutoksen kuin energiavarmuuden vuosi. Joidenkin
jäsenvaltioiden kahdenväliset sopimukset ja hankkeet, kuten Nord Stream -kaasuputki,
aiheuttavat epäluottamusta ympäristöasioiden lisäksi myös yleisen yhteisvastuuperiaatteen
kannalta, joten alalla tarvitaan avoimuutta.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, mielestäni EU:n uusiutuvia energialähteitä
koskevan potentiaalin vahvistaminen on yksi mietinnön keskeisiä tekijöitä. Tämän vuoksi
haluan muistuttaa, että Kaakkois-Romanian Dobrogean alueesta tulee muutaman vuoden
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kuluessa Euroopan suurin tuulipuisto. Näiden 522 turbiinin rakentaminen saatetaan
päätökseen vuonna 2011. Tämän jälkeen Dobrogea voi tuottaa 50 prosenttia kansallisesta
energiankulutuksesta.

Toinen tehokkaiden energiamarkkinoiden keskeinen tekijä on infrastruktuuri. EU:n on
valittava hankkeista ne, jotka osoittautuvat tehokkaiksi ja taloudellisesti tuottoisiksi.
AGRI-yhdysputken, joka on yksi Romanian merkittävimmistä panoksista
energiainfrastruktuurin kehittämiseen, kustannukset ovat matalat ja se tarjoaa vaihtoehdon.

Energialähteiden monipuolistaminen on välttämättömyys myös öljyalalla. P8-putki on
tästä hyvä esimerkki. Romania ja Serbia ovat hiljattain saaneet päätökseen
toteutettavuustutkimuksen putken ensimmäisen osuuden rakentamisesta Constanţan ja
Pancevon välille.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, energialähteiden monipuolistaminen, uusi
energiainfrastruktuuri ja uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen ovat tärkeitä
Euroopan unionin tulevaisuuden energialle. Samalla meidän ei kuitenkaan pidä lakata
käyttämästä myöskään vanhoja energialähteitä, joita voidaan varmasti parantaa
innovatiivisella teknologialla jokaisen jäsenvaltion mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Minulle ja edustamilleni kansalaisille tärkein tekijä on kuitenkin se, että meidän on
säilytettävä kohtuulliset hinnat kaikille kuluttajille sekä säilytettävä alan työpaikat ja luotava
jopa uusia työpaikkoja.

Emme saa päätyä tilanteeseen, jossa Euroopan energiamarkkinoilla on energiaylijäämä,
koska energiaa ei osteta sen korkean hinnan vuoksi.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, uskon, että Lissabonin
sopimuksen voimaantulon jälkeen on itsestään selvää, että Euroopan parlamentti voi antaa
yhä suuremman panoksensa energiapolitiikkaan.

Olen samaa mieltä kaikesta, mitä esittelijä sanoo, ja korostan sitä, että energiapolitiikka
liittyy nykyisin yhä enemmän suorasti tai epäsuorasti niin jäsenvaltioiden kuin unionin
ulkopolitiikkaan yleisesti. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan töitä, infrastruktuuritöitä,
ja että tarvitsemme myös sääntelyä sopimusten täytäntöönpanosta.

Vaadimme nyt selkeitä sopimuksia, avoimuutta ja erityisiä viittauksia uusiutuviin
energialähteisiin. Arvoisa komission jäsen, nyt me kuitenkin tarvitsemme yhteiset
energiamarkkinat. Ne auttaisivat erityisesti unionin pieniä saarivaltioita, koska yksillä
suurilla markkinoilla voimme tarkastella avoimesti merkittäviä energia-asioita.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa komission jäsenelle, että
uudessa energiastrategiaraportissa unohdetaan virtahepo olohuoneessa: öljyhuippu.
Komissio on kuitenkin ainakin havahtunut tähän valtavaan ja välittömään uhkaan. Hetkellä,
jona öljyhuipun merkitys tunnustetaan, suurimmasta osasta tätä oikein hyväntahtoista
mietintöä tulee valitettavasti jätteenpolttolaitoksen polttoainetta.

Nyt paljastuvaa valtavaa energiakuilua ei ole mahdollista täyttää naurettavilla uusiutuvilla
energialähteillä tai liuskehiilellä. Hiili, ydinfuusio – ja pidemmällä ajanjaksolla ydinfuusio
sekä -fissio – ovat ainoat riittävät energialähteet pelastamaan meidät öljyn loppuessa.

Arvoisa komission jäsen, kun tämä nyt on tunnustettu, voimmeko odottaa uutta, vakavaa
lähestymistapaa energiaan? Meidän on luovuttava kaikesta tuulivoimaverkkoja ja maapallon
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lämpenemistä koskevasta hölynpölystä ja keskityttävä todellisiin öljyhuippukriisiä koskeviin
tieteellisiin ratkaisuihin.

Günther Oettinger,    komission jäsen . – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me
käynnistämme nyt keskustelua, ja jos mainitsen muutamia puheenvuorojenne aiheita,
meillä on Euroopan unionissa, jäsenvaltioissa ja myös parlamentissa laaja energialähteiden
yhdistelmä. Olen kuullut puhuttavan kaikesta aina sataprosenttisesti uusiutuvasta energiasta
ydinfuusioon, ydinvoimaan ja hiileen. Tämä tarkoittaa, että vaikea kysymys on:
pääsemmekö yksimielisyyteen pitkän ajanjakson strategiasta. Saadaanko Euroopassa aikaan
konsensus? Jos saadaan, niin millainen konsensus?

Työstämme parhaillaan strategiaa, jonka kolme tavoitetta ovat uusiutuvien energialähteiden
20 prosentin osuus, 20 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys ja 20 prosentin lisäys
tehokkuudessa. Se on tulevan vuosikymmenen strategia. On totta, että tarvitsemme pitkän
ajanjakson strategian. Etenemissuunnitelma, josta esittelemme teille karkean luonnoksen
keväällä, mahdollistaa tämän. Etenemissuunnitelman avulla tarkoituksemme on tarkastella
ensi vuonna teidän ja jäsenvaltioiden kanssa seuraavia 40 vuotta sekä esittää ennusteita
energiavaatimuksista, energialähteiden yhdistelmästä, ympäristötavoitteista sekä
toimitusvarmuudesta neljälle vuosikymmenelle. Tämä ei ole helppoa. Kuvitelkaapa hetken,
että 70-luvulla juuri ennen öljykriisiä, ennen muurin murtumista ja vain muutaman
jäsenvaltion kesken, meidän oli käytettävä kaikki 1970-luvun asiantuntemuksemme
ennustaaksemme vuotta 2010 ja nykyistä energiatilannetta. Arviomme olisivat menneet
täysin pieleen. Tiedämmekö me, minkälaisia teknisiä valmiuksia syntyy seuraavien
40 vuoden aikana? Minkälaisia uusia poliittisia intressejä jäsenvaltioilla tulee olemaan?
´Tästä huolimatta kannatan ajatusta etenemissuunnitelman laatimisesta vuoteen 2050.

Täällä kysyttiin myös, miksi tarvitsemme sitovia päästövähennystavoitteita ja miksi
jäsenvaltiot eivät kykene tähän. Näin yksinkertaisesti päätettiin. Minä kannatan 20 prosentin
vähennystä ja 30 prosentin vähennystä, jos saamme maailmalta muita kumppaneita. Tämä
päätös on parlamentin, johon te kuulutte, ja neuvosto ja minä panemme sitä täytäntöön.
Jos haluatte jotain muuta, kertokaa se minulle. Uskon, että jos tavoitteet eivät olisi sitovia,
jäsenvaltiot eivät yksinkertaisesti noudattaisi niitä. Jos luovumme sitovista tavoitteista,
jäsenvaltiot tekevät vähemmän tai eivät mitään, varsinkin taloudellisesti vaikeassa
tilanteessa.

Myös energiatehokkuus mainittiin. Me laadimme strategiassamme vain tätä koskevat
otsakkeet. Käytännön täytäntöönpanon yksityiskohdat sekä välineet, toimenpiteet ja
rahoitus esitetään keväällä, jolloin meidän on esiteltävä energiatehokkuutta koskeva
strategia, jota parhaillaan käsittelette.

On kysytty sisämarkkinoista. Olkaa hyvät ja luottakaa minuun sekä komission jäsen
Almuniaan. Me huolehdimme täydellisestä yhteensopivuudesta toisen ja kolmannen
sisämarkkinapaketin kanssa, me tarkastelemme perussopimuksen rikkomismenettelyjä
ja teemme kaikkemme sen varmistamiseksi, että seuraavien viiden vuoden aikana saadaan
aikaan kilpailevat ja avoimet kaasun ja sähkön markkinat. Olemme viime viikkojen aikana
neuvoneet jäsenvaltioita – Puolan hallitusta Jamalin osalta, Bulgarian hallitusta South
Streamin osalta ja kaasuntoimituksista Bulgariaan. Itse asiassa jäsenvaltiot eivät aina ole
halukkaita tai kykeneviä itse takaamaan sisämarkkinasääntöjen noudattamista
kahdenvälisissä sopimuksissaan. Kun neuvoamme pyydetään, me autamme, mutta tarvitaan
myös jäsenvaltioiden osallistumista. On myös suuria jäsenvaltioita, joissa sisämarkkinat
eivät toimi. Yksi tällainen maa on aivan lähellä, ja se voi olla jopa maa, jossa nyt olemme.
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Kysynkin Ranskaa edustavilta jäseniltä: oletteko valmiit tekemään kanssani yhteistyötä
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi Ranskassa ja muissa valtioissa? Minä tarvitsen tässä
tukeanne – en kansallisella vaan Euroopan tasolla.

Eteläisen kaasulinjan osalta Nabuccoa, TAP:ia tai ITGI:tä koskeva päätös tehdään uskoakseni
ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaasuinfrastruktuuri edellyttää meiltä kuitenkin
keskustelua siitä, kuinka paljon tulevina vuosikymmeninä tarvitaan kaasua lämmittämiseen
ja sähköntuotantoon. Tällä hetkellä tarve on 500 miljardia kuutiometriä vuodessa.
Tarvitaanko sitä enemmän vai vähemmän? Myös tätä tarkastellaan etenemissuunnitelmassa
vuoteen 2050.

Jäsen Rohde mainitsi esimerkkinä Kiinan. Minusta Kiinaa on aina hyvä käyttää
vertailukohtana, mutta mieluummin ei seurattavana esimerkkinä. Olette oikeassa siinä,
että Kiinassa on investoitu suuresti tuulienergiaan. Se on totta, mutta jätitte mainitsematta
sen, että Kiina ostaa nyt maailman hiilen ja investoi paljon enemmän hiileen. On totta, että
viime vuonna Kiina investoi uusiutuvaan energiaan enemmän kuin Saksa. Kiinassa tuotetun
uusiutuvan energian osuus kuitenkin laskee, sillä ydinvoimaan ja hiileen investoidaan
paljon enemmän. Lisäksi Kiina viittaa ydinvoimaan uusiutuvana energiamuotona. En ole
samaa mieltä asiasta. Näin ollen on tärkeää pitää Kiinaa vertailukohtana, mutta neuvon
vakavasti olemaan pitämättä Kiinaa esimerkkinä, jota meidän olisi seurattava Euroopassa.

Kiitos vielä kerran. Tarvitsen teitä myös yhteisön talousarvion yhteydessä. On vaadittu
enemmän tekoja ja varojen ohjaamista enemmän tutkimukseen ja infrastruktuuriin. Olen
tästä samaa mieltä. Otan vastaan jokaisen euron, jonka minulle annatte, mutta talousarviosta
päättävät neuvosto ja parlamentti. Energiateknologiasuunnitelmasta saamiemme hyvien
kokemusten perusteella, energiatutkimusrahoituksen ja talouden elvytyssuunnitelman
avulla uskon meidän tuottavan hyvän ehdotuksen infrastruktuuriksi ja että te tuette sitä,
jotta seuraavalla vuosikymmenellä osoitetaan riittävää yhteisön rahoitusta lisäarvoineen
asianmukaisiin yhteisön toimiin infrastruktuurin ja tutkimuksen aloilla. Kun pidämme
tämän mielessä, meillä on varmasti riittävät mahdollisuudet rakentavaan yhteistyöhön.

Lena Kolarska-Bobińska,    esittelijä. – (PL) Arvoisa puhemies, kuten voimme todeta,
Euroopan parlamentin keskustelunaiheet ja esitetyt mielipiteet ovat hyvin moninaisia ja
erilaisia. Tämän vuoksi mietintö on tulos kompromissiin pyrkimisestä. Mielestäni se on
erittäin hyvä mietintö, koska olemme saaneet aikaan konsensuksen.

Haluan esittää kiitokseni varjoesittelijöille – jäsen Ulvskogille, jäsen Rohdelle, jäsen
Turmesille, jäsen Szymańskille ja muille – siitä, että muodostimme konsensuksen näin
miellyttävällä tavalla. Haluan myös kiittää jäsen Castillo Veraa yhteistyöstä, avusta ja tuesta,
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän jäsen Tothia avusta, jäsen
Hillmania sekä komission jäsentä ja komission henkilöstöä, jotka vastasivat lukuisiin
kysymyksiini ja ottivat kantaa erilaisiin ajatuksiini.

Brysselissä on nyt käynnissä taistelu hallitustenvälisyyden kannattajien sekä niiden välillä,
jotka haluavat toimia solidaarisuusajatuksen pohjalta. Niin Euroopan parlamentti kuin
komissiokin kohtaavat tarpeen varmistaa, että solidaarisuus kuitenkin voittaa yksittäiset
kansalliset intressit Eurooppa-neuvoston tulevissa kokouksissa. Olemme saavuttaneet
eräänlaisen konsensuksen. Meillä on strategia, ja kuten jäsen Turmes totesi, tarvitaan
täytäntöönpanoa, täytäntöönpanoa ja vielä kerran täytäntöönpanoa sekä puolustautumista
erilaisia erityisintressejä vastaan.

Puhemies.   – (EL) Keskustelu on päättynyt.
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Äänestys toimitetaan huomenna torstaina 25. marraskuuta kello 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen.  –  (PT) Katson tämän uuden energiastrategian olevan
välttämätön, jotta saamme aikaan kilpailukykyisen, kestävän ja varman strategian. Kun
Eurooppa nyt on yhä riippuvaisempi energiantuonnista, minusta on tärkeää, että se säilyttää
energia-asioissa johtoasemansa keskittymällä innovointiin ja teknologiaan. Meidän on
kiinnitettävä jatkuvasti huomiota uusiutuviin energialähteisiin ja lisättävä kilpailua alalla,
jotta energiastrategiamme olisi entistä kestävämpi ja jotta voimme todella panna täytäntöön
energian sisämarkkinat. Näin vähennetään kustannuksia ja lisätään talouden kilpailukykyä
sekä luodaan vaurautta ja uusia työpaikkoja, jotka ovat terveen kauppataseen kannalta
tärkeitä. Olen kotoisin syrjäiseltä alueelta, jossa energiaomavaraisuus on noin 27 prosenttia
ja jossa sitä pyritään nostamaan 75 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Azoreilla on
vahvistettu kunnianhimoisempia erityistavoitteita kuin EU:ssa, ja tulokset on jo tunnustettu
EU:n tasolla. Ne koskevat erityisesti geotermistä energiaa ja niihin on päästy
kunnianhimoisella energiapolitiikalla, joka perustuu alueen sekä parhaiden kansallisten
ja kansainvälisten tutkimuskeskusten väliseen kumppanuuteen. Unionin olisi tarkasteltava
näitä esimerkkejä ja lisättävä tukeaan tutkimuksen, innovoinnin ja hankekehittelyn aloille.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjallinen. – (RO) Meidän on aika puhua aidosta
eurooppalaisesta energiastrategiasta. EU:n energialainsäädännön täytäntöönpanossa on
tällä hetkellä puutteita. Lissabonin sopimuksen määräykset tarjoavat Euroopan unionille
vahvan oikeudellisen kehyksen toimivien energia-alan yhtenäismarkkinoiden kehittämiseen,
jotka takaavat toimitusvarmuuden, kestävyyden, energiaverkkojen yhteenliitännät ja
solidaarisuuden. Tässä yhteydessä uudet jäsenvaltiot, jotka ovat paljon muita
haavoittuvampia ulkoisille katkoksille energiatoimituksissa, tarvitsevat Euroopan unionin
tukea selvitäkseen näistä haasteista.

Lisäksi kehotan teitä säilyttämään mahdollisuuden jäsenvaltioiden tukeen hiilikaivoksille
ainakin vuoteen 2018 saakka. Kapitalistisessa maailmassa kilpailukyvytön on synonyymi
yhteiskunnalliselle vitsaukselle. Meidän on otettava huomioon inhimillinen tekijä ja
ajateltava hiilikaivosten sulkemisen kielteisiä sosioekonomisia vaikutuksia, sillä ne tarjoavat
paljon työpaikkoja, ennen kuin leimaamme kaivoksen kilpailukyvyttömäksi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Mietinnöllä pyritään osaltaan edistämään
uutta energia-alan toimintasuunnitelmaa Eurooppa 2020 -strategian puitteissa. Periaatteessa
uusi suunnitelma voi osoittautua merkittäväksi aloitteeksi, kunhan aiempien suunnitelmien
virheistä ja puutteista otetaan opiksi. On hyödytöntä vaatia juuri sitä lähestymistapaa ja
ehdotuksia, joiden vuoksi olemme jääneet suuresti jälkeen tavoitteista.

Euroopan energiapolitiikan strategiset puutteet, jotka on otettava huomioon, sisältävät
seuraavat seikat.

Energiapolitiikka on asemoitu eräänlaisen ympäristöpolitiikan lisäykseksi, jolla pyritään
viime kädessä avaamaan uusia aloja taloudelliselle keinottelulle tekemällä
kasvihuonekaasupäästöluvista tuottoisia. Energia-ala ansaitsee kuitenkin räätälöidyn
lähestymistavan, joka perustuu erityisten indikaattorien, kuten energiankulutuksen tai
energiavajeen parantamiseen.

Energia-alalla myös luullaan, että panemalla täytäntöön toimivat markkinat, joilla toimii
yksityisiä sijoittajia, kaikki ratkeaa kuin taikaiskusta. On annettu jo kolme
lainsäädäntöpakettia, on käytetty julkisia varoja, eikä meillä vieläkään ole kilpailukykyisiä
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markkinoita, infrastruktuuri-investointeja tai helpommin kuluttajien saatavilla olevaa
energiaa. Tämä merkitsee, että on epäonnistuttu kaikissa asetetuissa tavoitteissa kaikista
näkökohdista.

Väite, jonka mukaan biopolttoaineista koituisi vain etua ympäristölle sekä merkittäviä
kehitysmahdollisuuksia maataloudelle ja teollisuudelle Euroopan valtioissa, on osoittautunut
perättömäksi.

András Gyürk (PPE),    kirjallinen. – (HU) Olen tyytyväinen havaitessani Euroopassa yhä
laajempaa sitoutumista energia-alan yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseen. Tämän osoittaa
osuvasti se, että niin jäsen Kolarska-Bobińskan mietinnössä kuin Euroopan komission
viimeisimmässä energiastrategiassa ja infrastruktuuria koskevissa ensisijaisissa tavoitteissa
vaaditaan rakenteellisia muutoksia. Me kaikki alamme vihdoin ymmärtää, että näkyvä
menestys edellyttää merkittäviä investointeja, konkreettisia toimintasuunnitelmia ja
hallinnollisten taakkojen poistamista. Tämä on ainoa vaihtoehto, jotta kaikki jäsenvaltiot
voivat saavuttaa Lissabonin sopimuksen merkittävät tavoitteet: yhtenäismarkkinat,
toimitusvarmuuden, energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden yleistymisen.

Minusta on hyvin tärkeä askel eteenpäin, että edellä mainituissa asiakirjoissa katsotaan
Keski- ja Itä-Euroopan energia-alan kehittämispyrkimykset kiireelliseksi painopisteeksi.
Viime vuoden kaasukriisi teki myös lännen valtioille selväksi sen, että jäsenvaltiot
alueellamme ovat voimakkaasti riippuvaisia yhdestä ainoasta kaasulähteestä ja että
yhtenäismarkkinat eivät toimi täällä. Euroopassa on ymmärretty, että vaihtoehtoisten
kaasulähteiden saatavuus, pohjoisen ja etelän välisen kaasureitin luominen ja eristyneiden
markkinoiden lakkauttaminen lisäävät alueen toimitusvarmuutta sen lisäksi, että kyse on
merkittävästä askeleesta kohti yhtenäismarkkinoiden toteutumista.

Samalla myös sähköverkkojen ja öljyputkien alueellisten yhteenliitäntöjen vahvistaminen
lisäävät alueemme joustavuutta. Sitoutumisen aste ei kuitenkaan lopu pelkän strategian
laatimiseen. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että yhtenäismarkkinoiden tehokkaan
toteuttamisen edellyttämät rakennemuutokset pannaan pian täytäntöön ja että saamme
aikaan nopean ja avoimen lupamenettelyn, kehitämme alueellisia aloitteita ja tarjoamme
pääsyn uusiin rahoitusvälineisiin.

Tunne Kelam (PPE)  , kirjallinen . – (EN) Useiden energiatoimituksia koskevien
dramaattisten kokemusten jälkeen on tullut selväksi, että energia on EU:n turvallisuuden
kannalta keskeinen ala. Energia-alan pitkän ajanjakson strategisen näkemyksen tarve on
ilmeinen. Ehdotettu uusi energiastrategia pyrkii täyttämään tämän tarpeen. Ensinnäkin
Euroopassa tarvitaan yhtenäiset ja yhdenmukaiset energia-alan sisämarkkinat, joiden on
yhdistettävä toisiinsa erilaisia energiaverkkoja. Tämä on EU:n vakauden ja turvallisuuden
kannalta aivan ensisijainen tavoite. EU:ssa on edelleen eristyneitä alueita, jotka ovat lähes
sataprosenttisesti riippuvaisia ulkoisista energiatoimituksista. Tuontikaasun osalta tämä
koskee kolmea Baltian jäsenvaltiota. Ne ovat riippuvaisia Venäjän tuontikaasusta, ja
Moskova käyttää tätä aseena ulkopolitiikassaan. Tämän tuloksena Baltian maat, Venäjän
rajanaapurit, maksavat samasta venäläisestä kaasusta 30 prosenttia enemmän. Uudessa
Itämeren strategiassa olisi pyrittävä kehittämään yhdennettyjä verkkoja Itämeren ympärille.
Minä kannatan suuremman talousarvio-osuuden osoittamista yhteiseen energiapolitiikkaan.
Nykyaikaisten ja tehokkaiden energiainfrastruktuurien kehittäminen edellyttää kiireellisiä
investointeja. Energiatehokkuuden vahvistaminen merkitsee lisää investointeja
tutkimukseen ja kehittämiseen sekä uuteen energiateknologiaan.
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Marian-Jean Marinescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Ehdotetussa energiastrategiassa on
edistettävä pitkällä ajanjaksolla energialähteiden monipuolista yhdistelmää, joka uusiutuvien
energialähteiden lisäksi käsittää myös ydinenergian. Strategian ei kuitenkaan ole mahdollista
onnistua, jos siirtoverkkoa ei vahvisteta niin, että se tukee markkinoiden yhdentymistä ja
laaja-alaisen kestävän energiantuotannon kehittämistä.

Myös yhteenliitäntöjen ja yhteyksien vahvistaminen kolmansien maiden kanssa on hyvin
tärkeää. Jakeluverkkoja on laajennettava ja nykyaikaistettava kiireesti, jotta niihin voidaan
yhdistää yhä suurempi määrä erilaisia tuotantoja. Sanomattakin on selvää, että
markkinoiden yhdentäminen edellyttää myös nykyisin toiminnassa olevien verkkojen
entistä parempaa hyödyntämistä siten, että yhdenmukaistetaan markkinoiden rakennetta
yli rajojen ja kehitetään yhteisiä eurooppalaisia malleja yhteenliitäntöjen hallinnoimiseksi.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä tärkeää on myös EU:n älykkään verkon rakentaminen,
jossa hallinnointi, jakelu ja mittaaminen ovat mahdollisia reaaliaikaisesti kaikissa eri
tuotanto- ja kulutusmalleissa, jotta voidaan taata tulevan sähköjärjestelmän turvallinen ja
tehokas toiminta.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Olen tyytyväinen mietintöön ja
erityisesti viittauksiin bioenergia-alan potentiaalin kehittämiseen. Tämän alan potentiaali
Euroopassa on rajaton. Yksi tämän kannalta merkityksellinen seikka on, että joissakin
jäsenvaltioissa valtava määrä maatalousmaata jää viljelemättä vuosittain. Tätä hylättyä
maata voitaisiin käyttää myös uusiutuvien energialähteiden osalta. Romanian tilanne,
jonka tunnen parhaiten, tarjoaa tästä selvän esimerkin: noin kolme miljoonaa hehtaaria
maata jää viljelemättä, ja alueella menee hukkaan noin 187 teravattia sähköä tunnissa.
Katson, että tätä asiaa on tarkasteltava keskustelussa yhteisen maatalouspolitiikan
tulevaisuudesta. Komissiolle esitetty pyyntö ehdottaa toimintapuitteita ja tukea entistä
enemmän toisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöönoton edistämistä Euroopassa on
ajankohtainen, ja toivon, että se hyväksytään EU:ssa.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjallinen. – (PL) Energian saanti on nykyään yksi
maailman suurimmista haasteista. Kauan sitten Euroopan unioni tuki politiikkaa, jossa
energiaa saatiin käyttämällä matalapäästöistä teknologiaa. Se, että esittelijä tunnustaa
tämän ajatuksen strategiseksi tavoitteeksi, ei ole yllätys ja kannatan sitä. Toinen strateginen
tavoite – energiavarmuuden takaaminen kaikissa jäsenvaltioissa – saa myös täyden tukeni.
Esittelijä yhdistää tämän tavoitteen vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavaan talouteen. Asia
on Puolalle erityisen merkittävä. Ei ole mikään salaisuus, että Puolan energiavarmuus
perustuu hiileen. Jotta tämä tavoite voidaan todella saavuttaa, on siis tärkeää saada EU:lta
voimakasta taloudellista tukea. Puolassa – ja monessa muussa jäsenvaltiossa – tunnustetaan
tarve rakentaa vähäpäästöistä taloutta, mutta tätä tavoitetta ei kuitenkaan kyetä
saavuttamaan ilman yhteisön tukea. Lopuksi haluan ilmaista kiitollisuuteni siitä, että
esittelijä tunnustaa tarpeen varmistaa kansalaisten energian saanti kohtuulliseen hintaan
yhdeksi Euroopan uuden energiastrategian strategiseksi tavoitteeksi. Hyväksyen Euroopan
uuden energiastrategian kolme merkittävintä strategista tavoitetta haluan ilmaista
painokkaan tukeni päätöslauselmalle asiakirjasta "Kohti uutta Euroopan energiastrategiaa
kaudelle 2011–2020".

Indrek Tarand (Verts/ALE),    kirjallinen. – (SV) Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on
jälleen tänään mahdollisuus keskustella aktiivisesti parlamentissa energiavarmuudesta.
Tästä ei saa olla väärinkäsityksiä – asia on aivan yhtä arkaluontoinen kuin kaasu. Koko
EU:n riippuvuus tiettyjen kolmansien maiden energiatarjonnasta on lisääntynyt viime
vuosina. Tähän liittyy markkinoita koskeva riski, ei pelkästään taloudellisesta näkökulmasta,
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vaan myös demokraattisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien vajeena ja sellaisten yritysten
osallistumisena, joilta puuttuu hyvät yritystoiminnan mallit. Meidän on valitettavasti
todettava, että jäsen Kolarska-Bobińskan mietinnöstä, joka on erinomainen, keskustellaan
ja äänestetään hieman liian myöhään. Euroopan komissio esitti energiastrategiansa
ajanjaksolle 2011–2020 jo 10. marraskuuta, joten siihen on todennäköisesti liian myöhäistä
vaikuttaa. Parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan. Lisään tämän vuoksi tänään
esitettyihin seikkoihin sen, että Ranska on päättänyt myydä Venäjälle Mistral-luokan
sota-aluksen. Oletamme sen pahoittelevan vilpittömästi päätöstään.

Zbigniew Ziobro (ECR),    kirjallinen. – (PL) Nyt esitetystä päätöslauselmaesityksestä
puuttuu edelleen selkeät viittaukset kahteen merkittävään seikkaan. Näistä ensimmäinen
on Euroopan unionin talousarviosta annettava taloudellinen tuki vaihtoehtoisten
polttoaineiden, kuten liuskekaasun, etsintään. Liuskekaasun käyttö on nyt antanut
Yhdysvalloille mahdollisuuden taata riippumattomuutensa energiatoimituksista. Tutkijat
ja geologit raportoivat, että myös Euroopan unionissa on ilmeisesti vastaavanlainen
mahdollisuus energiaomavaraisuuteen. Minusta on tärkeää muuttaa unionin tätä koskevaa
politiikkaa siten, että se tukee liuskekaasun etsintää ja käyttöä. On myös tärkeää varmistaa
taloudellinen tuki laitoksille, jotka osallistuvat teknologian kehittämiseen liuskekaasun
louhimiseksi ja kuljettamiseksi – myös hiilidioksidin käyttämiseksi liuskeen leikkaamisessa.
Toinen seikka on selkeän viittauksen puuttuminen polttoaineen välittämistä koskeviin
hankkeisiin tehtävistä investoinneista. Tämä on toinen asiakirja, joka ei ole yhteydessä
strategiaan. Euroopan parlamentin on lopultakin nimettävä energiahankkeet, jotka ovat
sen turvallisuuden kannalta tärkeitä, ja niiden rahoitustavat. Sekä itäisessä kumppanuudessa
että Mustanmeren synergiaohjelmassa annetuista julkilausumista huolimatta Nabuccon
kaasuputken, jonka on määrä yhdistää Aasian varannot eurooppalaisiin käyttäjiin,
rakentamista lykätään edelleen. Strategiassa ei myöskään viitata mahdollisuuteen käyttää
Afrikan tai arktisten alueiden varantoja. Viimeinen seikka, joka on sivuutettu, on selkeän
selityksen antaminen termille Euroopan unionin energiavarmuus. Mitä se itse asiassa
tarkoittaa? Onko sillä tarkoitus viitata koko unioniin vai jonkin asteiseen
toimitusvarmuuteen yksittäisissä jäsenvaltioissa, joista Euroopan unioni nyt muodostuu?

14. Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen (29. marraskuuta–10. joulukuuta 2010)
valmistelut (keskustelu)

Puhemies.   – (EL) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat
Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen valmisteluista.

Joke Schauvliege,    neuvoston puheenjohtaja. – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin
jäsenet, Euroopan unioni päätti pian Kööpenhaminan konferenssin jälkeen edetä
vastaisuudessa asteittaisen ja pragmaattisen lähestymistavan avulla. Kaikki tai ei mitään
-lähestymistapaan ei enää voida keskittyä. On koottava vaiheittain palikat vuoden 2012
jälkeistä kehystä varten. Havaitsemme, että neuvottelut kunnianhimoisen järjestelemän
luomisesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuodesta 2012 eteenpäin ovat edistyneet
hyvin hitaasti. Osanottajien näkemykset poikkeavat hyvin suuresti toisistaan, mikä kävi
selvästi ilmi aivan hiljattain viimeisimmällä virallisella neuvottelukierroksella Tianjinissa,
jossa edistyminen oli hyvin vähäistä.

Arvoisat parlamentin jäsenet, tätä taustaa vasten ympäristöneuvosto ja Eurooppa-neuvosto
viimeistelivät Euroopan unionin kannan Cancúnin konferenssiin. Muiden toimielinten
kannat ja luonnollisesti teidänkin päätöslauselmaesityksenne otettiin huomioon tässä
prosessissa. On jo todettu, ettei Cancúnissa saada aikaan oikeudellisesti sitovaa kehystä
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vuodesta 2012 eteenpäin. Koska Cancúnin toimenpidepaketin sisältö ei vielä ole selvillä,
Euroopan unionin kannassa, joka tarjoaa eurooppalaisille neuvottelijoille tarvittavaa
joustoa, esitetään erilaisia tekijöitä. Joka tapauksessa on selvää, että Cancúnin
toimenpidepaketin on oltava tasapainoinen, mikä merkitsee sitä, että sen on sisällettävä
tekijät, jotka mahdollistavat sekä kehitysmaiden että teollisuusmaiden osallistumisen.
Mitkä siis ovat EU:n kannan päätekijät?

Ensinnäkin on päästävä tasapainoiseen tulokseen; on tasapainotettava neuvotteluvaltuudet
toisaalta Kioton pöytäkirjan ja yleissopimuksen ja toisaalta puitteiden mukaisesti.

Toiseksi on toista Kioton mukaista velvoitekautta koskevat edellytykset.

Kolmanneksi on Balin toimintasuunnitelman oleelliset osat, erityisesti yhteinen näkemys,
hillitsemistoimet, sopeutuminen, teknologia ja rahoitus. EU säilyttää näkemyksensä, jonka
mukaan paras tapa muovata vuoden 2012 jälkeisiä puitteita on yhtenäinen oikeudellisesti
sitova väline. Koska tämä kanta viime vuonna herätti paljon väärinkäsityksiä ja koska kyse
on hyvin merkittävistä kansainvälisistä neuvotteluista, EU aikoo omaksua joustavan
asenteen: toista velvoitekautta tarkastellaan joustavasti, mutta vain tiettyjen edellytysten
täyttyessä. Mitkä ovat nämä edellytykset? Kaikkien suurten talouksien on osallistuttava
vuoden 2013 jälkeisiin puitteisiin. Puitteiden on oltava kunnianhimoiset ja tehokkaat, on
taattava tinkimättömyys ympäristötavoitteiden osalta ja on edistyttävä nykyisten
markkinamekanismien uudistamisessa sekä uusien mekanismien käyttöönotossa. Lisäksi
teollisuusmaiden on osoitettava, että ne todellakin täyttävät rahoitussitoumuksensa,
erityisesti nopeasti saatavan rahoituksen osalta. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat
esittäneet ensimmäisen perusteellisen ja avoimen raportin näiden rahoitussitoumusten
täytäntöönpanosta, ja niiden osuus on 2,2 miljardia euroa vuoteen 2010 mennessä. Toivon
raportin palauttavan luottamuksen osapuolten välille.

Puheenjohtajavaltio Belgia katsoo, että tarvitaan kouriintuntuvia erityistoimenpiteitä
osapuolten odotusten täyttämiseksi sekä luottamuksen palauttamiseksi monenväliseen
menettelyyn Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutossopimuksen puitteissa. Teemme
kaikkemme edistääksemme osaltamme Euroopan unionin tavoitteiden saavuttamista.
Tässä luotamme myös teihin, kuten aina, arvoisat parlamentin jäsenet, tämän viestin
levittämiseksi ja tietysti sen vahvistamiseksi.

Connie Hedegaard,    komission jäsen  .  – (EN) Arvoisa puhemies, olen tietysti paljolti
samaa mieltä siitä, mitä kuulimme puheenjohtajavaltio Belgialta. Odotan myös yhteistyötä
kanssanne Cancúnissa. On selvää, että sitä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, johon EU oli
valmis viime vuonna ja johon olemme edelleen valmiita, ei valitettavasti saada aikaan
Cancúnissa – tämä ei johdu meistä, vaan siitä, että muut eivät ole siihen valmiita. On totta,
että tavoittelemme tasapainoista pakettia, mutta myös merkittävää ja kunnianhimoista
pakettia.

Itse asiassa esitimme ensimmäisinä tämän vuoden helmi-maaliskuussa ajatuksen
vaiheittaisen lähestymistavan noudattamisesta Kööpenhaminan sopimuksen pohjalta
turvataksemme asian edistymisen nyt Cancúnissa. Vaikka vaikuttaakin siltä, että
yksimielisesti toivotaan tasapainoista pakettia Cancúnista, on kuitenkin helppo todeta,
että sitä kaikki osapuolet haluavat. On vaikeampaa päästä yksimielisyyteen siitä, mitä se
sitten tarkoittaa.

Mikä on merkittävä ja tasapainoinen paketti? Sanoisin, että eurooppalaisesta näkökulmasta
on selvää, että me korostamme lievennyssitoumusten ankkuroimistarvetta, vahvistetun
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mittaus-, raportointi- ja todennusjärjestelmän käyttöönottoa ja hiilimarkkinoiden
edistämistä. Tarvitaan tietenkin myös päätökset REDD+-ohjelmasta, mukautumisesta,
teknologiasta, rahoituksesta ja valmiuksien kehittämisestä. Kaikkien näiden osatekijöiden
on sisällyttävä pakettiin, jonka katsomme tasapainoiseksi.

Haluan korostaa yhtä seikkaa, sitä että meidän on Euroopan unionissa tehtävä selväksi
edellytyksemme toiselle Kioton pöytäkirjan mukaiselle velvoitekaudelle. Meidän on
käytettävä näitä edellytyksiä nostaaksemme kunnianhimoisten tavoitteiden tasoa ja
saadaksemme muut vauhtiin. Mahdolliseen toiseen velvoitekauteen liitetyt edellytykset
ovat hyvin tärkeitä ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden osalta ja tulevan
ilmastojärjestelmän tavoitteiden osalta. EU ei yksinään ole toisella sitoumuskaudella riittävä
eikä uskottava. Meidän on siis pidettävä kiinni edellytyksistämme, jotta saamme
kumppaneiltamme myönteisiä vastauksia. Minun on todettava, että selkeä vaikutelmani
on – myös sopimuspuolten konferenssia edeltävältä ajalta – että argumenttimme tässä
asiassa tunnustetaan yhä laajemmin.

Nyt tarkasteltavana olevassa päätöslauselmaesityksessä tarkastellaan kaikkia juuri
mainitsemiani aloja. Komissio on hyvin kiitollinen parlamentin tarjoamista neuvoista,
vaikka kaikkea ei voidakaan ottaa mukaan.

Annan yhden esimerkin: jotkut ehdottavat, että tavoitteemme olisi muu kuin kahden asteen
tavoite. Ensisijainen tavoitteemme Cancúnissa ei ole avata uudelleen Kööpenhaminan
sopimusta eikä alkaa perääntyä siitä, mitä meillä jo on.

Käytän tilaisuutta hyväkseni myös korostaakseni, että EU:n on täytettävä omat nopeat
sitoumuksemme Kööpenhaminasta. Voin rehellisesti kertoa teille: olemme lähes täyttäneet
ne. Tarvitsemme kuitenkin vielä 200 miljoonaa euroa jäsenvaltioilta, jotta pääsemme
täsmälleen siihen, mitä lupasimme Kööpenhaminassa. Uskoakseni ymmärrätte, mikä ero
on siinä, että voimme todeta Euroopan unionin puolesta Cancúnissa "olemme tehneet
tehtävämme" tai todeta "olemme lähes valmiita". Minusta meidän on todellakin käytettävä
viimeiset päivät ennen Cancúnia pyrkien täyttämään kaikki se, mihin Kööpenhaminassa
sitouduimme.

En ole maininnut tavoitteita, ei siksi, etteivätkö ne olisi tärkeitä, sillä ne todellakin ovat, ja
kuten viime vuonnakin EU toteaisi, että olemme edelleen valmiita etenemään 30 prosenttiin,
jos muutkin täyttävät sitoumuksensa. Tämä ei ole muuttunut. Jos tavoitteista ei nyt puhuta
enempää, katson, että se johtuu siitä, että monet kumppanit eivät ole valmiita – syistä,
jotka te tiedätte – keskustelemaan tavoitteista Cancúnissa. Minusta nyt on tärkeää
ankkuroida Kööpenhaminan sopimuksen sitoumukset viralliseen tekstiin. Siitä voimme
alkaa parantaa asioita.

Minun on kuitenkin myös sanottava, että olipa Cancúnin tulos mikä tahansa, on tärkeää,
että meillä on myös Cancúnin jälkeen älykästä ilmastopolitiikkaa kunnianhimoisine
tavoitteineen samalla kun tarkastelemme energia-alan haasteitamme, kuten juuri
keskustelitte. Me voimme vaatia innovaatioita ja uusia työpaikkoja ja asettaa
kunnianhimoisia tavoitteita.

Viimeinen aiheeni on, että me teemme – luonnollisesti – työtä varmistaaksemme Lissabonin
sopimuksen täytäntöönpanon, ja voin vakuuttaa teille, että tiedotamme asioista parlamentin
valtuuskunnalle neuvottelujen jokaisessa vaiheessa. Parlamentin valtuuskunnalle tiedotetaan
tietenkin asioista päivittäin, ja pyrimme tekemään hyvin tiivistä yhteistyötä.
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Kannatamme vahvasti päätöslauselmaesityksessä ilmaistua tukea sen varmistamiselle, että
EU puhuu yhdellä äänellä. Minusta tämä on yksi Cancúnin suurimmista haasteista: kuka
Euroopan unionin puolesta puhuukin, kumppanimme Euroopan ulkopuolella voivat olla
varmoja siitä, että edessä ovat samat ensisijaiset tavoitteet ja samanlaiset viestit. Se on paras
tapa saada ensisijaiset tavoitteemme kuulluiksi.

Karl-Heinz Florenz,    PPE-ryhmän puolesta . – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston
puheenjohtaja Schauvliege, arvoisa komission jäsen, jos me jotain voimme ottaa opiksemme
Kööpenhaminasta, jossa te, arvoisa komission jäsen toimitte puheenjohtajana, se on, että
Euroopan unionin on puhuttava vastaisuudessa yhdellä äänellä tällaisissa konferensseissa.
Meillä voi olla erilaisia mielipiteitä parista seikasta, mutta jos me eurooppalaiset puhumme
eri tavoin, meitä ei pidetä uskottavina, ja jos emme ole uskottavia, muut eivät noudata
esimerkkiämme. Miksi heidän pitäisikään? On siis oikein, että pitäydymme liittokansleri
Merkelin johdolla päättämissämme luvuissa, joiden pohjalta neuvottelemme. Olen
kanssanne samaa mieltä siitä, että kunnianhimoisia kahden asteen tavoitteita ei nyt pidä
vakavasti kyseenalaistaa ja harkita merkittävästi pienempää lukua, sillä tämä tekisi
tavoitteiden saavuttamisesta paljon vaikeampaa ja ihmiset karttelisivat meitä.

Olen hyvin huolissani siitä, että me vaarannamme teollis- ja tekijänoikeutemme.
Teollisuutemme investoi rahaa ja työvoimaa kehittämiseen. Jos me nyt höllennämme aitaa
teollis- ja tekijänoikeuksien ympärillä kaikkine siihen jäävine aukkoineen, menetämme
arvokkaita tekijöitä, nimittäin teollis- ja tekijänoikeudet. Kannatan täysin teknologian
siirtoa, mutta yritystemme on myös ymmärrettävä siihen investoimisen hyöty, joten teollis-
ja tekijänoikeuksia ei pidä vesittää.

Mitä tulee sitoumuksiin, minäkin haluan vaatia vakavia sitoumuksia kumppaneiltamme
ympäri maailmaa. Niiden on kuitenkin oltava uskottavia ja niiden on oltava näiden
valtioiden täytettävissä. Muutoin ne tekevät täysin päinvastoin kuin mitä haluamme, toisin
sanoen ne etääntyvät meistä. Tämän vuoksi uskottavasti esiintyminen Cancúnissa on
tärkeää. Suuret päätökset tehdään sitten myöhemmin Johannesburgissa, mutta meidän
on valmisteltava niille tietä Cancúnissa. Olen ammatiltani maanviljelijä. Jos maata ei ole
muokattu kunnolla, ei saada satoa. Keskittykäämme maan hyvään muokkaukseen.

Marita Ulvskog,    S&D ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, meillä oli hyvin suuria
odotuksia ennen Kööpenhaminan huippukokousta. Tulos ei ollut häävi. Päivänä, jona
lähdimme Kööpenhaminasta, satoi rankasti lunta, ja kokoustiloissa oli hyvin kylmä.
Lämpötila ei jäähtynyt pelkästään Kööpenhaminassa, vaan koko ympäristökeskustelussa.
Voidaan sanoa, että lämpötila on laskenut edelleen poliittisella esityslistalla siitä, mikä se
oli ennen Kööpenhaminaa. Tämä on valitettavaa, mutta totuus on, että meidän tehtävämme
on varmistaa parempien tulosten aikaansaaminen Cancúnin huippukokouksessa sekä
tarkastella ja parantaa Kööpenhaminan tuloksia. Kuinka me aiomme sen tehdä? Me teemme
sen Euroopan edustajina, ottamalla johtoaseman. Juuri tätä YK:n ilmastojohtaja Christina
Figueres pyysi puhuessaan videokonferenssissa niiden Euroopan parlamentin jäsenten
kanssa, jotka lähtevät Cancún. Meidän on osoitettava johtotaitoa, ja me teemme sen muun
muassa panemalla tosiasiassa täytäntöön kaiken sen, mitä lupasimme Kööpenhaminassa
– ei lähes kaikkea vaan aivan kaiken.

Sitten meidän on tietenkin varmistettava, että saamme lisää ihmisiä mukaan. Metsäkadosta
ja teknologian siirrosta tehtävien muiden yksittäisten päätösten lisäksi Cancúnissa on
edettäessä kohti seuraavaa Kioton sopimuksen mukaista velvoitekautta, valmisteltava tällä
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tavalla tietä kansainväliselle ilmastosopimukselle vuonna 2011. Minusta meidän ei pidä
lähteä Cancúniin liian vähäisin odotuksin.

Chris Davies,    ALDE-ryhmän puolesta . – (EN) Arvoisa puhemies, tällä hetkellä ei ole
juurikaan havaittavissa innokkuutta puuttua maapallon lämpenemiseen, pikemminkin
laajalle levinnyttä skeptisyyttä. Vuoden alussa me näimme maassa lunta, ja kuitenkin kun
lukuja tarkastellaan, tämän vuoden kuusi ensimmäistä kuukautta olivat kaikkien aikojen
lämpimimmät koko maailmassa. Tämä on yksinkertainen tosiasia.

Minä haluan kansainvälisen sopimuksen voimaan mahdollisimman pian, mutta minulla
on huoleni tällaisen sopimuksen luonteesta. Minusta erottelu teollisuus- ja kehitysmaihin
on outoa. Pohdin kuinka kauan menee siihen, että jotkut kehitysmaat ohittavat köyhimmät
Euroopan valtiot. Tarkastelen ilmastonmuutoskonferensseja, innokkuutta, jolla
Saudi-Arabia kannattaa hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sisällyttämistä puhtaan
kehityksen mekanismiin. Saudi-Arabia voi varmasti investoida hieman omia rahojaan
tällaiseen asiaan. Miksi meidän pitäisi osaltamme edistää sitä?

Olen huolissani siitä, että Euroopan unioni jää jälkeen muutosvauhdista, ja katson, että
ilmastonmuutosaloitteet sekä valmiutemme puuttua maapallon lämpenemiseen tarjoavat
suuria mahdollisuuksia. Kiina suunnittelee hiili-intensiteettinsä vähentämistä 45 prosentilla
seuraavan vuosikymmenen aikana. Se merkitsee investointeja vanhat voimalat korvaaviin
uusiin voimaloihin. Se merkitsee energiatehokkuuden parantamista. Todellinen ongelma
tässä on se, että jos emme nyt pysty kilpailemaan kiinalaisten kanssa, kuinka voimme
kilpailla entistä energiatehokkaamman Kiinan kanssa tulevina vuosina?

Haluan meidän kiristävän tavoitteitamme. Haluan meidän etenevän 20 prosentista
30 prosenttiin. Haluan, että hiilen hinta nousee, jotta voimme edistää matalahiilisiä
investointeja tulevaisuudessa. Toivoisin olevani vakuuttuneempi siitä, että komissiossa
ollaan samaa mieltä siitä, että tätä on todella tarkasteltava ja näin tehtävä. Minusta vain
tuntuu, ettei näin tapahdu tällä hetkellä. Tunnen komission jäsenen innokkuuden tätä
aihetta kohtaan. En ole varma siitä, että hänellä on kollegion täysi tuki. Ehkä tarvitsemmekin
varasuunnitelman?

Me tarvitsemme varasuunnitelman, ja sen on oltava energiatehokkuuden edistäminen.
Kuulimme muutama minuutti sitten komission jäsen Oettingerin suunnitelmista esittää
lainsäädäntöä uutena vuotena. Lainsäädännön on oltava kunnianhimoista. Meidän on
pelastettava resurssimme. Meistä on tultava kilpailukykyisempiä.

Yannick Jadot,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, hyvät kollegat, olisin voinut rajata puheenvuoroni ja pelkästään palauttaa mieleen
tämän kesän kuvat Venäjältä tai Etelä-Aasiasta muistuttaakseni teitä ehdottomasta tarpeesta
torjua ilmastonmuutosta ja, koska puhumme Euroopasta, edistyä välittömästi tai
mahdollisimman pian 30 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä
kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Tällä hetkellä ilman muutoksia olemme saavuttamassa
19 prosenttia. Olemme käytännössä jo saavuttaneet itsellemme asettamamme tavoitteen,
joten emme enää voi puhua Euroopan kunnianhimosta, jos puhumme 20 prosentista.

Itse en ole hiilimarkkinoiden varsinainen ihailija, mutta jos tyydymme 20 prosenttiin,
voimme olla varmoja, että kohtelemme hiilimarkkinoita uhanalaisena lajina emmekä
ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun välineenä. Siirtyminen 30 prosenttiin voisi tuoda
eurooppalaisiin talousarvioihin kahdeksan miljardia euroa kiintiöhuutokaupassa. Me
tiedämme, että 30 prosenttia on mahdollinen. Erityisesti sitova 20 prosentin
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energiatehokkuustavoite voisi tuoda miljoona työpaikkaa Eurooppaan. Tämä merkitsee
tuhannen euron säästöä eurooppalaista kotitaloutta kohden, ja koska komission jäsen
Oettinger mainitsi Nabuccon, se vastaisi 15 Nabuccoa.

Kuolevatko eurooppalaiset yritykset, jos siirrymme 30 prosenttiin? Selvästikään eivät.
Kaikki tutkimukset osoittavat tämän. Vaikutusta on joihinkin riskialoihin, mutta tähän on
keinonsa, ja tähän mennessä häviämisuhan kohteena olevat alat Euroopassa ovat ne, jotka
ovat olleet Euroopan energiapolitiikan edunsaajia. Ne ovat saaneet miljardeja euroja
Euroopan ilmastopolitiikan ansiosta.

Siirtyminen 30 prosenttiin merkitsisi selkeästi niiden myötäilemistä, jotka saavat aikaan
muutosta, jotka tekevät huomispäivän maailmaa. Haluan myös mainita joitain lukuja.
Ernst & Youngin vuoden 2010 barometrin mukaan Kiina ja Yhdysvallat ovat
houkuttelevimmat valtiot uusiutuvan energian kehittämiselle. Hiljattain julkistetun
tutkimuksen mukaan vain kolme maailman johtavista 50:stä vihreän teknologian yrityksestä
sijaitsee Euroopassa, loput ovat Aasiassa tai Yhdysvalloissa.

On siis aivan ehdottoman tärkeää edetä 30 prosenttiin, ja lopuksi toistan sen, mitä Barack
Obama on sanonut, nimittäin että voimme luovuttaa tulevaisuuden työpaikat
kilpailijoillemme tai voimme tarttua vuosisadan tilaisuuteen, kuten he ovat jo alkaneet
tehdä. Hän sanoi, että tulevaisuuden energian alalla pioneerivaltio tulee olemaan 2000-luvun
pioneerivaltio. Hän hävisi vaalit. Meidän on otettava tämä johtoasema energiasuuntauksen
muuttamisessa ja uudessa taloudessa.

Miroslav Ouzký,    ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, vaikka olen
allekirjoittanut päätöslauselman tulevasta ilmastokonferenssista, esitän
päätöslauselmastamme myös joitain kriittisiä huomautuksia ja varauksia. Tiedättekö, olen
iloinen siitä, ettei se optimismi, jota aina ennen uutisoimme maailmalle ennen jokaista
konferenssia, ja joka sittemmin on muuttunut valtavaksi skeptisyydeksi, ole niin yleistä
tällä kertaa. Olen iloinen siitä, että ymmärrämme, että tässä konferenssissa ei saada aikaan
globaalia sopimusta, ja kaikki täällä salissa tietävät, että ilman globaalia sopimusta
Euroopalla ei yksinään, vaikka se kunnianhimoisesti lisäisi omia suunnitelmiaan sadalla
prosentilla, ole vähäisintäkään vaikutusta maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen.

Jos sokeasti tiukennamme vaatimuksiamme, se saattaa vaarantaa Euroopan, ja minun on
tunnustettava, että olen täysin eri mieltä eurooppalaisten piiloverojen käyttöönotosta
ilmastonmuutoksen torjunnan verukkeella.

Välttääkseni pelkkää kielteisyyttä pidän suurena mahdollisuutena tukea yhteistyötä
kehitysmaiden kanssa ja erityisesti juomaveden suojelemista sekä pyrkimyksiämme
varmistaa juomaveden saatavuus kaikille kansalaisille erityisesti kehitysmaissa. Vaikka
minulla on kriittisiä varauksia, en aio perua allekirjoitustani, ja toivon, että tulevassa
konferenssissa loppujen lopuksi saadaan aikaan jonkinlaista edistymistä.

Bairbre de Brún,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (GA) Arvoisa puhemies, emme voi toistaa
niitä virheitä, jotka teimme viime vuonna Kööpenhaminassa. Tarvitaan aitoa johtajuutta
ja poliittista tahtoa lämpötilan nousun rajaamiseksi 1,5 asteeseen. Tämä on tärkeä tavoite.

EU:n on toimittava yksipuolisesti ja nostettava päästövähennystavoitetta vuoteen 2020
mennessä ja suostuteltava muut teollisuusmaat hyväksymään 80 tai 95 prosentin yleinen
päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä. Tämä auttaa Cancúnin neuvotteluissa,
mutta meidän on tehtävä se myös omaksi eduksemme.
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Teollisuusmaiden on myös tarjottava riittävää ilmastorahoitusta, nopeaa rahoitusta ja
tarvitaan myös voimakasta poliittista sitoutumista sekä täydellistä avoimuutta. Tarvitaan
myös uusia pitkän ajanjakson rahoituslähteitä. Vaihtoehtojen joukossa on oltava
kansainvälinen vero sekä rahoitustoimenpiteitä ja rahoitusta kansainväliseltä lento- ja
laivaliikenteeltä.

Pyydän teitä äänestämään niitä tarkistuksia vastaan, joilla pyritään heikentämään
parlamentin viestiä. Tarvitaan voimakas viesti. Maailmanlaajuista talouskriisiä ei voida
käyttää verukkeena sille, ettei tehdä mitään tai että kielletään ilmasto-oikeudenmukaisuus.
Ilmastonmuutos on ongelma, johon on puututtava maailmanlaajuisesti, ja tämä edellyttää
luottamuksen rakentamista välillemme.

Oreste Rossi,    EFD-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, huolimatta
siitä, että ennustin Kööpenhaminan ilmastokonferenssin ja parlamentin esittämän
asiankirjan epäonnistumisen niin valiokunnassa kuin täysistunnossa, kokemus ei ole
opettanut meille mitään.

Jos me sinnikkäästi ja yksipuolisesti vaadimme Eurooppaa vähentämään päästöjään paljon
enemmän kuin Kioton pöytäkirjassa vaaditaan, myös seuraava huippukokous Cancúnissa
– COP16 – tulee epäonnistumaan, ja jälleen kerran parlamentti joutuu huonoon valoon.

Valiokunnassa hyväksytyssä päätöslauselmassa korostetaan, että nopeasti kehittyvien
maiden osuuden on oltava vähintään 30 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 mennessä,
mutta siinä myös rohkaistaan Euroopan unionia myöntämään vihreän ilmastorahaston
perustamiseen vuosittain 100 miljardia dollaria vuodesta 2020 lähtien.

Asiakirjassa myös kerrotaan meille, mistä nämä varat löydetään, eli verottamalla kaikkia
mahdollisia lähteitä, kuten pääomasiirtoja, kansainvälistä kauppaa ja lentolippuja, toisin
sanoen ottamalla rahat suoraan kuluttajien ja yritysten taskuista.

Sitten päätöslauselmassa heitellään utopistisia vaatimuksia. Siinä jopa vaaditaan meitä
vähentämään ilmakehän hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia 20 prosentin sijaan
vuoteen 2020 mennessä ja kehotetaan komissiota esittämään ehdotus, jotta EU voi
yksipuolisesti asettaa itselleen nämä tavoitteet.

Tällaisten uhrauksien vaatiminen kansalaisilta ja yrityksiltä tällaisen talouskriisin aikana
on viimeisin eurooppalaisten hullutusten pitkässä jatkumossa. Kantamme on sama kuin
neuvoston, eli Euroopan unioni voi harkita Kioton pöytäkirjan mukaista toista
velvoitekautta ainoastaan, jos se tapahtuu yleisissä puitteissa, jotka koskevat kaikkia suuria
talouksia, ennen globaalia oikeudellisesti sitovaa sopimusta.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, aurinkoisen Meksikon valitseminen COP 16:ta
varten oli oikea veto. Meidän on säästyttävä viimevuotiselta nolostukselta, kun maapallon
lämpenemisestä puhujat hytisivät vuosikymmeniin kylmimmässä joulukuisessa
Kööpenhaminassa. Myös petollisen epämääräisen ilmastonmuutos-termin käyttäminen
maapallon lämpenemisen sijaan voi peittää joiltakin brittiläisiltä veronmaksajilta sen
ironian, joka liittyy siihen, että poikkeuksellisen kylmää kesää seuraa varhainen ja jäinen
talvi. Vielä parempi temppu olisi järjestää näitä tapahtumia vain keväisin: huomaatteko,
lämpenee päivä päivältä.

Kuinka kauan fasistinen EU voi vielä määrätä tavallisille ihmisille rangaistusveroja ja
valvontaa ihmisen aiheuttaman maapallon lämpenemisen verukkeella, kun yhä suurempi
määrä todellisia tiedemiehiä hylkää teorian perusteettomana ja kumottuna? Maapallon

125Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



lämpeneminen on perusteetonta propagandaa, Josef Goebbelsin tasoinen vihreän
teollisuuden suuri valhe, koska se suosii valtavia vaurauden siirtoja tavallisilta ihmisiltä
hiilikauppaa tekeville roistoille, kuten Al Gorelle ja Goldman Sachsille. Vasemmistolainen
poliittinen eliitti hyödyntää sitä saattaakseen päätökseen lännen teollisen tuotannon
vähentämisen, koska selkärangattomat konservatiivit on säikäytetty maapallon
lämpenemistä koskevalla hysterialla, eivätkä he uskalla lausua ääneen epämukavaa totuutta:
ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on historian tuottoisin huijaus.

Espanjassa kesäkuussa pidetyssä tämänvuotisessa Bilderbergin konferenssissa tarkasteltiin
maapallon jäähtymiseen liittyviä vaaroja. Koska maailman politiikkaa todella muovaavien
ihmisten uusi realismi pujahtaa niiden ihmisten joukkoon, jotka luulevat sitä muovaavansa?

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen todella järkyttynyt
ajatuksista, joita jäsen Griffinin kaltaiset ihmiset täällä esittävät ilmastonmuutoksesta.
Minulle on täysi mysteeri, mitä fasismilla on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa. Katson
myös, että se mitä hän täällä sanoo, on järkyttävää, ja katson, ettei tällaisilla puheenvuoroilla
ole sijaa täällä parlamentissa, sillä ongelma on siihen aivan liian vakava.

Olen myös huolissani siitä, että kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään ovat todella
lisääntymässä. Katsokaapa Maailman ilmatieteellisen järjestön esittämiä lukuja. Olen myös
järkyttynyt siitä, kuinka suppeasti kansalaiset tämän tunnustavat. Myös jäsen Griffin
ratsastaa tällä aallolla, ja minusta on järkyttävää myös, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaiset
eniten päästöjä aiheuttavat maat eivät ole valmiita tällaiseen kansainväliseen sopimukseen.

Palataanpa keskusteluun, jota kävimme täällä viime vuonna ennen Kööpenhaminan
konferenssia. Jos emme ole liian kunnianhimoisia ja lähdemme neuvotteluihin realisteina,
me Euroopassa – vähemmän päästöjä aiheuttavana – voimme silti saavuttaa jotain.

Miten tähän päästään? Arvoisa komission jäsen, arvostan innokkuuttanne, mutta minusta
viestiminen kansalaisten kanssa on äärimmäisen tärkeää. Ihmiset eivät ymmärrä ongelmaa.
Miksi näin on? Koska Maailman ilmatieteellisen järjestön luvut ovat selkeitä – ne ovat
keskiarvoja. On totta, että Euroopassa on nyt kylmempää kuin muutama vuosi sitten,
mutta yleisesti ottaen lämpötila on noussut koko maailmassa. Tästä on kerrottava, ja jos
emme onnistu tässä, emme saa kansalaisten tukea, ja silloin jäsen Griffinin kaltaiset henkilöt
voivat tuoda fasismin ilmastonmuutoskeskusteluun. Tämä on ongelman ydin. Tämän
vuoksi, arvoisa komission jäsen, pyydän teitä parantamaan tätä asianlaitaa.

Toiseksi meidän on saatava aikaan siirtyminen kestäviin energialähteisiin arvokkaiden
aloitteidemme avulla. Kollegani mainitsi lukuja. Parhaat yritykset sijaitsevat Kiinassa, ja
täällä Euroopassa me emme ole niin hyviä. Tämän vuoksi meidän on keksittävä joitakin
hyviä ideoita saadaksemme yrityksemme todella toteuttamaan tämän siirtymän. Ovatko
nämä sitovat tavoitteet todella niin loistava parannus, kuin niiden täällä aina väitetään
olevan?

Tietysti tarvitsemme myös rehellisyyttä markkinoilla. Sitä, mitä tapahtuu puhtaan
kehityksen mekanismissa – 60 prosenttia rahoista menee Kiinaan – ei pidä sallia. Puhtaasti
oikeudellisten argumenttien taakse piiloutuminen ei ole tässä riittävää. Lähestykäämme
keskustelua rehellisesti, sillä tämä on hyvin tärkeä asia. Arvoisa komission jäsen, teillä on
tukemme.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)
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Lucas Hartong (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, jäsen Seeber sanoi, etteivät kansalaiset
ymmärrä ilmastokeskustelua. Haluan kysyä häneltä seuraavaa: voiko olla, että kansalaiset
todella ymmärtävät sitä, mutta ovat yksinkertaisesti eri mieltä kuin kollegani?

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, en tiedä ymmärsinkö oikein. Tärkeää
on yksinkertaisesti se, että käymme tätä keskustelua kansalaisten kanssa avoimesti ja –
kuten sanoin – Maailman ilmatieteellisen järjestön lukujen perusteella. Nämä ovat
yksinkertaisesti keskiarvoja, joiden mukaan lämpötila nousee 0,63 astetta, mutta Euroopassa
arvomme ovat erilaisia. Tämä johtuu siitä, että säätila on paikallinen ilmiö, ja me puhumme
ilmastosta, joka on pitkäaikainen globaali ilmiö. Tehkäämme siis tämä päätös. Jos sanomme,
että tulee yhä kylmempää ja talvet tulevat yhä aikaisemmin, meidän on myös viestitettävä
se oikein. Tämän vuoksi viestintää koskeva pyyntöni on tärkeä.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Schauvliege,
arvoisa komission jäsen, pelkään, että me menemme ääripäästä toiseen. Ennen
Kööpenhaminan konferenssia olimme kenties liian kunnianhimoisia, ja nyt, ennen Cancúnin
konferenssia, pelkään, ettemme ole riittävän kunnianhimoisia. Tämän vuoksi minusta on
hyvä, että parlamentti tässä päätöslauselmassaan tarkastelee kaikkia niitä seikkoja, joiden
uskomme olevan tarpeen, jotta voidaan edistyä ja saada aikaan tuloksia jopa Cancúnissa.

Esitämme yhden merkittävän pyynnön; että EU vaihtaa strategiaansa. Ennen
Kööpenhaminan konferenssia me teimme itsestämme riippuvaisia siitä, mitä Yhdysvalloissa
ja kenties myös Kiinassa tehtiin. Se ei toiminut silloin, eikä toimi myöskään Cancúnissa.
Meidän on siis toteutettava ilmastonsuojelutoimenpiteitä suojellaksemme omia etujamme.
Tämän vuoksi valiokunnan enemmistö, ja toivoakseni huomenna myös täysistunto, vaatii
meitä nostamaan tavoitteemme 20 prosentista 30 prosenttiin. Tämä on joka tapauksessa
tarpeen prosessin aikana. Meidän on saavutettava tämä tavoite ainakin ennen kuin
menemme Etelä-Afrikkaan. Olen myös sitä mieltä, että olemme edelleen väärillä raiteilla
Kioton osalta. Tässäkin me nojaamme kaikkiin muihin. Minusta meidän olisi tarjouduttava
laatimaan Kioton sopimus II. Meillä ei ole ongelmia tässä, me onnistumme siinä.

Lopuksi EU:n yhdellä äänellä puhumisesta: Minä näin Nagoyassa, kuinka se toimii. EU:ta
varten oli yksi mikrofoni. Eri ihmiset saivat puhua, mutta heidän oli välitettävä samaa
viestiä. Tätä toivoisin neuvostolta ja komissiolta myös Cancúnissa.

Corinne Lepage (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Schauvliege, arvoisa komission jäsen, Kööpenhaminan jälkeen ainakin yksi asia on varma,
nimittäin että ennen Kööpenhaminan konferenssia käynnistetty huijauskampanja on
epäonnistunut ja että kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien käytettävissä olevat asiantuntijat
ovat vahvistaneet täysin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin meille antamat tiedot.
Tämä oli ensimmäinen asia, jota haluan korostaa.

Se osoittaa välttämättömien toimiemme tärkeyden ja kiireellisyyden. Meidän on tehtävä
johtopäätöksemme Kööpenhaminassa kokemastamme takaiskusta, ja sen vuoksi on aivan
olennaista, että Euroopan unioni asettaa itselleen tavoitteet täysin vapaasta tahdostaan.
Tämän vuoksi on tärkeää, niin ilmaston kuin teollisuutemme ja talouksiemme kannalta,
että päätöslauselmassa mainittu 30 prosentin tavoite hyväksytään huomisessa äänestyksessä.

Kuten kollega juuri korosti, 20 prosentin tavoite on käytännössä jo saavutettu. Jos
haluamme antaa lisäpotkua teollisuudellemme, jos haluamme edelleen pysyä johtajina tai
tulla johtajiksi uusilla aloilla, olipa kyse sitten energiatehokkuudesta tai uusiutuvasta
energiasta, ratkaisevaa on, että asetamme itsellemme tämän tavoitteen unionissa.
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Toinen seikka on uskottavuus. Meidän on vastattava sitoumuksistamme etelän valtioita
kohtaan ja samalla tehtävä ero etelän valtioiden eri kategorioiden kesken, koska Kiinaa ja
Afrikkaa ei todellakaan voida kohdella samalla tavalla. Tämän vuoksi minusta – ja tämä
on henkilökohtainen mielipiteeni, eikä välttämättä koko ryhmäni mielipide – on tärkeää,
että hyväksymme pääomasiirtojen transaktiomaksun, jonka avulla voimme saada ne
100 miljardia dollaria, jotka olemme luvanneet vuodeksi 2020.

Lopuksi toivon, että Cancúnissa päästään vähintään sopimukseen metsistä, metsäkadosta
ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi (REDD), koska se
olisi jo merkittävä edistysaskel. Muistakaamme, että metsäkato aiheuttaa 20 prosenttia
kasvihuonekaasupäästöistä.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen samaa mieltä
kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tukeneet EU:n päästövähennyksen tiukentamista 30
prosenttiin Kyse on sekä ihmiskunnan tulevaisuudesta että omasta edustamme, eli siitä,
miten pysymme kilpailukykyisenä siinä energiatekniikan murroksessa, joka on
käynnistynyt.

Jotta EU olisi uskottava ilmastojohtaja, sen tulisi Cancúnissa ajaa aitoa ilmastonsuojelua
eikä uusia porsaanreikiä. Valitettavasti EU näyttää toimivan toisin metsien
hiilidioksidinielujen laskentasäännöissä. Näyttää siltä, että EU on hyväksymässä
metsänielujen vertailutasoksi tulevaisuusennusteet, jotka väistämättä ovat mielivaltaisia.
Tämä loisi uudenlaista "kuumaa ilmaa" teollisuusmaille eikä aivan vähän. Tämä uusi "kuuma
ilma" voisi olla kolmesta viiteen prosenttia teollisuusmaiden kaikista päästöistä eli samaa
suuruusluokkaa kuin kaikkien teollisuusmaiden yhteenlaskettu päästövähennysvelvoite
Kioton sopimuksen alla vuoteen 2012 mennessä.

Toinen heikko kohta EU:n linjassa on päästövähennysten ulkoistaminen kehitysmaihin
CDM-mekanismin kautta. On lyhytnäköistä, mutta myös reilun kilpailun kannalta
epäviisasta, jos CDM:n kautta tuemme esimerkiksi Kiinassa niitä teollisuudenaloja, jotka
täällä valittavat hiilivuodon riskistä. Projektipohjaiset päästöhyvitykset tulisikin rajoittaa
köyhimpiin kehitysmaihin.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, maapallon lämpenemisen torjunnasta
on epäilemättä tullut yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista. Merkittävä tekijä
tässä on mielestäni rationaalinen politiikka ilmakehään pääsevien hiilidioksidi- ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Parlamentin päätöslauselmaesityksessä, joka
on laadittu Cancúnin konferenssin edellä, on osa, jossa mainitaan jäsenvaltioiden
hiilidioksidipäästöjen merkittävä väheneminen – yli 20 prosenttia. Vaikuttaa siltä, että
tällaista politiikkaa ehdottaessaan unioni ei ota huomioon vakavia seurauksia
jäsenvaltioidensa talouksissa.

Vaikka unionin vähennys on näin suuri, päätöslauselmassa puhutaan hyvin vähän unionin
kannasta Yhdysvaltojen tai Aasian valtioiden kaasuvähennyksiin. Tämä on suuri virhe.
Euroopan taloudellisen taantuman aikana meidän on keskityttävä enemmän niihin
toimenpiteisiin, joilla pyritään vahvistamaan unionin taloutta, eikä rasittamaan sitä
lisäkustannuksilla. Suurimpia päästöjen aiheuttajia eivät ole Euroopan unionin jäsenvaltiot,
vaan Kiinan ja Intian kaltaiset kehitysmaiden nopeasti kasvavat taloudet, eivätkä ne aio
vähentää päästöjään. Teollisuustuotanto ja sen myötä työpaikat saattavat siis siirtyä
Euroopan unionin ulkopuolisiin valtioihin. Taloutemme heikkenee, ja päästöt eivät vähene,
vaan lisääntyvät. Tämä politiikka ei johda mihinkään. Tämän vuoksi maapallon
lämpenemisen torjumispolitiikkaa on tarkasteltava uudelleen.
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Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Arvoisa puhemies, Cancúnin ilmastokonferenssin on
painostettava myönteisesti jäsenvaltioita edistymään kansainvälisessä yhteistyössä ja
kansallisessa ilmastonsuojelulainsäädännössä. Vastuullisuuden liiton jäsenenä EU:n on
osoitettava poliittista johtotaitoa riippumatta siitä, mitä Yhdysvallat tekee, ja sallittava
itseänsä arvioitavan ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti. Tämä merkitsee,
että teollisuusmaille tarvitaan toinen Kioton pöytäkirjan mukainen velvoitekausi. On
tarjottava lisävaroja ilmastotoimenpiteiden rahoitukseen. Pitkän ajanjakson rahoituksen
osalta EU:n on esitettävä korttinsa neuvotteluissa. EU:n on esitettävä kasvihuonekaasujen
kunnianhimoiset vähennystavoitteet. Maapallon lämpötila ei missään tapauksessa saa
nousta yli 1,5 prosenttia. Tavoite johtaa teknisiin innovaatioihin ja luo uusia työpaikkoja
talouskriisin aikana.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Arvoisa puhemies, joulukuussa kaikki – virkamiehet,
poliitikot, toimittajat, aktivistit ja monet muut – suuntaavat huippukokoukseen Meksikoon.
Parlamenttikin osallistuu siihen, vaikka aina syntyykin kaaos siitä, kuinka moni Euroopan
parlamentin jäsen saa matkustaa.

Ilmastohuippukokoukseen mennessämme meidän on muistettava viedä mukanamme
yksi tärkeä asia: realismi. Olen täysin tietoinen siitä, ettei tämän sanominen ole kovin
muodikasta, mutta se on tärkeää, jos haluamme maailman ihmisten pitävän meitä
uskottavina. EU:n on oltava johtoasemassa, kuten niin hienosti sanotaan – toisin sanoen
sen on tartuttava ohjaksiin ja näytettävä hyvää esimerkkiä. Tämä on hyvä asia, mutta
meidän on varmistettava, ettemme ryntää niin pitkälle, ettei kukaan seuraa meitä. Ei kannata
noudattaa politiikkaa, jota vain muutamat valtiot ovat halukkaita tai kykeneviä seuraamaan.
Tällä on vain yksi seuraus, nimittäin oman työvoimavaltaisen teollisuutemme siirtyminen
Euroopan ulkopuolelle valtioihin, joiden lainsäädäntö on vähemmän tiukkaa, palkat
matalampia ja työolot heikompia. Me menetämme työpaikkoja, ja se on vahingollista
Euroopan talouksille. Meidän on näin ollen etsittävä ratkaisuja, joihin myös Kiinan ja Intian
kaltaiset nopeasti kehittyvät valtiot sekä Etelä-Amerikan manner voivat lähteä mukaan.
Toivon, että otamme opiksemme Kööpenhaminassa viime vuonna pidetystä kokouksesta
ja pyrimme tänä vuonna saavutettaviin tavoitteisiin sen sijaan, että tähtäisimme
mahdottomiin.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, Yhdistyneiden Kansakuntien
ilmastonmuutoskonferenssi pidetään ensi viikolla Cancúnissa. On aivan irvokasta, että EU
osallistuu tähän, sillä itse asiassa ilmastossamme ei ole mitään vikaa. Se, mitä koemme, on
normaalia lämpötilavaihtelua. Saanko hieman paneutua tähän turhaan konferenssiin
liittyviin tosiseikkoihin? Ensi viikolla sadat konferenssin osanottajat lentävät Meksikoon,
mistä syntyy hiilidioksidipäästöjä. Mikä siis olikaan ilmastonmuutoskonferenssin tavoite?
Ai niin, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Cancúnissa raivataan parhaillaan
11 000 hehtaaria mangrovemetsää. Mikä siis olikaan taas ilmastonmuutoskonferenssin
tavoite? Niin, sehän oli metsien suojelu. Arvoisa puhemies, saanko tarjota EU:lle joitain
vaatimattomia neuvoja? Jätetään ilmastopolitiikka aidosti riippumattomille asiantuntijoille,
sillä se maksaa veronmaksajille tavattoman paljon rahaa eikä se ole tuottanut viime
vuosikymmeninä mitään muuta kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin ja sen
huijaripuheenjohtaja Rajendra Pachaurin yksipuolisia raportteja.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Schauvliege, arvoisa komission jäsen, haluan aluksi todeta, että minusta sekä neuvoston
puheenjohtajan että komission jäsenen puheenvuoroista välittyi hyvin erilainen näkemys
Cancúnin konferenssista kuin aikoinaan Kööpenhaminan konferenssista. Se on
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realistisempi, paljon kestävämpi näkemys, joten sillä on paljon suurempi todennäköisyys
olla vaikuttava.

Jos Kööpenhamina oli kaikki-tai-ei-mitään -konferenssi – kuten neuvoston puheenjohtaja
sanoi – Cancúnin on oltava huippukokous, joka tarjoaa monia toteuttamiskelpoisia ja
tehokkaita vaihtoehtoja.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyy kaksi perustavaa laatua olevaa piirrettä: sen on
ensinnäkin oltava maailmanlaajuista, sen on koskettava kaikkia suuria saastuttajia,
Yhdysvalloista Brasiliaan, Kiinaan ja Intiaan. Toiseksi siihen on kuuluttava useita
toimenpiteitä, joilla on tehokas vaikutus ilmastonmuutokseen, meidän on kyettävä
mittaamaan tätä vaikutusta, eikä niistä saa aiheutua haittaa talouskasvulle.

Tässä meillä on myös oltava nöyryyttä tunnustaa, että ilmastonmuutoksen globaali haaste
tarjoaa monenlaisia teknologisia ja poliittisia vaihtoehtoja.

On ja tuleekin olla sitovia sopimuksia, on alakohtaisia sopimuksia, on teknologian siirtoa
ja tukea tutkimukselle. Kaikki vaihtoehdot on otettava huomioon, ja lisäksi on lisättävä
radikaalisti energiatehokkuutta kaikilla talouden ja yhteiskunnan aloilla. Tämä on ainoa
keino, jonka avulla voimme tehokkaasti puuttua ilmastonmuutosongelmiin. Jos Cancúnin
huippukokouksessa nyt saadaan aikaan monenlaisia toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia
sopimuksia, se on suuri menestys.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen samaa
mieltä jäsen Leinenin kanssa siitä, että olemme todella siirtyneet ääripäästä toiseen. Meillä
oli suuret odotukset Kööpenhaminasta, ja meillä olisi kenties oltava hyvin vähäiset odotukset
Cancúnissa.

Periaatteessa vaatimuksemme koskevat kahta seikkaa: REDD-sopimusta ja rahoitusta. Jos
emme edisty näissä kahdessa asiassa, on vaarana, että neuvotteluissa ei edistytä ja ne
saattavat vaarantua. Jos Cancúnissa ei edistytä, koko neuvotteluprosessi on vaarassa. Tämän
vuoksi luotamme ponnisteluihinne, Euroopan unionin ponnisteluihin, edistyksen
aikaansaamiseksi vaikkapa vain näissä kahdessa asiassa ja neuvottelujen jatkumisen
turvaamisessa.

Monet jäsenet ovat sanoneet, että olemme tosiasiassa saavuttaneet 17,3 prosentin
päästövähennykset vuonna 2009. Niinpä 20 prosentin tavoite on saavutettavissa; me
saatamme saavuttaa sen muutaman seuraavan vuoden aikana. Ei ole mitään syytä, miksi
emme etenisi 30 prosenttiin tai vielä pidemmälle, jos haluamme nykyaikaistaa talouttamme,
luoda uusia työpaikkoja ja tulla taas kilpailukykyisiksi.

Jäsen Hassi puhui myös LULUCFista. Hän on täysin oikeassa. EU:n kanta, jonka mukaan
meidän ei pidä verrata LULUCFiin liittyviä päästövähennyksissä vuoteen 1990 ja meidän
olisi jatkettava kuin mitään ei olisi tapahtunut, liialliset päästöt ja se, kuinka paljon
vähemmän päästömme ovat tavoitteisiin verrattuna, on absurdi kanta.

Luotamme teihin, jotta näissä kahdessa ratkaisevassa asiassa saadaan aikaan tuloksia
Cancùnin neuvotteluissa.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia komission jäsenelle
ja belgialaiselle neuvoston puheenjohtajalle heidän avauspuheenvuoroistaan. Haluan
kuitenkin muistuttaa parlamenttia siitä, että Kööpenhaminan sopimus oli hyvin heikko,
ja että toisinaan jopa unohdetaan mitä siinä esitettiin. Kahden asteen tavoite, jopa 1,5
asteen tavoite, mainitaan Kööpenhaminan sopimuksessa, ja jos haluamme saavuttaa sen,
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meidän on nyt todella ryhdyttävä toimiin ja vähennettävä omia päästöjämme – yli
20 prosenttia – sekä löydettävä varat kolmelle ensimmäiselle vuodelle. Kööpenhaminan
sopimuksessa todetaan hyvin selvästi, että näiden varojen on tultava uusista lisälähteistä.
Arvoisa komission jäsen Hedegaard, sanoitte, että olemme melkein saavuttaneet
tavoitteemme, mutta varat eivät ole uusia ja täydentäviä, joten emme todellakaan ole
saavuttaneet niitä. Olkaamme tässä rehellisiä. Sitten on kysymys EU:n asemasta,
johtoasemasta. Tämä on todellakin belgialaiselle neuvoston puheenjohtajalle esitettävä
kysymys: kuinka meidän on määrä tehdä tämä Cancúnissa? Meillä on nyt mandaatti
neuvostolta, mutta Cancúnissa on neuvoteltava. Jos teemme tähän mukautuksia, tarvitaanko
jälleen jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, vai tehdäänkö muutos määräenemmistön turvin?
Loppujen lopuksi vasta silloin tästä johtoasemasta voi tulla todellinen. Tarvitaan lisää
kunnianhimoa, lisää varoja ja parempia neuvotteluja.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Arvoisa puhemies, Cancúnin haaste on monimutkainen
sekä kiireellinen, mutta minä näen onnistumismahdollisuuksia, sillä minusta Nagoyan
tulokset olivat toiveikkaita ja rohkaisevia. On keskustelu hyvin paljon siitä, millä tavalla
Euroopan unioni osallistuu tähän keskusteluun. Pyrimmekö hiilidioksidipäästöjen
20 prosentin vähennykseen vaiko jopa 30 prosentin vähennykseen? Minusta vähemmän
hiilidioksidia ei ole sama kuin vähemmän taloudellista toimintaa, joten voimme pyrkiä yli
20 prosentin vähennystavoitteisiin, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia uusiin vihreisiin
työpaikkoihin, innovointiin ja kestävään talouskasvuun. Samalla haluan kehottaa
hallitustenvälistä ilmastonmuutospaneelia todella suhtautumaan vakavasti raporttejaan
vastaan esitettyyn kritiikkiin ja perustamaan avoimen tieteellisen keskustelun foorumin,
jotta kaikkea relevanttia tietoa tarkastellaan eikä mitään lakaista maton alle. Jos se
epäonnistuu tässä, epäluottamuksen ilmapiiri säilyy IPCC:n raporttien ympärillä, mikä on
mielestäni tarpeetonta ja epäsuotavaa.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, palaan joihinkin seikkoihin, joita
täällä on mainittu. On sanottu, että Cancúnin odotetaan olevan merkittävä välivaihe
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja että siellä ei voida mennä pidemmälle tai olla
kunnianhimoisempia kuin Kööpenhaminassa tai hyväksyä Kööpenhaminan
huippukokouksen lopputulosta. Tiedämme, että tulos oli heikko, ja kuitenkin, vaikka
tieteellinen näyttö tai käytettävissämme olevat tiedot eivät ole muuttuneet, minusta on
havaittavissa muutos poliittisessa tahdossa ja jonkinlaista rohkeuden puutetta ja että
olemme menossa Cancúniin peloissamme.

Minusta syrjään vetäytyminen yhdessä aikamme vakavimmista kriiseistä ei voi olla
vaihtoehto. Haluan myös todeta, että meillä on mahdollisuus koetella itseämme Cancúnissa
monissa täällä mainituissa asioissa ja myös testata valmiuksiamme uudelleenjakautumisessa
sekä köyhimpien valtioiden ja köyhimpien ihmisten tukemisessa. Uskon, että
ympäristökriisiin vastaaminen merkitsee myös nyt kokemaamme talous- ja sosiaalialan
kriisiin vastaamista yhtenäisellä ja tasapuolisella tavalla. Se on realismia.

Derek Roland Clark (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen voidessani lukea
tämän puheenvuoron jäsen Bloomin puolesta, joka tänään – minun mielestäni –
epäoikeudenmukaisesti on jätetty istuntosalin ulkopuolelle.

Vuosi sitten koimme järkyttävän epäonnistumisen Kööpenhaminassa, kun
15 000 epäpätevää henkilöä, joukossa myös Euroopan parlamentin jäseniä ja koko lähipiiri
laskeutui paikan päälle kaksinkertaistaakseen sen hiilijalanjäljen pariksi viikoksi ja sotkeutui
ilmastosotkuun, joka ajoitettiin hyvin taitavasti sotkemaan menettelyjä.
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Me kaikki muistamme hyvin, kuinka East Anglian yliopistolle osoitettiin, mikä se on:
keskus, joka suoltaa ostettujen ja lahjottujen tiedemiesten huijaustiedettä, kuinka
tiedemiehet perustavat työnsä EU:n tutkimuksen pääosaston ja Yhdistyneiden Kansakuntien
superkomitean tutkimusvaroihin ja laboratorioihin ja joiden palkka maksetaan Yhdistyneen
kuningaskunnan veronmaksajien rahoilla. Heidät esitettiin tietojen väärentäjinä, ilmastoa
koskevien tietokonemallien vääristäjinä, epämiellyttävien tietojen salaajina ja Obaman
vihreiden käskyläisten liittolaisina.

Veronmaksajille tehtiin hyvin selväksi, että EU:ssa ja globaalissa vihreässä esityslistassa on
kyse pelkästään hiiliverojen keräämisestä ja siitä, että meidät pelotellaan tottelemaan.

Cancún ei tule olemaan lainkaan näin paha tapaus. Siellä on paljon lämpimämpää. Talvi
on hauska, ja salaliittolaiset ovat paljon varovaisempia pyrkiessään peittelemään globaalia
hallintoa koskevaa esityslistaansa tänä vuonna. Minä kuitenkin varoitan: me kansalaiset
seuraamme teitä.

Francisco Sosa Wagner (NI). -    (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minä
jaan parlamentin toiveen. Haluan Euroopan valtuuskunnan ehdotusten saavan Cancúnissa
ansaitsemansa tuen.

Tämän keskustelun yhteydessä on korostettava kaupunkien merkitystä ympäristön
koskemattomuuden säilyttämisessä. Yli tuhannen eurooppalaisen kaupunginjohtajan
välinen sopimus osoittaa, että viranomaiset tunnustavat ongelman, ja niiden on toimittava,
jotta voimme onnistua. Kauniit sanamme eivät ole minkään arvoisia, jos kaupunkien
johtajat eivät tee yhteistyötä kanssamme.

Yhteistyön turvaamiseksi on hyvin tärkeää tuoda esiin päästöt, sillä kaupungit tuottavat
80 prosenttia kasvihuonekaasuista. Tällä hetkellä päästöjä ei paljasteta, ja vielä pahempaa
on se, ettei ole yhteistä standardia niitten mittaamiseksi.

On olemassa voittoa tavoittelematon järjestö nimeltä CO2-paljastushanke, joka kerää tietoa
tuhansilta yrityksiltä ja jota paikallishallinto voisi mielestäni myös hyödyntää. Ilman
paikallishallinnon ja kaupunginjohtajien yhteistyötä ympäristötoimet eivät tule
onnistumaan, ja juuri tämän me haluamme välttää.

Theodoros Skylakakis (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, on paljastumassa suuri
ympäristöskandaali, jota on tarkasteltava Cancúnin konferenssissa. Kuusikymmentä
prosenttia Euroopan päästökauppajärjestelmässä myydyistä päästöoikeuksista koskevat
teollisuuden kasvihuonekaasun, HFC-23:n, tuhoamista kustannuksin, jotka ovat 70-kertaiset
reaalikustannuksiin, ja tämän maksavat pääasiassa eurooppalaiset sähkönkäyttäjät.

Olemme tähän mennessä tuhlanneet noin 1,5 miljardia euroa, ja jos tämä tilanne jatkuu,
me tuhlaamme vielä 3,5 miljardia euroa vuoteen 2013 mennessä verrattuna kaasun
tuhoamisen reaalikustannuksiin, jotka ovat vain noin 80 miljoonaa euroa. Tämä tuottaa
valtavia perusteettomia voittoja muutamalle yritykselle maailmassa, eikä hyötyä ympäristön
kannalta ole, koska HFC-23:n määrä ilmakehässä on lisääntynyt viime vuosina.

Tämä on täysin tuomittava tilanne, joka edellyttää ympäristöpolitiikaltamme rehellisyyttä
ja Kioton mekanismin kyseenalaistamista. Euroopan on ratkaistava tämä ongelma COP-16:n
puitteissa, sillä muutos tätä koskevassa kansainvälisessä politiikassa tarjoaa vakavasti
otettavan mahdollisuuden rajoittaa huomattavasti kasvihuonekaasuja nopeasti ja hyvin
vähäisin kustannuksin, ja on pyydettävä Kiinan kaltaisia valtioita, jotka tällä hetkellä
pumppaavat ilmakehään valtavia määriä HFC-23-kaasua, joka voitaisiin vähentää
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nollatasolle, jos Kiina käyttäisi osan näistä perusteettomista voitoista saamistaan
verorahoista osallistuakseen aktiivisemmin pyrkimyksiin torjua ilmastonmuutosta.

Euroopan veronmaksajien varojen yli neljän miljardin tuhlaaminen on tuomittavaa. Meidän
tehtävämme Euroopan parlamentissa on puolustaa yleistä etua ja kuluttajien etuja.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, konferenssin kansainvälinen tausta ei ole
myönteinen: on globaali talouskriisi, Yhdysvalloissa poliittista ja hallinnollista epävarmuutta
ja pattitilanne Yhdysvaltojen ja Kiinan välisissä neuvotteluissa. Odotukset eivät siis ole
korkeat, mutta tästä huolimatta Cancúnin huippukokous olisi nähtävä mahdollisuutena
palauttaa luottamus monenväliseen prosessiin ja ilmastonmuutokseen sekä vahvistaa
Kööpenhaminan sopimusta. Vähintään tämä voidaan tehdä, ja sekin edellyttää
määrätietoisuutta ja poliittista johtoasemaa neuvotteluissa sekä kunnianhimoa
päätöksenteossa. Ennen kaikkea on edistyttävä kehitysmaita koskevilla aloilla: rahoituksessa,
teknologian siirrossa ja valmiuksien kehittämisessä. Lieventämisen osalta kuitenkin
odotetaan edistymistä, erityisesti kunnianhimoisten ja sitovien päästövähennyksiä ja
siirtoprosesseja koskevien tavoitteiden asettamista, varsinkin seurannan, tietojen antamisen
ja tarkistuksen osalta.

Kansainvälisten sopimusten tuloksista riippumatta Euroopan unionin on pyrittävä yli
20prosentin päästövähennystavoitteeseen vihreiden työpaikkojen ja talouskasvun
luomiseksi. Lyhyesti sanottuna Cancúnissa olisi saatava aikaan määritelmät vuoden 2012
jälkeiselle ajanjaksolle, jotta vuonna 2011 saataisiin aikaan kansainvälinen sopimus, joka
on oikeudellisesti sitova ja täyttää globaalin lämpötilan nousun rajaamista kahteen asteeseen
koskevan globaalin tavoitteen.

Roger Helmer (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan henkilökohtaisesti muistuttaa
kollegoja siitä, että kansalaiset ovat menettäneet uskon ihmisen aiheuttamaan maapallon
lämpenemiseen. Äänestäjät ovat saaneet tarpeekseen ilmastonmuutossyytöksistä eivätkä
ole enää valmiita maksamaan siitä.

Yhä useammat tutkijat kyseenalaistavat julkisuudessa ilmasto-opin. IPCC:n uskottavuus
on tuhoutunut. Viimeaikaiset vähäiset ilmastonmuutokset ovat täysin todistettujen pitkän
ajanjakson luonnollisten ilmastosyklien mukaisia. Kööpenhaminassa epäonnistuttiin
samasta syystä kuin Cancúnissa tullaan epäonnistumaan. Uusi republikaanienemmistöinen
Yhdysvaltojen edustajainhuone ei suostu Cap and Trade -järjestelmään. Intia ja Kiina eivät
suostu edistymiseen ilmastopelottelun nimissä. Vihreä politiikkamme on todennäköisesti
tarpeetonta, varmasti tehotonta ja tuhoisan kallista.

Jos Eurooppa toimii yksinään, me tuhoamme taloutemme ja köyhdytämme
lapsenlapsemme, eikä sillä ole mitään vaikutusta ilmastoon. Me suostumme vapaaehtoisesti
köyhyyteen kiistanalaisen tieteellisen teorian nimissä. On aika tehdä suunnanmuutos.

Catherine Soullie (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Schauvliege, arvoisa komission jäsen, unioni ja realismi pääsevät näkyviin, tai ainakin
toivon näin käyvän huomenna, kun äänestämme ilmastonmuutossopimuksen osapuolten
16. konferenssia koskevasta päätöslauselmastamme. Toivon tämän vuoksi, että asiasta
vastaava komission jäsen pystyy säilyttämään käytännölliset tavoitteet, jotka meidän on
yhdessä täytettävä, mutta myös puolustamaan Euroopan asettamia edellytyksiä, joista ei
todellakaan voida neuvotella.
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Meidän ei myöskään pidä näissä neuvotteluissa unohtaa kansalaisten ja teollisuutemme
odotuksia oikeudenmukaisesta tasapainosta. Koko maailman on torjuttava
ilmastonmuutosta, ei yksin Euroopan.

Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että tunnustetaan teollis- ja tekijänoikeuksien riittävän
suojelun merkitys. Vihreän teknologian on oltava hyödyksi mahdollisimman monille,
mutta tämä ei tarkoita sitä, että meidän olisi myytävä halvalla nykyinen ja tuleva
tietämyksemme, edes tässä tärkeässä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Samalla tavalla yhteisten päästöjen laskentamenetelmien sekä tietojen tarkistamisen ja
julkistamisen vaatiminen vaikuttaa hyvin oikeutetulta vaatimukselta eikä
neuvottelutaktiikalta.

Lopuksi, kuten kollegani juuri esitti, nyt on tarkasteltava nykyisen puhtaan kehityksen
mekanismin hyvin ristiriitaisia porsaanreikiä. Hyvät kollegat, me olemme valitettavasti
hyvin tietoisia siitä, että Euroopan parlamentilla ei ole todellisia neuvotteluvaltuuksia.
Monien parlamentin jäsenten, minä mukaan luettuna, halukkuutta tehdä työtä ja osallistua
konferenssin myönteiseen tulokseen on kuitenkin kannustettava eikä sitä saa sivuuttaa,
kuten meistä on viime päivinä tuntunut. Jos Eurooppa haluaa olla voimakkaasti
kansainvälisten vuoropuhelujen keskiössä, sen kaikkien lainsäätäjien on oltava
samanarvoisia.

Rovana Plumb (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, koska olen luonteeltani optimisti,
uskon, että Cancúnissa on nyt mahdollista ottaa edistysaskel sellaisen tasapainoisen paketin
muodossa, joka antaa valtioille mahdollisuuden toimia nopeammin ja voimakkaammin
kaikilla ilmastonmuutoksen aloilla. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää vahvistaa uudelleen
Euroopan johtoasema kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ottamalla käyttöön
ilmastodiplomatian periaate. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on myös määritettävä
ja pantava täytäntöön ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaate vaatimalla tulevissa
kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa kohtuullisuuslauseketta.

Korostan, että on tärkeää luoda mekanismi, jolla säädellään ilmastonmuutoksen
talousnäkökohtien rahoitusta. Uudet innovatiiviset tulonlähteet, kuten pääomasiirtojen
kansainvälinen transaktiomaksu, vihreät rahastot tai yksityiset lähteet, ovat tarpeen
tarvittavien rahojen saamiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista
koskevien hankkeiden toteuttamiseksi sekä vihreän kasvun aikaansaamiseksi, sillä se edistää
osaltaan kansalaisten hyvää elämää ja tasapuolista kasvua. Ei pidä myöskään unohtaa
sukupuoliulottuvuutta ilmastonmuutospolitiikassa.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
kollegat, odotusten ja tulosten välinen kuilu oli Kööpenhaminassa aivan liian suuri, joten
meidän oli tehtävä joitakin muutoksia. Tällä kertaa lähdemme Cancúiin paljon
realistisemmin, mutta kuitenkin kunnianhimoisin tavoittein. Arvoisa komission jäsen,
ansaitsette kiitokset siitä, että olette tällä kertaa varmistanut, että unioni lähtee
ilmastokonferenssiin paljon paremmin valmistautuneena. Kiitän teitä siitä.

Haluan kuitenkin kommentoida joitain esitettyjä tarkistuksia. Kööpenhaminassa aikaan
saatu sopimus on tuottanut joitakin huomattavia tuloksia, joista yksi on ehdottomasti
päätös, että meidän on ryhdyttävä toimiin rajataksemme maapallon lämmönnousu alle
kahteen asteeseen. Meidän on pidettävä tiukasti kiinni tästä tavoitteesta, eikä nyt ole aika
muuttaa sitä, vaikka tarkoitus olisikin tiukentaa tavoitetta. Meidän on oltava uskottavia.
Näin tärkeitä päätöksiä ei voi muuttaa vuosi vuodelta.
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Vastaan myös ehdotuksiin, joiden mukaan unioni laskisi yksipuolisesti
kasvihuonekaasupäästöjään 30 prosentilla. Minusta meidän ei pidä jälleen etääntyä
kolmansista maista. Meidän on nostettava tavoitetta, ja me nostamme sitä, mutta vasta
kun olosuhteet ovat oikeat. Meidän on kuitenkin varmistettava, että päätöksentekomenettely
määritellään ennalta, ja tietenkin että Euroopan parlamentti osallistuu asianmukaisesti
päätöksentekoon.

Meidän on myös rohkaistava puhtaan teknologian kehittämiseen ja käyttöön globaalilla
tasolla. Vaikka sopimus teknologian siirrosta on hyvin tärkeä, tarvitaan myös asianmukaiset
järjestelyt teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi. Vain tällä tavalla ilmastonmuutoksesta
voi tulla mahdollisuus, ei taakka.

Lopuksi, mitä tulee rahoituspyrkimyksiin ilmastonmuutoksen vaikutuksen vähentämiseksi
teollisuusvaltioissa, minun on korostettava, että Euroopan unionilla on jo
rahoitusmekanismi tätä varten, nimittäin Euroopan päästökauppajärjestelmä ETS. Meidän
on varmistettava järjestelmän asianmukainen toiminta ja tehokkuus sekä varojen avoin ja
kohdennettu maksaminen. Minusta on sopimatonta muodostaa uusia rahoitustaakkoja
talous- ja rahoituskriisin aikana.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, maailma saa pian taas hyviä,
tai kuten viime aikoina on ollut tapana, huonoja uutisia ilmastonmuutoksesta, tällä kertaa
Cancúnista. Tutkijoiden suuren enemmistön mukaan aika on loppumassa
ilmastonmuutoksen pysäyttämiseltä, mutta niiden ihmisten määrä, jotka kieltävät kaiken
tai kieltäytyvät tekemästä mitään, ei ole laskenut. Euroopan unioni on ollut ja sen olisi
oltava edelleen keskustelujen edistymisen moottori. Cancúnissa EU:n on koordinoitava
paremmin jäsenvaltioiden kantoja. Meidän on tärkeää tehdä kotiläksymme, osoittaa, että
kestävä taloudellinen kehitys ja ympäristöystävällinen elämäntapa ovat mahdollisia. Vain
muuttamalla itseämme voimme kehottaa muita seuraamaan esimerkkiämme.

Minä todella kannatan EU:n yksipuolista päätöstä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. On erityisen tärkeää, että uusi
ilmasto-oikeudenmukaisuuden periaate otetaan huomioon Cancúnissa. Jos
ilmastonmuutosta ei pysäytetä tai ainakin rajoiteta, köyhimmät valtiot ja köyhimmät
kansat kärventyvät ensimmäisinä nopeasti kuumenevalla planeetallamme.

Vaikuttaa siltä, että eräät ihmiset, yritykset ja valtiot noudattavat vanhaa mutta
nykyaikaistettua sanontaa: minun jälkeeni – sen jälkeen kun olen saanut valtavia voittoja
– vedenpaisumus. Tämä asenne ei saa päästä voitolle Cancúnissa.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Schauvliege, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan halu asettaa
kunnianhimoisia tavoitteita ennen seuraavaa ilmastonmuutoskonferenssia on todellakin
sitoumus, jota on noudatettava sinnikkäästi, sillä sen tulokset vaikuttavat planeettamme
tulevaisuuteen.

Arvoisat kollegat, juuri tämän vuoksi meidän on kuitenkin oltava odotuksissamme realistisia
ja varovaisia. Tietääksemme Cancúnin konferenssin valmistelevissa kansainvälisissä
neuvotteluissa ei ole onnistuttu havaitsemaan merkittävää edistymistä kohti yleistä
sopimusta, mutta niissä on vahvistettu huoli Kööpenhaminan sitoumuksista ja niiden
vastustus.

Kiina on jo mainittu, mutta haluan viitata siihen tässä yhteydessä. Kiina esimerkiksi antaa
CO2-päästöjensä kasvaa 5 miljardilla tonnilla vuoteen 2020 mennessä, ja tämän seurauksia
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voidaan kompensoida vain vähentämällä Euroopan teollisia päästöjä sata prosenttia samaan
vuoteen 2020 mennessä – eikä tämäkään kenties riitä.

Tämä tosiseikka tekee ehdotonta 30 prosentin vähennystä koskevan ehdotuksen
epärealistiseksi – ja me vastustamme sitä voimakkaasti – mutta se saa myös monet
riippumattomat tarkkailijat olettamaan, että globaalit päästöt lisääntyvät, jopa merkittävästi,
määräaikaan mennessä. Tässä ristiriitaisessa tilanteessa olisi riskialtista ja jopa demagogista
esittää numeroita ja houkuttelevia mutta epärealistisia skenaarioita, joissa tuntemattomat
määrät heijastuvat välttämättä kustannusten laajuuteen.

Toivomme, että Euroopan unioni vie Cancúniin yhteisen, realistisen ja kestävän ehdotuksen,
koska sopimus, jolla saadaan aikaan todellisia kouraantuntuvia tuloksia, on aina ja joka
tapauksessa parempi kuin odotukset, jotka on tuomittu epäonnistumaan ja jotka tekevät
hallitusten pyrkimykset suurissa ympäristöaiheissa yhä epäuskottavammiksi
kansainvälisessä mielipiteessä, ja tätä olisi erityisen vaikeaa korjata.

Jolanta Emilia Hibner (PPE). -    (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Schauvliege, arvoisa komission jäsen, päätöslauselman hyväksyminen osapuolten
16. konferenssista Meksikossa on ensimmäinen askel globaalissa keskustelussa. Se on
kaikille valtioille hyvin vaikea kompromissi. Meidän ei pidä huijata itseämme ajattelemaan,
että menestys olisi välitön. Meidän on esitettävä mahdollisimman kauaskantoinen ehdotus,
mutta sen on myös yhdistettävä mahdollisimman monia konferenssiin osallistuvia valtioita.

Päätöslauselman sisältämä päätavoite on saada aikaan kompromissi ilmastonmuutoksen
ja maapallon lämpenemisen torjunnasta. Jos haluamme saavuttaa tämän tavoitteen, meidän
on voitettava suurimpien valtioiden ja suurimpien päästöjen aiheuttajien tuki. Näiden
joukossa ovat Yhdysvallat ja Kiina. Meidän on keskusteltava tästä yhdessä niiden kanssa
ja pyydettävä niitä tarkastelemaan taloudellisia mahdollisuuksia. Meidän on myös
keskityttävä niiden tavoitteiden saavuttamiseen, jotka olemme jo kirjanneet Euroopan
unionin ympäristönsuojelupakettiin. Eräät kollegat väittävät sitä vaatimattomaksi paketiksi,
koska siinä puhutaan kasvihuonekaasupäästöjen 20 prosentin vähennyksestä. Otetaan
ensin tämä ensimmäinen askel, ja puhutaan vasta sitten seuraavasta askeleesta.

On myös tärkeää, että kaikki valtiot voivat hyväksyä sitoumukset. Jos me jälleen esitämme
sitoumuksia, joita kukaan ei noudata, niillä ei ole voimaa ja ne jäävät vain paperille. Meidän
on myös suunnattava huomiomme niihin valtioihin, jotka ovat talouskehityksen kannalta
hyvin heikkoja ja joissa talous on hyvin heikosti kehittynyt. Pyrimme kuitenkin siihen,
että rahan on todellakin mentävä köyhimmille valtioille. Unionin rahojen on oltava niiden
saatavilla. Haluan sanoa kaikkien kollegojen puolesta, että uskon meidän kaikkien pitävän
sormemme ristissä komission jäsenen puolesta. Minäkin olen valmis auttamaan suuresti
neuvotteluissa.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää komission
jäsen Hedegaardia hänen erinomaisesta ja sitoutuneesta työstään näissä ilmastoasioissa
EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla.

Kun tiedetään, että neuvottelut kansainvälisistä asioista YK:n puitteissa ovat tällä hetkellä
hyvin vaikeita, minusta meidän olisi hyödynnettävä täysimääräisesti toimintaan perustuvaa
lähestymistapaa. Me tiedämme, että edessämme tulee olemaan globaali haaste kaikissa
valtioissa, joten toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat aina kannattavia, niin
ympäristön kuin yritystenkin kannalta.
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On varsin paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että EU voisi leikata CO2-päästöjään 30 tai
jopa 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä tavalla, joka olisi sekä taloudellisesti kannattavaa
että taloudellisesti tuottoisaa. Tämä edellyttäisi ensinnäkin haitallisten tukien, kuten
fossiilisten polttoaineiden kuuden miljardin euron vuosittaisen tuen, lakkauttamista ja
entistä tiukempaa päästökauppajärjestelmän lainsäädännöllistä tukemista, luonnonvarojen
tehokasta käyttöä, energiatehokkuutta ja entistä tiukemman ekologista suunnittelua
koskevan direktiivin kaltaisia välineitä.

Uskon, että esittämällä esimerkkiä voimme vakuuttaa muut siitä, että a) olemme
vakavissamme, b) tämä on kannattavaa ja c) me teemme sen ympäristön vuoksi ja Euroopan
talouden menestyksen vuoksi.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, kiitän ryhmääni siitä, että minun annetaan
sanoa muutaman sana tästä aiheesta, josta olen hyvin kiinnostunut.

– (EN) Cancúnin konferenssin tulos on Euroopan unionille nyt tärkeä niin optiikan kuin
tulosten kannalta. Meidät on nähtävä realisteina ja meidän on puhuttava yhdellä äänellä.
On hyvin voimakkaasti saatava perille, että maapallon lämpeneminen on globaali ongelma,
joka edellyttää globaalin ratkaisun sitovine globaaleine tavoitteineen.

Tämän vuoksi meidän on pysyttävä 20 prosentin tavoitteessamme vuoteen 2020 mennessä.
Mikä tahansa muu on haitallista. Se voisi heikentää talouttamme; tehdä meistä
kilpailukyvyttömiä samalla kun kehitysmaat laukkaavat eteenpäin.

Jos olemme vuoteen 2015 mennessä saavuttaneet 20 prosentin tavoitteen, voimme sitten
vaihtaa sen 25 tai 30 prosenttiin, Tuolloin se katsottaisiin PR-menestykseksi. Kaikki muu
– 30 prosenttiin tähtääminen ja siinä epäonnistuminen – katsottaisiin PR-katastrofiksi,
kuten kävi Lissabonin strategialle. Olemme saaneet sellaisesta tarpeeksemme. On aika
pelata viisaasti, tehdä osamme, mutta varmistaa myös, että muu maailma toimii samoin.

Lopuksi, olen kuullut todettavan, että eräät Euroopan parlamentin jäsenet menevät kenties
Cancúniin osoittamaan mieltään. Heillä on siihen täysi oikeus, mutta toivon heidän silloin
toimivan yksityisesti ja henkilökohtaisesti, eikä valtuutettuina edustajina.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, kollegani ovat useaan otteeseen
korostaneet yhtenäisen sisäisen ilmastopoliittisen kannan tarvetta. Haluan kuitenkin
kiinnittää huomiota myös siihen, että meidän on tulevassa ilmastokonferenssissa käytettävä
myös suurinta valttiamme, joka viime vuonna osoittautui myös suurimmaksi
heikkoudeksemme. Tarkoitan monenvälisiä neuvotteluja ja pyrkimyksiä ymmärtää
kumppaneidemme argumentteja sekä taidokasta tyydyttävän kompromissin hakemista.
Meidän on yritettävä saada EU:n taitotieto kantamaan ilmastopolitiikassa. Eristyminen,
josta komission jäsen puhui, riippuu Yhdysvaltojen, Kiinan, Brasilian, Venäjän ja Intian
osallistumisesta. Ilman tätä missään unionin toimenpiteissä ei ole järkeä. On myös todettava
selkeästi, että koska kasvavan talouden maat haluavat suuremman kansainvälisen aseman,
niiden on hyväksyttävä myös suuremmat sitoumukset. BRIC-maat eivät voi aina vedota
tarpeeseen kiriä kehityksessä verukkeena sille, että ne eivät hyväksy radikaaleja toimenpiteitä
ilmaston suojelemiseksi. Enemmän auktoriteettia tarkoittaa enemmän vastuuta.

Maria da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, Cancúnissa järjestettävän
ilmastonmuutoskonferenssin onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti Yhdistyneiden
Kansakuntien johdolla toteutettavan neuvotteluprosessin uskottavuuteen. Siksi on oleellista,
että konferenssissa tehdään konkreettisia sitoumuksia ja asetetaan realistisia tavoitteita.
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On tärkeää päästä sopimukseen metsien suojelutoimien, kehitysmaihin kohdistuvan
teknologian siirron ja rahoituksen kaltaisista seikoista.

Jos maailmanlaajuista sopimusta ei saada aikaan, Euroopan on oltava valmis harkitsemaan
Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta, mutta sen on asetettava ehtoja, jotka koskevat
erityisesti pöytäkirjan ympäristövaikutusten toteutumista, puhtaan kehityksen mekanismin
uudelleenlaadintaa sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaisten eniten päästöjä aiheuttavien
valtioiden tekemiä sitoumuksia.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, valmistauduttaessa Cancúnin
ilmastokonferenssiin Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on vihdoin ymmärrettävä,
että yhä uusien yksipuolisten tavoitelukujen asettaminen ei auta painostamaan Yhdysvaltoja,
Kiinaa ja Intiaa tai auta saamaan kehittyviä talouksia osallistumaan ilmastonmuutoksen
torjuntaan. Tämän vuoksi sitoutuminen yksipuoliseen 40 prosentin
hiilidioksidivähennykseen, jota Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ehdottaa,
vaikuttaa liialliselta. Jopa 30 prosentin yksipuolinen sitoumus on järkevää vain, jos sen
takana on todellisia toimia. Olen samaa mieltä komission jäsen Hedegaardin kanssa. Unioni
voi saada takaisin johtoasemansa vain, jos se osoittaa konkreettisia tuloksia, investoimalla
tutkimukseen ja kehittämiseen, luomalla vihreitä työpaikkoja, kehittämällä älykästä
energiaverkkoa ja noudattamalla kestävän vihreän kasvun politiikkaa.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Schauvliege, arvoisa komission jäsen, parlamentti on useaan otteeseen sitoutunut selkeästi
ilmastonsuojelutoimenpiteisiin. Valitettavasti sitoutumisen aste ei ole yhtä voimakasta
jäsenvaltioiden päätöksentekijöiden parissa. Ympäristöministerit, jotka ovat usein hyvin
kunnianhimoisia, jätetään monissa tapauksissa oman onnensa nojaan. Valtiovarainministerit
ja taloudesta vastaavat ministerit ajattelevat toivottavasti myös pidemmällä aikajänteellä.
Toimia kuitenkin tarvitaan useimmiten hyvin täsmällisesti määritetyn ajanjakson aikana,
erityisesti ajanjaksolla ennen seuraavia vaaleja. Luonto ei kuitenkaan voi ottaa huomioon
jokapäiväisiä poliittisia tarpeita. Se vastaa ilmastonmuutokseen kaikkine kielteisine
seurauksineen ihmisille, todellakin koko ihmiskunnalle. Jos emme onnistu viestittämään
asian kiireellisyyttä ja erityisesti kiireellistä tarvetta toimia, merkittävä osa varoista on
osoitettava katastrofiapuun ei niin pitkällä tulevaisuudessa.

Arvoisa komission jäsen, iskulauseella "yksi planeetta, yksi ääni" minä toivotan teille
menestystä Cancúnissa tulevien sukupolvien vuoksi.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvostan suuresti
komission jäsen Hedegaardin läsnäoloa sekä hänen omaksumaansa kantaa. Kiitän siitä,
että olette sitoutunut pitämään parlamentin jatkuvasti tilanteen tasalla kehityksestä
Cancúnissa.

Ilmastonmuutosta on torjuttava globaalilla tasolla ja kaikkien on osallistuttava siihen,
mutta ajatus, jonka mukaan kantamme riippuu muista valtioista, on vastuuton, eikä se tee
oikeutta EU:n itselleen asettamalle tehtävälle, johtoasemalle globaalin tason
kulttuurivallankumouksen ohjaamisessa ensisijaisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Meidän on asetettava itsellemme entistäkin kunnianhimoisempia tavoitteita ja varmistettava,
että eri jäsenvaltiot saavuttavat ne. Tämän vuoksi kiitän komission jäsentä siitä, että tämä
muistutti muutama päivä sitten Italiaa, että sen on pidettävä lupauksensa 200 miljoonan
euron rahoituksesta ilmastonmuutoksen torjunnalle. Valitettavasti minun on kerrottava
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komissiolle, että Italian hallituksen talousarviosta ei vaikuta tällä hetkellä löytyvän tähän
varoja.

Pyydän tämän vuoksi komissiota käyttämään kaikkea käytettävissä olevaa toimivaltaansa
saadakseen jäsenvaltiot pitämään lupauksensa, erityisesti kun on kyse niin merkittävästä
taistelusta maailman ihmisten lähitulevaisuuden osalta...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, Euroopan unionilla oli osansa
Kööpenhaminan konferenssin epäonnistumisessa ja kansainvälisten neuvottelujen
pysähtymisessä. Ei riitä, että julistaa olevansa kunnianhimoinen, asettaa tavoitteita muille
teollisuusmaille, vaikka ne jäisivätkin jälkeen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin
suosituksista, jos ei keskitytä keinoihin, joilla tämä toteutetaan. Keinoilla, joilla tavoitteet
ovat saavutettavissa, on suurempi merkitys kuin tavoitteilla, joihin tässä keskustelussa on
keskitytty, ja tämä on keskeinen asia.

Euroopan unioni vaatii markkinalähestymistapaa, sellaisten markkinavälineiden käyttämistä,
jotka ovat tähän mennessä osoittautuneet sekä tehottomiksi että kieroutuneiksi. Tämä on
mannaa rahoituskeinottelijoille: ei enää pelkästään ruoka, pelkästään valtionvelka, vaan
myös nimenomaan ilmakehä, ilma, jota hengitämme, muodostuu uudeksi
miljardijärjestelmäksi, joka synnyttää fiktiivisiä rahoitusvaroja.

Arvoisa komission jäsen, me voimme jäljittää ilmastonmuutoksen syyt tämän taloudellisen
ja sosiaalisen järjestelmän ristiriitaisuuteen. Ratkaisun me löydämme purkamalla tämän
järjestelmän.

Iosif Matula (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, ilmastonmuutos on varmasti suurin
ihmiskunnan nyt kohtaamista ongelmista.

Valitettavasti odotukset Cancúnin konferenssin osalta ovat varsin vaatimattomat
Kööpenhaminan konferenssin epäonnistumisen jälkeen. Teollisuusmaiden odotettiin
Kööpenhaminassa tukevan eri keinoin kehitysmaiden toimintasuunnitelmia
ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi. EU:n jäsenvaltioiden erityisen voimakkaasti
kokeman talouskriisin vaikutukset pakottavat meidät kuitenkin keskittymään myös muihin
ensisijaisiin tavoitteisiin.

On hyvin tärkeää päästä sopimukseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Cancúnissa
EU:n on ilmaistava yhteinen kantansa tavoitteista, jotka on saavutettava, ja pidettävä
mielessä, että 2020-strategian menestys edellyttää ilmastonmuutostavoitteiden täyttämistä.
Tämän osalta haluan korostaa kumppanuuksien merkitystä kestävän energiapotentiaalin
kehittämisessä alueellisella tasolla ja alueiden rohkaisemisessa käyttämään uusiutuvaa
energiaa.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, me tiedämme,
kuinka taistelunhaluinen te olette, ja tiedämme toiveenne, että Eurooppa vihdoinkin puhuisi
yhdellä äänellä Cancúnissa. Tämän vuoksi toivoisin teidän voivan kertoa meille
mielipiteenne kahdesta asiasta, kahdesta toimesta, jotka sisältyvät päätöslauselmaamme,
josta huomenna äänestämme. Haluaisin teidän kertovan julkisesti mielipiteenne näistä
kahdesta seikasta ennen huomista äänestystä.

Ensimmäinen seikka on vihreän rahaston perustaminen, jonka ansiosta meillä olisi
lopultakin 100 miljoonaa dollaria vuosittain käytettäväksi köyhimpien maiden tukemiseen.
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Toinen seikka on 0,01 prosentin transaktiovero, jolla kerättäisiin 20 miljardia euroa,
myöskin köyhimpien maiden tukemiseen. Minusta tämä on merkittävä luonteeltaan
rahoitusta koskeva aihe, joka antaisi meille mahdollisuuden toimia nopeammin ja enemmän.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, ilmastokonferenssissa on tarkoitus
saada aikaan seuraaja Kioton pöytäkirjalle, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2012.
Meidän on kiireesti edistyttävä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yleisesti ottaen EU edistyy
suhteellisen hyvin ilmastotavoitteidensa täyttämisestä. Meille EU:ssa olisi kuitenkin
ratkaisevan tärkeää pyrkiä yhdessä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa luomaan oikeudelliset
ennakkoedellytykset globaalille ilmastonsuojelusopimukselle. Erityisesti näinä vaikeina
aikoina ympäristöpolitiikan vahvistaminen tarjoaa myös merkittävän mahdollisuuden
talouspolitiikalle, esimerkiksi uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen tehtävien
investointien kautta.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Arvoisa puhemies, keskustelua
ilmastonmuutoksesta on nyt käyty kaksi vuosikymmentä kansainvälisillä foorumeilla.
Huolimatta siitä, että tietoisuus tästä todella globaalista ongelmasta lisääntyy, poliittisesta
näkökulmasta voidaan sanoa, että olemme hukanneet nämä kaksi vuosikymmentä.

Kioton pöytäkirjan voimassaolo päättyy vuonna 2012, ja viime vuoden
ilmastonmuutoskonferenssifiasko Kööpenhaminassa ei anna toivoa nopeasta muutoksesta
parempaan. Lokakuun ilmastokeskustelut vain vahvistivat niin kutsutun edistyneen
maailman ja niin kutsuttujen kehitysmaiden välistä eripuraa, joten Cancúnissa on paljon
tehtävää. Jos haluamme Cancúnin konferenssin olevan onnistunut, rikkaiden valtioiden
kannan on muututtava suuresti. Meidän on ensinnäkin vähennettävä dramaattisesti omien
päästöjemme määrää. Niin kutsuttu päästöhyvitysjärjestelmä ei ole tässä yhteydessä ratkaisu.
Jos rikkaat valtiot ostavat päästölupia köyhiltä valtioilta voidakseen jatkaa päästöjään, se
ei auta ilmastoa millään tavalla.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, kysymys kuuluu: pystymmekö
edistymään ilmastonmuutosasiassa Cancúnissa. Minusta vaikuttaa siltä, että kantamme ja
tavoitteemme todella määrittävät tahdin ekologisen katastrofin ehkäisemiseksi tarvittavien
muutosten osalta.

Unionin kannat ovat edelleen oikeat kannat, ja meidän on sekä selvennettävä ne tässä
konferenssissa että taisteltava paremman tuloksen aikaansaamiseksi kuin Kööpenhaminassa.

Arvoisa komission jäsen, meidän on valitettavasti edelleen odotettava, että suurten
valtioiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan, taivutteleminen osallistumaan näihin yleisiin
ponnistuksiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi jää meidän tehtäväksemme. Uskon, että
ponnistelut ovat hedelmällisiä.

Connie Hedegaard,    komission jäsen  .  – (EN) Arvoisa puhemies, uskoin voivani rajata
perushuomautukseni kolmeen tämän vilkkaan keskustelun jälkeen, mutta katson, että
minun on ensin vastattava jäsen Pargneaux'n hyvin suoraan kysymykseen: uskon, että
voimme edistyä hyvin vihreän rahaston suunnittelemisessa. Monien osapuolten osalta on
kuitenkin todennäköisesti tarkasteltava hieman enemmän joitakin erityisiä rahoituslähteitä
– sillä on kulunut vasta kaksi viikkoa siitä, kun YK:n korkean tason paneeli esitti nämä
erilaiset panostukset.

Realistisesti meillä on mahdollisuus merkittävään edistymiseen. Meidän pitäisi tietää, mitä
haluamme tällä rahastolla tehdä ja kuinka haluamme sen perustaa. Olen varma, että pian
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sen jälkeen voimme päättää myös rahaston vaatimuksista. Minusta meidän on edettävä
asteittain, mutta kannatamme suuresti vihreän rahaston edistämistä.

Sitten kolme kommenttiani. Ensinnäkin Marita Ulvskog sanoi aiemmin tässä keskustelussa,
että ilmastoasia on liukunut alaspäin kansainvälisen esityslistan kärjestä tänä vuonna. Se
on tietenkin totta, mutta on myös totta, että jos vertaamme nykyasemaamme kahden
vuoden takaiseen – tai viiden tai kymmenen vuoden takaiseen – havaitsemme, että ilmasto
on nyt todellakin esityslistalla.

Jos asioita ei olisi tarkasteltu Kööpenhaminan sopimuksen valmisteluissa, voisitteko
kuvitella, että ilmastonmuutos, energiatehokkuus sekä keinot edistää vihreää kasvua olisivat
edelleen tarkasteltavana talouskriisin jälkeen? Väittäisin, etteivät todennäköisesti olisi. Se
on jo jotain, että asia on edelleen EU:n asialistalla, ja sen on pysyttävä siellä.

Jäsen Ouzký totesi, että Eurooppa on aina liian optimistinen. Se ei kenties ole aina turhaa.
Pessimistit eivät saa aikaan suuria asioita. Asettamalla tavoitteita Eurooppa näytti tietä
vuonna 2008, ja Kööpenhaminaan valmistauduttaessa monet taloudet seurasivat
esimerkkiämme.

Kaksi vuotta sitten olimme lähinnä yksin tavoitteinemme. Kööpenhaminaan
valmistauduttaessa Indonesian, Meksikon, Korean, Intian, Etelä-Afrikan ja muiden kaltaiset
suuret taloudet – luettelo on paljon pidempi – asettivat omia tavoitteitaan. Jos muut
olosuhteet säilyvät samanlaisina, tämä on hyvin tärkeää myös eurooppalaisten yritysten
kannalta. Se on jotain, minkä itse asiassa saimme aikaan. Nyt monissa valtioissa nämä
sisäiset tavoitteet johtavat jonkinlaiseen viitekehyksen muutokseen. Kyllä, se on monin
tavoin liian hidasta, mutta itse asiassa olemme edistyneet paljon.

Joku viittasi nopeasti kasvaviin talouksiin. Aiemmin tämä ei koskenut nopeasti kasvavia
talouksia. Kaksi vuotta sitten nopeasti kasvavat taloudet olisivat sanoneet, ettei
ilmastonmuutos kuulu niille. Asia olisi kuulunut rikkaille valtioille, teollisuusmaille. Nyt,
Kööpenhaminan ansiosta, ne myöntävät, että osa vastuusta kuuluu niille. Meidän on
hyödynnettävä tätä Cancúnissa, ja niin me teemmekin.

Joissain puheenvuoroissa nostettiin esiin puhtaan kehityksen mekanismi. Kyllä, se on
ongelma. Sen osalta kohtaamme joitakin haasteita, ja se sisältyy tehtävälistaamme
Cancúnissa: pyrimme ottamaan joitakin puhtaan kehityksen mekanismin kannalta
välttämättömiä edistysaskeleita.

Jäsen Skylakakisille totean, että voin ilokseni kertoa, että komissio esittää huomenna
ehdotuksemme teollisuuskaasujen joistakin käyttörajoituksista. Yhteistyö asiaan
osallistuneen parlamentin kanssa on ollut oikein hienoa, ja tätä tarvitaan
menestyksekkääseen loppuunsaattamiseen jäsenvaltioiden kanssa. Esitämme
ehdotuksemme huomenna, ja uskon sen ratkaisevan monia parlamentin esittämiä huolia.

Loppuhuomautukseni esitän jäsen Leinenille ja jäsen Arsenisille, jotka molemmat sanoivat
pelkäävänsä, että Cancúnin konferenssia vähätellään liikaa. Minusta se, että sanomme
haluavamme kunnianhimoisen, merkittävän ja tasapainoisen lopputuloksen – kaikkine
minun ja puheenjohtajavaltio Belgian mainitsemine osatekijöineen – ei ole asioiden
vähättelyä. Jos todella saamme aikaan päätöksen metsätalouden, sopeuttamisen, teknologian
siirron ja nopean rahoituksen osalta sekä siitä, kuinka hiilimarkkinoita mitataan,
raportoidaan ja tarkistetaan, ja täällä mainituista eri osatekijöistä, minusta se on merkittävää
edistymistä.

141Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



Me kaikki tiedämme, miksi emme voi saada yhtä haluamaamme asiaa: kansainvälisesti
sitovaa sopimusta. Yksi syy siihen on edistymisen puute Yhdysvaltojen senaatissa. Me
tiedämme kaikki, että tämä on se syy. Katson kuitenkin, että jos pidämme vauhtia yllä, me
todennäköisesti saavutamme Euroopan tavoitteet mahdollisimman pian, nimittäin
kansainvälisesti sitovan sopimuksen.

Me kaikki teemme kaikkemme saadaksemme aikaan tällaista edistymistä Cancúnissa.
Vaihtoehto on hyvin huono; se on todella julma. Meidän on varmistettava tämä, ja voin
vakuuttaa, että Euroopan valtuuskunta yhdessä tekee kaikkensa tämän aikaansaamiseksi,
ja me teemme sen niin, että maailma voi kuulla meidän nyt todellakin puhuvan kuuluisalla
yhdellä äänellä. Toivon kuuluisan yhden äänen olevan sellainen, että me kaikki sanomme
samaa, että esitämme samat ensisijaiset tavoitteet, olipa kyse ministereistä, komissiosta,
asiantuntijoista tai Euroopan parlamentin jäsenistä.

Odotan myös yhteistyötä valtuuskuntanne kanssa Cancúnissa.

Joke Schauvliege,    neuvoston puheenjohtaja. – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin
jäsenet, minä yhdyn luonnollisesti komission jäsenen sanoihin, ja haluan myös kiittää
parlamentin jäseniä lukuisista huomautuksistaan sekä heidän esittämistään huolenaiheista.
Olemme joka tapauksessa panneet ne merkille ja tulemme tarkastelemaan niitä. Kiitän
myös komissiota ja sen yksiköitä rakentavasta yhteistyöstä tähän mennessä. Minusta
meidän on jatkettava tällä tiellä, ja tämä on myös ratkaisevaa tulevina päivinä ja viikkoina,
niin Cancúnissa ja itse ilmastonmuutoskonferenssissa. Komission jäsen vastasi moniin
seikkoihin, mutta minäkin haluan mainita joitain näkökohtia.

Olen kuullut useita huomautuksia uskottavuudesta sekä yhdellä äänellä puhumisesta, ja
tietenkin meidän on toimittava näin. Osallistuttuani Nagoyassa biologista
monimuotoisuutta koskevan sopimuksen osapuolten 10. kokoukseen (COP 10) tiedän
omasta kokemuksestani, että Euroopan unioni todella pystyy tähän ja että se on ainoa
oikea tapa saada aikaan hyvä lopputulos. Meidän on tarkasteltava sekä Nagoyasta saatuja
kokemuksia että viime vuoden huonoja kokemuksia Kööpenhaminassa, ja otettava niistä
opiksi. Neuvosto onkin jo tehnyt niin, me olemme omaksuneet selkeän kannan. Meillä on
neuvoston päätelmät, joiden pohjalta voimme julistaa EU:n ristiriidatonta viestiä, myös
kansainvälisellä tasolla.

Arvoisa jäsen Eickhout, sanomattakin on selvää, että jos Euroopan unionin on tarkistettava
neuvoston päätelmiä, sovelletaan EU:n koordinointia, kuten yleisesti on aina ollut tapana,
ja tällöinkin viestistä sovitaan ristiriidattomasti. Olen kuullut myös useita kommentteja
edistymisestä 30 prosentin vähennystavoitteeseen. Kuten tiedätte, neuvosto on tukenut
puheenjohtajavaltion tätäkin koskevaa raporttia: raportti perustuu komission tiedonantoon,
jossa esitetään analyysi 30 prosentin tavoitteeseen siirtymisen vaikutuksista. Raportissa –
jonka neuvosto on hyväksynyt – vaadimme komissiota tutkimaan edelleen vaikutusta
jäsenvaltioiden tasolla. Tämän osalta on myös luvattu, että keväällä – kevään neuvoston
kokouksessa – keskustellaan komission lisäselvitysten perusteella edistymisestä 20 prosentin
tavoitteen osalta.

Arvoisat parlamentin jäsenet, monet teistä ovat perustellusti korostaneet Nagoyan
konferenssin merkitystä. Ei ole kysymys kunnianhimoisten tavoitteidemme
mukauttamisesta. Meidän on oltava realisteja, mutta meidän on myös tehtävä kaikkemme
sen varmistamiseksi, että myös Cancúnissa päästään hyvään lopputulokseen – saadaan
aikaan tasapainoinen toimenpidepaketti. Puheenjohtajavaltio Belgia tekee kaikkensa tämän
lopputuloksen aikaansaamiseksi. Teemme sen yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan
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komission kanssa ja teidän tuellanne. Meidän on varmistettava tällä tavalla, että Nagoyassa
tapahtuneen luottamuksen palaamisen voimalla – siellä monenvälisen tason toimilla
onnistuttiin taas pääsemään sopimukseen – me pystymme jatkamaan tätä Cancúnissa ja
voimme myös tuoda takaisin toivoa ilmaston suhteen.

Puhetta johti
varapuhemies  Roberta ANGELILLI

Puhemies.   – (IT) Olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan
mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen (1) .

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 25. marraskuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

János Áder (PPE),    kirjallinen. – (HU) Olette kenties kuulleet PPE-ryhmän eilisessä
lehdistökokouksessa ilmoittamasta HFC-23-yhdistettä koskevasta skandaalista. Minustakin
on aivan raivostuttavaa, että eurooppalaisten veronmaksajien olisi maksettava noin
70 kertaa enemmän sellaisen jäähdytyskaasun tuotannossa syntyvän kasvihuonekaasun
tuhoamisesta, joka on jäämässä pois käytöstä, sillä tästä muodostuu valtavia lisävoittoja
muutamalle pääasiassa kiinalaiselle ja intialaiselle yritykselle. Skandaali on sekä haitallinen
että loukkaava, sillä Euroopan komissio, joka puhuu sijoittajien luottamuksesta, ei
suunnittele näiden päästöjen kaupan lopettamista välittömästi ennen vuotta 2013 ja tämän
kestämättömän tilanteen korjaamista.

Tämä on vieläkin raivostuttavampaa, kun otetaan huomioon, että kansainvälisissä
ilmastoneuvotteluissa komissio tekee kaikkensa estääkseen uusia jäsenvaltioita säilyttämästä
Kioton kiintiönsä, jotka ovat osa niiden kansallista vaurautta. Se tekee näin huolimatta
siitä, että on todellisia päästövähennyksiä niiden kiintiöiden takana, joihin entisillä
sosialistimailla Unkari mukaan luettuna on oikeus, josta Itä-Euroopan valtiot ovat maksaneet
merkittävän hinnan järjestelmän muutoksen jälkeen. Tärkein seikka eilen paljastetussa
skandaalissa on kuitenkin se, että vaikka eurooppalaiset kuluttajat ovat tähän mennessä
maksaneet 1,5 miljardia euroa HFC-23-yhdisteen tuhoamiseksi, tämän 12 000 kertaa
hiilidioksidia aggressiivisemman kaasun pitoisuus ilmakehässä on kasvanut huomattavasti
viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Meille ei siis pidä tulla yllätyksenä, arvoisat
kuulijat, että tällaisen kaksinaismoralismin myötä EU:lla ei tule olemaan yhdenmukaista
kantaa Cancúnissa, kuten ei ollut Kööpenhaminassakaan.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kannatan sitä, että ensi maanantaina
käynnistyvässä Cancúnin ilmastonmuutoskonferenssissa tehdään sitova sopimus, johon
sisältyy kansainvälinen seuraamusjärjestelmä. On selvää, että tällainen sopimus on mielekäs
vain, jos se sitoo suurimpia päästöjen aiheuttajia eli Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Intiaa. EU:lla
on ollut johtava asema ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja sitä on kannustettava
hyödyntämään johtajuuttaan unohtamatta kuitenkaan sitä, että teollisuutemme on jo
tehnyt valtavasti toteuttaakseen pakolliset päästövähennykset Euroopassa. On otettava
huomioon, että EU aiheuttaa noin 15 prosenttia koko maailman päästöistä, että arvioiden
mukaan EU:n osuus pienentyy 10 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja että Yhdysvallat,
Kiina ja Intia aiheuttavat puolet maailman päästöistä ja niiden osuus kasvaa jatkuvasti. En

(1) Ks. pöytäkirja.
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siksi hyväksy sitä, että EU:n pitäisi yksipuolisesti vähentää hiilidioksidipäästöjään
20 prosentin sijaan 30 prosenttia, jos muut valtiot, etenkin Yhdysvallat, eivät tee samoin.
Tämä ei tarkoita, että EU:n pitäisi tinkiä tavoitteistaan. Olen päinvastoin sitä mieltä, että
vaikka muut eivät lähde mukaamme, meidän on edelleen keskityttävä tieteelliseen
tutkimukseen, hiilettömiin energialähteisiin liittyvään tekniseen innovointiin,
energiatehokkuuteen ja vihreiden työpaikkojen luomiseen, jotta voimme parantaa
kilpailukykyämme.

Alajos Mészáros (PPE),    kirjallinen. – (HU) Kohti Kioton pöytäkirjan jälkeistä aikaa…
Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 16. konferenssilla,
joka pidetään Meksikossa joulukuussa, on entistäkin suurempi merkitys epäonnistuneen
Kööpenhaminan huippukokouksen jälkeen. Vaikka Kööpenhaminan kokousta
kansainvälisellä tasolla voidaan pitää askeleena eteenpäin, se jäi kauas odotuksistamme.
Kioton pöytäkirjan voimassaolo päättyy vuonna 2012, ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää,
että meillä on selkeästi määritetyt globaalit tavoitteet, jotka ovat kaikille selvät. Ei riitä, että
aiheesta ollaan suurin piirtein samaa mieltä EU:ssa. On tärkeää, että myös Yhdysvallat ja
Aasian suurvallat omaksuvat tavoitteemme. Vaikka Cancúnissa ei päästäisi sopimukseen
luvuista ja prosentuaalisista osuuksista, on aivan välttämätöntä, että sopimuspuolet pääsevät
sopimukseen konkreettisista suunnitelmista ja sitoumuksista tehden näin tietä Kioton
pöytäkirjan jälkeisen sopimuksen tekemiselle Etelä-Afrikassa vuonna 2011. On päästävä
sopimukseen rahoituksen, seurannan ja valvontamekanismien kaltaisista asioista. Euroopan
unionin pitäisi näyttää asiassa hyvää esimerkkiä yhdenmukaisella kannalla.

Katarína Neveďalová (S&D),    kirjallinen. – (SK) Haluan aluksi korostaa, että Cancúnin
ilmastonmuutoskonferenssi on jälleen suuri mahdollisuus tehdä jotain tulevien sukupolvien
eteen ja ainakin osittain korjata se, missä epäonnistuimme Kööpenhaminassa. Globaalia
ilmastonmuutosta ei enää ole mahdollista kiistää. Viinitarhojen istuttaminen vuoristoalueille
ja sadon viljeleminen siellä, missä se ei ole koskaan ennen onnistunut, ovat esimerkkejä
tästä, kuten myös luonnonkatastrofien paljon entistä tiheämpi esiintyminen. Meidän on
löydettävä vastuullinen pitkän aikavälin ratkaisu. En ole ympäristöasiantuntija, ja teoriat
poikkeavat toisistaan, mutta uskon, että on tehtävä jotain. Meidän on lakattava
keskustelemasta siitä, onko ilmastonmuutos tosiasia vaiko ei, ja keskusteltava sen sijaan
siitä, kuinka sitä voidaan torjua. Meidän on lakattava keskustelemasta siitä, voidaanko
ilmastonmuutos pysäyttää vaiko ei, ja sen sijaan tehtävä sille jotain. EU:n on johdettava
näitä keskusteluja kuten kaikkien sen jäsenvaltioidenkin. Olemme vastuussa koko maailman
tulevaisuudesta. Meidän on tuettava päästöjen tuotannon merkittävää vähentämistä,
meidän on saatava alueet, kaupungit ja maaseutu yhdessä suojelemaan ympäristöä, meidän
on luotava enemmän vihreitä työpaikkoja ja meidän on tuettava investointeja tutkimukseen
ja innovointiin. Uskon, että me voimme vielä pelastaa tämän planeetan. Meidän on kuitenkin
pidettävä tiukasti yhtä ja oltava yhtenäisiä.

Bogusław Sonik (PPE),    kirjallinen. – (PL) Cancúnin ilmastoneuvottelut alkavat jo viikon
kuluttua. EU on hyväksynyt kunnianhimoisia suunnitelmia päästövähennysten, rahoituksen,
metsätalouden ja teknologian siirron aloilla. Toisaalta huolellisuus on tärkeää
ilmastoneuvotteluissa, mutta se ei saa hämärtää niiden päätösten merkitystä, jotka
konferenssissa tosiasiassa tehdään. On myös tehtävä johtopäätökset Kööpenhaminan
ilmastonmuutoskonferenssin odotettua heikommista tuloksista, koska siellä ei tehty tärkeitä
yksityiskohtaisia päätöksiä. Osapuolten 16. konferenssissa Euroopan unionin onkin
osaltaan edistettävä luottamuksen palauttamista ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin
neuvotteluihin. Keskustelu on jo kestänyt tarpeeksi kauan. Cancúnissa on nyt laadittava
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erityiset asiaa koskevat toimenpiteet, joiden pohjalta on mahdollista tehdä kattava
kansainvälinen sopimus Etelä-Afrikassa vuonna 2011.

15. Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja
EU:n huippukokouksen edellä (keskustelu)

Puhemies.   – (IT) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat
Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen Afrikan ja EU:n
huippukokouksen edellä.

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja, komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, ensinnäkin olen teille hyvin kiitollinen siitä, että tarjositte minulle mahdollisuuden
käyttää puheenvuoron Euroopan unionin ja Afrikan seuraavasta huippukokouksesta,
jonka tiedän kiinnostavan teistä monia.

Kairossa vuonna 2000 pidetyssä ensimmäisessä huippukokouksessa käynnistettiin
mannerten välisen yhteistyön prosessi, ja toisessa, Lissabonissa vuonna 2007 pidetyssä
huippukokouksessa, määritettiin Euroopan unionin ja Afrikan välisiä suhteita koskeva
uusi ohjelma. Kolmannessa huippukokouksessa Tripolissa on määrä vahvistaa strategista
kumppanuuttamme ja saada lopulta aikaan konkreettisia tuloksia.

Rauhaa ja turvallisuutta koskevissa asioissa Afrikan unionin johtoasema on hyvin
merkittävä. Sudanissa Afrikan unioni käynnisti ensimmäisenä rauhanturvaoperaation.
Darfurissa Afrikan unioni on omaksumassa globaalin poliittisen johtoaseman presidentti
Mbekin johtaman paneelin ansiosta. Pohjoisen ja etelän välistä puitesopimusta koskevien
neuvottelujen edistyminen hiljattain on merkittävä askel kohti rauhanomaista
siirtymävaihetta. Unionin osallistuminen vaalitarkkailutehtävään korostaa lisäksi selvästi
määrätietoista pyrkimystämme edistää osaltamme rauhanomaisen siirtymävaiheen
turvaamista. Somaliassa AMISOM, Afrikan unionin operaatio Somaliassa, on tällä hetkellä
ainoa Mogadishussa paikan päällä oleva toimija.

Mitä tulee vallankaappauksiin, Afrikan unionin soveltama tiukka nollatoleranssisääntö
tarjoaa turvaa ja sillä on ratkaiseva merkitys perustuslaillisen järjestyksen palauttamisessa.
Afrikan unionista on tullut normeja määrittävä organisaatio, ei pelkästään tällä alalla, vaan
myös poliittisessa hallinnossa, Afrikan mantereella sekä taloudellisen yhdentymisen
prosessissa. Se tarjoaa poliittiset puitteet, joissa sen jäsenvaltiot ja alueelliset talousyhteisöt
voivat edistää Afrikan sisäistä kauppaa ja rajat ylittäviä infrastruktuureja.
Nepad-kumppanuusohjelman (Uusi kumppanuus Afrikan kehittämiseksi) koko sisältöä,
myös sen sosioekonomista kehittämisohjelmaa, yhdennetään nyt täysimääräisesti Afrikan
unioniin.

Tämä sisäinen prosessi etenee rinnakkain kansainvälisissä hallintorakenteissa toteutettujen
uudistusten kanssa, jotka koskevat Afrikan edustusta. Afrikan unioni on hyvässä asemassa
koordinoidakseen Afrikan kantoja kansainvälisellä näyttämöllä. Esimerkiksi
ilmastonmuutoksen alalla Etiopian pääministeri on saanut Afrikan unionilta valtuudet
puhua Afrikan puolesta kansainvälisellä tasolla.

Afrikan unionista on tullut Euroopan unionille korvaamaton useissa tapauksissa, joissa
tarvitsemme ratkaisuja ja Afrikan panoksia, olipa kyse sitten rauhanturvaamisesta,
maastamuutosta, huumekaupasta, ilmastonmuutoksesta tai kansainvälisestä
rikostuomioistuimesta. Afrikka tarjoaa myös mahdollisuuksia, joita unionin on
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tarkasteltava, esimerkiksi yhteistyö energiasuhteiden alalla, asekauppasopimus ja yksityisen
sektorin tarjoamat näkymät vain joitakin mainitakseni. Yksi erityinen haaste Euroopan
unionin ja Afrikan unionin välisen yhteistyön yhteydessä liittyy selvästi kansainväliseen
rikostuomioistuimeen. Afrikkalaiset kumppanimme edistivät osaltaan sen perustamista,
ja heidän yhteistyönsä on olennaista tämän poliittisen tavoitteen saavuttamisessa, joka on
Euroopan unionille hyvin merkittävä. Ne suhtautuvat kuitenkin kriittisesti siihen tapaan,
jolla Sudanin presidentti al-Bashirin tapausta on käsitelty, sekä siihen, että
turvallisuusneuvosto ei turvautunut keskeytysmenettelyyn, ja tämä on saanut Afrikan
unionin ottamaan etäisyyttä tuomioistuimeen. Me unionissa puolestamme kannatamme
edelleen tuomioistuimen riippumattomuutta ja voimme jättää asian turvallisuusneuvoston
käsiteltäväksi vain mahdollisen keskeytysmenettelyn osalta. Seuraavassa huippukokouksessa
me ilmaisemme kantamme selvästi, vaikka tiedämme aivan hyvin, että huippukokouksessa
epäilemättä ei saada muutettua Afrikan unionin kantaa, joka on myös esitetty selvästi.

Eurooppa on edelleen Afrikan merkittävin kumppani. Poliittinen, taloudellinen ja
institutionaalinen yhteistyö sekä kehitysyhteistyö ovat aina merkittävämpiä kuin muissa
alueellisissa kumppanuuksissa tai suhteissa kansallisiin hallituksiin. Unionin ei kuitenkaan
pidä aliarvioida kehittyvien kumppanimaiden osallistumisen nopeaa lisääntymistä. Unionin
on syytä olla tyytyväinen tähän uuteen kontekstiin, mutta koska sillä on vaikutusta
Euroopan unionin ja Afrikan välisiin suhteisiin, me pyydämme myös kiinnittämään jälleen
huomiota tunnettuihin tekijöihin, jotka muodostavat valttikorttimme ja tuovat lisäarvoa,
jotta varmistetaan koordinointi ja se, että ensisijaisiksi katsotaan tilanteet, joista on hyötyä
kaikille.

Unionin kannalta institutionaalinen tilanne on ainutlaatuinen maailmassa: on kaksi unionia,
joiden tavoitteena on alueellinen yhdentyminen ja jotka toivovat voivansa osaltaan edistää
monenvälisen globaalin hallinnon alkua. Afrikan unioni seuraa mielenkiinnolla uusien
toimielinten perustamista Lissabonin sopimuksen nojalla. Rauhoittunut Afrikka, jota
kosiskelevat moninaiset kumppanit, jotka tarjoavat ensimmäistä kertaa, ja todellakin
ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, lupaavia kasvunäkymiä, haluaa selvästi tulla kohdelluksi
tasavertaisena.

Huippukokouksen valmistelut siis edistyvät. Keskustelut isäntämaa Libyan ja Afrikan
unionin kollegojemme kanssa ovat olleet hyödyllisiä. Suuri joukko johtajia niin Euroopasta
kuin Afrikasta on vahvistanut osallistuvansa korkeimmalla tasolla. Pääasiassa
huippukokouksen keskustelut koskevat sen keskeistä aihepiiriä: investointeja, talouskasvua
ja uusien työpaikkojen luomista sekä useita näihin liittyviä toissijaisia aihepiirejä. Toivomme
keskustelujen johtavan konkreettisiin tuloksiin.

Malawissa järjestetyn ministeritason poliittisen vuoropuhelun osanottajat saivat päätökseen
huippukokouksen tiedonannon, Tripolin julkilausuman, sekä yhteisen
toimintasuunnitelman ajanjaksolle 2011–2013. Viimeksi mainittu muodostaa vankan
perustan tuleville ponnisteluillemme varmistamalla hyvän tasapainon kehitysyhteistyön
perinteisten tavoitteiden – infrastruktuurin, vuosituhannen kehitystavoitteiden ja poliittisten
aiheiden – sekä rauhan ja turvallisuuden, demokraattisen hallinnon ja ihmisoikeuksien,
maastamuuton, liikkuvuuden ja työpaikkojen välille. On myös uusia lupaavia yhteistyöaloja,
kuten uusiutuva energia, ilmastonmuutos, tietotekniikka ja avaruus, vain joitakin
mainitakseni.

Lopuksi halua kertoa teille puheenjohtaja Van Rompuyn puolesta, että suhtaudun lämmöllä
parlamentin myönteiseen osallistumiseen Afrikan ja Euroopan unionin suhteiden
tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin. Olen myös iloinen Euroopan parlamentin ja
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yleisafrikkalaisen parlamentin välisestä kokouksesta, joka järjestetään Tripolissa
27. marraskuuta, juuri ennen huippukokousta. Kokous on erinomainen tilaisuus laatia
perussuosituksia huippukokouksen täysistuntokeskustelulle. Olen myös iloinen
tämänpäiväisen keskustelun sävystä, ja odotan mielenkiinnolla mielipiteitänne.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, on totta, että vuosituhannen
kehitystavoitteiden saavuttaminen ja köyhyyden selättäminen ovat Euroopan
Afrikan-kumppanuuden keskiössä. Samalla suhteemme ovat kuitenkin paljon laajemmat.
Kahden maanosan yhteistyömahdollisuudet ovat valtavat.

Komissio esitti aiemmin tässä kuussa ehdotuksia siitä, kuinka suhteitamme voidaan
vahvistaa lujittamalla niitä ja keskittymällä osallistavaan ja kestävään pitkän aikavälin
kasvuun. Tripolin huippukokous on erinomainen tilaisuus keskustella tavoista, joilla
yhteistyötämme tässä voidaan parantaa.

Komissio uskoo, että poliittista keskustelua ja keskustelua toimitavoista on vahvistettava
perinteisten kehitysnäkymien ulkopuolellakin. EU:n ja Afrikan on tehtävä kahdenvälistä
yhteistyötä ja tehtävä yhdessä työtä myös kansainvälisellä näyttämöllä yhteisten etujemme
edistämiseksi: ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, vuosituhannen kehitystavoitteiden
edistämiseksi sekä rauhan ja turvallisuuden, demokraattisen hallinnon ja ihmisoikeuksien
edistämiseksi.

Tavoitteena on varmistaa, että molemmat osapuolet voivat yhdessä tarkastella globaaleja
haasteita, jotka ovat etusijalla huippukokouksen esityslistalla, sekä luoda pohjaa entistä
tehokkaammalle ja molempia hyödyttävälle yhteistyölle.

Koska huippukokouksessa keskitytään investointeihin, kasvuun ja uusiin työpaikkoihin,
meidän on myös päästävä yhteisymmärrykseen siitä, kuinka teemme yhteistyötä talous-
ja rahoituskriisin seurauksista selviämiseksi. Tämä edellyttää erityisesti yritys- ja
investointiystävällisen ympäristön edistämistä. Nyt on tilaisuus tarkastella lupaavia aloja,
kuten muun muassa uusiutuvaa energiaa, tieto- ja viestintäteknologiaa ja tiedettä. Nämä
ovat aloja, joilla kysyntä on Afrikassa valtavaa ja joilla Euroopalla on paljon tarjottavaa.
Voimme myös hyödyntää yhteisiä onnistumisiamme: rauhaa ja turvallisuutta sekä alueellista
yhdentymistä.

Kunnianhimoinen edistyslista edellyttää vuoden 2007 Lissabonin huippukokouksen
tulosten ja sen jälkeen Afrikan ja EU:n yhteisessä strategiassa ja ensimmäisessä
toimintasuunnitelmassa saatujen tulosten hyödyntämistä. Ottaen opiksi kokemuksista
tiedonannossa kehotetaan myös molempia osapuolia ponnistelemaan entistä enemmän,
jotta selvittäisiin poliittisten kehysten ja rahoitusvälineiden nykyisestä pirstaloitumisesta.
On löydettävä parempaa synergiaa EU:n eri politiikkojen välillä, erityisesti Saharan
eteläpuolisen Afrikan ja Välimeren alueen osalta, todellisen johdonmukaisuuden,
suuremman vaikuttavuuden ja näkyvyyden varmistamiseksi. Tarvitaan myös entistä
parempaa koordinointia jäsenvaltioiden kanssa sekä kaikkien sidosryhmien – parlamentin,
kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin – aktiivista osallistumista.

Jotta saataisiin aikaan parempia tuloksia, toimintasuunnitelmassa ajanjaksolle 2011–2013
on asetettava etusijalle toimet, joilla on selvää alueellista, koko maanosaa koskevaa tai
globaalia lisäarvoa. Huippukokous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suunnitella tulevaa.
Se edellyttää muutoksia myös Euroopan puolelta, ja tämä edellyttää sitä, että parannamme
tapaa, jolla EU ohjaa suhteitaan Afrikkaan.

147Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



Uskon, että meidän on jatkettava tätä keskustelua huippukokouksen jälkeen, mutta odotan
kovasti tämänpäiväistä keskustelua, jotta olemme hyvin valmistautuneita
huippukokoukseen.

Filip Kaczmarek,    PPE-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Afrikan ja Euroopan
unionin kohtaamat yhteiset haasteet ovat selkeitä ja kiistattomia. Neuvoston puheenjohtaja
Chastel ja komission jäsen Piebalgs puhuivat tästä. Voimme epäilemättä sisällyttää niihin
köyhyyden poistamisen, rauhan ja turvallisuuden, demokratian ja ihmisoikeudet, globaalin
hallinnon ja ilmastonmuutoksen. Olemme myös määrittäneet kansainvälisellä tasolla
erityisiä tavoitteita – vuosituhannen kehitystavoitteet. Olen komission jäsen Piebalgsin
kanssa samaa mieltä siitä, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen on itse
asiassa ratkaisevaa kehitysyhteistyölle ja Afrikan tulevaisuudelle.

Olemme myös laatineet tiettyjä lisätavoitteita, jotka ovat hyvin tärkeitä Euroopan unionin
ja Afrikan keskinäisille suhteille. Ne ovat: poliittisen hallinnon laadun parantaminen sekä
tehokas, rehellinen ja kestävä luonnonvarojen sekä taloudellisten varojen hallinto.
Toivomme Euroopan unionin ja Afrikan välisen kumppanuuden sekä yhteisten strategioiden
ja toimenpiteiden tuottavan selkeitä vaikutuksia. Toivomme esimerkiksi monissa Afrikan
valtioissa havaitun talouskasvun lisäävän yhteiskunnallista osallistamista ja että se vähentäisi
köyhyystasoa ja sosiaalista eriarvoisuutta. Tämän vuoksi haluamme itse asiassa luoda
edellytykset investoinneille ja kaupalle ja näin myös uusien työpaikkojen syntymiselle.
Toivomme myös, että kehitys olisi kestävää, mikä merkitsee sitä, että se johtaa tehokkaan,
ekologisen ja kilpailukykyisen talouden rakentamiseen.

Yksi näkökohta, jota varmasti korostetaan voimakkaasti huippukokouksessa, on Afrikan
valtava hyödyntämätön potentiaali uusiutuvan energian alalla. Se käsittää vesi-, aurinko-
ja tuulienergian, geotermisen energian ja biomassan. Tämä on potentiaalia, jota ei ole tähän
mennessä hyödynnetty täysimääräisesti, ja aivan kuten muidenkin Afrikan potentiaaliin
liittyvien näkökohtien osalta, se ei aina ole eduksi siellä asuville ihmisille. Hyvään hallintoon
ja tämän potentiaalin hyödyntämiseen keskittyminen johtaa, tai saattaa johtaa, laadulliseen
muutokseen.

Monika Flašíková Beňová  , S&D-ryhmän puolesta. – (SK) Arvoisa puhemies, ainoa
mannerten välinen kumppanuus, jonka Euroopan unioni on luonut, on strateginen
kumppanuus Afrikan kanssa.

Luettuani komission tulevan huippukokouksen alla julkaiseman tekstin minulle tuli
vaikutelma, että se oli lähes liiankin positiivinen. Aivan kuin sen olisi kirjoittanut joku,
jolla on ruusunpunaiset silmälasit.

Todellisuus on kuitenkin kaikkea muuta kuin ruusuinen. Jos haluamme päästä ongelmista,
meidän on puhuttava niistä täysin avoimesti. Afrikan puolella vallitsee edelleen
epäyhtenäisyys. Afrikan unionin poliittinen mandaatti on heikko, ja Afrikan manner on
edelleen jakautunut, myös taloudellisesti.

EU:n ja Afrikan valtioiden väliset talouskumppanuussopimukset eivät toimi, ja Afrikan
alueelliset talousyhteisöt tekevät asiasta entistä sekavamman.

Lyhyesti sanottuna Afrikasta on vaikea puhua yhtenäisenä. Toisaalta unionilla ja sen
jäsenvaltioilla ei ole johdonmukaista Afrikan-politiikkaa, ja ne suhtautuvat kumppanuuteen
usein tavoitellen hyötyä tai holhoavasti. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos komissio ottaisi myös
nämä näkökohdat huomioon kertomuksessaan.
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Charles Goerens,    ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, tänä kriisin
leimaamana aikana ei juuri pitäisi olla sijaa kokeiluille ja testatuille menetelmille ja sille,
mitä on kuultu aiemmin. Jos EU:n ja Afrikan välisen huippukokouksen ei haluta jäävän
turhaksi, siellä on onnistuttava tarkastelemaan todellisia ongelmia. Lisäksi, ja tämä on
kaikkein tärkein näkökohta, siellä on tarjottava mahdollisuuksia hyödyntää Afrikan
mantereen merkittävää potentiaalia.

Odotamme Afrikalta selkeää viestiä sen hallinnon parantamisesta, sen valmiuksista toteuttaa
lisäarvoa ja sen määrätietoisesta toiminnasta luonnonvarojen ryöväämisen lopettamiseksi.
Odotamme Afrikan myös osoittavan ne esteet, joita se ei vielä kykene poistamaan omin
voimavaroin.

Euroopalta odotamme, että se kehittää taitoaan kuunnella, osaansa Afrikan
edistymisprosessissa, pyrkimystä vapauttaa pimeä maanosa poliittisesta, taloudellisesta ja
kaupallisesta orjuudesta. Näillä aloilla Euroopalla on valtava vastuu.

Jos Euroopan unionin ja Afrikan välisessä huippukokouksessa edistetään osaltaan tien
avaamista Afrikan paremmalle edustukselle turvallisuusneuvostossa ja G20:ssa ja
parannetaan sen asemaa köyhyyden poistamiseksi, huippukokous ei ole ollut turha.

Judith Sargentini,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, Euroopan ja
Afrikan välisiin suhteisiin kohdistuu paineita. Minusta tämä ei johdu pelkästään
talouskriisistä, vaan myös lyhytnäköisyydestämme sen sijaan, että ajattelisimme pitkällä
tähtäimellä. Haluammeko me lyhyellä aikavälillä vapaan kaupan kaikkialle Afrikkaan ja
näin saada läpi kaikkien näiden valtioiden eurooppalaiset kumppanuussopimukset, vai
haluammeko Afrikkaan pitkällä ajanjaksolla vakaan ja kasvavan talouden, jolloin voisimme
tehdä sen kanssa enemmän kauppaa? Haluammeko Afrikan pitävän maastamuuttajansa
nyt kotona, vai tunnustammeko, että oma väestömme ikääntyy tulevaisuudessa ja että me
tulemme tarvitsemaan työvoimaa? Haluammeko nyt välttää maapallon lämpenemisen ja
sen Afrikalle aiheuttamien ongelmien kustannusten maksamisen ja kohdata myöhemmin
epävakaita valtioita tai epävakaan mantereen sekä suuret pakolaisjoukot? Haluammeko
me nyt ajautua suunnittelemattomasti selkkaukseen Kiinan kanssa saadaksemme
mahdollisimman pian raaka-aineita, vai haluammeko kyetä hyötymään Afrikan vauraudesta
myöhemminkin? Mikä tärkeintä, kuinka varmistamme, että Afrikka voi hyödyntää omia
raaka-aineitaan myös pitkällä aikavälillä? Kuinka varmistamme, että afrikkalaiset voivat
vaatia afrikkalaisia johtajia vastuuseen? Loppujen lopuksi EU:n ja Afrikan välinen Tripolin
huippukokous on myös osoittanut, että olemme tekemisissä sellaisten johtajien kanssa,
jotka ovat olleet vallassa liian pitkään. Bouteflika, dos Santos, Mugabe – voidaan kysyä,
pyrkiikö kukaan näistä kansansa parhaaseen. Meidän on löydettävä vastaukset näihin
kysymyksiin.

Nirj Deva,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Afrikka on maailman rikkain
maanosa, ja sen kansa maailman köyhin, kun tarkastellaan tuloja asukasta kohti. Kuinka
tämä on mahdollista? Minusta komission jäsen Piebalgs osui oikeaan todetessaan, että
tarvitaan konkreettisia toimia alueellisella ja mantereen tasolla.

Siihen pääsemiseksi emme tarvitse enää almuja, jotka vain pitävät ihmiset jatkuvassa
köyhyydessä. Meidän on tehtävä työtä talouskasvun aikaansaamiseksi. Talouskasvua
saadaan aikaan vain yrittämisellä ja koulutuksella, mutta koulutusta ja yrittämistä saadaan
aikaan vain, jos talouskasvun välineet ovat käytettävissä. Suuressa osassa Afrikkaa ei
esimerkiksi ole sähköä, joten Afrikassa ei ole asianmukaista koulutusta tai asianmukaisia
tietokoneita tai asianmukaista infrastruktuuria talouskasvulle. Meidän on saatava Afrikkaan
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lisää sähköä, tarvitaan puhdasta vettä ja tarvitaan elintarviketurvaa. Olen iloinen siitä, että
Afrikan unioni soveltaa nyt nollatoleranssia vallankaappauksiin. Kuten neuvosto sanoi:
hurraa.

Meidän on nyt tarkasteltava Afrikkaa nykyaikaisena kasvavan talouden tiikerinä ja tarjottava
Afrikalle mahdollisuus saada nopeammin polttoainetta, jotta siitä voi tulla rikkaampi.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149  artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, kiitän jäsen Devaa hänen
puheenvuorostaan, mutta haluaisin kysyä häneltä, koska hän sanoo, että almujen aika on
ohi, katsooko hän, että kaikkien jäsenvaltioiden, myös Yhdistyneen kuningaskunnan, ei
pidä noudattaa aikataulua YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi osoittamalla
0,7 prosenttia BKT:sta kehitysapuun vuoteen 2013 mennessä?

Jos ei, niin kuinka toteutetaan hänen toiveensa puhtaasta vedestä, elintarviketurvasta ja
köyhyyden poistamisesta, jos kansainvälinen yhteisö ei täytä avun tasoa koskevia
lupauksiaan?

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, olen hyvin kiitollinen arvoisan kollegan
kysymyksestä. Totesin parlamentille, että almuilla ei pelkästään lievennetä köyhyyttä.

Kannatan tietenkin vuosituhannen kehitystavoitteita ja olen iloinen konservatiivihallituksen
päätöksestä. Samalla kun se joutuu leikkaamaan kansallista talousarviotamme noin
30 prosenttia, myös koulumäärärahoja, se on sitonut ja lisännyt
kehitysyhteistyömäärärahojamme 27 prosentilla.

Olen hyvin kiitollinen jäsen Howittille siitä, että hän tarjosi minulle mahdollisuuden kertoa
tästä Lontoon koalitiohallituksen poikkeuksellisesta, johdonmukaisesta ja avokätisestä
teosta.

Mutta vaikka lisäisimme määrärahoja 27 prosenttia ja vaikka saavuttaisimme vuosituhannen
kehitystavoitteet, emme auta köyhyyden poistamisessa Afrikasta ennen kuin autamme
afrikkalaisia kehittämään vaurautta.

Euroopasta ei tullut nykyisensä vain poistamalla köyhyys ja nostamalla elintaso
toimeentulon tasolle. Siitä tuli rikas vaurautta luomalla. Me emme onnistu
menestyksekkäästi ennen kuin luomme Afrikassa vaurautta, joka säilyy ja jota ei voida
tuoda takaisin.

Elie Hoarau,    GUE/NGL-ryhmän puolesta . – (FR) Arvoisa puhemies, Euroopan unionissa
esitetään talouskumppanuussopimukset usein mahdollisuutena Afrikan maille. Se huolehtii
myös siitä, että sopimukset allekirjoitetaan nopeasti.

Kysymys, joka meitä kuitenkin huolettaa on se, miksi nämä valtiot eivät itse halua
allekirjoittaa näitä sopimuksia, jotka ovat niille niin hyödyllisiä. Näkemykset näiden
sopimusten laadusta selvästi poikkeavat, ja niin kauan kun mielipide-eroja on, Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren valtiot (AKT-maat) hangoittelevat niiden allekirjoittamista vastaan.

Eikö olisi suotavaa sitoutua enemmän keskusteluun ja ymmärrykseen kuuntelemalla
AKT-maiden huolia ja odotuksia? Valtiot haluavat puhua kehittämisstrategiasta, mutta
Eurooppa vastaa usein vain puhumalla markkinoiden avaamisesta.
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Juuri tätä kuuntelemista AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vaatii.
Minusta muiden yhteisön toimielinten olisi toimittava samalla tavalla, jos haluamme luoda
Afrikan ja Euroopan unionin välille aidon strategisen kumppanuuden.

Giancarlo Scottà,    EFD-ryhmän puolesta . – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan
unionin ja Afrikan välinen kolmas huippukokous on perustavaa laatua oleva mahdollisuus
vahvistaa kahden osapuolen välisiä suhteita.

Tämän tapahtuman aikana me puhumme talouskasvusta, kestävästä kehityksestä ja
poliittisesta hallinnosta, tarkastelemme useita asiakirjoja ja tutkimme muun muassa
maatalousalaa ja elintarvikkeiden turvallisuutta vuosituhannen kehitystavoitteiden
yhteydessä.

Ruuan yleisen saatavuuden takaamiseksi, köyhyyden poistamiseksi maaseutualueilta ja
maataloustuotannon laadun parantamiseksi tarvitaan tuottajajärjestöjen ja alakohtaisten
järjestöjen osallistumista, jotta ne voivat sitoutua ja tulla tietoisiksi asiasta sekä parantaa
luonnonvarojen jakautumista ja hallintaa.

Euroopan unionin on tehtävä työtä, jotta näitä mahdollisuuksia voimistaa vuoropuhelua
ja yhteistyötä Afrikan alueellisen yhdentymisen tukemiseksi hyödynnetään parhaalla
mahdollisella tavalla. Erityisesti on torjuttava yhteistyöaloitteiden epätasapainoa ja
korruptiota. Hallitusten vastuu ei saa ohittaa kansalaisyhteiskunnan vastuuta ja kaikkien
asianosaisten osallistuminen kestävän talouskasvun ja sosiaalisen kehityksen strategioihin
on taattava.

Franz Obermayr (NI).   − (DE) Arvoisa puhemies, on hyvä, että EU:n ja Afrikan välisessä
huippukokouksessa keskustellaan erityisistä kasvua ja työllisyyttä koskevista aloitteista.
Ei kuitenkaan ole sopivaa, että Afrikan halki kulkevan supermoottoritien kaltaista mieletöntä
hanketta rakennetaan EU:n tuella, sillä vuodeksi 2012 suunniteltu 500 km:n tien
rakentaminen Tansanian ja Kenian läpi, suoraan maailman suurimman riistansuojelualueen
Serengetin läpi, on hanke, josta on luovuttava. Miljoonat villieläimet kulkevat vuosittain
Serengetin kautta juomapaikoilleen pohjoiseen. Tutkijat ovat esittäneet erityisiä varoituksia
tässä vaanivasta ekologisen katastrofin vaarasta: jos eläimet eivät pääse veden ääreen, koko
ekosysteemi romahtaa, luonnon monimuotoisuus menetetään, ja siitä on haittaa paikalliselle
matkailualalle, joka muodostaa 23 prosenttia Tansanian tuloista. Kehotankin neuvostoa
ja komissiota kieltäytymään päättäväisesti tästä hankkeesta, joka on ekologista ja
taloudellista hulluutta. Suojelkaamme Afrikan viimeisiä luonnonvaroja, pelastakaamme
Serengeti jo toisen kerran. Pyydän teitä ystävällisesti allekirjoittamaan tätä hanketta,
Serengetin moottoritietä, vastaan laatimani kirjallisen kannanoton.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin ja Afrikan välinen
huippukokous Tripolissa ensi viikolla tarjoaa meille mahdollisuuden miettiä sitä suuntaa,
johon haluamme ohjata meidät Afrikkaan yhdistävää kumppanuutta.

Olen tyytyväinen Euroopan komission 11. marraskuuta antamaan tiedonantoon. Erityisen
tyytyväinen olen siihen, että asiakirjassa korostetaan tarvetta tarjota kehitysyhteistyölle
erityistoimenpiteitä, joilla voidaan saada aikaan kestävää ja osallistavaa kasvua tällä alueella.

Itse asiassa, jos haluamme Afrikan valtioista unionin aitoja kumppaneita ja että ne ottavat
vastuun omasta kohtalostaan, tähän ei ole muuta tapaa kuin edistää talouskasvua. Haluan
korostaa kolmea näkökohtaa, jotka katson erityisen merkittäviksi tulevissa suhteissamme
Afrikkaan:
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– Ensinnäkin jos haluamme unionin äänen kuuluvan Afrikassa, meidän on varmistettava,
että teemme yhteistyötä sellaisen kumppanin kanssa, joka on vastaanottavainen
viestillemme. Tämän osalta Afrikan unionin institutionaalinen ja operatiivinen
vahvistaminen on ensisijainen tavoite.

– Toiseksi katson, että kumppanuus rauhan ja turvallisuuden alalla on se yhteistyöala
Afrikan kanssa, joka toimii tällä hetkellä parhaiten, niin komission kuin asiantuntijoidenkin
analyysien perusteella. Katson kuitenkin, että voimme tehdä enemmänkin. Minusta meidän
on vahvistettava konfliktien ehkäisemistä ja toimien konsolidointimekanismeja, sillä sekä
konfliktit että joidenkin alueen valtioiden hauras asema luonnollisesti vaikuttavat
vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen.

– Lopuksi haluan korostaa, kuinka tärkeää on saada aikaan demokratia ja ihmisoikeuksien
kunnioitus. Näissä asioissa Euroopan unioni ja Afrikka ovat usein erimielisiä. Tämän vuoksi
on vahvistettava poliittista vuoropuhelua ja demokratian aikaansaamisen tällä alueella on
oltava ensisijainen tavoite, joka otetaan järjestelmällisesti esiin suhteissa Afrikkaan.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, vuosituhannen kehitystavoitteiden
saavuttaminen on strategisessa asemassa Afrikan ja EU:n yhteisen strategian uudessa
täytäntöönpanosuunnitelmassa. Perustavaa laatua oleva ongelma on köyhyyden
vähentäminen, sillä se on lisääntynyt kriisin seurauksena. Lähes 30 prosenttia maailman
väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä, mikä tarkoittaa, että heillä on alle 1,25 dollaria
päivässä. Yli sadalla miljoonalla ihmisellä ei ole saatavilla turvallista vettä. Joka minuutti
80 ihmistä kuolee nälkään, ja näistä 60 on lapsia. Vuosittain tämä tekee 40 miljoonaa
ihmistä, mikä vastaa suuren eurooppalaisen valtion väestöä. Tilanne on kaikkein vaikein
Afrikassa ja erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Strategisten toimenpiteiden lisäksi tämä edellyttää välittömän avun lisäämistä. Kuolevat
eivät voi odottaa. EU on maailman suurin kehitysavun antaja. Yli puolet virallisesta avusta
tulee meiltä. Meidän pitäisi olla tästä ylpeitä. Meidän on tehostettava apuamme Afrikalle
ja tehtävä siitä vaikuttavampaa. Tuen tämän vuoksi komissiota sen suunnitelmissa vahvistaa
kehitysyhteistyötä kestävän kasvun ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemistoimien kautta.

Louis Michel (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Chastel,
vuonna 2007 me afrikkalaiset ja eurooppalaiset olimme hyvin kunnianhimoisia. Yhteinen
strategiamme perustui toimintasuunnitelmaan, joka sisälsi kahdeksan hyvin konkreettista
strategista kumppanuutta.

Tripolin huippukokouksessa hyväksytään toinen toimintasuunnitelma. Omalta osaltani
haluan korostaa neljää edellytystä, joiden on täytyttävä, jotta strategisesta suunnitelmasta
tulee todellinen menestys. Ensin haluan korostaa kansallisten parlamenttien, Euroopan
parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentin entistä laajempaa osallistumista yhteisen
strategian täytäntöönpanoon.

Toiseksi yhteisen strategian ja Cotonoun sopimuksen välillä on oltava parempi yhteys.

Kolmanneksi Tripolin huippukokouksessa, joka on omistettu investoinneille, talouskasvulle
ja uusien työpaikkojen luomiselle, on kiireesti tarkasteltava yritysympäristön parantamista,
jos tässä on määrä onnistua. Olen kuullut tämän mainittavan useissa puheenvuoroissa,
mutta se on olennaisen tärkeää. Yksityisten investointien oikeudellinen loukkaamattomuus
ja loukkaamattomuus tuomiovallan taholta on yksi avain Afrikan taloudelliseen ja
yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hyvä jäsen Hoarau, muuta kehitysstrategiaa, kuin
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markkinoiden avaaminen, ei ole. Kaikki muu on hyväntekeväisyyttä, ja valitettavasti se ei
ole tähän mennessä toiminut, ainakaan riittävästi.

Lopuksi viimeinen seikka. Pyydän teitä, arvoisa komission jäsen, tarkastelemaan, olisiko
hyödyllistä keskustella tästä nopeasti komission tasolla ja laatia joitakin ehdotuksia sen
varmistamiseksi, että kehitysmaissa toimivat yrityksemme, varsinkin näiden maiden
luonnonvaroihin liittyvillä aloilla, noudattavat Yhdysvaltojen kongressin säätämää
Dodd-lakia, sillä se olisi valtava harppaus luonnonvarojen tuhlaamisen ja korruption
vastaisessa taistelussa.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan kysyä jäsen Micheliltä, ottaen
huomioon hänen merkittävän uransa kehitysyhteistyöstä vastanneena komission jäsenenä
ja hänen valtavat kokemuksensa Afrikasta, voisiko hän saada Afrikan parlamenteille –
erityisesti rahoituksesta ja talousarvioista vastaaville parlamenttien valvontavaliokunnille
– vahvistettua toimivaltaa ja enemmän tukea meiltä, jotta ne voisivat tosiasiassa
kyseenalaistaa sen, mitä niiden ministerit ja presidentit tekevät lainsäädäntöprosessin ja
menoprosessin täytäntöönpanon ja selkeyden ja vastuuvelvollisuuksien osalta. Onko hän
samaa mieltä siitä, että tämä voisi olla meiltä käytännössä oikein tärkeää?

Louis Michel (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, se voisi varmasti olla mahdollista. Minun
on lisäksi todettava, että komissio on jo useiden vuosien ajan rahoittanut kansallisten
parlamenttien toimintaa ja valmiuksia nimenomaan kehittää valtioita siten, että niillä on
keinot valvontaan. Tiedätte myös, että toisessa parlamentissa aiemmin kollegamme
Glenys Kinnock sai läpi ehdotuksen, että valtiokohtaiset strategia-asiakirjat ja alueelliset
asiakirjat ovat välttämättömiä, lähes varotoimenpiteitä, joista keskustellaan kansallisissa
parlamenteissa ennakoivasti.

Tiedätte myös että esimerkiksi niin kutsutun talousarviotuen saamiseksi, että yhtenä
edellytyksenä talousarviotuelle, joka on luottamuksen osoitus kehitysmaan toimielimille,
on, että kansallisesta talousarviosta ja näin ollen myös siitä, mihin kehitysapu osoitetaan,
on keskusteltava kansallisissa parlamenteissa. Katson, että komission osalta on joka
tapauksessa jo käytössä lukuisia edellytyksiä ja lukuisia menetelmiä tämän varmistamiseksi.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, Afrikan unioni on toisinaan
osoittautunut pettymykseksi Afrikan moniin haasteisiin vastaamisessa. Afrikan unioni
vaikenee aivan liian usein itsevallasta, korruptiosta, vaalivilpistä ja laittomista
vallankaappauksista.

Jos EU ja Afrikka haluavat syventää ja tehostaa strategista yhteistyötään tulevaisuudessa,
emme voi olla esittämättä Afrikkaa koskevia odotuksiamme tiukalla ja avoimella tavalla.
Todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että Afrikan unionista on tultava entistä vastuullisempi
ja avoimempi organisaatio, jolla on aitoa moraalista ja poliittista vaikutusvaltaa.

Kun Afrikka kohtaa humanitaarisia kriisejä, meidän on tietenkin edelleen tarjottava
tarvittavia rahoitusvaroja ja henkilöresursseja. EU:n on erityisesti varmistettava, että sen
sitoutuminen vuosituhannen kehitystavoitteisiin on yhtä vankkaa kuin ennenkin. EU:n
on myös tarkasteltava kauppapolitiikkansa Afrikan talouksille aiheuttamaa haittaa sekä –
toisinaan jokseenkin absurdia – maatilojen tukijärjestelmäänsä.
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Viime kädessä kuitenkin vain afrikkalaiset voivat ratkaista Afrikan ongelmia. Meidän on
tartuttava tähän tosiseikkaan ja annettava sille keskeinen osa lähestymistavassamme tätä
strategista maanosaa kohtaan ja sitä koskevassa suhteessamme.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, on hyödytöntä sanoa, että yhteinen
strategia on sellainen, jossa asetetaan yhteisiä painospisteitä ja tavoitteita. Meillä on jo
tällainen strategia. Nyt tarvitsemme erityisiä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tätä varten tarvitsemme selkeät toimintalinjat, johdonmukaista talouspolitiikkaa ja vakaita
sosiaalisia kriteerejä. Poliittisella tasolla punainen lanka on edelleen demokraattisten arvojen
ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tässä yhteydessä haluan kehottaa kumppaneitamme
ratifioimaan demokratiaa koskevan afrikkalaisen peruskirjan mahdollisimman nopeasti
ja huolehtimaan, että molempien osapuolten sitoumuksia noudatetaan.

Taloudellisella tasolla strategian asianmukaisen ja avoimen rahoituksen sekä korruption
torjunnan varmistaminen kaikilla tasoilla tarjoavat lisätakeet yhteisten toimiemme
menestykselle. On myös äärimmäisen tärkeää, että jatkamme työtämme alueellisten
markkinoiden perustamiseksi, joilla maataloudella on tunnustettu asemansa.

Yhteiskunnallisella tasolla ensisijaiseksi on katsottava vuoropuhelu paikallisten
kansalaisjärjestöjen ja kaikkien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Meidän on
jatkuvasti ohjattava sosiaalipolitiikkaa korkeammalle tasolle. Tämän osalta uskon, että
meidän on asetettava erityisasemaan koulutus ja nuorten liikkuvuus, jotta saamme aikaan
uutta globaalia dynamiikkaa. Kahden parlamentin, yleisafrikkalaisen ja Euroopan
parlamentin, on pyrittävä vakiinnuttamaan raporttien ja vuotuisten toimintasuunnitelmien
säännöllinen seuranta yhteisten asiantuntijoiden avulla. Kohtaamme siis useita haasteita.
Niihin vastaamiseksi meidän on ylitettävä kahden maanosan väliset ja sisäiset erot. EU:n
ja Afrikan välinen huippukokous tarjoaa mahdollisuuden ehdottaa tehokkaita yhteisiä
ratkaisuja, ja meidän on tartuttava tähän mahdollisuuteen.

Norbert Neuser (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, merkit lupaavat hyvää
EU:n ja Afrikan väliselle huippukokoukselle. Koko huippukokous pyörii tasapuolisen
kumppanuuden ympärillä yhteisen ja paremman tulevaisuuden luomiseksi. Kaksi kuukautta
New Yorkin vuosituhannen kehitystavoitteita tarkastelleen huippukokouksen jälkeen
meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa erityisiä ja sitovia lisäaskeleita köyhyyden
poistamiseksi Afrikassa.

Me seuraamme tietenkin kaikki hyvin huolestuneina Kiinan laaja-alaisia toimia Afrikan
mantereella, joilla se pyrkii turvaamaan oman raaka-ainetarjontansa. Tämä muistuttaa
hyvin paljon siirtomaavaltioiden käytöstä. Euroopan unionin on tämän vuoksi vaadittava
sääntelyä, jolla edistetään Afrikan valtioiden yhteistä etua ja sosiaalista edistymistä. Näin
luodaan kestävää työtä. Tämän vuoksi ilmaisen tyytyväisyyteni komission ehdotukseen
käyttää tehokasta valvontaa raaka-aineiden hallinnan osalta. Meidän on yhdessä
afrikkalaisten kumppaniemme kanssa tuettava sellaista rakennepolitiikkaa, jossa edistetään
kasvua ja ilmastonsuojelua, jotta afrikkalaiset pääsevät köyhyysloukusta. Kannatamme
komission sosiaalista koheesiota koskevia ehdotuksia, koska ne auttavat luomaan
työpaikkoja. Meidän on saatava afrikkalaiset asemaan, jossa he voivat ansaita elantonsa
omalla työllään.

Lopuksi haluan lyhyesti esittää seuraavat ensisijaiset tavoitteet. Ensinnäkin meidän on
vahvistettava Afrikan unionia ja sen edustusta kaikissa kansainvälisissä elimissä –
turvallisuusneuvostossa, G20:ssa ja yleisafrikkalaisessa parlamentissa. Vuosituhannen
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kehitystavoitteet on saavutettava Afrikassa vuoteen 2015 mennessä lisäaloitteiden avulla.
Meidän on varmistettava, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) säätämät sosiaaliset normit
esitetään ja tehdään sitoviksi kaikissa EU:n ja Afrikan välisissä talous- ja
kauppasopimuksissa.

Geoffrey Van Orden (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, EU:n ja Afrikan välistä strategista
kumppanuutta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyy osio demokraattisesta hallinnosta
ja ihmisoikeuksista, joiden katsotaan olevan "avain kestävään kehitykseen". Olemme
kuitenkin täytäntöönpanneet näitä tavoitteita varsin heikosti.

Hyvä esimerkki tästä on se, ettei Zimbabwessa ole saatu aikaan mitään todellista muutosta.
Vuonna 2007, kun ensimmäistä EU:n ja Afrikan välistä huippukokousta valmisteltiin, me
moitimme katkerasti EU:n kaksinaismoralismia, kun se asetti matkustuskiellon Mugabelle
ja hänen kaltaisilleen ja jäädytti näiden varat, mutta toisaalta kutsui hänet
huippukokoukseen eurooppalaiseen pääkaupunkiin, Lissaboniin. Nyt saamme tietää, että
Mugabe on jälleen kutsuttu EU:n ja Afrikan väliseen huippukokoukseen, vaikkakin Libyaan,
ja me hölkkäämme kiltisti perässä, aivan kuin tällä ei olisi mitään merkitystä. Mugaben
tapaaminen on loukkaus periaatteitamme vastaan ja täysin ristiriidassa EU:n oman
julkituodun kannan kanssa. Se, että millään Afrikan hallituksella on vielä suhteita Mugabeen,
merkitsee diplomatiamme epäonnistumista.

Arvoisa puhemies, saanko esittää neuvostolle ja komissiolle kaksi kysymystä? Ilmaisevatko
EU:n edustajat Libyassa tuomitsevansa Mugaben läsnäolon? Toiseksi, mitä EU tekee
edistääkseen aktiivisesti hyvää hallintoa? Ilman sitä ei ole juuri toivoa Afrikan vauraasta ja
demokraattisesta tulevaisuudesta.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
vain muutaman viikon kuluessa Euroopan unioni on ollut johtoasemassa hyvin monissa
huippukokouksissa, alkaen Kiinan, sitten Aasian, Yhdysvaltojen ja G20-maiden
huippukokouksista. Pian lähdemme Cancúniin ja seuraavalla viikolla EU:n ja Afrikan
väliseen huippukokoukseen.

Voisimme katsoa tämän olevan vain yksinkertainen aikataulukysymys, peräkkäisten
huippukokousten rutiininomainen jatkumo, johon siirrymme vuosittain tai silloin tällöin.
Voimme kuitenkin myös ajatella, että kyse on peräkkäisistä huippukokouksista, joissa
meidän on edistettävä asioita, joissa meidän on otettava käyttöön tarvittavia uudistuksia
voidaksemme kohdata maailman, joka muuttuu niin ongelmien, vastausten ja toimijoiden
osalta.

Näin meidän on suhtauduttava tulevaan EU:n ja Afrikan väliseen huippukokoukseen.
Huippukokous kokoaa yhteen 80 valtiota, jotka edustavat yhtä kolmannesta Yhdistyneiden
Kansakuntien jäsenvaltioista sekä 1,5 miljardia asukasta, neljäsosaa maailman asukkaista.
Emme valitettavasti voi sanoa, että bruttokansantuotteemme olisi suhteessa sama, sillä
53 Afrikan maan joukossa on joitakin maailman köyhimpiä.

Mitä meidän on tehtävä parantaaksemme toimiamme? Meidän on ensinnäkin keskityttävä
ensisijaisiin tavoitteisiimme, jotka ovat infrastruktuurin rakentaminen, elintarviketurvan
parantaminen sekä hallinnon entistä laajempi tukeminen.

Toiseksi meidän on keskityttävä tukivälineisiimme, tuettava kansalaisyhteiskuntaa, tuettava
yksityisiä aloitteita ja vahvistettava Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentin
asemaa. Lopuksi meidän on koottava voimamme Afrikan kanssa strategisissa suhteissa,
jotka koskevat esimerkiksi kansainvälisiä rahoituslaitoksia.
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Maailmanpankin uudistus on antanut nopeasti kehittyville maille enemmän valtaa, mutta
vienyt valtaa Afrikalta. Maailmanpankin pääjohtaja totesi huhtikuussa, että käsite "kolmas
maailma" joutaa historiaan. Valitettavasti näin ei ole, mutta me voimme tehdä jotain
varmistaaksemme sen, että näin käy lähitulevaisuudessa.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän on ensinnäkin
muistettava, että Afrikka on kymmenes maailmanmahti, jopa vuonna, jona muistamme
merkittävää seikkaa – köyhyyttä – joka varmasti vaikuttaa Afrikkaan, koska se vaikuttaa
muihinkin mantereisiin.

Meidän on vahvistettava assosiaatiosopimuksia ja toteutettava toimia talouden kestävyyden
edistämiseksi, erityisesti infrastruktuurin, koulutuksen, terveydenhoidon ja vesivarojen
avulla ja toteutettava todellinen Afrikan valtioille myönnettyjen rahoitustoimenpiteiden
riittävyyden valvonta, muistaen, että Afrikassa on suuria alueellisia eroja. Näillä alueilla on
erityisiä tarpeita, jotka usein synnyttävät esimerkiksi kasvavia laittomien maahanmuuttajien
virtoja. Meidän on niiden sijaan mukautettava maahanmuuttovirtoja työmarkkinoiden
todellisten tarpeiden mukaisiksi. Rakentavalla vuoropuhelulla voidaan varmasti suojata
perusoikeuksia ja tukea hallintoa tällä hyvin merkittävällä mantereella.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, EU:n johtajat kohtaavat tulevassa EU:n ja
Afrikan välisessä huippukokouksessa Libyassa Etiopian pääministeri Meles Zenawin.
Etiopia on Afrikan toiseksi väkirikkain valtio ja Afrikan unionin toimipaikka, mutta se on
myös Cotonoun sopimuksen mukainen kumppani, joka on estänyt EU:n
vaalitarkkailuraportin antamisen Addis Abebassa vuonna 2005 ja hiljattain vuonna 2010
estääkseen vaalien säännönvastaisuuksien ja manipuloinnin paljastamisen.

Mitä hyötyä on puhua demokratiasta, ihmisoikeuksista ja hyvästä hallinnosta, joista EU
aikoo puhua afrikkalaisten keskustelukumppanien kanssa, jos Etiopian diktaattori Meles
Zenawi osallistuu keskusteluun afrikkalaisena kumppanina?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme, että monien Afrikan
valtioiden väestöt ovat nyt riippuvaisia kehittyneempien valtioiden humanitaarisesta
avusta. Apumme on kuitenkin tulevaisuudessa suunnattava väkirikkaiden alueiden
taloudellisen kehityksen edistämiseen, jotta Afrikan valtioiden kansalaiset voivat asteittain
muuttaa kotimaidensa luonnetta omin voimin.

Mineraalivarat ja inhimilliset voimavarat antavat Afrikan valtioille mahdollisuuden päästä
takapajuisuudesta ja köyhyydestä teollisuusmaiden tarkkaan harkitun tuen avulla. Jos
Afrikan maiden on määrä houkutella työpaikkoja, taitotietoa ja merkittäviä investointeja,
tarvitaan selvästi laajempaa poliittista vakautta, normaali lainsäädäntöympäristö sekä
hyväksyttävät säännöt yrittäjille, jotka ovat sitten halukkaita kehittämään toimintaansa
Afrikan maissa vilpittömällä tavalla.

Suurin este tällaisen ympäristön muodostumiselle ovat villit autoritaariset hallitukset,
joiden käyttäytyminen saa kaikki säädylliset ihmiset luopumaan minkäänlaisesta
yhteistyöstä. Minusta tämä ongelma haittaa eniten Afrikan mantereen kehitysnäkymiä. Se
on ongelma, joka on ratkaistava.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, kaikki tuntevat afrikkalaisen sanonnan,
jonka mukaan köyhyys on kuin leijona; jos et tapa sitä, tulet syödyksi. Kun tarkastellaan
nykyistä kehitysapua sekä Afrikan ja Euroopan unionin välistä yhteistyötä, mieleen tulee
väkisinkin, että miljardeja heitetään tällä hetkellä leijonan ruuaksi sen sijaan, että niitä
todella käytettäisiin ihmisten auttamiseen.
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Afrikan mantereella on tietenkin lukuisia ongelmia. Ensinnäkin on suuri määrä aseellisia
selkkauksia, joita emme todella onnistu saattamaan rauhanomaiseen päätökseen, ja joita
usein vääriin käsiin joutuvat tukivarat toistuvasti vain lietsovat. Toiseksi se, että
talouskasvuasteet harvoin edistyvät yhdessä köyhyyden torjumisen kanssa, on ongelmallista.
Tämän osalta meidän on suhtauduttava vakavasti esitettyyn kritiikkiin, jonka mukaan EU
painostaa Afrikan valtioita avaamaan markkinoita, mikä saattaa pahentaa entisestään
köyhyyttä ja nälänhätää. Tämä on otettava esiin vapaakauppasopimusta koskevissa
keskusteluissa EU:n ja Afrikan välisessä huippukokouksessa, kuten myös kritiikki, jonka
mukaan elintarvikkeiden vienti halvalla vaarantaa kokonaisten väestöryhmien
toimeentulomahdollisuudet.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, tuleva EU:n ja Afrikan välinen
huippukokous tarjoaa hyvän mahdollisuuden suunnitella realistista yhteistyöstrategiaa

Katson, että Euroopan komission esittämät ehdotukset helpottavat erityisen
toimintasuunnitelman hyväksymistä huippukokouksen aikana, koska niillä vahvistetaan
mannerten välisiä suhteita. Nyt kokoontuvien valtioiden ja hallitusten päämiesten tekemät
päätökset vaikuttavat 1,5 miljardiin ihmiseen 80 valtiossa.

Köyhyyden poistaminen, ihmisoikeudet ja taloushallinto ovat yhteistä lähestymistapaa
edellyttäviä yhteisiä haasteita. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei EU:n ja Afrikan välinen
kumppanuus jää avunantajan ja avunsaajan suhteeksi, vaan siitä tulee tasavertainen
kumppanuus.

Kuten köyhyyden poistamista koskevissa keskusteluissakin, haluan korostaa vuosituhannen
kehitystavoitteiden saavuttamisen merkitystä. Katson, että tarvitaan erityisesti entistä
parempaa koordinointia neljän ensisijaisen painopistealan välillä: rahoituksen,
elintarviketurvan, terveydenhoidon ja koulutuksen aloilla.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Arvoisa puhemies, on kenties syytä korostaa myös, että
Afrikka on itsekin saanut viime aikoina aikaan joitakin parannuksia. Tiedämme kuitenkin,
että tehtävää on vielä paljon.

Talouskriisi on epävakauttanut ja epävakauttaa edelleen Eurooppaa. Me analysoimme
jokapäiväistä elämää, mutta kiinnitämme hyvin vähän huomiota siihen, mitä kehitysmaissa
on tapahtunut globaalin talouskriisin seurauksena. Minusta olisi hyvin tärkeää toteuttaa
tällainen analyysi. Kuinka talouskriisi on vaikuttanut kehitysmaihin?

Haluan myös korostaa, sitä, kuinka tärkeää on, että helpotamme tai pikemminkin
parannamme investointiedellytyksiä kehitysmaissa, myös edellytyksiä eurooppalaisille
investoinneille kehitysmaissa. Kehitysmailta itseltään ei puutu ajatuksia ja investointeja,
mutta vakautta tarvitaan. Olisi hyvin myönteistä kehitystä, jos apu – tai miksi sitä nyt
haluammekin kutsua – voisi auttaa luomaan vakautta luonteeltaan kotoperäisten ideoiden,
hankkeiden ja investointien kannalta, jotka voitaisiin todella toteuttaa kehitysmaissa.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, tämä on ollut hyvin antoisa
keskustelu, ja haluan vain korostaa muutamaa seikkaa vastauksena joihinkin kysymyksiin.

Minusta olisi väärin olla tunnustamatta, että Afrikka on muuttunut merkittävästi. Afrikalla
on entistä enemmän itseluottamusta, ja hyvästä syystä. On talouskasvua, ja tavallaan
Afrikka on selviytynyt talous- ja rahoituskriiseistä paremmin kuin Eurooppa.

Afrikka on paljon entistä organisoituneempi ja voimakkaampi – jopa Euroopan komissiota
voimakkaampi ja sillä on entistä enemmän valtaa Afrikan unionin muodossa. Samalla olisi
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kuitenkin väärin verrata Afrikan unionia Euroopan unioniin, sillä unionit ovat erityyppisiä,
eikä niitä pidä verrata toisiinsa. On kuitenkin hyvin selvää, että on olemassa Afrikan unioni.

Afrikan on myös tärkeää ymmärtää valtansa kansainvälisellä näyttämöllä. Afrikan valtiot
toivovat poliittisen suuntansa mukaista edustusta. Tämä tarkoittaa, että on tulossa hyvin
erityinen huippukokous. Kyse ei todellakaan ole avunantajien ja -saajien huippukokouksesta.
Huippukokouksesta ei kenties edes tule hyvin korkean profiilin huippukokousta, mutta
meidän on saatava suhde kukoistamaan.

Katson, että meidän on tarkasteltava kahta kriittistä seikkaa. Toinen on yksinkertaisempi:
se, että vuosituhannen kehitystavoitteet on saavutettava kestävällä tavalla osallistavan
kasvun avulla. Tämän vuoksi tarkastelemme myös energiaa. Tämän vuoksi kestävään
maanviljelyyn kiinnitetään paljon huomiota, koska ilman sitä tulokset vuosituhannen
kehitystavoitteiden saavuttamisessa sekä köyhyyden poistamisessa ja vakauden lisäämisessä
ovat vaarassa.

Toinen seikka on hyvin vakava poliittinen keskustelu. Kyllä, hyvä hallintotapa ja
ihmisoikeudet ovat esityslistalla. Enää ei kuitenkaan ole kyse siitä, että toinen osapuoli
puhuu ja toinen kuuntelee. Kyseessä on kahden kauppa. Tämä on toisaalta haaste ja toisaalta
mahdollisuus. Ihmisoikeudet ja hyvä hallinto ovat meille yhteiskuntiemme vakauden
selkäranka. Emme halua saarnata. Katsomme kuitenkin, ettei ole mahdollista saavuttaa
vuosituhannen kehitystavoitteita ja poistaa köyhyyttä tarkastelematta näitä seikkoja.

Tämä merkitsee, että kaikissa tarkastelemissamme ohjelmissa hyvä hallinto on avainasia.
Ennakkomenettelyssä emme sitoudu hallituksiin, joiden osalta ei ole toivoa hyvästä
hallinnosta. Silloin teemme sopimuksen kansalaisjärjestöjen kanssa, pyrimme tukemaan
väestöä toisin keinoin. Korostamme kuitenkin joka ikisessä hankkeessa yhä enemmän
hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien merkitystä.

Myös kestävä kehitys on politiikassamme etusijalla. Emme esimerkiksi rahoita
Serengeti-hankkeita. EU:n rahaa ei myönnetä millekään ympäristölle haitalliselle hankkeelle.
Jokainen hanke arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella. Meillä on hyvin
kestävä lähestymistapa hankkeisiin. On kuitenkin samalla hyvin selvää, ettemme voi olettaa,
että väestömääränsä hyvin lyhyessä ajassa tuplaavalla maanosalla ei olisi vaikutuksia
ympäristöön.

Meidän on nykytilanteessa jälleen tarkasteltava kestävää kasvua. Uusiutuva energia on
tällaisen kasvun kannalta avainasemassa.

Uskon, että tämä on hyvin erityinen huippukokous. Se on huippukokous, jossa ei ole
niinkään kyse poliittisista iskulauseista, vaan enemmän jo olemassa olevasta luottamuksesta.
Luottamus on melko haurasta. Me voimme hyötyä suuresti näistä suhteista, mutta myös
suuret vahingot ovat mahdollisia.

Uskon, että huippukokouksella tulee olemaan kestävä vaikutus, sillä katson, että siellä
korostetaan oikeita aloja. Me tarkastelemme Afrikan poliittista asemaa Afrikan
näkökulmasta. Olemme tukeneet Afrikkaa paljon, jotta se on päässyt nykyiseen
tilanteeseensa, ja olemme sitoutuneet edistämään Afrikan tilannetta tuellamme ja todellakin
rohkaisemalla Afrikkaa ottamaan omakseen prosessit Afrikassa.

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI158



Puhetta johti
varapuhemies  Silvana KOCH-MEHRIN

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin
jäsenet, eräänlaisena täydennyksenä siihen, mitä komission jäsen juuri kertoi, sekä
yhteenvetona haluan sanoa teille, että Euroopan unionin ja Afrikan välisessä kolmannessa
huippukokouksessa Tripolissa on lähetettävä merkittävä poliittinen signaali, jolla pyritään
syventämään yhteistyötämme Afrikan kanssa tulevina vuosina.

On kyse entistä paremmasta yhteistyöstä molempien mannerten kohtaamissa haasteissa,
niiden valtavan potentiaalin tarjoamien mahdollisuuksien entistä paremmasta
hyödyntämisestä sekä kantojemme entistä paremmasta koordinoinnista kansainvälisellä
näyttämöllä. Afrikkalaiset ja eurooppalaiset johtajat löytävät kyllä viitat eteenpäin. Olemme
kuulleet tässä keskustelussa erityisiä ohjeita, jotka luonnollisesti välitämme eteenpäin.
Kaikki puheenvuorot, erityisesti parlamentin jäsenten puheenvuorot, ovat tervetulleita.

Haluan myös vastata erityisesti yhteen kysymykseen. Osa teistä mainitsi erityisesti
talouskumppanuussopimukset, jotka todellakin ovat arkaluontoinen asia ja jotka jo
aiheuttivat paljon erimielisyyttä Lissabonin huippukokouksessa vuonna 2007. Ottaen
huomioon Afrikan vahvan haluttomuuden tehdä talouskumppanuussopimuksia, on totta,
että eräät toimijat ovat pyytäneet poliittista signaalia siitä, että otamme huomioon Afrikan
kannan. Toiset vaativat paljon ennakoivampaa ja myönteistä lähestymistapaa ehdotustemme
luonteeseen.

Huippukokouksessa katsomme aidosti, että tässä asiassa on parasta pyrkiä sopimukseen
neuvottelujen uudelleenavaamisesta joka tapauksessa.

Puhemies.   – (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan seuraavan istuntojakson aikana joulukuussa.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin huippukokouksessa vuonna 2007
perustettu Afrikan ja EU:n välinen strateginen kumppanuus antoi kahdelle maanosalle
mahdollisuuden määrittää yhteiset intressit ja strategiset tavoitteet, jotka ylittivät EU:n
perinteisen kehitysyhteistyöpolitiikan. Asetetut tavoitteet toteutettiin käytännössä
hyväksymällä Afrikan ja EU:n yhteinen strategia sekä toimintasuunnitelma
vuosiksi 2008–2010. Niissä asetettiin ensisijaisiksi kahdeksan alaa: rauha ja turvallisuus,
demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet, kauppa, alueellinen yhdentyminen ja
infrastruktuuri, vuosituhannen kehitystavoitteet, energia, ilmastonmuutos, maastamuutto,
liikkuvuus ja työllisyys, tiede, tietoyhteiskunta ja avaruus. Libyan pääkaupungissa Tripolissa
järjestettävän kolmannen Afrikan ja EU:n välisen huippukokouksen aiheena on
"investoinnit, talouskasvu ja työpaikkojen luominen", ja siellä pyritään laatimaan pitkän
ajanjakson yhteiset suuntaviivat näillä aloilla turvaamalla samalla EU 2020 -strategiassa
vahvistetut painopistealat. Uskon, että tämä on portugalilaisille sijoittajille mahdollisuus
luoda tiiviimpiä yhteyksiä Afrikan markkinoille osana liiketoimintaverkostoaan, mutta
turvattomuutta ja laajalle levinnyttä rikollisuutta portugalilaisyhteisössä, erityisesti
eteläafrikkalaisessa madeiralaisyhteisössä, on kuitenkin käsiteltävä. Tämän vuoksi on
tärkeää vahvistaa ja kehittää konkreettista ja tiivistä yhteistyötä ja samalla mukauttaa sitä
kansainvälisten suhteiden uusiin haasteisiin.

159Euroopan Parlamentin keskustelutFI24-11-2010



16. Länsi-Saharan tilanne (keskustelu)

Puhemies.    – (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Länsi-Saharan tilanteesta.

Neuvoston ja komission julkilausumat.

Andris Piebalgs,    komission jäsen, komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, kiitän parlamenttia
hyvin oikea-aikaisesta Länsi-Saharan tilannetta koskevasta keskustelusta. Vastaan Catherine
Ashtonin puolesta parlamentin jäsenten esittämien suullisten kysymysten perusteella.

Euroopan unioni on huolestunut Laayounen tapahtumista marraskuun alussa ja pahoittelee
ihmishenkien menetystä. Tilanne on nyt rauhoittunut Laayounessa, vaikka pinnan alla on
edelleen jännitteitä. Euroopan unioni on huolestunut siitä, että Laayounessa koettu
väkivallan purkautuminen voi haitata Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin pyrkimyksiä
löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu Länsi-Saharan konfliktiin.

Mitä tulee huolenaiheisiin, joista tänään keskustelemme, me varmistamme, että ne
saavuttavat Marokon viranomaiset asianmukaisten kanavien kautta. Länsi-Saharan tilanne
on assosiaationeuvoston seuraavan, joulukuussa pidettävän kokouksen esityslistalla. Sitä
voidaan tarkastella myös Euroopan parlamentin ja Marokon yhteisessä parlamentaarisessa
sekavaliokunnassa.

Euroopan unioni on edelleen sitoutunut Marokon uudistuksiin hyvän hallinnon,
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen aloilla. Euroopan unioni jatkaa hyvää
ja vilpitöntä poliittista vuoropuhelua Marokon kanssa assosiaatiosopimuksemme
seurannasta vastaavissa elimissä. Tässä yhteydessä Euroopan unioni on muistuttanut
kumppaniamme siitä, että on tärkeää, että se noudattaa kansainvälisiä sitoumuksiaan
ihmisoikeuksien kunnioittamisen osalta. Mitä tulee Länsi-Saharan luonnonvarojen
hyödyntämiseen, Marokon on noudatettava kansainvälisen oikeuden mukaisia
sitoumuksiaan, myös niitä, jotka koskevat Länsi-Saharan luonnonvarojen hyödyntämistä.

Euroopan unioni tukee Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin pyrkimyksiä
oikeudenmukaisen, kestävän ja molempia osapuolia tyydyttävän poliittisen ratkaisun
löytämiseksi Länsi-Saharan väestön itsemääräämisoikeuksien aikaansaamiseksi
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, olen odottanut kyselytunnin alkua jo
70 minuuttia ja haluan kysyä, koska se varsinaisesti alkaa. Tavallisesti keskustelu
keskeytetään kyselytunnin ajaksi, ja sitä jatketaan sen jälkeen.

Puhemies.   – (DE) Kyselytuntia ei tule, koska ryhmien puheenjohtajat päättivät niin
puheenjohtajakokouksessa. Minusta teidän ei siis kannata enää odottaa.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    PPE- ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies,
filosofi Aristoteleen kerrotaan kävelleen ympäri kuuluisaa peripateettista kouluaan
oppilaidensa kanssa, kun yksi heistä esitti huomautuksen, joka sai mestarin tolaltaan.
Anteeksipyyntönä tämä totesi, ettei kyse ollut hänen huomautuksestaan, vaan mestari
Platonin huomautuksesta. Aristoteles pysähtyi ja lausui lauseen, joka on toistettu
lukemattomia kertoja Euroopassa neljänneltä vuosisadalta EKR aina näihin päiviin. Hän
sanoi: "Platon on minulle rakas, mutta vielä rakkaampi on totuus".

Arvoisa puhemies, Marokko on Euroopan unionin myönteinen ja aktiivinen kumppani,
ja se on myös strateginen ja merkittävä liittolainen radikaalin islamilaisen fundamentalismin

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI160



torjunnassa. Kuten presidentti Sarkozy täällä puhuessaan totesi, parlamentti on kuitenkin
Euroopan unionin demokraattinen sielu, ja se on sitoutunut ihmisoikeusasiaan
peruuttamattomasti ja kiistattomasti. Jos näitä oikeuksia ei tunnusteta, se ei siis voi jäädä
syrjään ja kääntää katsettaan. Sen on lausuttava selkeästi ääneen meitä ohjaavat periaatteet.

Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on ollut, on ja tulee olemaan Marokon lojaali
kumppani, mutta tämä kumppanuus perustuu periaatteisiin ja arvoihin, ja meidän on
vaalittava näitä periaatteita ja arvoja.

Arvoisa puhemies, lopuksi totean, että luonteen tai temperamentin maltillisuus on aina
hyve, mutta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolustamisessa maltillisuus on aina
pahe, aina heikkous ja aina pelkuruutta, ja Euroopan unionin kansalaisten edustajina emme
voi toimia tällä tavalla.

Véronique De Keyser,    S&D-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, tätä
päätöslauselmaa koskevat neuvottelut olivat vaikeat, mutta saimme lopulta aikaan jotain,
jonka katson pystyneen tyydyttämään kaikki ryhmät. Kiitän kaikkia kollegojani heidän
ponnisteluistaan, sillä me tuskin uskallamme enää puhua Saharasta, tietäen aiheen
arkaluontoisuuden. Tämän vuoksi emme esitä poliittista kantaa Marokon ja Saharan
välisestä konfliktista.

Toisaalta ensimmäisessä kohdassa tuomitaan Laayounen lähistöllä sijainneen leirin
purkamisen yhteydessä sattuneet väkivaltaisuudet, ja onkin selvää, että tuomitsemme
väkivallan, vaikka meillä ei tällä hetkellä ole kaikkia tietoja siitä, mitä kukakin on tehnyt.

Toisessa kohdassa me – lievästi sanottuna – pahoittelemme lehdistönvapauden puutetta
ja sitä, että humanitaariset järjestöt ja parlamentaarikot eivät pääse alueelle. Mielestämme
tämä on tuomittavaa.

Kolmas seikka on tähän läheisessä yhteydessä. Panemme merkille, että Marokko aikoo
käynnistää selvityksen, mutta katsomme vakaasti ja vaadimme, että on toteutettava
kansainvälinen selvitys tapahtumien selvittämiseksi.

Tämän jälkeen jätämme poliittisen konfliktin YK:n vastuulle ja kehotamme molempia
osapuolia palaamaan neuvottelupöytään.

Ivo Vajgl,    ALDE-ryhmän puolesta. – (SL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
tähän keskusteluun ja päätöslauselmaan, josta äänestämme huomenna, johti kaksi
tapahtumaa: 14-vuotiaan pojan kuolema marokkolaisen poliisin luodista ja muutamaa
päivää myöhemmin tuhansia länsisaharalaisia siviilejä keränneellä protestileirillä puhjennut
väkivalta, kun leiriä ryhdyttiin purkamaan, vaikka ihmiset pyrkivät rauhanomaisin keinoin
kiinnittämään maailman huomion, ja meidän huomiomme, sosiaalisen, poliittisen ja
taloudellisen tilanteensa kestämättömyyteen.

Välikohtaus vaati ihmisuhreja, mitä pahoittelemme. He maksoivat kalleimman mahdollisen
hinnan meille kaikille tutusta jatkuvasta ongelmasta. Länsi-Sahara on maailman viimeinen
esimerkki kesken jääneestä siirtomaavallan purkamisesta, esimerkki siitä, kuinka
naapurivaltio hyödyntää vieraan alueen laitonta miehittämistä, kiistää turvallisuusneuvoston
päätöslauselmat, sivuuttaa toistuvasti YK:n vaatimukset kansanäänestyksestä ja
Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeudesta sekä rikkoo ihmisoikeuksia ja kansainvälisen
oikeuden standardeja.

Länsi-Sahara, hiekan ja kiven maa, jota halkoo yli tuhannen kilometrin mittainen häpeän
muuri, on riittävän rikas kiihdyttämään Marokon ja sen hellittämättömän kannan aktiivisten
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tai passiivisten tukijoiden houkutuksia ja odotuksia. Tiedämme, keitä sen tukijat ovat.
Länsi-Saharan ongelma on poliittinen ongelma, siirtomaavallan purkamista koskeva
ongelma. Se voidaan ratkaista vain yhdellä tavalla, kuten muutkin vastaavanlaiset ongelmat
on ratkaistu muualla, toisin sanoen kansainvälisen oikeuden, kansakuntien
itsemääräämisoikeuden ja sopimusten perusteella. Meidän on vahvistettava Yhdistyneiden
Kansakuntien asemaa Länsi-Saharassa. MINURSOn valtuudet ovat liian kapeat, ja se
pelkästään säilyttää vallitsevan tilanteen, on osoittautunut voimattomaksi ja puhtaasti
muodolliseksi.

Arvoisa komission jäsen, paljon kiitoksia selvistä sanoistanne. Joidenkin vaikutusvaltaisten
jäsenvaltioiden erilaisista intresseistä huolimatta tai nimenomaan niiden vuoksi Euroopan
unionin on otettava aktiivisempi asema ja sen on käytettävä kaikki käytettävissään olevia
keinoja. Myös Marokon, joka nauttii eri tahojen tukea ja ymmärrystä, on pyrittävä
ratkaisemaan tilanne rakentavasti.

Raül Romeva i Rueda,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, aluksi haluan
ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että meillä on lopultakin mahdollisuus keskustella
Länsi-Saharasta ja antaa päätöslauselma. Kerrankin Marokon painostus ei voittanut, kuten
muissa tapauksissa. Minusta tämä on hyvä asia parlamentin uskottavuuden kannalta, mutta
myös Länsi-Saharan tapahtumien avoimuuden kannalta.

Toiseksi haluan ääneen, selvästi ja painokkaasti tuomita sen vastuuttoman ja provokatiivisen
tavan, jolla Gdaim Izykin leiri purettiin. On totta, että väkivaltaisuuksiin syyllistyttiin monin
puolin, mutta minusta on täysin tuomittavaa asettaa itseään hyökkäykseltä puolustavat
samalle tasolle kuin heitä alistavat, vainoavat ja kiduttavat.

Vaadimme tämän vuoksi riippumatonta selvitystä Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa.
Nyt ei ole kyse konfliktista tasavertaisten välillä. Tässä konfliktissa kaikilla ei ole
samantasoista vastuuta, eivätkä kaikki käytä samoja strategioita tai samoja aseita.

Meidän on todellakin pyydettävä kaikkia osapuolia rauhoittumaan, mutta meidän on
ennen kaikkea vaadittava Marokon kuningaskuntaa luopumaan vihamielisestä asenteestaan
Saharan väestöä kohtaan ja lopettamaan parlamentin jäsenten, tiedotusvälineiden ja
ihmisoikeuspuolustajien ahdisteleminen.

Euroopan unioni ei voi enää sulkea tältä silmiään ikään kuin mitään ei tapahtuisi. Meillä
Euroopan unionissa, erityisesti Espanjan ja Ranskan kaltaisilla valtioilla, on suuri
historiallinen vastuu.

Toimikaamme todellakin hienotunteisesti, kuten ministeri Jiménez meitä kehotti, mutta
tämä merkitsee, että Marokon hallinnolle on sanottava: "nyt riittää". Voidaan hyvin toivoa
hyviä kauppasuhteita Marokkoon. Se on tarpeellista ja myönteistä, mutta se ei saa tapahtua
ihmisoikeuksien tai kansainvälisen oikeuden rikkomisen kustannuksella.

Arvoisa ministeri Jiménez, arvoisa korkea edustaja Ashton, oikeudenmukaiseen, kestävään
ja molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun pääsemiseksi on järjestettävä
kansanäänestys itsemääräämisoikeudesta. Tehkäämme se mahdolliseksi.

Charles Tannock,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Länsi-Saharaa koskeva
pitkittynyt konflikti aiheuttaa epävakautta sitä ympäröivällä alueella. Marokon
myöntymättömyys kiistää edelleen oikeudet Länsi-Saharan kansalta, joka on odottanut
äänestystä itsenäisyydestä viimeiset 20 vuotta.
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Vaikka tunnustankin, että Marokko on lännelle merkittävä liittolainen terrorismin
torjunnassa, on hyvin valitettavaa, ettei Marokko noudata sitoumuksiaan YK:n
ratkaisusuunnitelman osalta. Ottaen huomioon Länsi-Saharan kansaan kohdistunutta
väkivaltaa koskevan raportin meidän on nyt annettava YK:n operaatiolle siellä valtuudet
valvoa länsisaharalaisten ihmisoikeuksia. Pyrkimykset näiden valmiuksien luomiseksi ovat
kuitenkin valitettavasti törmänneet Ranskan johdonmukaiseen vastustukseen. Tämä on
lähes ainutlaatuista YK:n operaatioissa: se on ainoa, jolla ei ole ihmisoikeustilanteen
seurantavaltuuksia. Marokon ja Polisario Frontin on molempien ymmärrettävä, mitä niiltä
odotetaan kansainvälisen yhteisön normien osalta. Meillä on EU:ssa paljon vaikutusvaltaa
Marokkoon, erityisesti kalastusoikeuksien ja tuen osalta.

Etelä-Sudanin suunnitellussa tulevassa kansanäänestyksessä luodaan toivottavasti uusi
suvereeni valtio etelään, ja se voi tuoda kaikille osapuolille uutta motivaatiota etsiä lopullista
ratkaisua Länsi-Saharaa koskevaan kauan jatkuneeseen kiistaan – minusta alue ja kansa
ansaitsevat rauhallisen ja vauraan tulevaisuuden.

Willy Meyer,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, aluksi lausun ääneen
itsestäänselvyyden: meidän on kerrottava Marokon kuningaskunnalle, ettei tämä ole sen
parlamentti. Tämän parlamentin suvereenius on peräisin Euroopan kansalaisilta, joten se
päättää itse esityslistastaan, aiheistaan ja päätöslauselmistaan ja Marokon kuningaskunnan
jatkuva puuttuminen toimielimen toimintaan on tuomittavaa.

Toiseksi, hyvät kollegat, asia on yksinkertaisesti niin, että keskustelemme nyt alueen
miehityksestä marokkolaisten sotilaiden, poliisien ja siirtokuntalaisten toimesta,
kansainvälisessä oikeudessa "ei-itsehallintoalueen" laittomasta miehityksestä. Marokolla
ei ole määräämisoikeutta Länsi-Saharassa. Minä toistan, ei ole määräämisoikeutta. Se ei
voi soveltaa siellä lakejaan eikä määräysvaltaansa, joten parlamentin on lähettävä hyvin
selkeä viesti kansainväliselle yhteisölle ja Saharan väestölle, sillä näiden on päätettävä
tulevaisuudestaan kansanäänestyksellä itsemääräämisoikeudesta, jonka Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvosto on hyväksynyt.

Kaikilla väärinkäytöksillä ja sorrolla, joihin Marokon kuningaskunta syyllistyy
Länsi-Saharassa, on vain yksi päämäärä: estää kansalaisia harjoittamasta
itsemääräämisoikeuttaan. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin on entistä tiukemmin
puolustettava tätä oikeutta, seistävä Saharan kansan rinnalla ja tuomittava väärinkäytökset.
Ihmisarvon puolustamiseksi perustetun leirin purkamista ei olisi koskaan pitänyt sallia.

Menin sinne muutamaa tuntia aikaisemmin. Minut on valittu julkiseen virkaan, ja minua
estettiin poistumasta espanjalaisesta lentokoneesta. Olisin halunnut olla läsnä siinä, mikä
valitettavasti tapahtui pari tuntia myöhemmin, mutta sinne ei haluttu todistajia. Heillä on
paljon salattavaa, eikä parlamentti voi olla osallisena minkään sellaisen järjestelmällisessä
salaamisessa, mikä liittyy tähän sortoon. Mitä tulee assosiaatiosopimukseen, hyvät kollegat,
arvoisa korkea edustaja Ashton – joka valitettavasti ei ole paikalla – koska se on määrä
jäädyttää? Koska me sanomme, että tällaista ei voida hyväksyä. Hyvät kollegat, minusta
parlamentin on esitettävä tuomionsa julkisesti ja selvästi.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). -    (PL) Arvoisa puhemies, Länsi-Sahara on nyt
tienristeyksessä. Me emme saa sivuuttaa Marokon hallituksen viimeaikaisia toimia. On
olemassa ristiriitaisia raportteja siitä, mitä todella tapahtui leirillä Laayounen kaupungin
ulkopuolella. Emme kuitenkaan saa suhtautua kevyesti siihen, että 15 000 ihmistä on
menettänyt kotinsa ja pakotettu jättämään kotikaupunkinsa, ja tämä on itse asiassa vain
yksi esimerkki vuonna 1975 alkaneista ihmisoikeusrikkomuksista. Meidän – Euroopan
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parlamentin jäsenten – on tarkasteltava huolellisesti alueen historiaa ja länsisaharalaisten
kokemaa julmuutta. Meidän on vahvistettava konfliktin ja tämän ongelman ratkaisemiseen
tähtäävää politiikkaa.

Jotkut jäsenvaltiot ovat pyrkineet ratkaisemaan näitä ongelmia tekemällä yhteistyötä YK:n
kanssa, mutta nämä pyrkimykset ovat kuitenkin osoittautuneet tuloksettomiksi. On
osoittautunut mahdottomaksi sopia tarvittavista suosituksista Marokon vaatimiseksi tilille.
YK:n turvallisuusjoukkojen toimintaa Länsi-Saharassa on rajoitettu, vaikka niiden olisi
kyettävä harjoittamaan täyttä valvontaa ja humanitaarisen avun seurantaa. Marokko ei
myöskään ole poistanut toimittajien ja kansainvälisten tarkkailijoiden vapaalle pääsylle
asettamaansa estoa.

Eräs YK:n tarkkailija on osuvasti todennut, että keskittyminen tähän Afrikan alueeseen
saattaisi pelastaa henkiä ja suojella länsisaharalaisia Marokon poliisin kansanmurhalta.
Amnesty International vaatii väkivaltaisuuksien riippumatonta selvitystä. Tämä on hyvä
ajatus. Se on toteutettava. Tällä hetkellä ei tiedetä, kuinka monta ihmistä on kuollut,
loukkaantunut tai yksinkertaisesti kadonnut Marokon toimien seurauksena.

Lopuksi haluan kehottaa parlamenttia selkeään reagointiin, joka päättäisi tämänhetkisen
hitaan diplomatia, ja kehittämään ratkaisua, jolla suojellaan länsisaharalaisia
lisäjulmuuksilta.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, Länsi-Saharaa koetelleet
väkivaltaisuudet, jotka tuomitsemme voimakkaasti, aivan kuten pahoittelemme
ihmishenkien menetystä ja vaadimme ihmisoikeuksien kunnioittamista, eivät saa toistua.

Tarvitaan pysyvä, oikeudenmukainen ja molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu
Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa nyt jo yli 30 vuotta jatkuneeseen konfliktiin, joka
on ajanut tuhannet Saharan pakolaiset epätoivoon ja Euroopan unionille hyvin merkittävän
naapurialueen epävakauteen.

Tämän vuoksi kehotamme Marokkoa, joka on Euroopan unionin merkittävä ja luotettava
kumppani, jonka kanssa meillä on yhteisiä intressejä ja suunnitelmia, kaksinkertaistamaan
pyrkimyksensä vuoropuhelussa neuvotteluratkaisun löytämiseksi konfliktiin. Kehotamme
myös Saharan kansaa ja sen edustajia rauhoittumaan, ja välitämme heille viestin
solidaarisuudesta heidän tilanteessaan. Kehotamme heitä myös jatkamaan vuoropuhelua
avoimella ja rakentavalla asenteella.

Kehotamme Euroopan unionia liittymään Saharan ystävävaltioiden ponnisteluihin, myös
kotimaani Espanjan, vuoropuhelun helpottamiseksi uskottavana neuvottelijana alueella.
Marokon parlamentaarisen selvityksen käynnistäminen Saharan tapahtumista sekä se, että
Marokon viranomaiset ovat valmiita tiedottamaan parlamentille siitä, mitä on tapahtunut,
ovat merkittäviä merkkejä siitä, että meitä arvostetaan. Niillä ei kuitenkaan korvata kaikkien
tiedotusvälineiden läsnäolon alueella mahdollistavaa avointa tiedotuspolitiikkaa.

Päätöslauselma, jonka huomenna annamme, on tulos monimutkaisesta sopimuksesta,
jossa näkyy parlamentin huoli vakaudesta Maghreb-maissa sekä ihmisoikeuksista. Se on
myös osoitus siitä, että parlamentti tukee neuvotteluratkaisun löytämistä konfliktiin, ilman
ennakkoedellytyksiä, mutta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston
päätöslauselmien pohjalta, joissa vahvistetaan Saharan kansan itsemääräämisoikeus.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, Marokon viranomaiset
ansaitsevat tuomiomme hyökkäyksestä Gdaim Izykin leiriin, mikä johti Laayounen vakaviin

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI164



tapahtumiin. Rauhanomaisesti parempia elinoloja vaatineen Saharan kansan
yksilönoikeuksia on rikottu. Lisäksi on rikottu lehdistön ja tiedottamisen vapautta, ja
kymmeniltä tämän parlamentin ja muiden parlamenttien jäseniltä, myös kotimaani
baskiparlamentin jäseniltä, on evätty pääsy alueelle.

Luotettavaa tietoa ei ole, joten vaadimme Yhdistyneitä Kansakuntia toteuttamaan
tapahtumista virallisen selvityksen. Tiedämme kuitenkin, että oli kuolemantapauksia,
loukkaantumisia ja satojen ihmisten pidätyksiä. Pahoittelemme kaikkia välikohtauksen
aikana tapahtuneita kuolemantapauksia, sillä ne ovat kaikki – olipa kyse Marokon poliisista
tai saharalaisesta aktivistista – peruuttamattomia. Haluan ilmaista solidaarisuuteni kaikkien
uhrien perheille.

Leiriin hyökättiin päivänä, jona New Yorkissa käynnistyi Länsi-Saharan tilannetta koskevan
epävirallisen kokouksen kolmas kierros. Hyökkäys ei edistä vuoropuhelua, sopimuksia tai
rauhaa. Päinvastoin, se on este Länsi-Saharan miehityksen rauhanomaiselle ja
oikeudenmukaiselle lopputulokselle.

Kehotan osapuolia rauhoittumaan. Ongelman ratkaiseminen edellyttää pysyvää
vastavuoroiseen kunnioitukseen perustuvaa vuoropuhelua Marokon ja Saharan kansan
välillä tavoitteena Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmien täytäntöönpano, joka
kattaa Saharan kansan oikeuden harjoittaa itsemääräämisoikeutta.

Lopuksi esitän hieman itsekritiikkiä. Meidän on aina kritisoitava ihmisoikeusloukkauksia.
Ei ole väliä sillä kuka, missä, kuinka ja miksi niitä loukkaa, sillä demokraattisten periaatteiden
ja arvojen on aina ohitettava etunäkökohdat. Pyydän tämän vuoksi Euroopan parlamenttia
sitoutumaan asiaan entistä vahvemmin.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, Länsi-Saharan viimeviikkoiset
tapahtumat eivät olleet yksittäisiä tapahtumia. Ne ovat osa kolme ja puoli vuosisataa
jatkunutta kansaan kohdistunutta sortoa, väkivaltaa ja vainoa. Länsi-Saharan historia
koostuu Marokon jatkuvista yrityksistä pysäyttää neuvottelut länsisaharalaisten kansan
luovuttamattomien itsemääräämisoikeuksien täytäntöönpanosta.

Nyt on siis jälleen tuomittava Marokon viranomaisten julmat sortotoimet, jotka kohdistuvat
kaikkiin siirtomaavaltaa vastustaviin ja kansansa perusteltua itsemääräämisoikeutta vaativiin
miehitettyjen alueiden asukkaisiin. On myös aika tuoda esiin länsisaharalaisia koskeva
todellinen humanitaarinen murhenäytelmä, sillä nämä ovat pakotettuja asumaan kaukana
kotimaastaan pakolaisleireissä, ja vaatia kansainvälisen humanitaarisen avun vahvistamista
kiireesti. On myös vaadittava kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöslauselmien
täytäntöönpanoa ja korostettava tarvetta järjestää kansaäänestys.

Euroopan unionilla ja sen jäsenvaltioilla on tässä kaikessa suuri vastuu, jota ne eivät voi
sivuuttaa tulematta osasyyllisiksi, koska Marokko on valtio, joka nauttii erityisasemaa
lukuisten EU:n kanssa tekemiensä sopimusten ansiosta.

Santiago Fisas Ayxela (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, tuhannet saharalaiset ovat jättäneet
kotikaupunkinsa ja perustaneet rauhanomaisesti Gdaim Izykin leirin vaatiakseen parempia
elinoloja. Marokon turvallisuusjoukot purkivat leirin väkivaltaisesti, ja sen seurauksena
Al Aaiúnissa puhkesi vakavia mellakoita. Marokon armeijan joukot surmasivat nuoren
saharalaisen, ja Espanjan kansalainen kuoli epäselvissä oloissa.

Tällä hetkellä ei ole luotettavia tietoja kuolonuhrien, loukkaantumisten, katoamisten tai
pidätysten määrästä mellakoiden aikana. Lisäksi useilta Euroopan parlamentin jäseniltä
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on evätty pääsy Saharaan, kuten myös toimittajilta, joilla on edelleen vakavia vaikeuksia
työnsä tekemisessä.

Marokko on Euroopan ystävä ja strateginen liittolainen, eikä ystävien kesken pidä olla
epäilyksiä tai väärinkäsityksiä. Jos Marokolla ei ole mitään salattavaa, sen on tarjottava
selvitys siitä, mitä tapahtui. Vaikka Marokon parlamentti onkin perustanut
tutkimusvaliokunnan, minusta on tämän vuoksi tärkeätä perustaa kansainvälinen
valiokunta, eurooppalaisilla poliitikoilla ja toimittajilla on oltava vapaa pääsy alueelle ja
Länsi-Saharan kansanäänestystä valmistelevan Yhdistyneiden kansakuntien operaation
valtuuksia on laajennettava ihmisoikeuksien suojeluun, niin Marokon kuin Polisarionkin
valvonnassa olevilla alueilla.

Komissio ja eurooppalaiset hallitukset, varsinkaan Espanjan hallitus, eivät voi katsoa tässä
tilanteessa toisaalle. Reaalipolitiikka ei saa olla veruke sille, että suljemme silmämme. Niiden
on vaadittava selvitystä näistä vakavista tapahtumista ja vaadittava Marokkoa ja Polisariota
palaamaan mahdollisimman pian neuvottelupöytään rauhanomaiseen sopimukseen
pääsemiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmien pohjalta.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aluksi haluan
sanoa jäsen Salafranca Sánchez-Neyralle, että ennen Platonin ja totuuden välisen konfliktin
ratkaisemista tarvitsimme hieman lisäaikaa tämän päätöslauselman laatimiseen ainakin
kahdesta syystä.

Ensinnäkin olisimme voineet kerätä kaikki tiedot sen takaamiseksi, että parlamentti voisi
muodostaa vankemman kannan, ja toiseksi parlamentin asiasta vastaavissa valiokunnissa
järjestettiin lukuisia kokouksia ja kuulemisia ennen kuin parlamentti teki perustellun
päätöksen edetä välittömästi. Tämä ei joka tapauksessa poista tarvetta jatkaa kuulemisia
ja pitää neuvottelut Marokon kanssa avoimina.

Tämän vuoksi katson, että äänestyksen jälkeen on hyvä suunnata pyrkimyksemme kolmeen
erityiseen suuntaan: on vahvistettava Euroopan uusi johtoasema diplomatioineen ja
naapuruuspolitiikkoineen, on edistettävä osaltaan Yhdistyneiden Kansakuntien
käynnistämien neuvottelujen myönteistä lopputulosta ja lopuksi on käytettävä kaikkia
parlamentaarisia välineitä – alkaen ulkoasiainvaliokunnasta ja sekavaliokunnasta – sen
varmistamiseksi, että kokouksessa edistytään ja löydetään ratkaisuja. Minusta olisi
hyödyllistä tehdä määrätietoisesti työtä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Frédérique Ries (ALDE).    – (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä,
joka on tänään selvästi osoittanut olevansa tilanteen rauhoittamisen kannalla. Kyllä, meidän
oli tuomittava väkivaltaisuudet molemmilla puolilla. Kyllä, meidän oli vaadittava kestävää
ratkaisua konfliktiin, joka on nyt jatkunut yli 30 vuotta. Ja kyllä, meidän oli tarkasteltava
lehdistönvapauden merkitystä, sillä se on kaikkien demokraattisten valtioiden kulmakivi.

Pahoittelen kuitenkin tasapainon puutetta tekstissä joidenkin seikkojen osalta. Olisin
esimerkiksi halunnut, että siinä mainitaan Mustapha Salman kohtalo, Polisario Frontin
toisinajattelijan, joka siepattiin, koska hän uskalsi vaatia vuoropuhelua. Ihmisoikeudet
tietenkin mainitaan, mutta ei kaikkien osalta, mikä on valitettavaa. Tässä konfliktissa ei
ole kyse siitä, että toisella puolella olisi viattomia ja toisella syyllisiä. Yli 30 vuotta jatkuneen
konfliktin molemmilla osapuolilla on vastuunsa, joskin ne eivät ole yhtäläisiä.

Ennen kaikkea – ja tämä on oleellista – kaikilla osapuolilla on nyt jaettu vastuu
oikeudenmukaisen, realistisen ja kestävän ratkaisun löytämisessä, ja kun puhun kaikista
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osapuolista, tarkoitan Marokkoa, Polisario Frontia sekä Algeriaa, keskeistä symbolista
toimijaa, joka vain mainitaan päätöslauselmamme loppusanoissa.

Arvoisa puhemies, lopuksi haluan vain sanoa, että tuen täysimääräisesti ehdotuksia
rakentavan vuoropuhelun jatkamisesta, kuten jäsen Panzeri esitti.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ystävien kesken voidaan
puhua avoimesti ja sanoa asiat niin kuin ne ovat. Niinpä me sanomme Marokolle, että sen
on tehtävä paljon enemmän Länsi-Saharan tilanteen ratkaisemiseksi.

Euroopan unioni ei voi eikä voisi jatkaa teeskentelemistä, että mitään ei ole tapahtunut,
sillä se voisi olla vakava virhe. On vaarana, että sanomme niille, jotka ovat valinneet rauhan,
kuten länsisaharalaiset Polisario Frontin kautta, että he ovat tehneet väärän valinnan.

Ne, jotka eivät lähetä itsemurhapommittajia, jotka eivät toteuta hyökkäyksiä ja luottavat
ainoastaan kansainvälisiin järjestöihin, eivät pääse uutisiin. Maailman suurvallat eivät
yhdisty näiden kansojen puolesta. Arvoisa puhemies, se ei ole oikein, sillä länsisaharalaiset
ovat rohkeaa mutta hyväntahtoista kansaa, he elävät uskontonsa mukaisesti ja heidän
naisillaan on merkittävä asema yhteiskunnassa. Länsisaharalaiset taistelevat maastaan, ja
he rakastavat sitä yhtä paljon kuin heidän aavikkonsa on ääretön. He taistelevat
identiteetistään, eikä ole oikein jättää heitä oman onnensa nojaan.

Äänestys, johon tähtäämme huomenna tässä istunnossa, on merkittävä merkki siitä, että
Euroopan unioni tekee työtä omaksuakseen ratkaisevana aseman tämän maa-alueen
kohtalon vuoksi.

Norbert Neuser (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen iloinen
komission jäsen Piebalgsin selkeistä sanoista. On tärkeää, että Euroopan parlamentti
ilmaisee selkeästi kantansa ja tuomitsee siellä tapahtuneet julmuudet. Meiltä vei pitkän
aikaa järjestää Länsi-Saharaa koskeva keskustelu Euroopan parlamentissa, ja minusta me
olemme olleet toimissamme liian epäröiviä ja toimineet vasta kun on kuolonuhreja.

Olen iloinen siitä, että voimme huomenna hyväksyä päätöslauselman kaikkien ryhmien
kesken, vaikka se ei kenties mene niin pitkälle kuin yksi jos toinenkin ryhmä toivoisi. Se
edustaa silti laajaa yksimielisyyttä ja on selkeä viesti Marokolle ja Länsi-Saharan kansalle
siitä, että Euroopan unioni seisoo perusarvojensa takana.

Laajennetun työryhmän puheenjohtajana haluan kiittää vilpittömästi kaikkia ryhmän
jäseniä, jotka varmistivat, että Länsi-Sahara pysyy nyt ja jatkossakin esityslistalla. Olen
vakuuttunut siitä, että meidän on komission jäsen Piebalgsin ja korkea edustaja Ashtonin
kanssa pysyttävä sitoutuneina Länsi-Saharaan.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, julma hyökkäys rauhanomaisten
länsisaharalaisten mielenosoittajien leiriin on vakava isku YK:n alaisuudessa käytäville
neuvotteluille. Mieleeni tulivat Itä-Timorin pahimmat vaiheet: neuvotteluja käytiin YK:ssa,
ja samaan aikaan kansan toiveet tehtiin tyhjiksi hyökkäämällä heitä vastaan. Espanja voisi
ajaa hylkäämänsä entisen siirtomaansa asiaa, kuten Portugali Itä-Timorin
itsemääräämisoikeutta, mutta se ei tee niin, koska se ei halua vaarantaa kaupallisia ja muita
intressejään Marokossa.

Nyt tiedetään, että Madridia ja YK:ta varoitettiin hyökkäyksestä. Piittaamattomuudesta on
vain lyhyt askel osasyyllisyyteen. Ranskalla on suuri vastuu, koska se rohkaisee Marokkoa
jatkamaan miehitystä. Euroopan unionissa puolestaan unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja puhui hyökkäyksestä vasta viikkoja myöhemmin
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ja hyvin lyhyessä, epäolennaisessa lausunnossa. Tässä päätöslauselmassa parlamentti vetoaa
Euroopan unioniin, vaatii riippumatonta kansainvälistä selvitystä tapahtumista sekä
kuolleiden, kadonneiden ja vangittujen tunnistamista, vaatii kansainväliselle lehdistölle,
humanitaarisille järjestöille ja tarkkailijoille rajoittamatonta pääsyä alueelle, kehottaa YK:ta
seuraaman ihmisoikeuksia Länsi-Saharassa ja vaatii kaikkien Marokossa tai Länsi-Saharan
miehitetyllä alueella pidätettyjen länsisaharalaisten välitöntä vapauttamista.

Guido Milana (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, pahoittelen tänään vain
yhtä seikkaa, nimittäin sitä, että me keskustelemme länsisaharalaisista vain koska
marokkolaiset ovat vallanneet Laayounen ulkopuolella sijaitsevan leirin, ja tämä on häpeäksi
demokratialle parlamentissa.

Parlamentista olisi pitänyt löytyä halukkuutta keskustella tästä tilanteesta omasta
aloitteestaan, sillä asia on pölyttynyt kansainvälisillä neuvottelupöydillä jo 30 vuoden ajan.
Tämä on merkittävin poliittinen tosiseikka. Väkivaltaisuudet pakottivat meidät
keskustelemaan, me emme siis itsenäisesti päättäneet turvata ihmisoikeuksia. Mistä on
kyse itsemääräämisoikeutta koskevan kansanäänestyksen järjestämisessä, ellei
ihmisoikeuksien kunnioittamisesta?

Nimenomaan koska Marokko on ystävämme, koska Marokko on suhteen vahva osapuoli,
meidän on voimakkaasti vaadittava, ettei tätä toivetta enää lykätä ja että sen edellyttämät
toimet on toteutettava. Meidän on pyrittävä kehittämään sellaiset edellytykset, että
Länsi-Saharan kansanäänestystä valmistelevan Yhdistyneiden Kansakuntien operaation
(MINURSO) tavoitteena ei ole pelkästään jatkuvasti lykättävän kansanäänestyksen
edellytysten toteuttaminen. Meidän on pyrittävä kaikin Euroopan unionin käytettävissä
olevin keinoin toteuttamaan kansanäänestys ja varmistamaan, että kansanäänestys tekee
oikeutta 30 vuotta kärsineelle kansalle.

Gilles Pargneaux (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, jättäkäämme
syrjään iltapäivän keskustelu ja päätöslauselma, jota tarkastelemme huomenna, ja
palatkaamme pääaiheeseen, jota en ole kuullut mainittavan tässä keskustelussa.

Kysymys on Marokon varsinaisesta kansallisesta päämäärästä, meidän ei pidä unohtaa,
että tämä merkittävä poliittinen seikka on haaste Marokon suhteille Afrikan maiden ja
Maghreb-maiden, pääasiassa Algerian kanssa.

Toiseksi kyseessä on taloudellinen haaste, sillä asia hankaloittaa vauraan ja vakaan
Maghreb-alueen muodostumista. Islamistisen Maghrebin al-Qaida-terroristijärjestön
toiminnan vuoksi se on myös turvallisuushaaste, ja näin ollen humanitaarinen haaste
länsisaharalaisten osalta, erityisesti niiden, jotka eivät pääse pois Tindoufin leireiltä.

Meidän on tartuttava asian ytimeen. Asian ydin on YK:ssa yksimielisesti hyväksytty
päätöslauselma 1920, jossa edellytetään, että otamme esiin Marokon ehdottaman
autonomian, ja jossa vaaditaan myös Länsi-Saharan ja Tindoufin leirien välisten
sukulaisvierailujen mahdollistamista.

Tässä ovat pääosin merkittävinä pitämämme haasteet. Kuten kollegamme Panzeri ehdottaa,
on aloitettava uudelleen kaikkien osapuolten välinen vuoropuhelu, erityisesti Marokon
viranomaisten kanssa tulevina viikkoina, ja näin tehdään, sillä ulkoasiainministerien on
määrä tulla istuntoomme 1. joulukuuta.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, ministeri Jiménez korosti
18. marraskuuta Espanjan parlamentissa, että Haagin kansainvälisen tuomioistuimen
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mielestä dekolonisaatiota ei vielä ole tapahtunut eikä Länsi-Saharaa voida sulauttaa
Marokkoon. Laiton miehitys ja kärsimys ovat jatkuneet 35 vuotta. Leiri on Marokon ja
Saharan kansan välisen etäisyyden ruumiillistuma riippumatta siitä, kuinka paljon
uudisasukkaita ja sotilaita on tuotu alueelle, jolta tuhansia alkuperäisiä asukkaita on
karkotettu.

Marokko sortaa erilaisiksi tietämään ihmisiä vihalla. Pian nähdään siirtomaatyylisiä
oikeudenkäyntejä, kuten 5. marraskuuta Casablancassa, jossa ulkomaisia ja eurooppalaisia
tarkkailijoita piestiin. Meidän on estettävä jalon ja sankarillisen Euroopan ystäväkansan
tuhoaminen.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tällaisia vakavia
tapahtumia, kuten länsisaharalaisiin viime viikkoina kohdistuneet loukkaukset, ei voida
jättää tuomitsematta, joten Euroopan parlamentti on velvollinen toimimaan ja sen on
puututtava asiaan.

Toisaalta – kuten jäsen Salafranca Sanchéz-Neyra osuvasti totesi – Marokon kansalaiset
ovat epäilemättä ajan myötä antaneet merkittävät panoksensa Afrikan eteen, mikä tarkoittaa
sitä, että voimme pitää heitä sekä ystävinä että hyvin läheisinä Euroopan unionin kannoille.

Tämän vaikuttamatta rangaistukseen, jota meidän velvollisuutemme on soveltaa ja joka
on aivan välttämätön, on löydettävä uusi neuvottelutie, jollainen yhteisessä valiokunnassa
jo on avattu, joka todella antaa mahdollisuuden suojella perusoikeuksia, sillä niitä ei enää
voida tällä tavalla rikkoa, ennen kuin Yhdistyneet Kansakunnat selvittävät täysin
keskustelumme aiheena olevat tapahtumat niiden perusoikeuksiin kohdistuneiden
rikkomisten selvittämiseksi, joista on rangaistava.

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää komission jäsen
Piebalgsia poikkeuksellisen tasapainoisesta ja tasapuolisesta Euroopan komission kannan
esittelystä Länsi-Saharan tapahtumien osalta. Pelkään, että päätöslauselmastamme on
enemmän haittaa kuin hyötyä, koska siinä ei kiinnitetä huomiota Marokon pyrkimyksiin
kestävän ja oikeudenmukaisen ratkaisun löytämiseksi Länsi-Saharan konfliktiin.

Haluan kertoa, että monet kansainväliset järjestöt ovat edelleen paikan päällä, selvittämässä
sitä, mitä tapahtui. Uskon, että paras foorumi Marokon kanssa käytävälle vuoropuhelulle
on EU:n ja Marokon parlamentaarinen sekavaliokunta. Katson, että on tuettava pyrkimyksiä
löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa,
sen sijaan että annetaan puolueellisia lausuntoja.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, en voi liikaa korostaa sitä,
että Länsi-Saharan tilanne on meille perusteltu huolenaihe. Me tiedämme täällä
parlamentissa oikein hyvin, että useita vuosia jatkuneella konfliktilla voi olla vaikutusta
paljon kaukaisempiin alueisiin. Siellä on toivottomia ihmisiä, joita sekä sorretaan että
nöyryytetään. Tällaisissa tilanteissa nöyryytetty kansa voi usein muodostaa luonnollisen
pohjan terroristien toiminnalle. Se voi olla vastaanottavainen terroristien ajatusten
iskostamiselle, ja Länsi-Saharasta voi tulla terrorismin viejäalue. Euroopan unionin on
tämän vuoksi tuomittava kaikki lainrikkomistapaukset, mutta katson, että YK:n joukkoja
on tuettava enemmän, jotta ne voivat edelleen toimia tehokkaasti alueen turvallisuuden
varmistamiseksi.

Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).   – (FR) Arvoisa puhemies, Marokon viranomaiset
turvautuivat 8. marraskuuta väkivaltaan purkaessaan Laayounen lähistölle Länsi-Saharassa
perustetun leirin, ja tästä seurasi kuolemantapauksia ja lukemattomia loukkaantumisia.
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Olen aivan raivoissani siitä, että jäsenvaltio, tässä tapauksessa Ranska, vastustaa YK:n
tiedonhankintatehtävää näiden tapahtumien selvittämiseksi. Ugandan YK:n
turvallisuusneuvoston kokouksessa 16. marraskuuta esittämä ehdotus on kuitenkin
oikeutettu ja kannatettava. Ranska voi hyvin vedota turvallisuusneuvoston päätöksen
puuttumiseen, kun se on väärinkäyttänyt veto-oikeuttaan estääkseen näiden tapahtumien
selvittämisen. Olisiko totuutta niin vaikea kohdata?

Euroopan, joka mielellään pitää itseään esimerkkinä ihmisoikeuksien puolustamisessa, on
vaadittava riippumatonta ja avointa tiedonhankintatehtävää Yhdistyneiden Kansakuntien
alaisuudessa sekä Länsi-Saharan kansanäänestystä valmistelevan Yhdistyneiden
kansakuntien operaation (MINURSO) valtuuksien laajentamista. Yleisellä tasolla luotamme
korkea edustaja Ashtoniin oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun löytämiseksi tähän
länsisaharalaisten valitettavaan tilanteeseen.

Dominique Vlasto (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, pahoittelen kollegojeni tavoin
ihmishenkien menetystä tässä konfliktissa. Haluan kuitenkin todeta, että ehdotettu teksti
on tasapainoton, ja pahoittelen päätöslauselmaa koskevan äänestyksen kiirehtimistä. Olisi
ollut parempi odottaa selvityksen tuloksia, jotta keskustelua voitaisiin käydä vankalta
pohjalta ja antaa kollegoille aito käsitys siitä, mitä todella tapahtuu. Tämä voidaan todellakin
nähdä keinona vaikuttaa Länsi-Saharan tulevaisuutta koskeviin YK:n neuvotteluihin. Minun
on sanottava, että tämä on mielestäni huolestuttavaa aikana, jona yhteistä
Euro-Välimeri-politiikkaa käynnistetään uudelleen. Vie aikaa selvittää tosiseikat ja se, kuka
mistäkin on vastuussa. Minusta tämä on olennaista hyvin arkaluontoisen alueen vakauden
sen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta.

John Bufton (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, minäkin haluan tänään puhua Länsi-Saharan
huolestuttavista tapahtumista.

Kuten olemme sanomalehdistä lukeneet, väkivaltaisia yhteenottoja on ollut pakolaisleireillä,
joihin suuri osa Länsi-Saharan väestöstä on joutunut Marokon tunkeuduttua maahan
1970-luvulla. Maahan tunkeutuminen on asia erikseen, mutta suuren väestönosan ajaminen
pakolaisleireihin on toinen asia.

Länsi-Saharan pakolaisliike on rohkeasti nostanut tilanteen maailman tietoisuuteen. YK:n
turvallisuusneuvosto on tarkastellut viimeisimpiä väkivaltaisuuksia, mutta se ei vaatinut
riippumatonta selvitystä.

On varmaa, että Marokon viranomaiset ovat vähintäänkin puolueellisia, jos selvitys annetaan
niiden tehtäväksi. Marokon viranomaiset eivät osaa edes päättää, kuinka paljon ihmisiä
kuoli Laayounen leirin ratsiassa. Ottaen huomioon, että Länsi-Sahara sijaitsee Euroopan
läheisyydessä ja sillä on potentiaalia levittää epävakautta Pohjois-Afrikan herkällä alueella,
tilanne voi eskaloitua, jos jotain ei tehdä nopeasti.

Olen vakaasti sitä mieltä, että tarvitaan riippumaton selvitys, ja kehotan YK:n
turvallisuusneuvostoa käynnistämään sellaisen.

Bernadette Vergnaud (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
kollegat, aluksi haluan korostaa, että minusta ei ollut oikein esittää kantaamme näin aikaisin
ja äänestää Laayounen tapahtumista 8. marraskuuta, kun meillä ei ole käytettävissämme
kaikkia tosiseikkoja, jotka antaisivat riittävän käsityksen ja takaisivat objektiivisuuden.

Olen kuitenkin näissä oloissa helpottunut havaitessani, että olemme saaneet aikaan
suhteellisen tasapainoisen ja harkitun yhteisen päätöslauselman, jossa otetaan huomioon
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ihmisoikeuskäsitys ja jossa ei perusteettomasti tuomita kumpaakaan osapuolta, vaikka
onkin olemassa kyseenalaisia kohtia. Katson joka tapauksessa, että tärkeintä on olla
pahentamatta tilannetta entisestään, jotta selvitykset ja neuvottelut voidaan toteuttaa
rauhallisessa ilmapiirissä. Minusta onkin viisasta olla kyseenalaistamatta kumppanimme,
naapurivaltion etuisuusasemaa osittaisten ja usein ristiriitaisten selvitysten perusteella.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, Marokon halu estää raportit
Länsi-Saharan tapahtumista ei näytä valtiota hyvässä valossa. Kun Gazaan matkalla olleeseen
avustusalukseen hyökättiin, kansainvälinen yhteisö nosti välittömästi metelin. Kun
miehitetyssä Länsi-Saharassa tuhottiin protestileiri, ihmisiä kuoli ja kyseinen kaupunki
suljettiin ulkopuolisilta, myös toimittajilta, kansainvälinen yhteisö ei ryhtynyt yhteisiin
dynaamisiin toimiin.

Oli tietenkin odotettavissa, että hankalassa tilanteessa vapautusliike jossain vaiheessa kokee,
ettei tulitauko sido sitä. Tämä liittyy myös Länsi-Saharaa koskevaan kansanäänestykseen
– kansanäänestykseen, jonka osanottajista ei ole koskaan päästy sopimukseen. Tällä välin
alueelle on asettunut yhä enemmän marokkolaisia. Minusta nämä tapahtumat on selvitettävä
perinpohjaisesti. Euroopan unionin on toimittava puolueettomana välittäjänä ja pyrittävä
saamaan kiistan molemmat osapuolet jälleen neuvottelupöydän ääreen.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kannatan
päätöslauselman osalta aikaansaatua kompromissia. Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän koordinaattorina kalatalousvaliokunnassa minua kiinnostaa myös
kalastussopimus Marokon kanssa. On hyvä, että vaadimme kansainvälisen oikeuden
päätöslauselman noudattamista Länsi-Saharan luonnonvarojen hyödyntämisen yhteydessä.
Valitettavasti suuri osa parlamentin jäsenistä ei tiedä, että parlamentin oikeudellisen yksikön
lausunnon mukaan nykyinen kalastussopimus Marokon kanssa on kansainvälisen oikeuden
vastainen, jollei osoiteta, että Länsi-Saharan väestö hyötyy sopimuksesta. Tästä ei toistaiseksi
ole mitään näyttöä, joten Euroopan komissio on keskeyttänyt sopimuksen uusimista
koskevat neuvottelut. Toivon todella, että tähän löydetään diplomaattinen ratkaisu. Meille
on kuitenkin oltava selvää, ettemme voi sivuuttaa kansainvälistä oikeutta taloudellisten
intressiemme vuoksi.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisa puhemies, minäkin olen hyvin iloinen siitä,
että meillä on viimeinkin parlamentin päätöslauselma Länsi-Saharan konfliktista. Minusta
tämän olisi pitänyt tapahtua paljon aiemmin muilla perusteilla eikä vasta näiden Gdaim
Izykin leirin kammottavien tapahtumien jälkeen.

En todellakaan ymmärrä miksi Marokko ei ole valmis sallimaan riippumatonta selvitystä.
Jos Marokolla ei ole mitään salattavaa, selvitys on toteutettava. Joten miksi sitä ei toteuteta?
Toivon kovasti, että parlamentti hyväksyy päätöslauselman huomenna. Tämä ei tietenkään
tarkoita, etteikö Marokon kanssa olisi käytävä vuoropuhelua. Marokon ja Algerian
ulkoministerit sekä Polisario Front on kutsuttu ulkoasiainvaliokunnan kokoukseen ensi
viikolla. Toivon heidän tulevan ja keskustelevan kanssamme.

En kuitenkaan pidä järkevänä ehdotusta päätöslauselman lykkäämisestä, koska meille
Euroopan parlamentissa on tärkeää kunnioittaa ja tukea ihmisoikeuksien kunnioittamista
koskevaa periaatetta sekä ihmisten – tässä tapauksessa länsisaharalaisten –
itsemääräämisoikeuden periaatetta. Vierailin leirillä Tindoufin lähistöllä ensimmäistä kertaa
23 vuotta sitten. Tämä kansa on siitä asti taistellut, jotta se lopultakin saisi maan haltuunsa
ja voisi järjestää oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kansanäänestyksen. Tämän vuoksi olen
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tyytyväinen siihen, että päätöslauselma on nyt esitetty ja että se huomenna toivottavasti
myös hyväksytään.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, aluksi totean olevan totta, että
olisimme voineet keskustella pidempään ja laatia erilaisen tekstin. Tekstille osoitettiin
kuitenkin suurin piirtein sama aika, kuin kiireellisille päätöslauselmille tavallisesti.
Marokkolaisille kumppaneillemme on siis kerrottava, että tämä on tosiasiassa eri poliittisten
ryhmien aikaansaama konsensus.

Minusta kyse on yhdestä vuoropuhelun vaiheesta. Kannatan kenties ensimmäistä kertaa
jäsen Panzerin ehdotusta jatkuvasta vuoropuhelusta parlamentin valiokunnassa tietyistä
seikoista, jotka sitovat meidät marokkolaisiin kollegoihimme. Kyseessä on hiljattain
perustettu valiokunta, jota Marokon ystävät – miksipä ei – voivat tukea, sillä heitä on täällä
paljon. Odotan myös innolla vuoropuhelua Marokon ulkoasiainministerin kanssa. Hän
on ilmoittanut käyttävänsä puheenvuoron ulkoasiainvaliokunnassa ensi viikolla. Tämä
on toinen mahdollisuus jatkaa vuoropuhelua.

Andris Piebalgs,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, seurattuani keskustelua hyvin
tarkkaan haluan pysyttäytyä alustuspuheenvuorossani. Minusta se on hyvin tasapainoinen
ja korrekti.

Minä vain toistan sen viimeisen virkkeen. Euroopan unioni tukee Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteerin pyrkimyksiä oikeudenmukaisen, kestävän ja molempia osapuolia
tyydyttävän poliittisen ratkaisun löytämiseksi Länsi-Saharan väestön
itsemääräämisoikeuksien aikaansaamiseksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmien
mukaisesti. Rohkaisen päättäväisesti molempia osapuolia tukemaan Yhdistyneiden
Kansakuntien pyrkimyksiä.

Puhemies.   - (DE) Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi seitsemän
päätöslauselmaesitystä (2) . Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.

(Istunto keskeytettiin klo 20.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Dominique Baudis (PPE),    kirjallinen. – (FR) Kun tarkastellaan huolellisesti Internetissä
saatavilla olevia kuvia, voidaan mitata Marokon lainvalvontaviranomaisten vastaisen
väkivallan tasoa. Näkymät niin Gdaim Izykin leiriltä kuin Laayouneen johtavalta tieltä
todistavat tappavista väkivallanteoista Marokon turvallisuusjoukkoja vastaan. Edes
hälytysajoneuvot eivät säästyneet. Todellisuus on hyvin kaukana meille esitetystä
propagandasta. Parlamenttimme on siis osoitettava pidättyvyyttä ja käytettävä harkintaa
sen sijaan, että syytettäisiin perusteettomasti Marokon viranomaisia ja pidettäisiin heitä
täysin vastuussa tilanteesta.

Debora Serracchiani (S&D),    kirjallinen. – (IT) Viimeisimmät väkivaltaisuudet, jotka
liittyvät Marokon ja Polisario Frontin kiistaan Länsi-Saharasta, edellyttävät suurempaa
huomiota niiden kielteisten vaikutusten vuoksi, joita niillä saattaa olla alueen vakauteen.
Laayounessa sijaitsevan leirin tyhjentäminen vaikuttaa aiheuttaneen tusinan
kuolemantapausta, yli 700 ihmistä on loukkaantunut, 150 on kateissa ja Marokon

(2) Ks. pöytäkirja.
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viranomaiset ovat pidättäneet 160. Tapahtumien uskotaan johtaneen syntyperältään
länsisaharalaisen Espanjan kansalaisen Baby Hamday Buyeman surmaamiseen. Meidän ei
pidä jättää länsisaharalaisia täysin yksin, mutta meidän on saatettava päätökseen
Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa käytävät neuvottelut ihmisoikeuksien
yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti 2 artiklan periaatteiden mukaisesti. Euroopan
unionin on puututtava asiaan ja pyydettävä Marokon hallitusta välttämään enempää
verenvuodatusta sekä vapauttamaan laittomasti pidätetyt länsisaharalaiset. Osapuolten
välisten epävirallisten keskustelujen aloittaminen uudelleen 7. ja 8. marraskuuta 2010 on
katsottava ensimmäiseksi merkiksi siitä, että osapuolet voivat rauhanomaisesti hyväksyä
oikeudenmukaisen ratkaisun.

Puhetta johti
varapuhemies  Rainer WIELAND

17. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks.
pöytäkirja

18. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja

19. Ukraina (keskustelu)

Puhemies.   – (DE) Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Ukrainasta
komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan puolesta. Annan ensin puheenvuoron komission jäsen De Guchtille, joka puhuu
komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan Catherine Ashtonin puolesta.

Karel De Gucht,    komission jäsen, komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, minulle on suuri
ilo keskustella tänä iltana Ukrainan tilanteesta korkean edustajan ja varapuheenjohtajan
Catherine Ashtonin puolesta. Hän pahoittelee sitä, ettei voi olla läsnä täällä tänään.

Tämä on tärkeä päivä Ukrainalle, sillä sen Etyj-puheenjohtajuudesta vuodelle 2013 on
ilmoitettu tänä aamuna. Se on etuoikeus mutta myös vastuu, ja se tarjoaa Ukrainalle
mahdollisuuden vastata odotuksiin, jotka ovat varmasti korkeat.

Käsittelen nyt kahdenvälisiä suhteitamme. Viime maanantaina Château Val Duchessessa
Brysselissä pidettiin huippukokous, johon osallistuivat presidentti Janukovytš sekä
puheenjohtajat Van Rompuy ja Barroso. Catherine Ashton osallistui keskusteluun
kansainvälisistä asioista. Olin siellä arvioimassa mahdollisuuksia perustaa
lähitulevaisuudessa syvä ja kattava vapaakauppa-alue, johon liittyy suuria tavoitteita.
Keskustelumme olivat vilpittömiä, ja luotan siihen, että huippukokouksessa on ohjattu
oikealle uralle suhteet, joiden pitäisi olla entistä kattavammat ja konkreettisemmat.

Huippukokouksen kaksi tärkeintä tulosta ovat henkilöiden vapaata liikkumista koskevan
toimintasuunnitelman hyväksyminen ja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
allekirjoittaminen. Jälkimmäinen antaa Ukrainalle mahdollisuuden osallistua EU:n ohjelmiin.

Muita asioita esityslistalla olivat Ukrainan sisäinen tilanne, nykyiset neuvottelut tulevasta
assosiaatiosopimuksesta ja uudistusprosessi. Ukraina on yksi naapureistamme. Siksi me
yritämme hyväksyä sen läheisyyden, eikä Ukrainan naapuruus polje paikallaan, jos ajatellaan
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Naton huippukokousta viime viikonloppuna ja Brysselin kahdenvälisten neuvottelujen
tämänpäiväisiä päätelmiä. Olin Brysselissä vain muutama tunti sitten, ja neuvottelut
mahdollistavat EU:n tuen Venäjän liittymiselle Maailman kauppajärjestöön.

Palataan vielä huippukokoukseen. Nykyinen hallitus on toteuttanut monia tärkeitä
talousuudistuksia, joihin me suhtaudumme myönteisesti. Ensinnäkin on annettu julkisia
hankintoja koskeva laki, jolla edistetään huomattavasti korruption torjuntaa. On tehty
sopimuksia Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, ja keskeisellä energia-alalla on
toteutettu tärkeitä uudistuksia. Ukrainan hallitus on onnistunut vakauttamaan maan
tilanteen varsin hyvin. Se on luonnollisesti erittäin tärkeää.

Olemme kuitenkin huolissamme jatkuvista raporteista, jotka koskevat perusvapauksien
ja demokraattisten periaatteiden rapautumista Ukrainassa. Erityinen huolenaiheemme
ovat valitukset, jotka koskevat tiedotusvälineiden vapautta sekä kokoontumis- ja
yhdistymisvapautta. Lisäksi, kuten tiedätte, Ukrainan perustuslakituomioistuin on äskettäin
kumonnut vuoden 2004 perustuslain, joka hyväksyttiin oranssin vallankumouksen aikana.
Niinpä nyt sovelletaan taas vuoden 1996 perustuslakia, jossa annetaan enemmän valtaa
presidentille. Tämä hyvin kiistelty päätös on todiste siitä, että Ukrainassa tarvitaan avointa
ja osallistavaa perustuslain uudistusprosessia.

Kyseisellä prosessilla pitäisi pyrkiä luomaan kestävä keskinäinen valvontajärjestelmä, joka
on eurooppalaisten normien mukainen. Tätä aihetta käsiteltiin myös teidän
päätöslauselmassanne helmikuussa.

Toinen perustuslakituomioistuimen vastikään tekemä päätös, jota voidaan tulkita monella
tavalla, on nykyisen parlamentin toimikauden kesto. Kun vuoden 1996 perustuslaissa,
joka on tällä hetkellä voimassa, säädetään neljän vuoden toimikaudesta, tuomioistuin on
päättänyt, että nykyisen parlamentin toimikausi päättyy vasta viiden vuoden kuluttua,
koska se valittiin aikana, jolloin sovellettiin vuoden 2004 perustuslakia. Päätös on esimerkki
valikoivasta lähestymistavasta, jota nykyhallinto soveltaa yhä enemmän. Jälleen kerran
Ukraina tarvitsee kipeästi avointa ja osallistavaa perustuslain uudistusprosessia, ei
olosuhteisiin perustuvia päätöksiä.

Viime vuosina poliittisen vapauden taso on ollut Ukrainassa erittäin korkea, ja uskottavat
elimet ovat tunnustaneet vaalit toisensa jälkeen kansainvälisten normien mukaisiksi. Siksi
on valitettavaa havaita, että useimmat tarkkailijat arvostelivat viimeisimpiä 31. lokakuuta
pidettyjä kunnallisvaaleja. Vaikka arvostelu koski vain teknisiä ja menettelyjä koskevia
näkökohtia, se oli silti askel taaksepäin.

Demokraattiset arvot ja periaatteet sekä ihmisoikeudet ovat EU:n jäsenvaltioiden
perusperiaatteita. Ne ovat periaatteita, joiden suhteen ei voida tehdä kompromisseja, ei
varsinkaan nyt kun puhumme keskeisestä kumppanista.

Yhteiset arvot yhteisessä tulevaisuudessa: se on Ukrainan ja EU:n tulevan assosiaation
haaste. Aivan kuten me teimme huippukokouksessa viime maanantaina ja niin kauan kuin
ongelmat jatkuvat, meidän on edelleen lähetettävä hyvin selviä viestejä perusarvojen
kunnioittamisesta.

Elmar Brok,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät parlamentin jäsenet, kiitän vilpittömästi lausunnosta, joka täällä annettiin korkean
edustajan puolesta ja johon minulla ei itse asiassa ole juuri mitään lisättävää. Mielestäni
voimme turvallisesti sanoa, että uudistuksista ja vakauttamisesta on päätetty, myös
parlamentaarista vakautta koskevista syistä, ja se on myönteistä. Meidän on kuitenkin
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myös todettava, että vaikka edelliset parlamenttivaalit olivat oikeudenmukaiset,
paikallisvaalit eivät olleet, koska niitä muutettiin eikä oppositiolla ollut tasaveroista
mahdollisuutta laatia luetteloita joka paikassa. Mielestäni meidän on pantava merkille se
tosiasia, että salaisen palvelun päälliköllä on myös merkittävä valvontatehtävä
perustuslakituomioistuimessa ja että tuomareita on vaihdettu siellä oranssin
vallankumouksen perustuslain kumoamiseksi. Nämä ovat tosiasioita. Esitän siksi kiitokseni
lausunnosta, että yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia koskevat kysymykset ovat ratkaisevassa
asemassa. Ukrainan Eurooppa-perspektiivi on tietysti myös tärkeä asia.

Toisaalta olen tyytyväinen siihen, että maanantain huippukokouksessa edistyttiin
ratkaisevasti tärkeissä asioissa. Äsken esittämäni arvostelun ei pitäisi olla riippuvainen eikä
sitä pitäisi tehdä riippuvaiseksi siitä, mitä tässä vaiheessa tapahtuu viisumeille. On hyvä ja
tärkeä asia, että saamme aikaan edistymistä sillä alalla.

On tärkeä asia, että saamme edistettyä syvää vapaakauppa-aluetta, joka tuo Ukrainan
lähemmäs EU:n sisämarkkinoita, ja että teemme selväksi, että Ukrainan poliittinen ja
taloudellinen perspektiivi on Euroopassa. Ei ole järkevää hyväksyä Venäjän
talousjärjestelmää ilman Venäjän raaka-aineita. Niinpä EU:n markkinat ovat paljon
kiinnostavammat Ukrainalle, ja asian pitäisi parantua assosiaatiosopimuksella. Katson
kuitenkin, että meille pitäisi olla selvää, ettei se ole vain Ukrainan etu vaan se on myös
meidän etumme ja että meille olisi tärkeää varmistaa, että Turkin ulkoinen ja sisäinen
kehitys etenee tavalla, joka vastaa meidän molempien etuja.

Adrian Severin,    S&D-ryhmän puolesta . – (EN) Arvoisa puhemies ryhmäni ajattelutapa
Ukrainan ja Euroopan unionin nykysuhteista voitaisiin ilmaista seuraavalla lainauksella
kuuluisasta puheesta: älkää kysykö mitä Ukraina voi tehdä Euroopan unionille vaan mitä
Euroopan unioni voi tehdä Ukrainalle, jotta Ukrainasta tulee luotettava pilari Euroopan
unionia koskevassa hankkeessa.

Tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin Ukrainaa koskevan lähestymistavan pitäisi olla
tasapainoinen, oikeudenmukainen, tosiasioihin perustuva ja strateginen. Katson, että
äskettäisen huippukokouksen tulokset täyttivät kyseiset kriteerit, ja kiitän komission jäsentä
siitä, että hän ilmaisi lähestymistapamme tällä tavalla.

"Tasapainoinen" merkitsee sitä, että pyydetään parannuksia ja tarjotaan samalla apua.
"Oikeudenmukainen" merkitsee sitä, että vältetään puolueellisuutta kansainvälisissä
poliittisissa kiistoissa ja käytetään samoja normeja arvioitaessa sellaisten osapuolten toimia,
jotka tunnustavat samaa väriä kuin me, ja sellaisten osapuolten toimia, jotka tunnustavat
väriä josta me emme pidä. "Tosiasioihin perustuva" merkitsee sitä, että päätetään luottaa
todisteisiin eikä pelkkiin väitteisiin, huhuihin ja ennakkoluuloihin. "Strateginen" merkitsee
sellaisen politiikan edistämistä, joka antaa Ukrainalle mahdollisuuden integroitua
orgaanisesti Euroopan unionia koskevaan hankkeeseen eikä politiikkaa, jolla pyritään
käyttämään Ukrainaa vastakkainasettelussamme sen naapureiden kanssa.

Kompromissipäätöslauselma, joka meidän on määrä hyväksyä tämän päivän keskustelun
jälkeen, ei ole täydellinen, mutta se on tyydyttävä esimerkki tällaisesta lähestymistavasta.
Pahoittelen muutamaa virhettä tekstin tulostuksessa. Meidän on pyydettävä Ukrainan
poliittisilta toimijoilta, etteivät he esittele tätä päätöslauselmaa voittona toisiaan vastaan.
Itse asiassa tällä päätöslauselmalla on tarkoitus lähettää Ukrainan kaikille poliittisille
voimille viesti, että niiden on korkea aika yhdistyä kansallisen vähimmäisohjelman taakse
ja toteuttaa kauan kaivatut uudistukset, politiikka ja poliittiset tulokset, joilla varmistetaan
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parempi elämä ihmisille ja paremmat mahdollisuudet koko maalle, tavoitteena
yhdentyminen Eurooppaan. Ei ole mitään syytä kansainvälistää Ukrainan sisäisiä kiistoja.

Täytetään kaikki omat velvollisuutemme täällä ja siellä, ja tulevaisuus palkitsee meidät
kaikki.

Adina-Ioana Vălean,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, on mielenkiintoista
nähdä, että Ukraina on niin usein esityslistallamme. Toivon, että se merkitsee suhteemme
edistymistä.

Katson, että kun kumpikin osapuoli on pragmaattinen ja kunnioittava, ymmärtää erot
mutta löytää yhteiset edut, voimme kehittää yhteisiä hankkeita ja päästä rehelliseen
kumppanuuteen.

Arvostan Ukrainan johdon viimeaikaisia lausuntoja. Toivon, että se nyt poistaa pelkoja
siitä, että Ukraina on siirtymässä poispäin eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Toisaalta,
kaikilla Ukrainaa koskevilla keskusteluilla on taipumus muuttua sodaksi opposition
eurooppalaisten poliittisten perheiden ja Ukrainan hallituksen poliittisten puolueiden
välillä. Minusta se ei auta asiaa, koska kyse ei ole siitä kuka on parempi – hallitus vai
oppositio – tai ketä eurooppalaiset tukevat enemmän, kyse on Ukrainan kansalaisten
demokraattisesta tulevaisuudesta ja siitä, että ukrainalaisilla on vahva, demokraattinen ja
vauras valtio.

Tällä viikolla pidetyssä huippukokouksessa saavutettiin hyviä tuloksia EU:n ohjelmiin
pääsyn edistämisessä sekä neuvotteluissa assosiaatiosopimuksesta. Olen erityisen
tyytyväinen siihen, että vapaakauppa-alue edistyy vihdoinkin.

Tietysti vielä on jäljellä paljon tehtävää taloudellisten ja institutionaalisten uudistusten
alalla, ja toteutettuja toimia pitäisi vahvistaa. Mitään poikkeuksia ei pitäisi sallia julkisia
hankintoja koskevassa laissa, joka hyväksyttiin aiemmin tänä vuonna – ei edes jalkapallon
Euroopan-mestaruuskilpailujen tapauksessa.

Vaikka uudella verolailla parannetaankin verotusympäristöä, siitä ei saisi tulla taakkaa
varsinkaan pk-yrityksille, joilla on tärkeä osa terveessä taloudessa.

Haluan tehdä yhden asian selväksi. Kyse ei ole siitä, että me kerromme Ukrainalle mitä
tehdä, eikä kyse ole siitä mitä Ukrainan pitää tehdä meille. Kyse on ennen kaikkea siitä mitä
Ukrainan on tehtävä itselleen, koska institutionaaliset ja taloudelliset uudistukset ovat
edellytys vauraalle demokraattiselle tulevaisuudelle, ja se on Ukrainan kansalaisten etujen
mukaista.

Rebecca Harms,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, viime päivinä Kiovassa, Luhanskissa, Harkovassa ja monissa muissa Ukrainan
suurissa ja pienissä kaupungeissa on pidetty suuria mielenosoituksia. Kymmenet- tai
sadattuhannet Ukrainan kansalaiset ovat lähteneet kadulla. He vastustavat verolakeja, joita
he pitävät epäoikeudenmukaisina. Jos päätöslauselmamme suunnataan kenellekään, niin
tässä yhteydessä se pitäisi mielestäni suunnata Ukrainan kansalaisille, jotka takaavat tällä
mielenosoituksella sen, että Ukrainan kehitys demokratiana jatkuu. Päätöslauselmamme,
jossa ilmaistaan huolemme demokratian rapautumisesta, on tietysti suunnattu hallitukselle
ja viranomaisille, erityisesti näiden mielenosoitusten yhteydessä, sekä erityisesti Ukrainan
sisäasiainviranomaisille, jotta ne antavat mielenosoitusten jatkua. Kiovaan odotetaan
huomenna satojatuhansia ehkä miljoonia ihmisiä. Minun on myönnettävä, että seuraan
täällä tapahtumia erittäin kiinnostuneena enkä ole huoleton sen suhteen mitä tapahtuu.

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI176



Toistaiseksi kaikki on hyvin – koputetaan puuta. Viime päivinä hallitus on osoittanut, että
kokoontumisvapaus toimii. Toivon kovasti, että niin on tulevaisuudessakin.

Mielestäni on erittäin tärkeää antaa tämä poliittisten ryhmien yhteinen päätöslauselma.
Olisi erittäin vakava erehdys Ukrainan kehityksen kannalta, jos tämän parlamentin toinen
puoli asettuisi tulevaisuudessa Alueiden puolueen ja toinen puoli Julija Tymošenkon
puolueen puolelle. Se ei edistäisi Ukrainan demokraattista kehitystä. Toivon, että tämä
päätöslauselma otetaan vakavasti – vaikka hyväksymme sen huippukokouksen jälkeen –
erityisesti ajatellen suuria mielenosoituksia ja ihmisten huolia Kansainvälisen
valuuttarahaston uudistuksen vaikutuksista ja että me seuraamme erittäin tiiviisti sitä mitä
Kiovassa ja Ukrainassa nyt yleisesti tapahtuu. Kiitos mielenkiinnostanne ja toivon, että me
– myös komissio – osoitamme edelleen solidaarisuutta yhteistyössämme Ukrainan kanssa.
Ukrainalaiset on niin lähellä meitä eurooppalaisina.

Paweł Robert Kowal,    ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, olemme käyneet
Euroopan parlamentissa monta viikkoa mielenkiintoisia keskusteluja Ukrainan asioista.
Mielestäni se on erittäin hyvä asia. Käsittelyjemme tuloksia seurataan kiinnostuneena
Ukrainassa – paljon kiinnostuneempana kuin monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
Käsitellään siksi päätöslauselmaamme kirjeenä, ei yhdelle tai toiselle puolueelle vaan
ukrainalaisille suunnattuna kirjeenä, jossa sanomme vilpittömästi, että seuraamme
tapahtumia kiinnostuneena ja että olemme naapureita, jotka ovat valmiita avaamaan oven
Ukrainalle ja jotka haluavat luoda enemmän yhteyksiä maan kansalaisiin. Kiitän Rebecca
Harmsia erinomaisesta työstä. Hän tuntee aina niin hyvin sen, mitä tällaisina hetkinä on
sanottava.

Puhutaan rehellisesti vaaleista, jotka eivät tyydyttäneet meitä. Monet vaalien piirteet olivat
sellaisia, että ne jättivät paljon toivomisen varaa. Ei ollut mahdollista jatkaa edellisten
vaalien hyvää suutausta, mutta sanotaan sekin, että Ukrainalla on vielä mahdollisuuksia
ja että haluamme auttaa Ukrainaa tällä tiellä. Todetaan siis mitä hyviä asioita siellä on
tapahtunut ja että talouden lisäksi myös politiikan alalla ja ennen kaikkea kaikille
ukrainalaisille ovi Eurooppaan on auki ja että on hyvä, että tällainen viesti on saatu tällä
viikolla Euroopan unionin ja Ukrainan hippukokouksesta. On hyvä sattuma, että puhumme
tänään siitä, että päätöslauselmaa ei ole suunnattu millekään puolueelle Ukrainassa. Se on
suunnattu ukrainalaisille, ja me hyväksymme sen yhdessä.

Jaromír Kohlíček  , GUE/NGL-ryhmän puolesta . – (CS) Arvoisa puhemies, aina kun Ukraina
mainitaan, keskiverto EU:n kansalainen ajattelee nyrkkeilijä Klitschkoa, joka voittaa helposti
vastustajansa. Kuitenkin myös taloudessa Ukrainalla on yhtä paljon painoa, ja moni EU:n
jäsenvaltio ja Balkanin valtio on riippuvainen toimitusreiteistä, jotka tuovat niille
Keski-Aasian ja Siperian öljyä ja maakaasua Ukrainan alueen kautta. Se on selvästi tärkein
toimija itäisen kumppanuuden valtioista. Olen siksi tyytyväinen parantuneisiin Venäjän
suhteisiin EU:n ja Ukrainan huippukokouksen seurauksena. Monessa EU:n jäsenvaltiossa
ukrainalaiset muodostavat merkittävän osan ulkomaisista työntekijöistä, ja keskinäinen
kauppa Ukrainan ja EU:n välillä kasvaa dynaamisesti. Ukrainan suurimmat ongelmat ovat
samoja, jotka koskevat monia EU:n jäsenvaltioita: korruptio, epäsuotuisa viisumijärjestelmä
ja keskenään yhteensopimaton lainsäädäntö. On mainittava se, että tarkkailijoiden mukaan
kunnallisvaalit sujuivat ilman suuria teknisiä puutteita. Kaikkien poliittisten ryhmien
ehdottama päätöslauselma on tasapainoinen kompromissi, ja vaikka minulla on varaukseni
joitakin yksityiskohtia kohtaan, GUE/NGL-ryhmä tukee sitä.
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Bastiaan Belder,    EFD-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, monia, toisinaan
uskomattomia säännönvastaisuuksia 31. lokakuuta pidetyissä Ukrainan alue- ja
paikallisvaaleissa on pidettävä punaisena vaatteena Euroopan unionille. Annan pari
esimerkkiä: laajamittainen, valvomaton uusien äänestyslippujen painaminen monilla
alueilla ja vaalilippujen valokuvaaminen, ja entäpä laajamittainen virkamiesten, opettajien,
lääkärien ja professorien painostaminen, jotta nämä eivät asetu oppositiopuolueiden
ehdokkaaksi. Euroopan unionin – ja te voitte tehdä sen – pitäisi vastustaa tiukasti tätä
huonoa, epädemokraattista alkusoittoa Ukrainan vuoden 2012 parlamenttivaaleille, ja
meidän olisi pidettävä kiinni poliittisista arvoistamme Ukrainan autoritaarisia suuntauksia
vastaan. Jos emme tee niin, saatamme menettää uskottavuutemme Ukrainan eliitin silmissä
sekä erityisesti uudistusmielisten ja demokraattisten voimien silmissä. Onneksi teidän selvä
puheenne, arvoisa komission jäsen, ei anna syytä huoleen tässä suhteessa.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, että Ukraina on yksi
EU:n suurimmista naapurivaltioista ja että sillä on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Siksi se on varmasti erittäin tärkeä kumppani EU:lle. Kuitenkin poliittisesta näkökulmasta
katsottuna se vaikuttaa etääntyvän huomattavasti EU:sta. Siihen oli syynsä, että
venäläismieliset ryhmät menestyivät viime paikallisvaaleissa. Se oli todennäköisesti tappio
myös Euroopan unionille. EU on siten selvästi menettämättä vetovoimansa ukrainalaisten
silmissä. Tavalliset ukrainalaiset olisivat todennäköisesti mielellään eurooppalaisia, mutteivät
välttämättä osa Euroopan unionia. EU on vähitellen antamassa pois valttikorttinsa
käyttäytymällä kuin ylimielinen suurvalta. Ukrainalaiset haluaisivat kuitenkin epäilemättä
tulla kohdelluiksi tasaveroisina kumppaneina EU:n ja Venäjän kanssa.

Ei siis katsota ukrainalaisia alas korkeuksista aivan kuin heidän korkein tavoitteensa voisi
olla vain EU:hun liittyminen. Annetaan heille tulevina vuosina mahdollisuus kehittää oma
identiteettinsä ja sitten päättää, haluavatko he lähentyä EU:ta vai kenties pysyä
riippumattomana.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, EU:n ja Ukrainan yhteistyölle on
valtavasti mahdollisuuksia. Se tuli selväksi huippukokouksessa. Toimintasuunnitelma
viisumivapautta varten ja assosiaatiosopimus ovat vain kaksi esimerkkiä, jotka kertovat
siitä.

Kompromissipäätöslauselmassa – ja se käy ilmi näkökohdista joista päätöslauselma on
koottu – olemme korostaneet myös mahdollisesti myönteisiä näkökohtia. Englantilaisen
sananlaskun mukaan käytäntö sen vasta osoittaa. Jää nähtäväksi pannaanko uudistuspaketti
ja uudistuslait käytännössä täytäntöön.

Komission jäsen mainitsi julkisia hankintoja koskevan lain. Siihen on juuri annettu
huomattava poikkeus. Kaikki jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailuita koskevat hankinnat
on poistettu lain soveltamisalasta. Voin hyvin kuvitella, kenestä tulee upporikas sen
seurauksena. Se on hyvä esimerkki siitä, että periaatetta pidetään kovasti arvossa mutta
asiat näyttävät kovin erilaiselta käytännössä.

Kiitän komission jäsentä siitä, että hän ilmaisi huolensa lehdistönvapaudesta,
kokoontumisvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta ja totesi myös selvästi, että paikallisvaalit
olivat askel taaksepäin. Näin se sanottiin ainakin saksankielisessä käännöksessä. Se on
myös Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän kanta, ja mekin olemme
ilmaisseet kantamme erittäin selvästi.
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Jos Adrian Severin väittää, ettei sisäisiä konflikteja pidä kansainvälistää, minusta se kuulostaa
kauniimmalta ilmaisulta sille, mitä aikaisemmin pidettiin sisäisiin asioihin
puuttumattomuuden periaatteena. Sitä on esiintynyt liikaakin, eikä meidän pitäisi noudattaa
kyseistä periaatetta Ukrainaa koskevissa toimissamme. Juuri siksi, että haluamme tuoda
Ukrainan lähemmäs Eurooppaa, sen on annettava mitata itseään eurooppalaisilla normeilla.
Juuri sen takia Rebecca Harms on oikeassa sanoessaan, että meidän on nyt pysyteltävä
erittäin läheisissä tekemisissä Ukrainan kanssa ja varmistettava että sitä, mitä siellä on
saavutettu demokratian ja ihmisoikeuksien alalla, ei kyseenalaisteta jälleen kerran taaksepäin
suuntautuneella politiikalla.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ollaan
rehellisiä. Valitettavasti oranssilla vallankumouksella, ja korostan sanaa "valitettavasti", ei
ole saavutettu sitä mitä sillä olisi pitänyt saavuttaa. Se johtuu muun muassa Julija
Tymošenkon ja Viktor Juštšenkon välisestä kiistasta. Viktor Juštšenko sanoo nyt, että Julija
Tymošenko on aivan samanlainen kuin Viktor Janukovytš, mikä on mielenkiintoista.
Valitettavasti paikallisvaalit eivät täyttäneet odotuksiamme. Niissä ei noudatettu
eurooppalaisia normeja, ja se on nyt tullut selväksi myös Ukrainan kansalle.

Ollaan rehellisiä, se, mitä Adrian Severin tarkoitti, oli jotain aivan muuta, Michael Gahler.
Teidän pitäisi puhua Julija Tymošenkolle samalla tavalla kuin me puhumme ystävillemme
Ukrainan Alueiden puolueessa, toisin sanoen teidän pitäisi kannustaa häntä valitsemaan
Euroopan tie. Jätetään oligarkit taaksemme ja edetään kohti demokraattista valtiota. Älkää
yrittäkö häiritä Euroopan parlamentin työtä, niin me käytämme varmasti painostusta
varmistaaksemme sen, että eurooppalaisia oikeusnormeja noudatetaan. Rebecca Harms
istuu keskellä. Vaikka se ei ole aina Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän omaksuma
kanta, voimme yhtyä siihen mitä Rebecca Harms sanoi. Ojennetaan Ukrainalle auttava
käsi eurooppalaisten normien ja EU:n oikeusjärjestelmän pohjalta. Se on tärkeää kaikista
näkökulmista. Se on politiikkamme, ja me noudatamme sitä edelleen, kunnes pääsemme
eteenpäin. Siksi me suhtaudumme kriittisesti siihen, että vaalit eivät menneet hyvin.
Katsokaa, että Julija Tymošenko auttaa muodostamaan rakentavan opposition. Neuvokaa
Julija Tymošenkoa samalla tavalla kun me neuvoimme Viktor Janukovytšia.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aloitan
Adrian Severinin puheenvuorosta. Hän totesi erittäin tärkeä asian eli sen, että meidän pitäisi
ajatella sitä, mitä me voimme tehdä Ukrainalle eikä sitä mitä Ukraina voi tehdä meille.
Kiitän Adrian Severiniä näistä sanoista, koska meidän pitäisi todellakin tehdä niin.

Vaaleja ei toki toimitettu meidän toivomallamme tavalla. Siellä tapahtui asioita, joita ei
olisi pitänyt tapahtua. Olen kuitenkin samaa mieltä Rebecca Harmsin kanssa. Hän sanoi,
ettei meidän pitäisi hakea tukea miltään puolueelta vaan tarkastella sitä, mitä ukrainalaiset
haluavat ja mitä me haluamme. Sen takia Ukrainan yhdentyminen EU:n rakenteisiin ja
sanotaan se nyt selvästi – Euroopan unionin jäsenyys – on Euroopan unionin ja myös
ukrainalaisten itsensä etujen mukaista. Minun mielestäni ukrainalaisilta odotettujen normien
nostaminen on hieman epärehellistä. Se johtuu siitä, että tässä parlamentissa on niitä, jotka
ovat erittäin jalomielisiä strategisia kumppaneitaan kohtaan ihmisoikeuksia, sananvapautta
ja lehdistönvapautta koskevissa kysymyksissä. Samalla he nostavat huomattavasti ja aina
vain normeja, joita odotetaan ukrainalaisilta ystäviltämme. Meidän on oltava maltillisia.
Ukrainalaiset ovat ansainneet yhteistyömme, kannustuksemme – kuten Hannes Swoboda
sanoi – riippumatta siitä missä leirissä he ovat. Sama asia tapahtuu täällä – tietyt jaot
menettävät merkityksensä, koska itse asia on tärkeämpi kuin jaot. Kyseinen asia on
mahdollisimman tiivis yhteistyö Euroopan unionin ja Ukrainan välillä.
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David Campbell Bannerman (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, tunnen Ukrainaa, koska
olen vieraillut Kiovassa ja Krimillä ja keräilen ukrainalaisten taiteilijoiden, kuten Tetenkon
ja Šiškon, töitä. Ukrainalaiset ovat hyvää, anteliasta ja lämminsydämistä kansaa, mutta
poliittisesti kehottaisin olemaan hyvin huolellinen. Ukraina on valtio, joka on jakautunut
länsimieliseen länteen ja Venäjään suuntautuneeseen itään. Se on myös merkittävä toimija,
siellä on 45 miljoonaa asukasta, ja Venäjä pitää maata pitkälti takapihanaan.

Olen käynyt vierailulla Venäjän laivastotukikohdassa Sevastopolissa Krimin niemimaalla.
Venäläiset vartioivat tiukasti pääsyä sieltä Mustallemerelle. Kaikki puheet Ukrainan
liittymisestä Natoon olisivat terävä potku Venäjän karhulle.

Catherine Ashtonin kömpelö diplomaattinen lähestyminen voisi kiristää jännitteitä vaikeana
aikana, kun taas kustannukset Ukrainan pakottamisesta EU:hun olisivat kohtuuttomia
maataloustukien, aluetukien ja laajamittaisen maahanmuuton muodossa. On parempi
auttaa muulla tavoin ja pitää Ukraina ylpeänä, itsenäisenä, EU:n ulkopuolisena valtiona.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uskon meidän
kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että suuren maantieteellisen kokonsa ja väestönsä takia
Ukrainalla on strateginen ja ehkä jopa keskeinen merkitys Euroopan unionille.

Katson kuitenkin, että mietinnöstä puuttuu kaksi asiaa. Toinen niistä on maininta Ukrainan
vähemmistöistä. Kuten tiedämme, vain noin 65–70 prosenttia Ukrainan väestöstä on
ukrainalaisia, vaikka sisällyttäisimme siihen ruteeniväestön. Maassa asuu varsin suuri
venäläisvähemmistö sekä monia unkarilaisia, tataareja ja romanialaisia. Ehdotan
painokkaasti, että asia sisällytetään mietintöön ja että vähemmistöjä koskevat huolemme
ilmaistaan vaatimuksissamme. On syytä mainita myös tarve tukea paikallista koulutusta
eli vähemmistöjen koulutusta ja vähemmistökielten käyttöä sekä se, että Ala-Karpatian
unkarilaisen vähemmistön paikallisia muistomerkkejä on vandalisoitu.

Toinen asia, jota pahoittelen, on se, ettemme ole vastustaneet painokkaammin
paikallisvaalien aikana tehtyä vilppiä. Kehotankin EU:ta pyytämään Ukrainalta selvitystä
näistä kahdesta asiasta.

Paweł Zalewski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, tämä viikko on hyvä EU:n ja Ukrainan
suhteille. Ensinnäkin maanantain huippukokouksessa teimme yhdessä viisumivapautta
koskevan etenemissuunnitelman. Seuraavaksi äänestämme huomenna mielestäni hyvästä
Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, joka avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyön
tiivistämiselle ja vahvistamiselle Euroopan unionin ja Ukrainan välillä. Se avaa tällaisen
mahdollisuuden ja samalla se päättää erittäin tärkeän keskustelun, jota asiasta on käyty
Euroopan parlamentissa.

On hyvä asia, että olemme saavuttaneet kompromissin ja että olemme yhtä mieltä. Olemme
yksimielisiä siitä, mitä me sanomme, ei tietyille poliittisille ryhmille Ukrainassa, ei presidentti
Janukovytšin hallitsevalle ryhmälle tai Tymošenkon oppositiolle, vaan puhumme ennen
kaikkea ukrainalaisille itselleen. Haluamme Ukrainan uudistuvan siten, että se voi
tulevaisuudessa liittyä Euroopan unioniin. Se on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää arvioida
Ukrainan hallituksen työtä sen saavutusten ja toimien perusteella.

On sanottava, että kyse on moneen vuoteen ensimmäisestä hallituksesta, joka on ryhtynyt
toteuttamaan uudistuksia yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Nyt voidaan
nähdä myös, että kyseisillä uudistuksilla on ollut myönteinen vaikutus talouteen – voidaan
selvästi havaita, että stagnaatio, joka on näkynyt selvästi viime vuosina, päättyy. Toisaalta
Ukraina itse sanoo, että se haluaa liittyä Euroopan unioniin, minkä takia se antaa meille
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oikeuden arvioida sitä eurooppalaisilla normeilla. Siksi meidän täytyy tietysti käsitellä
kysymyksiä, jotka koskevat säännönvastaisuuksia viime vaaleissa.

Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme tänään erilaisessa
ilmapiirissä kuin kuukausi sitten. Tunteet ovat tyyntyneet. Sanat, jotka olemme sisällyttäneet
päätöslauselmaesitykseen, sopivat paremmin todelliseen tilanteeseen. On hyvä, että
Euroopan parlamentti yrittää puhua yhdellä äänellä, vaikka kyseiset sanat ovat toisinaan
taitamattomia ja paljastavat toisinaan huomattavaa epäpätevyyttä.

Mistä tässä päätöslauselmassa on kyse? Siinä on itse asiassa kyse demokratian laadusta ja
siitä, miten paljon Euroopan parlamentti haluaa Ukrainan demokratian olevan
korkealaatuista. Päätöslauselma on suunnattu sininen–oranssi-jakolinjan kummallekin
puolelle. Viiden viime vuoden aikana Ukrainassa tilanne on ollut sellainen, että ensin
"oranssi"-puolue voitti, sitten "sininen"-puolue voitti, sitten "oranssi"-puolue voitti jälleen
ja nyt "sininen"-puolue on hallituksessa. Haluaisin "sinisen"-ryhmän – presidentti
Janukovytšin, pääministeri Azarovin, Alueiden puolueen – kuulevan tältä parlamentilta,
että he ovat vastuussa Itsenäisyyden aukion suuren perinnön vaalimisesta. Kyse on suuresta
perinnöstä, joka koskee miljoonien ihmisten vaatimuksia, jotka esitettiin Itsenäisyyden
aukiolla monta vuotta sitten. He ovat vastuussa siitä, koska he ovat vallassa.

Haluan myös, että Julija Tymošenko kuulee nämä sanat. Hän on vastuussa opposition
imagosta. Haluaisin, että suuri oppositiojohtaja – Julija Tymošenko – ymmärtää, että kun
ollaan oppositiossa, pelkkä vallan vaatiminen ei riitä. On esitettävä vaihtoehto maalle ja
näytettävä se ihmisille ja saatava heidät kiinnostumaan siitä, niin että he ymmärtävät sen.
Jos "sininen"- ja "oranssi"-ryhmä ymmärtävät, että ne ovat vallassa vähän aikaa ja sitten
oppositiossa vähän aikaa ja että itse asiassa Ukraina tarvitsee samaa hoitoa, samaa
mielikuvitusta ja samaa rohkeutta kaiken aikaa, olemme saavuttaneet huomattavaa
menestystä, koska me olemme auttaneet niitä tässä asiassa.

Tšekkiläiselle kollegalleni sanon, että se ei ole Viktor Klitschko vaan Vitali Klitschko, joka
on rökittänyt amerikkalaisia saksalaisissa nyrkkeilykehissä. Klitschkoja on kaksi. Se tosiasia,
että Ukraina on tuottanut kaksi tällaista nyrkkeilijää, osoittaa miten mahtava maa se on.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, yksi Neuvostoliiton hajoamisen
tärkeimmistä seurauksista oli itsenäisen Ukrainan syntyminen. Se on valtio, jota voidaan
pitää Euroopan unionin tulevana jäsenenä.

Voin olla vain tyytyväinen siihen, että presidentti Janukovytš ja uusi parlamentti ovat
vahvistaneet halunsa liittyä EU:hun, koska aidosti itsenäinen ja demokraattinen Ukraina,
jossa ei ole korruptiota ja oligarkkien valtarakenteiden pelkoa, ja Ukraina, joka perustuu
tukevasti oikeusvaltioperiaatteen varaan, on ja tulee olemaan korvaamaton tekijä koko
mantereen vakaudelle. Ilman aidosti demokraattista Ukrainaa on vaikea kuvitella aidosti
demokraattista Venäjää.

Eilen tuli kuluneeksi kuusi vuotta oranssin vallankumouksen alkamisesta. Valitettavasti
kyseisen muutoksen valtavat mahdollisuudet on hukattu. Kuitenkin demokraattisten
mielenosoittajien saavutettua voiton joulukuussa 2004 monipuoluevaaleista ja
lehdistönvapaudesta tuli uskottavia. Päätöslauselmaesityksessään Euroopan parlamentti
ilmaisee huolensa yhä uusista raporteista, joiden mukaan demokraattiset vapaudet ja
oikeudet, myös tiedotusvälineiden vapaus, ovat uhattuna ja että turvallisuuspalvelut ovat
alkaneet puuttua kansalaisten demokraattisiin toimiin jälleen kerran.
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Haluaisin lähettää uudelle hallitukselle tärkeän viestin: EU on avoin kaikenlaiselle
yhteistyölle, mutta yhteistyön hintana ei voi koskaan olla perusvapauksien rajoittaminen.
Todellisina Ukrainan ystävinä meidän on enemmän kuin koskaan oltava rehellisiä,
ystävällisiä ja johdonmukaisia arvojemme puolustamisessa. On valitettavaa, että kuuden
vuoden jälkeen uusi eliitti ei vieläkään voi hyväksyä oranssia vallankumousta kansan
tahdon aitona ilmauksena. Vallankumouksen syiden ja seurausten selvittäminen voi vain
parantaa Ukrainan yhteiskunnan yhdentymistä.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, en halua puhua siitä mitä
meidän on tehtävä Ukrainalle tai mitä Ukrainan on tehtävä meille. Haluan puhua siitä mitä
Ukrainan on tehtävä itselleen, koska sen kohtalo on itse asiassa sen omissa käsissä. Toisaalta
Ukraina on ilmaissut halunsa integroitua Euroopan unioniin, mutta toisaalta me saamme
jatkuvasti paljon raportteja kansalaisvapauksien loukkauksista Ukrainassa. Äskettäin
Euroopan parlamentti on saanut vetoomuksen ukrainalaisen televisioaseman TVi:n
toimittajilta, jotka valittavat poliittista painostusta ja jatkuvaa valvontaa. Kaupallisella
televisioasemalla Kanal 5:llä on vastaavanlainen ongelma. Toisaalta riippumattomat
analyysikeskukset Ukrainassa ovat raportoineet äskettäin, että 69 suunnitellusta
uudistuksesta on toteutettu vain neljä.

Viimeaikaisissa keskusteluissa Euroopan parlamentissa jotkut jäsenet katsoivat, että
demokratian vastaisen toiminnan arvostelu saa Euroopan komission ja Ukrainan
viranomaiset luopumaan suhteiden lähentämisestä Ukrainan ja Euroopan unionin välillä,
joten on parempi olla tuomitsematta Ukrainan viranomaisia ja sen sijaan on kannustettava
niitä uudistuksiin. Katson kuitenkin, että Euroopan parlamentin pitäisi ennen kaikkea
puolustaa demokraattisia arvoja ja kiinnittää huomiota oikeusvaltioperiaatteen tarpeeseen.
Hallitusten pitäisi pyrkiä realistiseen politiikkaan, painostuspolitiikkaan, kannustimiin ja
neuvotteluihin, kun taas Euroopan parlamentin pitäisi tuomita demokraattisten vapauksien
loukkaaminen ja saada Euroopan komissio käyttämään välineitä, jotka ovat unionin
käytettävissä tätä tarkoitusta varten. Puhun nyt demokratian edistämisohjelmista.

Olen tyytyväinen maanantain EU:n ja Ukrainan huippukokouksen tulokseen. On
allekirjoitettu pöytäkirja, joka mahdollistaa Ukrainan osallistumisen tiettyihin EU:n
ohjelmiin, ja on ryhdytty toimiin viisumipakon poistamiseksi. Uudistusten ja demokratian
edistyminen on kuitenkin ukrainalaisten käsissä.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, lokakuun istuntojakson aikana komission
jäsen Füle korosti sitä, että Ukrainan suhteita pitäisi tarkastella kolmen tapahtuman
näkökulmasta. Ne ovat EU:n ja Ukrainan kokoukset ministeritasolla, paikallisvaalit sekä
EU:n ja Ukrainan huippukokous.

Minua vaivaavat erityisesti paikallisvaalit, joita minulla oli tilaisuus tarkkailla yhdessä
kollegani Paweł Robert Kowalin kanssa. Valitettavasti vaalilain muuttaminen vain kolme
kuukautta ennen vaaleja ja vuoden 2004 perustuslain kumoaminen viittaavat siihen, että
Ukrainan kansalaisilla ei ole tunnetta lain varmuudesta ja kestävyydestä. Lisäksi
rikkomukset, joita tapahtui itse vaalien aikana voivat aiheuttaa epäilyksiä siitä,
noudatettiinko demokraattisia normeja. Korruption torjunnan ja julkishallinnon
avoimuuden lisäämisen pitäisi myös olla tärkeä osa uudistusta. Toivon kuitenkin, että
päätöslauselma kannustaa Ukrainaa jatkamaan taloudellisten ja institutionaalisten
uudistusten tiellä, jolle se lähtenyt.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin
kompromissipäätöslauselma Ukrainasta on ratkaisevan tärkeä Ukrainan kansalaisille,
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mutta ei unohdeta sitä, että se on erittäin tärkeä myös Euroopan unionin kansalaisille,
koska Ukraina on tärkeä kumppanimme erityisesti Itä-Euroopan naapuruuspolitiikan
täytäntöönpanossa. Siksi on erittäin tärkeää, että me pyrimme edelleen tiiviiseen
yhteistyöhön erityisesti viisumivaatimusten alalla. Niinpä komission ja neuvoston on
laadittava mahdollisimman pian toimintasuunnitelma viisumivapaudesta. Meidän on
sovittava pian myös vapaakauppasopimuksesta. Varmistaaksemme pitkän aikavälin
poliittisen vakauden Ukrainassa ja sen naapurivaltioissa, on epäilemättä erittäin tärkeää,
että Ukraina toteuttaa perustuslakiuudistukset, mutta meidän – Euroopan unionin ja sen
toimielinten – on ymmärrettävä, että se vaatii aikaa emmekä saa aina esittää arvostelua
vaan meidän on autettava Ukrainaa integroitumaan perheeseemme.

Siiri Oviir (ALDE). -    (ET) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin
jäsenet, Ukraina on ennustettavan arvaamaton. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että EPC:n
(European Policy Centre) arvostelu alkaa vaimeta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että
Ukrainan hallitus on onnistunut vakauttamaan tilanteen. On hyvä, että myös työttömyys
vähenee ja että talous kasvaa. Ukraina on kiinnostunut yhteistyöstä Euroopan unionin
kanssa, mutta kiinnostus on molemminpuolista. Euroopan unioni on kiinnostunut myös
demokraattisesta oikeusjärjestyksestä rajoillaan.

Tänään voimme moittia Ukrainaa ihmisoikeus- ja perusoikeustilanteesta. Korruptio ja sen
kietoutuminen politiikkaan pelottavat meitä. Ukraina tietää kuitenkin, ettei Euroopan
unioni tee myönnytyksiä tässä asiassa. Meidän on luotava todellista yhteistyötä. En voi
lopettaa sanomatta, että tämän parlamentin viime kuussa tekemä päätös lykätä mietinnön
hyväksymistä oli viisas. Huomenna me hyväksymme monipuolisen ja tasapainoisen
mietinnön, josta on Ukrainalle todellista hyötyä.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Arvoisa puhemies, osallistuin Euroopan parlamentin
valtuuskuntaan, joka vieraili Ukrainassa. Suoraan sanottuna palasin sieltä sekavin tuntein.
Siellä ollessani näimme mielenosoituksia ja paljon levottomuuksia. Näimme kuitenkin
myös joitakin myönteisiä merkkejä. Olen tyytyväinen perustuslakituomioistuimen
päätökseen, joka koskee parlamentin toimikautta, koska se poistaa monta estettä vakauden
tieltä.

Hyvät kollegat, Ukrainassa asuu lähes miljoona bulgarialaista alkuperää olevaa ihmistä. Se
merkitsee sitä, että Ukrainassa on eurooppalaiselle ajatukselle lähes miljoona potentiaalista
lähettilästä, joilla ei ole mitään tekemistä oligarkkien valtapelien kanssa ja jotka eivät ole
niihin syyllistyneet. Meidän on löydettävä osana viisumipolitiikkaa keino, jolla varmistetaan
se, että kyseiset henkilöt, jotka esi-isiensä tavoin ovat olleet eristyksissä kotimaastaan yli
300 vuotta, voivat matkustaa vapaasti Bulgariaan ja viedä eurooppalaisia ihanteitamme
sieltä Ukrainaan.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).   – (LT) Arvoisa puhemies, vähän aikaa sitten Ukraina
oli epäilemättä edellä muita itänaapureitamme eurooppalaisten normien soveltamisessa,
taloudellisissa ja oikeudellisissa uudistuksissa sekä sisäisissä poliittisissa prosesseissa.
Tietysti maan viimeaikaiset tapahtumat ovat huolestuttavia, ja niinpä katsonkin, että
meidän on ilmaistava kumppanillemme Ukrainalle huolemme niistä ongelmista, joita
havaitsemme. Erityisesti kyse on vallasta, joka on annettu Ukrainan turvallisuuspalvelulle,
ja toimista, joita turvallisuuspalvelu on toteuttanut yrittäessään pelotella kansalaisjärjestöjä
ja valvoa Ukrainan lehdistöä. Samalla sanoisin vielä jotain muuta. Meidän on tuettava
prosessia, joka koskee Ukrainan integroitumista EU:hun. Voimme soveltaa keppi ja
porkkana -politiikkaa, mutta porkkanan osuutta on lisättävä. Meidän on tuotava Ukraina
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lähemmäs Euroopan unionia eikä työnnettävä sitä kauemmas. Katson, että Ukrainan
jäsenyys Euroopan unionissa on myös meidän strateginen tavoitteemme, ja meidän on
löydettävä sopivat keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

Alexander Mirsky (S&D).   – (LV) Arvoisa puhemies, minulla on kysymys kaikille
parlamentin jäsenille. Miksi me tarvitsimme tätä päätöslauselmaa Ukrainasta nyt?
Auttaaksemme Ukrainan uutta hallitusta vai puuttuaksemme maan sisäisiin asioihin ennen
paikallisvaaleja ja estääksemme ukrainalaisia kehittämästä maan tilannetta itse? Vaikuttaa
siltä, että kyse on asioihin puuttumisesta ennen paikallisvaaleja. Salaa on laadittu teksti,
joka sisältää mielipiteen, että kaikki menee Ukrainassa todella huonosti. Kuitenkin ne
ihmiset, jotka haluavat kuvata Ukrainan todellista tilannetta eri valossa, ovat erehtyneet.
Vastedes meidän on ensin kuvastettava tosiasiat huolellisesti ja entistä laajemmin ja
kirjoitettava niistä vasta jälkeenpäin. Meidän on oltava hyvin vakavia päätelmissämme,
koska me varmasti niitämme sitä mitä kylvämme. Kiitos.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, yksi tärkeä seikka tämän päivän
keskustelussa on ollut arvostelu, joka koskee 31. lokakuuta pidettyjen paikallisvaalien
avoimuutta ja rehellisyyttä. Se on oikeutetusti kohdistunut hallituksen vaikutusvallan
kasvuun tiedotusvälineissä, salaisen palvelun poliittiseen rooliin ja uuteen vaalilakiin, joka
aiheuttaa haittaa oppositiopuolueille.

Ukraina on edelleen keskeinen kumppani EU:lle. Siinä suhteessa olen tyytyväinen siihen,
että EU osallistuu uudistus- ja demokratisointiprosessiin, mikä vahvistettiin maanantain
huippukokouksessa. Kumppanuus Ukrainan kanssa on luonnollista myös Romanialle,
koska mailla on merkittävä asema Mustanmeren alueella ja yhteisiä haasteita
energiavarmuuden alalla.

Niin kuin Moldovan tasavalta on jo tehnyt, myös Romanian odotetaan tekevän paikallista
rajaliikennettä koskeva sopimus EU:n säännösten mukaisesti. Kotimaani on myös ilmaissut
tukensa sille, että käynnistetään EU:n toimintasuunnitelma, jolla pyritään myöntämään
viisumivapaus Ukrainan kansalaisille.

Karel De Gucht,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, vastaan ensin Adina-Ioana
Văleanin esittämään asiakysymykseen julkisia hankintoja koskevasta laista.

Kun laki annettiin, olimme tyytyväisiä siihen. Myöhemmät tarkistukset ovat kuitenkin
muuttaneet lain laatua. Komissio on seurannut tiiviisti viimeaikaista kehitystä, ja muutos
parempaan on myös yksi ehdoista energia-alan budjettitukemme jakamiselle. Sen lisäksi
olen erittäin tyytyväinen yleiseen sopimukseen siitä, millainen analyysin Ukrainan
nykytilanteesta pitäisi olla. Sen pitäisi näkyä päätöslauselmassa, josta huomenna
äänestetään.

Uskon todellakin, että jos me Euroopan parlamenttina ja Euroopan unionina haluamme
vaikuttaa tähän asiaan, niin yleinen sopimus sitä koskevan kannan periaatteista on erittäin
tärkeä. Olen tyytyväinen kantaan komission ja korkean edustajan puolesta.

Puhemies.   – (DE) Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi kuusi
päätöslauselmaesitystä (3) . Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.

(3) Ks. pöytäkirja.
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Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Cristian Dan Preda (PPE),    kirjallinen. – (RO) Muistutan siitä, että millä tahansa valtiolla
on oikeus liittyä EU:n jäseneksi, kuten unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa
määrätään. Juuri sen takia, että Ukraina haluaa jonain päivänä liittyä EU:hun, olen erittäin
huolestunut tavasta, jolla paikallisvaalit toimitettiin äskettäin Ukrainassa. Vaalit eivät olleet
vapaat, oikeudenmukaiset tai demokraattiset. Lainsäädännön muutos, joka tehtiin juuri
ennen äänestystä, ja se, että Alueiden puolue "työnnettiin" vaalilistojen huipulle
85 prosentissa tapauksista oppositiopuolueiden myöhäisen rekisteröinnin avulla ja muut
esteet, joilla estettiin oppositiopuolueiden oikeudenmukainen edustus, herättävät
kysymyksiä poliittisen järjestelmän luonteesta.

Aivan kuten Yhdysvaltojen hallitus on korostanut, paikallisvaalit jäivät selvästi tammikuussa
pidettyjen presidentinvaalien normien alle. Osoittaakseen sitoutumisensa demokraattisiin
arvoihin Ukrainan johtajien on annettava vaalilainsäädäntöä, joka on kansainvälisten
normien mukaista.

Rafał Trzaskowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Itänaapurimme tilanteen monimutkainen
luonne näkyi erittäin intensiivisessä keskustelussa, joka käytiin äskettäin tässä parlamentissa.
On varmaa, ettemme voi jättää huomiotta säännönvastaisuuksia, joita olemme todistaneet
ennen äskettäisiä paikallisvaaleja ja niiden jälkeen, sillä kyseiset säännönvastaisuudet
tarkoittavat sitä, että Ukraina ei vieläkään täytä poliittisen kulttuurin alalla sitä, mitä me
pidämme eurooppalaisina normeina. Emme kuitenkaan voi olla huomaamatta Ukrainassa
tapahtuvien muutosten myönteisiä vaikutuksia ja erityisesti ponnisteluja talousuudistusten
hyväksi – asia vahvistettiin myös äskettäisessä EU:n ja Ukrainan huippukokouksessa. Tästä
kompromissista pitäisi muodostua Euroopan parlamentin kanta.

20. Ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja ympäristönormit kansainvälisissä
kauppasopimuksissa – Kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen
haasteet – Yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa
(keskustelu)

Puhemies.   – (DE) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä,
joiden aiheena on kansainvälinen kauppa:

– A7-0312/2010 Tokia Saïfin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima mietintö
ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa
(2009/2219(INI))

– A7-0310/2010 Yannick Jadotin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima
mietintö kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen haasteista
(2010/2103(INI))

– A7-0317/2010 Harlem Désirin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima
mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa
(2009/2201(INI)).

Tokia Saïfi,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin
jäsenet, tämän mietinnön aihe on synnyttänyt keskustelua kansainvälisessä yhteisössä.
Kehitysmaat ajattelevat, että kehittyneet maat luovat ihmisoikeuslausekkeita peitelläkseen
protektionismia, kun taas kehittyneet maat tuomitsevat nousevan talouden maiden
sosiaalisen ja ympäristöperusteisen polkumyynnin. Halusin omaksua myönteisen
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lähestymistavan osoittamalla miten sosiaaliset normit ja ympäristönormit sekä taloudelliset
edut voivat tukea toisiaan, jos kaikilla mailla on tasapuoliset toimintaedellytykset.

EU:n on käytettävä vaikutusvaltaansa kansainvälisessä kaupassa käynnistääkseen
muutoksen. Se merkitsisi toimimista perustekstien mukaisesti. Niissä todetaan, että EU:n
pitäisi tukea erityisesti kestävää kehitystä, vapaakauppaa ja oikeudenmukaista kauppaa
sekä ihmisoikeuksien suojelua. Mielestäni EU:n on toimittava samanaikaisesti
monenvälisellä, kahdenvälisellä ja yksipuolisella tasolla.

Monenvälisellä tasolla EU:n on kannustettava kansainvälisiä järjestöjä, erityisesti Maailman
kauppajärjestöä, ottamaan entistä paremmin huomioon sosiaali- ja ympäristönormit.
Samalla kansainvälisten järjestöjen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Erityisesti siksi
ehdotan, että Kansainväliselle työjärjestölle pitäisi myöntää virallisen tarkkailijan asema
Maailman kauppajärjestössä.

Ympäristön osalta katson, että etusijalle pitäisi asettaa vihreiden tavaroiden ja
teknologioiden saatavuuden parantaminen, sillä ne edistävät uudenlaista
työllisyyspolitiikkaa mutta tarjoavat myös uusia kasvumahdollisuuksia suorituskykyisille
eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat kyseisellä alalla. On myös harkittava aidon
Maailman ympäristöjärjestön perustamista. Se voisi käsitellä ympäristöperusteisen
polkumyynnin tapauksia.

Kahdenvälinen taso on se, jolla EU voi todella antaa esimerkin. Samalla kun olen tyytyväinen
siihen, että vapaakauppasopimusten "uusi sukupolvi" sisältää sitovan
ihmisoikeuslausekkeen, olisi mielestäni hyvä, jos niihin lisättäisiin myös kestävää kehitystä
koskeva luku.

Lisäksi Euroopan komissio neuvottelee kyseiset sopimukset. Sen pitäisi varmistaa, että ne
sisältävät sosiaali- ja ympäristönormeja, joita kaikki EU:n kauppakumppanit noudattavat.
Kyseisen valtion taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöä koskevasta kehityksestä riippuen
perusnormeja voitaisiin täydentää lisäsopimuksilla tapauskohtaisesti. Asteittainen ja
joustava lähestymistapa mahdollistaisi entistä oikeudenmukaisemmat kaupat eri
kauppakumppaniemme kanssa ja olisi tasapuolisempaa kaikille. Ennen kaikkea
kahdenvälisten sopimusten täytäntöönpanoa on valvottava entistä tarkemmin. Siksi
ehdotan, että vaikutustenarviointi tehdään ennen neuvotteluja sekä niiden aikana ja jälkeen
ja että niissä käsitellään kestävän kehityksen lisäksi myös ihmisoikeusasiaa.

Toivon todellakin, että asiat etenevät nopeasti yksipuolisella tasolla, koska yleinen
tullietuusjärjestelmä pitäisi uudistaa varsin pian. Kuten tiedätte, yleinen tullietuusjärjestelmä
vaatii ratifioimaan noin 30 kansainvälistä yleissopimusta ihmisoikeuksista, työntekijöiden
oikeuksista, ympäristönsuojelusta ja hyvästä hallintotavasta. Kun kyseiset yleissopimukset
on ratifioitu, ne on käytännössä pantu huonosti täytäntöön, ja tähän asiaan meidän pitäisi
keskittää ponnistelumme. Komission on aloitettava tutkimukset tai jopa poistettava etuudet,
jos sillä on monta syytä olettaa, että yleissopimuksia ei ole pantu täytäntöön.

Lopuksi muistutan, että toimet voidaan toteuttaa nyt, mutta asenteet eivät muutu nopeasti.
EU:n on toteutettava asteittaisia toimia kaikilla tasoilla, jotta se voi saavuttaa entistä
oikeudenmukaisemmat ja tasapuolisemmat kauppasuhteet.

Yannick Jadot,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
parlamentin jäsenet, katson, että kun Euroopan unioni yrittää määritellä uudelleen
kauppapolitiikkansa Lissabonin sopimuksen jälkeen ja yrittää samalla sovittaa sen yhteen
teollisuuspolitiikkansa kanssa, on myönteistä, että Euroopan parlamentti keskustelee

24-11-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI186



samaan aikaan kolmesta mietinnöstä, joissa käsitellään samaan poliittiseen ja julkiseen
keskusteluun kuuluvia asioita aiheesta "mitä kauppa on ja miten se voidaan sovittaa yhteen
sosiaali-, ympäristö- ja ihmisoikeusasioiden kanssa"?

Itse asiassa olemme jatkuvassa skitsofrenian tilassa: kaikkialla yritykset siirtävät tuotantoaan
muualle, sosiaaliset oikeudet asetetaan kyseenalaiseksi, ympäristön pilaantuminen lisääntyy
ja samaan aikaan me neuvottelemme vapaakauppasopimuksista, neuvottelemme Maailman
kauppajärjestössä monista toimista, joissa noudatellaan valitettavasti eri linjoja kuin
julkisessa keskustelussa, johon kansalaisemme yrittävät osallistua.

Miten voimme selittää kansalaisille nykyään, että EU:n markkinoille tuleva jalkapallo, joka
on valmistettu ihmisarvoisissa työolosuhteissa joissa kunnioitetaan ympäristöä, ja jalkapallo,
joka on valmistettu lapsityövoimalla tai maassa jossa ammattiliitot on kielletty, ovat sama
jalkapallo? Emme pysty selittämään sitä kansalaisille. Vastuullamme on siten nyt kyseisten
ympäristö- ja sosiaalikysymysten integroiminen kauppaan.

Mietinnössäni todetaan kaupasta, että Euroopassa on monia maita, joiden tavaratuonti
kumoaa suurelta osin niiden omien päästöjen vähennykset. Kolmasosaa EU:n päästöistä
ei tuoteta Euroopassa, vaan ne vastaavat tuontitavaroita. Siksi on erittäin tärkeää integroida
ilmastokysymys kauppapolitiikkaamme.

Miten voimme selittää kansalaisille, että samalla kun teemme vapaakauppasopimuksen,
joka johtaa mahdollisesti metsän hävittämiseen, lähdemme Cancúniin neuvottelemaan
metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämistä
kehitysmaissa koskevasta REDD-sopimuksesta, jolla pyritään tarjoamaan taloudellinen
korvaus metsän säilyttämisestä etelän maissa? Siksi on erittäin tärkeää sovittaa yhteen
kyseiset asiat.

Kun me laadimme tätä mietintöä – ja kiitän nyt eri ryhmien varjoesittelijöitä – yritimme
olla niin rakentavia kuin mahdollista. Toivottavasti se näkyy huomenna äänestyksessä.
Yritimme myös lopettaa mustavalkoiset keskustelut. Emme sano enää, että kaupan
vapauttaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen hävittävät 100 prosenttia teollisuudesta
EU:ssa, missä emme tavallaan välitä siitä, koska ilmastokysymys on asetettava etusijalle.

Kun me käsittelimme esimerkiksi hiilivuotoa, yritimme aina määritellä mikä toimiala voisi
vaarantua ja mitä välineitä voitaisiin kehittää alan suojelemiseksi. Samaa pätee
lainsäädäntöön, jolla säännellään polkumyynnin torjuntaa koskevan keskustelun puitteita
Maailman kauppajärjestössä. Sama pätee tuotantoprosesseihin ja -menetelmiin. Kaikissa
näissä kysymyksissä yritimme muiden ryhmien kanssa keksiä ehdotuksia, joilla asiat
saadaan etenemään, ja katson, että olemme esittäneet konkreettisia ehdotuksia, jotka ovat
oikeassa suhteessa tavoitteidemme sekä Euroopan komission ja kaikkien EU:n toimielinten
mandaatin kanssa.

Toistan vielä toivovani, että yhteistyöhaluinen, rakentava henki, jossa me laadimme tämän
mietinnön, näkyy huomisessa äänestyksessä ja kiitän vielä kerran kaikkia kollegoitani
heidän tekemästään työstä.

Harlem Désir,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
parlamentin jäsenet, minäkin kiitän aluksi kollegoitani kansainvälisen kaupan valiokunnassa
sekä erityisesti eri ryhmien varjoesittelijöitä heidän yhteistyöstään kolmannen lähes samaa
aihetta koskevan mietinnön laatimisessa. Nyt me voimme yhteistyömme ansiosta esittää
innovatiivisia, konkreettisia ehdotuksia edistääksemme yritysten yhteiskuntavastuuta EU:n
kauppapolitiikan puitteissa.
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Kansainvälinen kriisi ja sen aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset haitat sekä sen
synnyttämät keskustelut, kansalaisten odotukset ja poliittiset odotukset kriisin opetuksista
ovat muokanneet yhteisen vakaumuksemme sellaiseksi, että EU:n kauppapolitiikalla on
tuettava entistä enemmän tavoitteita, jotka koskevat globalisaation sääntelyä sekä erityisesti
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia tavoitteita.

Tällainen sääntely koskee valtioita ja niiden talouksia, mutta on selvää, että talouden
tärkeimmät toimijat ovat yrityksiä ja erityisesti monikansallisia yrityksiä: ne ovat
maailmankaupan päätoimijoita. Ne ovat hyötyneet eniten markkinoiden vapauttamisesta.
Ne ovat päässeet asiakkaiden luo mutta ovat myös ulkoistaneet osan tuotannostaan ja
monipuolistaneet toimitusjärjestelyjä, usein hyödyntämällä maita, joissa
tuotantokustannukset ovat alhaiset ja joissa ennen kaikkea sosiaali- ja ympäristösääntöjä
ei sovelleta niin tiukasti.

Kaupan vapauttamista on seurannut tiukka kilpailu sellaisten maiden välillä, jotka haluavat
houkutella ulkomaisia sijoittajia, ja myös yritysten välinen kilpailu on kiristynyt. Se on
turhan usein johtanut sietämättömään työolosuhteiden väärinkäyttöön sekä
ihmisoikeusrikkomuksiin ja ympäristövahinkoihin.

Esimerkkejä on monia: Bhopalissa Intiassa tapahtunut monikansallisen kemian alan
yrityksen aiheuttama katastrofi, joka vaati tuhansia uhreja ja josta emoyhtiötä ei ole
rangaistu tähän päivään mennessä; öljy- ja kaivosyhtiöiden Afrikassa, Burmassa ja monissa
muissa maissa toteuttamat käytännöt, joilla tuhotaan ympäristöä ja alennetaan yritysten
työntekijät orjan asemaan; lapsityövoiman käyttö Aasian tekstiilitehtaissa sekä
ammattiyhdistysaktivistien murhat Keski-Amerikan maatiloilla. Ne ovat sitäkin
sietämättömämpiä, kun otetaan huomioon, että niiden aiheuttajina ovat usein
teollisuusmaiden ja myös Euroopan yritykset sekä näiden tytäryhtiöt ja toimitusketju.

Se synnytti vuosia sitten keskustelun ja kampanjan, jota tämä parlamentti usein tuki
hyväksymällä päätöslauselmia yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuusta. Yritysten
yhteiskuntavastuun alalla saavutettu edistys ei ole vielä samalla tasolla kuin keskustelu
kauppasopimusten sosiaalisista normeista, jotka ovat Tokia Saïfin mietinnön aihe. Se on
ymmärrettävää, koska kauppasopimukset koskevat oikeudellisia sääntöjä, jotka ovat
valtioiden välillä sitovia, kun taas yritysten yhteiskuntavastuu koskee yritysten vapaaehtoisia
sitoumuksia. Samalla se on kuitenkin paradoksaalista, koska yritysten yhteiskuntavastuu
sekä sosiaali- ja ympäristölausekkeet vetävät samaan suuntaan eli kohti globalisaatiota,
jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä ja joka edistää kestävää kehitystä.

Siksi me ehdotamme, että yritysten yhteiskuntavastuu sisällytetään kauppasopimuksiin
sekä erityisesti että yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva lauseke sisällytetään kestävää
kehitystä koskeviin lukuihin erityisesti vapaakauppasopimuksissa yhdessä selvien ja
todennettavissa olevien yritysten sitoumusten kanssa. Ensinnäkin Euroopan unionin ja
sen kumppanien on tehtävä keskinäinen sitoumus, jolla yrityksiä kannustetaan
osallistumaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin sitoumuksiin ja vahvistamaan ne:
on perustettava yhteyspisteitä tiedon välittämiseksi mutta myös valitusten
vastaanottamiseksi ammattiyhdistysten jäseniltä ja kansalaisyhteiskunnalta; yritysten on
julkaistava taseensa säännöllisesti, mikä vahvistaa avoimuutta; on määrättävä
raportointivelvoitteesta ja yritysten on tehtävä yritystarkastus (DD) ja toteutettava
ennaltaehkäiseviä toimia.
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Lopuksi ehdotamme, että jos yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita rikotaan vakavasti
ja myös jos sosiaalisia oikeuksia sekä sosiaali- ja ympäristölainsäädäntöä rikotaan, tarvitaan
mekanismeja…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Puhemies.   – (DE) Pyydän kaikilta kärsivällisyyttä, mutta on asioita, joita ei kerta kaikkiaan
voida sallia. Teillä on neljä minuuttia puheaikaa. Keskeytyksestäni huolimatta te puhuitte
yli neljä ja puoli minuuttia. Minulla on karkea linja kaikille parlamentin jäsenille. Yritän
olla niin oikeudenmukainen kuin mahdollista, mutta keskellä puhettanne te sanoitte:
"pidän silmällä kelloa". Jos me haluamme entistä vilkkaampia keskusteluja, se ei välttämättä
tarkoita sitä, että meidän on luettava puheemme entistä nopeammin. Teidän ei pidä ajatella
vain ranskalaisia äänestäjiänne – ja tämä koskee kaikkia parlamentin jäseniä, joiden ei
myöskään pidä ajatella vain omia äänestäjiään – koska kaikki EU:n kansalaiset voivat
kuunnella puheenne tulkkausta verkkosivustolla. Jos tulkit eivät pysty seuraamaan puhetta,
muun Euroopan kansalaiset eivät ymmärrä puhettanne, koska se on luettu liian nopeasti.
Siksi kaikkien pitäisi noudattaa puheaikaansa eikä käyttää muiden parlamentin jäsenten
puheaikaa, koska se vähennetään lopulta "catch the eye" -menettelystä.

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, tämä on toinen
kerta, kun olen nähnyt tässä parlamentissa puhemiehen keskeyttävän puhujan sillä
perusteella, että tämä puhuu liian nopeasti.

En tiedä miten usein te itse puhutte, mutta teidän pitäisi ymmärtää, että tällainen keskeytys
tuhoaa puheen täysin.

Olen täysin eri mieltä kuin mitä Harlem Désir sanoi, mutta katson, että tulkit ovat palkattuja
työntekijöitä ja jos he eivät pysy perässä, se on heidän ongelmansa. Ei ole puhemiehen
tehtävä keskeyttää puhujaa niin kuin te äsken teitte.

Puhemies.   – (DE) Minun tehtäväni on ehdottomasti keskeyttäminen. Voitte maksaa sadan
metrin juoksijalle miljoona euroa, jotta hän juoksee sata metriä 10 sekuntiin. Kuitenkin
vaikka maksaisitte hänelle 100 miljoonaa euroa, hän ei pysty juoksemaan sitä viiteen
sekuntiin. Velvollisuuteni on keskeyttää parlamentin jäsen, jos hän puhuu liian nopeasti.
Olen ollut tämän parlamentin jäsen 13 vuotta ja tiedän varsin hyvin, että kun tulkit eivät
pysy puhujan perässä, he painavat nappia ja lamppu työpöydälläni syttyy. Olette tervetullut
katsomaan sitä. Siinä lukee: "hidasta". Olen kokenut tämän jo valiokunnissa. Jossain
vaiheessa tulkit sanovat, että he lopettavat työnsä. Jos parlamentin jäsen silloin valittaa,
käsittely pysähtyy eikä puhuja voi jatkaa.

(Välihuomautuksia)

Pervenche Berès, teen samoin kuin te teette valiokunnassanne eli selitän tilanteen, kun
työjärjestyspuheenvuoro on esitetty.

(Välihuomautuksia)

Kyse on aivan samasta asiasta.

Karel De Gucht,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, voin vakuuttaa teille, että jos
juoksisin sata metriä, se veisi minulta ainakin 15 sekuntia, niin että kanssani ei tule ongelmia
– ei ainakaan siinä suhteessa.
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Kiitän aluksi esittelijöitä ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa mietinnöistä, joissa käsitellään
tärkeitä asioita, jotka koskevat Euroopan unionin kauppapolitiikan osuutta keskeisten
poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Niitä ovat ihmisoikeudet, taloudellisen
hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelu, kestävän kasvun
saavuttaminen ja ympäristön sekä erityisesti ilmaston kunnioittaminen.

Ymmärrätte, että siinä lyhyessä ajassa, joka on käytettävissäni tänään, on mahdotonta
käsitellä yksityiskohtaisesti kaikkia niitä. Kerron kuitenkin muutamia yleisiä asioita.

Kolmessa mietinnössä on paljon yhteistä. Niissä kaikissa käsitellään politiikan
johdonmukaisuutta ja sitä, että kauppapolitiikkaa on toteutettava EU:n yleisten tavoitteiden
puitteissa. Erityisesti se koskee EU:n taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita sekä
ympäristötavoitteita. Olen täysin samaa mieltä siitä, että on käytettävä kaikkia
käytettävissämme olevia välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla on korostettava
sitä, että tehokkaiden toimien on perustuttava niihin välineisiin, jotka sopivat parhaiten
kuhunkin asiaan.

Pidän kauppapolitiikkaa yhtenä keskeisenä tekijänä Euroopan unionin sosiaalimallin sekä
sen arvojen ja periaatteiden edistämisessä ja suojelussa ja tiedän, että siihen kohdistuu
suuria odotuksia. Meidän on kuitenkin muistettava, että kaikkia ongelmia ei voida
välttämättä ratkaista kauppapolitiikalla. Jokin muu politiikanala voi tarjota keskeisiä
tekijöitä tai vielä parempia vaihtoehtoja tehokkaisiin ratkaisuihin. Meidän on muistettava
myös, että eri etujen tasapainottaminen on keskeistä poliittisessa toiminnassa. Niinpä aina
on tehtävä valintoja.

Haasteet ovat siis erilaisia riippuen siitä, harkitsemmeko itsenäistä välineitä kuten yleinen
tullietuusjärjestelmä, kahdenvälisiä sopimuksia vai monenvälisiä sopimuksia. Tokia Saïfin
mietinnössä ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kauppasopimuksissa
tunnustetaan, että kukin kyseisistä ulottuvuuksista tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia.

Yleisesti ottaen kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan tehostaa toimintaa. Toisaalta riitaan
tarvitaan aina kaksi osapuolta. Meidän on otettava huomioon mitä kauppakumppanimme
voivat hyväksyä – ja mihin hintaan.

Varsinkin monenvälisissä ympyröissä yksimielisyyden saavuttamien voi olla erittäin vaikeaa.
Kansainvälisen hallinnon kehittäminen on EU:n yleisten etujen mukaista, myös toimien
yhdenmukaistaminen eri foorumeilla: Maailman kauppajärjestössä, Kansainvälisessä
työjärjestössä, kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja niin edelleen.

Kolmessa mietinnössä annetaan toiminnalle useita mahdollisia suuntia tässä suhteessa.
Meidän on oltava käytännöllisiä, ja meidän on voitava erottaa ne käytännön toimet, jotka
menestyvät todennäköisesti lyhyellä aikavälillä, ja ne toimet, jotka todennäköisesti edistävät
pitkän aikavälin tavoitteita. Meidän on ajateltava tulevaisuutta ja asetettava kovia tavoitteita.
Toisaalta komissio haluaa, että kauppapolitiikalla ja meidän toimillamme kauppaelimissä
on vaikutusta ja että ne tuotavat tuloksia.

Se koskee myös kahdenvälisiä sopimuksiamme. Vapaakauppasopimustemme määräyksiä
ei ole tehty sitä varten, että niistä tulee vain hyvien aikomusten julistuksia. Ne on voitava
panna täytäntöön.

Sitten Yannick Jadotin mietintöön ilmastonmuutoksesta: korostaisin tarvetta varmistaa,
että kaikilla vaihtoehdoilla voidaan todella tehokkaasti vähentää hiilivuodon riskiä ja että
niitä voidaan soveltaa kohtuullisin kustannuksin. Tiedämme kaikki esimerkiksi, että sellaiset
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vaihtoehdot kuin rajatoimet herättävät monia kysymyksiä: miten mitata ja valvoa niitä ja
niin edelleen. Totuus on se, että meidän on oltava varovaisia ja arvioitava kaikkia olennaisia
asioita, ennen kuin teemme päätelmiä. EU:n olisi ehdottomasti tutkittava edelleen kaikkia
toteutettavissa olevia vaihtoehtoja.

Harlem Désirin mietinnössä yritysten yhteiskuntavastuusta panin merkille lausunnon, että
"komission aloitteiden pitäisi keskittyä ennemmin yritysten yhteiskuntavastuun alaan
kuuluvien toimintojen tukemiseen kuin niiden sääntelyyn". Tukemisen, sääntelyn ja
täytäntöönpanon välillä on kuitenkin vain pieni ero – ero, jota esittelijä on taitavasti tutkinut
mutta joka sisältää monia poliittisia ja käytännöllisiä näkökohtia. Yritysten
yhteiskuntavastuu ei voi korvata valtioita tai vapauttaa niitä lakiensa täytäntöönpanoa
koskevasta vastuusta – eikä valtion elinten tehtävänä ole panna täytäntöön varsinaisia
yritysten menettelytapoja. On hyödyllistä panna merkille, että monia näistä asioista
käsitellään monikansallisia yrityksiä koskevissa OECD:n suuntaviivoissa, jotka on määrä
hyväksyä vuonna 2011. Se on yksi esimerkki hyödyllisestä työstä, jota tehdään ja johon
me aktiivisesti osallistumme.

Tänään käsiteltävänä olevat mietinnöt sisältävät erityisiä suuntauksia, jotka koskevat
mahdollisuuksia lisätä toimiemme soveltamisalaa, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja
avoimuutta vapaakauppasopimusten sosiaali- ja ympäristömääräysten alalla, mukaan
luettuna yritysten yhteiskuntavastuuta koskevat määräykset tai ilmastonmuutoskysymykset.
On sanomattakin selvää, että komissio jatkaa kyseisten suuntausten tutkimista. Jo
esittämieni varoitusten mukaisesti teidän pitäisi odottaa tärkeitä varauksia useissa asioissa
– ja yksimielistä sopimusta toisissa.

Meille tulee monta tilaisuutta, esimerkiksi ensi vuonna tehtävässä yhteisen
tullietuusjärjestelmän tarkistuksessa, keskustella asioista enemmän tulevina kuukausina
tai vuosina, myös tulevien lainsäädäntö- tai hyväksyntämenettelyjen yhteydessä. Euroopan
komissio on valmis tutkimaan – yhdessä Euroopan parlamentin kanssa – sopivia, tehokkaita
ja toimivia keinoja sen varmistamiseksi, että yhteiskunnan huolenaiheet näkyvät
asianmukaisesti kauppapolitiikassa. Perusperiaatteena pitäisi olla huolellinen, analyyttinen
politiikanteko eteenpäin suuntautuneiden tavoitteiden mutta myös realististen odotusten
perusteella.

David Martin,    ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija. – (EN) Arvoisa puhemies,
pitäisikö EU:n kauppapolitiikalla pyrkiä vain mahdollisimman suuren taloudellisen edun
saavuttamiseen tai pitäisikö sillä tukea ja edistää suurempia tavoitteitamme: kestävää
ympäristöpolitiikkaa, ilmastonmuutoksen hillitsemistä, sosiaalimalliamme, ihmisoikeuksien
ja demokraattisten arvojen edistämistä? Kolme edellistä puhujaa – kolme esittelijää –
vahvistivat kaikki, että vastauksen jälkimmäiseen pitäisi olla myönteinen, ja ilokseni
havaitsin, että niin teki myös komission jäsen. Todellakin me sisällytämme jo nyt
ihmisoikeudet, ympäristönsuojelun ja työnormit kahdenvälisiin kauppasopimuksiimme.
Kysymys kuuluu kuitenkin: teemmekö sen niin, että me voimme varmistaa kyseisten
normien asianmukaisen soveltamisen ja noudattamisen?

Tämän parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnalla on vakavia epäilyjä
tehokkuudestamme tähän mennessä. Haluaisimme varmistaa tulevissa kauppasopimuksissa,
että ennen kuin sopimusta pannaan alulle, vapaakauppasopimuksesta tehdään
ihmisoikeuksia koskeva vaikutustenarviointi, jolla varmistetaan että sopimuksesta on
taloudellisten etujen lisäksi myös ihmisoikeuksia koskevia etuja.
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Katsomme, että järjestelmästä, joka koskee vapaakauppasopimusten jäädyttämistä
ihmisoikeusloukkausten takia, on tehtävä avoin, ja tunnustan sen tosiasian, että Karel De
Gucht on Koreaa koskevassa vapaakauppasopimuksessa edennyt siihen suuntaan.

Katsomme, että GSP+ -menettelyssä edunsaajiin on sovellettava johdonmukaista ja
oikeudenmukaista vertailuanalyysiä sen varmistamiseksi, että ne soveltavat ympäristö-,
sosiaali- ja ihmisoikeusnormeja korkealla tasolla ja johdonmukaisesti.

Tokia Saïfi, Harlem Désir ja Yannick Jadot ovat kaikki tehneet hyvin selväksi, että kauppaa
ei pidä tarkastella erillisenä tavoitteena vaan sen on oltava osa kokonaisvaltaista strategiaa,
jolla edistetään oikeudenmukaista, turvallista ja terveellistä planeettaa.

Filip Kaczmarek,    kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. – (PL) Arvoisa
puhemies, olen tyytyväinen siihen, että Karel De Gucht, Harlem Désir ja Tokia Saïfi
ymmärtävät hyvin sen, että jos me haluamme tasa-arvoisia kauppaehtoja, niin normeja –
ja tarkoitan normeja laajassa mielessä, mukaan luettuna ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja
ympäristönormit – on yhdenmukaistettava huomattavasti. Kyseiset normit ovat erittäin
tärkeä asia, maailmankaupan lisäksi myös kehitysyhteistyössä, ja mikä vieläkin tärkeämpää,
niiden arvojen puolustamisessa, joita me kutsumme perusarvoiksi.

Kehitysyhteistyövaliokunta on esittänyt useita huomautuksia Saïfin mietinnöstä.
Pahoittelemme esimerkiksi sitä, ettei Euroopan unionilla ole yleistä lähestymistapaa tapaan,
jolla yritykset täyttävät ihmisoikeusvelvoitteita. Se jättää joillekin yrityksille ja jäsenvaltioille
mahdollisuuden laiminlyödä kyseisiä normeja. Vaadimme noudattamaan Kansainvälisen
työjärjestön perusnormeja ennakkoehtona kauppasopimuksille.

Catherine Grèze,    kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. – (FR) Arvoisa
puhemies, jos sallitte, aloitan kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta toistamalla muutaman
keskeisen ajatuksen.

Toistan sen, että ilmastonmuutos vaikuttaa heikoimmassa asemassa oleviin kansanryhmiin,
mukaan luettuna alkuperäiskansat, ja siten niiden osallistuminen päätöksentekoon erityisesti
kauppapolitiikassa on olennaisen tärkeää.

Seuraavaksi toistan sen, että EU:n kauppapolitiikan on oltava johdonmukaista
ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunnan kanssa. Pyydämme ympäristölausekkeiden
sisällyttämistä kaikkiin EU:n ja Maailman kauppajärjestön kauppasopimuksiin, puhtaan
kehityksen mekanismien tarkistusta, todellista teknologian siirtoa sekä biopiratismin
torjuntaa.

Lopuksi koska 20 prosenttia päästöistä johtuu liikenteestä, meidän on siirryttävä lyhyisiin
jakeluteihin, ennen kaikkea maataloudessa, mikä johtaa uusiin työpaikkoihin
kotimaissamme ja kehitysmaissa ja vähentää päästöjämme.

Pervenche Berès,    työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. – (FR)
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan
puolesta me tuemme Harlem Désirin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatiman
mietinnön logiikkaa. Valiokunnassamme, kuten muuallakin, yksi kiivaimmin keskustelluista
kysymyksistä on yritysten yhteiskuntavastuun tarkoitus. Onko se itsetarkoitus vai pitäisikö
sen johtaa lainsäädäntöön, kun monet yritykset ovat soveltaneet sitä? Keskustelu ei ole
selvä; se kannustaa meitä kehittämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa ajatteluamme
ja sovittamaan yhteen kaksi keskustelua.
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Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa me katsomme, että yhteiskuntavastuu on
välttämätöntä, jos me haluamme torjua veronkiertoa ja pimeää työtä kauppasopimuksilla.
Me katsomme myös, että ne sidosryhmät, jotka ovat keskeisessä asemassa nostamassa
yritysten yhteiskuntavastuun profiilia, ammattiliitot, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu
ja eurooppalaiset yritysneuvostot, on otettava täysimääräisesti mukaan, koska niiden panos
on olennainen. Me katsomme myös, että sen varmistamiseksi, että kyseiset välineitä
hyödynnetään täysin, Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvostolla on "Protect,
Respect and Remedy" -viitekehyksineen keskeinen rooli, ja meidän on hyödynnettävä sitä.

Me katsomme myös, että yritysten yhteiskuntavastuu on kilpailukyvyn väline, jota on
tutkittava. Kuitenkin kun jälleen kerran on päästy yksimielisyyteen, kun yritysten
yhteiskuntavastuu on määritelty normeilla, jotka vihdoin yleisesti hyväksytään, sen pitäisi
voida menestyä muuttumatta työlainsäädännön tai työehtosopimusten korvikkeeksi.

Lopuksi me katsomme, että yritysten yhteiskuntavastuun, kauppasopimukset mukaan
luettuna, on oltava dynaamista ja sen on voitava mukautua uusille aloille.

Richard Howitt,    työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija  .  – (EN)
Arvoisa puhemies, olen toiminut yritysten yhteiskuntavastuusta vastaavana parlamentin
esittelijänä yli kolme vaalikautta ja olen erittäin tyytyväinen kollegani Harlem Désirin
aloitteeseen kaupasta ja yritysten yhteiskuntavastuusta.

Yritykset sanovat usein, että niiden pitäisi valtavirtaistaa yritysten yhteiskuntavastuu, ja
tässä aloitteessa katsotaan, että myös julkisessa politiikassa pitäisi tehdä niin. Toivon todella,
että komission jäsen De Gucht ottaa sen suositukset huomioon uudessa kauppapolitiikkaa
koskevassa tiedonannossa.

Viime vuosina oma työni on käsittänyt entistä enemmän EU:n etujen edustamista
maailmanlaajuisten yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien mekanismien edistämisessä.
Niinpä OECD:n suuntaviivojen ystävänä – ne ovat minun mielestäni tällä hetkellä
merkittävin kansainvälinen yritysten yhteiskuntavastuun normi ja hallitukset ovat myös
allekirjoittaneet ne – kannatan voimakkaasti 25 kohtaa, jonka mukaan tulevissa EU:n
kauppasopimuksissa pitäisi nimenomaisesti mainita kyseiset suuntaviivat.

Komissio ylläpitää virallisesti suuntaviivojen mukaisesti kansallisia yhteyspisteitä, ja toivon,
että tätä sitoumusta myös tarkistetaan.

Olen saanut professori John Ruggielta neuvoja liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista ja
kannatan mietinnön johdanto-osan Q kappaleen vaatimusta, että yritysten on noudatettava
huolellisuusvelvoitetta. Onnittelen myös edellistä puheenjohtajavaltiota Ruotsia täydestä
tuesta YK:n erityisedustajien suosituksille neuvoston päätelmissä.

Komission jäsenen pitäisi lukea erityisesti kuinka Ruggie arvostelee voimakkaasti hallituksia
näiden epäonnistuttua ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, nyt kun komissio kehittää
uutta toimivaltaa investointien alalla.

GRI-ohjeiston neuvoa-antavan komitean jäsenenä voin vahvistaa 15 kohdan avoimuutta
koskevan tavoitteen mutta myös pyytää että lähestyvä komission toteuttama julkinen
kuulemien muita kuin rahoitusvaroja koskevasta tietojen ilmoittamisesta etenee
päättäväisesti kohti integroitua raportointia yritysten taloudellisista, sosiaalisista sekä
ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevista vaikutuksista.

Puhemies.   – (DE) Muistutan teitä samasta asiasta jälleen kerran. Tällä kertaa en
keskeyttänyt puhujaa vähän ennen puheajan päättymistä. Kuitenkin heti kun hän lopetti
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puhumisen, tulkit sanoivat: "Hän puhuu todellakin liian nopeasti. Olemme pahoillamme."
Pyydän parlamentin jäseniä pysymään normaalissa puhenopeudessa.

Daniel Caspary,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Rainer Wieland,
hyvät parlamentin jäsenet, onnittelen kaikkia kolmea esittelijää heidän mietinnöistään.
Katson, että keskustelut ja neuvottelut näistä kolmesta mietinnöstä olivat hyvä esimerkki
siitä, miten me voimme omaksua parlamentissa yhteisen lähestymistavan tärkeissä asioissa
kuten tämä.

Keskityn etupäässä yhteen asiaan. Olen saanut sen vaikutelman, että olemme käsitelleet
kolmessa mietinnössä yksityiskohtaisesti kauppapolitiikan panosta kolmeen mietinnössä
käsiteltävään politiikanalaan. Harlem Désirin mietinnössä, joka koskee yrityksiä, Tokia
Saïfin mietinnössä, joka koskee ihmisoikeuksia ja ympäristönormeja, ja Yannick Jadotin
mietinnössä, joka koskee ilmastonmuutosta, olemme tutkineet tarkasti miten
kauppapolitiikalla voidaan edistää kyseisiä muita politiikanaloja. Ihmettelen kuitenkin
usein, mitä kyseisillä yksittäisillä politiikanaloilla itse saavutetaan. Velvoitammeko riittävän
voimakkaasti ympäristö- ja sosiaalipolitiikan päättäjiä ja muiden alojen poliittisia päättäjiä
perehtymään omiin aloihinsa?

Varmistaakseni, ettemme ymmärrä toisiamme väärin, sanoisin, että luullakseni olemme
kaikki samaa mieltä tavoitteista. Joskus olen kuitenkin huolestunut siitä, että me
kuormitamme kauppapolitiikkaa liikaa, kun muut politiikanalat eivät suorita omia
tehtäviään. Yksi esimerkki siitä olivat Kööpenhaminaan lähetetyt ympäristöpolitiikan
päättäjät, jotka eivät onnistuneet löytämään ratkaisua omalla ilmastonmuutospolitiikan
alallaan. Siitä seurasi se, että kauppapolitiikkaa rasitetaan liikaa velvollisuudella hyvittää
kaikki kyseiset puutteet.

Olisin todella kiitollinen, jos voisimme pohtia täällä parlamentissa lähiviikkoina ja
-kuukausina vakavasti panosta, jonka muut politiikanalat voisivat antaa kauppapolitiikkaan
tässä suhteessa. Siksi haluaisin kuulla meidän sanovan tulevaisuudessa "kauppa ja…" eikä
aina keskustelevan kaikesta muusta ja sitten myös kaupasta.

Kriton Arsenis,    S&D-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
olen varma siitä, että teidän yksikkönne usein selittävät teille, että tiettyjä
ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta tarpeellisia toimia ei voida toteuttaa ja soveltaa.

Ilmastonmuutoksen uhka on kuitenkin niin valtava, että kysymys ei ole siitä mitä
sovelletaan, vaan miten me voimme löytää keinoja käsitellä tätä ongelmaa, miten me
voimme löytää keinoja soveltaa tarvittavia toimia.

Yksi ratkaisu, josta on keskusteltu kaupan panoksessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen,
on tullin suorittama arvonlisäveron tarkistus niiden maiden tuontituotteille, jotka eivät
sovella ilmastonmuutokseen samoja toimia kuin me.

Meidän on myös harkittava pidäkkeitä kyseisten tuotteiden kaupalle. Vesi on paikallinen
tuote, mutta kuitenkin valtiot kuten Ranska ja Belgia ovat samaan aikaan EU:n suurimpia
veden tuojia ja viejiä.

Metin Kazak,    ALDE-ryhmän puolesta. – (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät parlamentin jäsenet, kiitän aluksi kolmea esittelijää Tokia Saïfia, Harlem Désiriä ja
Yannick Jadotia hyvästä työstä mietintöjensä parissa. Suhtaudun myönteisesti vaatimukseen
antaa oikeudellisesti sitovia lausekkeita ihmisoikeusnormeista kansainvälisissä
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kauppasopimuksissa ja kannatan ajatusta, että niiden täytäntöönpanoon kiinnitetään
entistä enemmän huomiota.

Kiinnittäisin huomiota työlainsäädännön noudattamiseen sekä erityisesti naisiin ja lapsiin
niissä maissa, joiden kanssa Euroopan unioni käy kauppaa. Yleinen tullietuusjärjestelmä
ja GSP+ ovat tehokkaita välineitä, joilla voidaan edistää demokraattisia arvoja
kumppanimaissa. On kuitenkin luotava tiiviimpi yhteys ihmisoikeuslausekkeiden ja GSP+:n
välille. Koordinaatiota pitäisi tehostaa toisaalta Maailman kauppajärjestön ja toisaalta YK:n
ihmisoikeusvaltuutetun ja Kansainvälisen työjärjestön välillä. Siksi katson, että
Kansainväliselle työjärjestölle pitäisi myöntää virallinen tarkkailija asema Maailman
kauppajärjestössä.

EU:n kansalaisten edustajina meille pitäisi myös kertoa yksityiskohtaisesti kansainvälisiä
kauppasopimuksia koskevista neuvotteluista Lissabonin sopimuksella Euroopan
parlamentille myönnetyn uuden toimivallan mukaisesti.

Yannick Jadotin mietinnöstä totean, että meidän pitää tietysti edistää "vihreää" kauppaa.
Meidän on kuitenkin oltava jälleen kerran valppaita, kun tunnistamme tavaroita, jotka on
määritelty "vihreiksi". Vastaavasti meidän on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota
ympäristöä säästäviin uusiutuviin energialähteisiin fossiilisten polttoaineiden sijasta.

Oikeudenmukaisen ilmastohinnan asettaminen maailmanlaajuisten
ilmastonmuutossääntöjen mukaisesti on toinen tärkeä seikka tässä mietinnössä, johon
olen tyytyväinen. Koska lähitulevaisuudessa ei ole nähtävissä monenvälistä
ilmastosopimusta, on tärkeää toimia EU:ssa ja suunnitella mekanismia hiilidioksidipäästöjen
rajoittamiseksi. Katson, että biopolttoaineet ja biomassa on sisällytettävä pakollisiin
kestävyyskriteereihin ottaen huomioon ristiriitainen vaikutus, joka niillä on ympäristöön.

Kiitän kaikkia kollegoitani vielä kerran ja toivon, että näillä mietinnöillä on todella
merkittävä vaikutus kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin.

Keith Taylor,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, toimin
Verts/ALE-ryhmän varjoesittelijänä Saïfin ja Désirin mietinnöissä. Olemme tyytyväisiä
niihin tärkeinä edistysaskeleina, joiden avulla voidaan turvata ihmisoikeudet sekä sosiaali-
ja ympäristönormit maissa, jotka ovat kauppakumppaneitamme.

Jos kyseiset maat haluavat myydä tuottoisille EU:n markkinoille, meidän pitäisi kannustaa
niitä noudattamaan säädyllisiä ja kestäviä normeja kotona. Parannusten varmistaminen
pakollisilla lausekkeilla ja vaatimuksilla kauppasopimuksissa on yksi keino päästä
tavoitteeseen.

Tokia Saïfi, joka teki esittelijänä erinomaista työtä, käsittelee rakentavasti ihmisoikeuksien
eri tasoja ja näkökohtia sekä ympäristö- ja sosiaalinormeja eri tasoilla. Yhdymme Tokia
Saïfin ehdotukseen muodostaa Maailman ympäristöjärjestö ja vahvistaa Kansainvälisen
työjärjestön asemaa. Pidimme kestävää kehitystä koskevista luvuista
vapaakauppasopimuksissa, mutta toivomme, että normeista tulee sitovia eikä vapaaehtoisia.
Vastaavasti yhteisestä tullietuusjärjestelmästä pitäisi tehdä tehokas ja se pitäisi voida panna
täytäntöön.

Emme voineet yhtyä esittelijän näkemykseen, että Kolumbian vapaakauppasopimuksen
ihmisoikeuslauseke oli tyydyttävä. Itse asiassa me katsoimme, että se oli merkityksetön,
kaavamainen ihmisoikeuslauseke, jolla tehdään pilaa tämän parlamentin tavoitteista tässä
suhteessa.
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Sitten Harlem Désirin mietintö: me olemme täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, kun
hän toteaa, että monikansalliset yritykset vaikuttavat kielteisesti ympäristöön ja
sosiaalinormeihimme. Ne ovat hyötyneet kaupan vapauttamisesta ja ovat käyttäneet
hyväkseen halpaa työvoimaa – ja aivan liian usein halpoja materiaaleja – mutta eivät ole
jakaneet riittävästi vaurautta, jonka ne ovat luoneet toisten kustannuksella.

Olemme onnistuneet tekemään tarkistuksia kumpaankin mietintöön, ja kannatamme
äänestyksessä niitä molempia. Lopuksi korostaisin nopeasti sitä, että on tehtävä enemmän
niiden ihmisoikeuksien ja yhteiskuntavastuiden määrittelemiseksi, jotka me haluamme
asettaa etusijalle. Meidän pitäisi tehdä niin antamalla pakolliset vaatimukset eikä turvautua
vapaaehtoisiin sääntöihin.

Peter van Dalen,    ECR-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, Tokia Saïfi on laatinut
järkevän mietinnön. Pelkät kaupalliset edut eivät saa koskaan haitata ihmisistä välittämistä
muissa maissa, varsinkaan kehitysmaissa. Sisällytän tähän maat, joissa kristittyjä ja muita
uskonnollisia vähemmistöjä vainotaan heidän uskonsa takia. EU:lla on kauppasuhteet
esimerkiksi Pakistanin kanssa. Nyt me pyrimme antamaan Pakistanille lisää kauppaetuja
auttaaksemme sen takaisin jaloilleen tulvien jälkeen. Käytetään kauppasuhteita Pakistanin
uskonnollisen vainon ja jumalanpilkkalainsäädännön tuomitsemiseen. Mainitsen tässä
yhteydessä myös Euroopan unionin ja Intian väliset neuvottelut. EU ei saa antaa periksi
Intian painostukselle jättää muut kuin kauppaa koskevat asiat pois uudesta
kauppasopimuksesta. Ihmisoikeuksia ja lapsityövoimaa ei voida erottaa kaupasta ja
investoinneista. Kehotan komissiota ja kollegoitani omaksumaan tiukan kannan asiaan
Euroopan parlamentin maaliskuussa 2009 antaman päätöslauselman mukaisesti.

Helmut Scholz,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Karel
De Gucht, hyvät parlamentin jäsenet, on hyvä syy siihen, miksi me keskustelemme näistä
kolmesta mietinnöstä yhteiskeskustelussa. Kiitän esittelijöitä erinomaisesta työstä. Kaikissa
mietinnöissä tehdään selväksi, että kaikki Euroopan parlamentin ryhmät haluavat sovittaa
EU:n kauppapolitiikan laajempaan yhteyteen.

Kovan, yksipuolisen ulkoisen talousavun ajan pitäisi nyt olla ohi. Tämän päivän keskustelu
käydään juuri sopivaan aikaan, koska me käymme keskustelua Karel De Guchtin esittelemän
kauppastrategian perusteella. Kyseisen strategian pitäisi sisältää monia ehdotuksia ja
näkökantoja sekä erityisiä hankkeita.

Ilmaston, ympäristön ja ihmisarvon suojelu sekä köyhyyden poistaminen koko maailmasta
on tunnustettu koko ihmiskunnan yhteisiksi tehtäviksi. Kyseiset tehtävät ovat paljon
tärkeämpiä kuin perinteiset kauppaedut. On kuitenkin tärkeää, että kyseiset tavoitteet
sisällytetään nykyaikaiseen kauppapolitiikkaan.

Inhimillisen kehityksen indeksissä määritellyn yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisääminen
ja oikeusvaltioperiaate ovat EU:n talouden etujen mukaisia asioita. Ne antavat meille
mahdollisuuden verkottua onnistuneesti muiden talouksien kanssa. Näitä asioita käsitellään
tietyssä määrin yritysten yhteiskuntavastuulla, mutta niitä ei voida panna täytäntöön ilman
kansallista kehystä.

Korostan sitä, että ryhmäni olisi halunnut nähdä joitakin kolmessa mietinnössä käsiteltyjä
asioita vietävän pidemmälle. Vaikka olemmekin tyytyväisiä siihen, että yritykset noudattavat
oma-aloitteisesti yhteiskuntavastuutaan, on tosiasia, että tuhannet ihmiset kaikkialla
maailmassa havaitsevat joka päivä, että heidän oikeutensa ovat olemassa vain paperilla ja
ne laiminlyödään jokapäiväisessä työelämässä. Alihankintayrityksillä ja toimittajilla
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olosuhteet, myös raaka-aineiden tuotannossa, ovat usein kammottavia. Siitä kertovat
elokuvat lapsityövoiman käytöstä suklaateollisuudessa.

Jotta raaka-aineiden ja energian tuotannosta saadaan kestävää ja jatkuvaa, kuten
strategiassanne kuvataan, Karel De Gucht, meidän on otettava kolmen mietinnön
näkökohdat huomioon.

William (The Earl of) Dartmouth,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies,
kauppa tuottaa molemminpuolista vaurautta, ja korostan sanaa "molemminpuolinen".
Siitä seuraa, että kauppapolitiikkaa ei pitäisi juuri koskaan rasittaa poliittisella ohjelmalla.

Henkilökohtaisesti kunnioitan paljon kolmen mietinnön esittelijöitä, mutta mietintöjen
taustalla oleva ajattelutapa on ollut esillä monissa äänestyksissä ja useimmiten se on hylätty.

Näemme tässä pyrkimyksen manipuloida Euroopan unionin kauppapolitiikkaa – joka
valitettavasti sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa tällä hetkellä – jotta voidaan varkain panna
täytäntöön suurimmalta osin sosialistinen ohjelma, joka on johdonmukaisesti hylätty.

Poliittisesti esittelijöiden vehkeily on varsin vaikuttavaa. Demokraattina minun on kuitenkin
sanottava ei, ja siksi me äänestämme huomenna mietintöjä vastaan.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Arvoisa puhemies, ilmastonmuutoksen syyt ja
vaikutukset perustuvat teoriaan, mutta se vaikuttaa luonteeltaan enemmän uskonnolliselta
vakaumukselta. Kaikki kuitenkin alistetaan tälle uskonnolle, kuten nähdään kansainvälistä
kauppaa koskevasta mietinnöstä. Nyt ehdotetaan todellista ilmastodiplomatiaa; se tarkoittaa
sitä, että Euroopan unioni tekee mielellään kauppaa, mutta vain tiukoin ilmastoneutraalein
ehdoin – niin kuin Euroopan unioni haluaa – ikään kuin kauppakumppanit haluaisivat
ennen kaikkea osallistua viipymättä sisämarkkinoiden kehittämiseen. Loppujen lopuksi
vienti merkitsee liikennettä, ja lisäliikenne on erittäin huono asia maailmanlaajuisille
hiilidioksidipäästöille. No, EU auttaa tällä todellakin kehitysmaita – erityisesti maita, jotka
ovat riippuvaisia esimerkiksi kilpailevien maataloustuotteiden viennistä. Miten asia liittyy
EU:hun? Arvoisa puhemies, asiakirja kertoo taloudellisen ymmärryksen puutteesta. Lainaan
Yannick Jadotin mietinnön 57 kohtaa: "pitää valitettavana, että merkittävä osuus
kansainvälisestä kaupasta koostuu homogeenisista tuotteista, jotka voitaisiin yhtä helposti
tuottaa paikallisesti". Lainaus päättyy. Kuka talousnero tuon keksi? Jokainen, joka on saanut
edes hiukan talouskoulutusta, tuntee talouden periaatteen, jonka mukaan erikoistuminen
ja kauppa ovat liikkeellepaneva voima talouskasvun takana. Tämän mietinnön naiivi
päättely olisi tuhoisaa maailmantaloudelle. Ei ole ihme, että kansalaisten ja yritysten suuri
enemmistö selviää ilman EU:n ilmastotavoitteita. Kuitenkin EU laatii sinnikkäästi aina vain
uusia mielettömiä ilmastotavoitteita. Kehittyvät taloudet kuten Kiina ja Intia eivät välitä
niistä ja korjaavat voiton EU:n itselleen määräämistä rajoituksista. Kuka lopulta maksaa
hinnan EU:n utopian tavoittelusta? Kansalaiset ja yritykset.

Małgorzata Handzlik (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ennen
muuta kiitän Harlem Désiriä hyvästä yhteistyöstä yritysten yhteiskuntavastuuta
kansainvälisissä kauppasopimuksissa koskevan mietinnön valmistelussa. Toimin kyseisestä
mietinnöstä vastaavana Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän
varjoesittelijänä. Yritysten yhteiskuntavastuuta on jonkin aikaa käsitelty keskusteluissa
kansainvälisestä kaupasta, ja se näkyy viittauksissa yhteiskuntavastuun periaatteisiin
kauppasopimuksissa, joista unioni on äskettäin neuvotellut sellaisten valtioiden kanssa
kuin Etelä-Korea, Kolumbia ja Peru.
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Olen tyytyväinen siihen, että tällä mietinnöllä Euroopan parlamentti on korostanut tarvetta
lisätä sellaisten viittausten käyttöä, joita se kutsuu mietinnössä yritysten yhteiskuntavastuuta
koskeviksi lausekkeiksi. Olen varma siitä, että tällaisten lausekkeiden sisällyttäminen
kansainvälisiin sopimuksiin edistää yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien välineiden
tunnustettavuutta ja kannustaa yrityksiä itseään soveltamaan niitä entistä laajemmin.
Emme saa unohtaa sitä, että kyseisten välineiden asianmukainen toiminta riippuu suurelta
osin yritysten itsensä tahdosta, koska yritykset päättävät oikeudellisesti sitovien normien
ylittämisestä.

Hyvät parlamentin jäsenet, käydessäni äskettäin Intiassa, kysyin tapaamiltani liikemiehiltä,
mitä he tekevät yritysten yhteiskuntavastuun alalla. He kaikki antoivat hyvin konkreettisia
esimerkkejä toimista, joita he toteuttavat tällä alalla. Se antaa minulle henkilökohtaisesti
paljon syytä optimismiin. Toivon, että Harlem Désirin mietintö on uusi ääni toimista, joita
unioni toteuttaa ja joilla edistetään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien normien entistä
laajempaa käyttöä.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, onnittelen Yannick Jadotia
kunnianhimoisista ehdotuksista, joita hän on esittänyt mietinnössään, sekä erityisesti
valmiudesta päästä kompromissiin kaikkien tarkistuksia esittäneiden poliittisten ryhmien
kanssa.

Meidän on myönnettävä, että on ollut ratkaisevia hetkiä, jolloin Euroopan unionilla on
ollut tilaisuus puhua yhdellä äänellä. Kööpenhaminan kokous oli yksi niistä, kun koko
planeetta odotti Euroopan unionin omaksuvan johtavan roolin ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä ja vetävän varovaisia valtioita samaan suuntaan. Valitettavasti odotukset
eivät toteutuneet ja pettymys oli sen mukainen.

Siitä voidaan päätellä, että unionin sisällä ei ollut yksimielisyyttä. Jotkut jäsenvaltioiden
hallitukset eivät ole todella valmiita tekemään merkittäviä sitoumuksia kasvihuonekaasujen
vähentämiseksi. Yksi hyvä selitys siihen voisi olla talous- ja rahoituskriisi, joka on hillinnyt
hallitusten intoa sitoutua kunnianhimoisen ilmastopolitiikan suunnitteluun.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen on kuitenkin oltava paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
jatkuva huolenaihe kaikille maailman valtioille. Kyse ei ole vain tulevien sukupolvien
tulevaisuuden vaarantumisesta vaan myös maailmanlaajuisesta oikeudenmukaisuudesta.

Ei ole oikeudenmukaista, että kehitysmaille jätetään maksettavaksi ilmaston lämpenemisen
kustannukset, samalla kun teollisuusmaat ajattelevat käytännöllisesti omia tarpeitaan. Nyt
vaaditaan todellista pohjoisen ja etelän välistä solidaarisuutta.

Siksi pidän Cancúnin huippukokousta mahdollisuutena edetä pidemmälle kuin
toiminnallinen sopimus. Cancúnin kokouksen on merkittävä maailmanlaajuista,
oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka auttaa pitämään ilmaston lämpenemisen alle
kahdessa celsiusasteessa.

Vaaditaan myös tarkastusmenettelyä, joka on määritelty selvemmin kuin se, joka laadittiin
Kööpenhaminassa. Pelkillä Euroopan unionin ponnisteluilla ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ei myöskään voida taata sopimuksen menestymistä vuoden 2012 jälkeen.
Meidän on saatava muut osapuolet tekemään kunnianhimoisia sitoumuksia kaasupäästöjen
sekä erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Lopuksi käsittelen kansainvälisen kaupan ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta. Kauppa
on tärkeä väline, jolla teknologiaa siirretään kehitysmaihin. Siksi vihreän kaupan esteet on
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poistettava. Se voidaan toteuttaa poistamalla vihreiden tuotteiden taksat, ainakin Maailman
kauppajärjestössä. Samalla meidän on tiedostettava jako, jonka nykyinen
kauppajärjestelmän on aiheuttanut kuljetukseen perustuvaan työhön ja tuotantoon. Siksi
lopetan vetoomukseen edistää paikallista tuotantoa Euroopan unionissa.

Catherine Bearder (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, huomauttaisin komission jäsenelle,
että yritysten yhteiskuntavastuun käsite ja käytäntö on levinnyt nopeasti koko
elinkeinoelämään viime vuosikymmenen aikana. Kuka voi vastustaa sellaisia perusarvoja
kuin, että yritykset huolehtivat työntekijöistään hyvin ja kunnioittavat ihmisoikeuksia ja
ympäristöä?

Kuitenkin tähän saakka kaupan ja yritysten yhteiskuntavastuun yhteys on ollut
parhaimmillaankin hatara ja väittelyä riittää. Kansainvälistä kauppaa hallitaan valtioiden
välisillä sopimuksilla, mutta pitäisikö yritysten yhteiskuntavastuun olla sitova sitoumus,
joka yritysten on allekirjoitettava? Vai voivatko ne noudattaa sitä vapaaehtoisesti?

EU:n kansalaisista on tulossa entistä tietoisempia. Monet viimeaikaiset katastrofit – ainakin
BP:n öljyvahinko – ovat osoittaneet, että normeja ja etiikkaa, joiden mukaan eurooppalaiset
yrityksemme toimivat ulkomailla, on valvottava.

Tavalliset eurooppalaiset eivät enää halua hyväksyä ja tukea kansainvälisen kaupan
laajentamista pelkästään taloudellisin perustein. Kun kaupalla tuhotaan luonnonympäristöä
ja alennetaan paikallisen väestön elintasoa, toteamme että nyt riittää. Vain hallitukset voivat
antaa normeja, joilla varmistetaan, että ne jotka toimivat eettisesti ja avoimesti, eivät häviä
hinnoissa niille, jotka eivät toimi samoin.

Euroopan unionin on kannustettava yrityksiä hyväksymään yritysten yhteiskuntavastuuta
koskevat velvoitteet ja raportoimaan niistä kaikissa liiketoimissaan kotona ja ulkomailla.
Ilman sitä yritysten yhteiskuntavastuu uhkaa jäädä muutaman monikansallisen yrityksen
tiedotus- ja suhdetoiminnaksi.

Olen tyytyväinen tähän valiokunta-aloitteiseen mietintöön, jossa komissiota vaaditaan
sisällyttämään yritysten yhteiskuntavastuu EU:n kansainvälisten kauppasopimusten
ytimeen. Meidän on taattava, että kestävän kehityksen ja työntekijöiden oikeuksien
kunnioittaminen on edelleen yhtä tärkeää EU:n taloudellisten etujen tavoittelussa ulkomailla.

Jacky Hénin (GUE/NGL).   – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio,
joka puolustaa hillitöntä markkinataloutta ja unionin kaupallista aseriisuntaa, on toiminut
täysin orjallisesti välineenä, joka palvelee tiettyjä etuja, jotka ovat vahingollisia
eurooppalaisille työtekijöille. Vapaa, rajoittamaton kilpailu on myytti, joka hävittää
työpaikkoja ja elämää.

Jos kilpailu todellakin on vapaata, niin kaikenlainen polkumyynti on mahdollista: veroihin
tai rahoitukseen perustuva polkumyynti sekä sosiaalinen ja ympäristöperusteinen
polkumyynti. Kilpailu on väistämättä vääristynyttä. Jotta päästään pois tästä tilanteesta,
joka hävittää teollisuuden työpaikkoja ja ajaa työntekijät ja heidän perheensä köyhyyteen,
jäsenvaltioiden on valvottava tiukasti pääoman liikkeitä, veroparatiisit on hävitettävä,
elintärkeät alat – energia, vesi, lääkkeet, maatalous ja koulutus – on poistettava kaupan
alalta ja ennen kaikkea ympäristö- ja sosiaalikriteerit, joilla taataan tasa-arvo kaupallisessa
toiminnassa ja työntekijöiden oikeudet, on määriteltävä ja niitä on vahvistettava.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan unionilla on suuri vastuu
ihmisoikeuksista, sosiaalisista normeista ja ympäristönsuojelusta nykyisissä ja tulevissa
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kauppasuhteissa. Kyseiset normit muodostavat tärkeän perustan kaikille
vapaakauppasopimuksia koskeville keskusteluille. EU:n pitäisi antaa esimerkki kaikissa
neuvotteluissaan ja vaatia oikeudenmukaisia työehtoja ja resurssien kestävää käyttöä.
Korostaisin tässä yhteydessä erityisesti nykyisiä Mercosur-neuvotteluja ja Intian kanssa
käytäviä neuvotteluja. Haluaako Euroopan unioni todellakin tuoda halpoja tuotteita, jotka
on valmistettu lapsityövoimalla ja joihin liittyy luonnonvarojen hävittämistä? Tavoitteemme
pitää olla hyvien työolojen ja hyvien palkkojen varmistaminen kyseisissä maissa
pikavoittojen sijasta. Euroopan komission on edelleen sisällytettävä selvät normit tuleviin
kauppasopimuksiin ja kansainvälisiin neuvotteluihin.

Kyseiset normit eivät kuitenkaan koske vain eettisiä näkökohtia ja EU:n edustamia arvoja,
vaan myös tuottajien tasa-arvoista kohtelua EU:n sisä- ja ulkopuolella. Muita tärkeitä
tekijöitä ovat tuotteiden lisääntynyt kysyntä eurooppalaisten kuluttajien taholta ja
tuotantomenetelmien jäljitettävyys. Tätä taustaa vasten tarkastelen lopuksi Yannick Jadotin
mietintöä. 48 kohdassa suhtaudutaan erittäin kriittisesti yhteiseen maatalousmalliin.
Kyseisellä mallilla kuitenkin taataan korkealaatuisten elintarvikkeiden luotettava saanti.
Mietinnössä viitataan sen ilmeisiin kielteisiin ilmastovaikutuksiin. Haluan tehdä täysin
selväksi sen, että etusijalla on 500 miljoonan kansalaisen elintarviketurva. EU:n on säilyttävä
omavaraisena elintarvikehuollon alalla eikä se saa tulla riippuvaiseksi tuonnista. Se olisi
katastrofi. Minulla on voimakas velvoite EU:n kansalaisia kohtaan enkä voi sen takia tukea
kyseistä mietinnön kohtaa.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Arvoisa puhemies, olen tiiviisti mukana kansainvälisen
kaupan uudessa strategiassa. Olin kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsen viime kaudella
ja vaadin kärsivällisesti, että kauppapolitiikkamme olisi väline, jolla tuetaan
oikeudenmukaista kilpailua, ja keskeinen tekijä, jolla ylläpidetään eurooppalaisia arvoja
ja kaupallisia etuja maailmanmarkkinoilla. Sosiaali- ja ympäristönormien nostamista
koskeva painostus on keino poistaa epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvoiset olosuhteet
kansainvälisessä kauppakilpailussa. Kuuden vuoden ajan olen vaatinut, että kaikkiin
kauppasopimuksiin sisällytetään ihmisoikeuslausekkeet, joiden noudattaminen olisi
etuuspolitiikan ehto.

Euroopan parlamentti pyytää tänään tällä mietinnöllä komissiota laatimaan
asetusluonnoksen, jolla kielletään EU:hun tuonti tuotteilta, jotka tuotetaan orja- ja
pakkotyövoimalla niiden nykymuodossa ja maissa, joissa perusihmisoikeuksia rikotaan.
Sitä on sovellettava AKT-valtioihin ja Kiinaan. Kiitän ja onnittelen kollegaani Tokia Saïfia
tästä asiakirjasta, joka on esimerkki siitä, että Euroopan parlamentti edistyy.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen
hyväksymisen tarjoamat mahdollisuudet antavat mahdollisuuden kauan odotettuun
tasapainon luomiseen kaupallisen lainsäädännön ja ihmisoikeuksien välille. Uskon vakaasti,
että Euroopan unionin, joka haluaa säilyttää uskottavuutensa ja tinkimättömyytensä, on
hyödynnettävä aktiivisesti tämä tilaisuus ja alettava toimia johdonmukaisesti
ihmisoikeuksien alalla sisä- ja ulkopolitiikassa.

Korostaisin komissiolle esitettyä pyyntöä tehdä sopimuksia, jotka sisältävät lausekkeita
demokratiasta, ihmisoikeuksista sekä sosiaali-, terveys- ja ympäristönormien
noudattamisesta, ja varmistaa samalla, että kyseisten normien noudattamista ja
täytäntöönpanoa valvotaan käytännössä tehokkaasti. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä
siihen, että immateriaalioikeuksien kaupallisia näkökohtia koskevissa sopimuksissa
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varmistetaan oikeus terveyteen, joka liittyy läheisesti elämää koskevaan oikeuteen.
Onnittelen Tokia Saïfia erittäin rohkeasta ja johdonmukaisesta tekstistä.

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Arvoisa puhemies, katson, että me voimme tiivistää
nämä kolme mietintöä sanomalla, että emme pidä enää ihmisiä kaupan välineinä vaan
pidämme kauppaa ihmisten käyttämänä välineenä. Haluamme siirtyä pois logiikasta, jossa
kaupasta saatua euron tuottoa vastaa kahden euron menetys ympäristö- ja
sosiaalikustannuksina. Mietintö sisältää myös monia erityisiä ehdotuksia, esimerkiksi Tokia
Saïfin erinomainen ehdotus Maailman ympäristöjärjestöstä tai ehdotus Kansainvälisen
työjärjestön vallan lisäämisestä tai rajamuutoksista keinona vähentää epäoikeudenmukaista
kilpailua ja päästöjä, jotka vahingoittavat ilmastoa, sekä ehdotus kuulla paikallista yhteisöä
ennen kuin investointeja tehdään.

Arvoisa komission jäsen, ne eivät ole vain hyviä aikomuksia, jotka teidän pitäisi panna
merkille. Pikemminkin me haluamme nähdä konkreettisia tuloksia vaatimuksiimme.
Haluamme nähdä lainsäädäntöä, kun se on tarpeellista. Haluamme nähdä muutoksia sen
täytäntöönpanossa, kun se on tarpeellista, ja haluamme nähdä komission tekevän aloitteen
kansainvälisissä neuvotteluissa sääntöjen parantamiseksi.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, puolueeni
Jobbik – liike paremman Unkarin puolesta – pitää ympäristönsuojelua ja ekologisen
tasapainon palauttamista erittäin tärkeänä. Olemme vakuuttuneita siitä, että EU on
talouskriisin ja taantuman lisäksi myös ympäristökriisissä. Siksi me pidämme erittäin
tärkeänä sitä, että Euroopan unionissa perustetaan itsehallinto elintarviketeollisuutta ja
kevyttä teollisuutta varten. Kukaan ei ymmärrä miksi EU:n on tuotava valtavasti valkosipulia
ja pippuria Kiinasta ja kanaa Brasiliasta, kun kyseiset tuotteet voidaan valmistaa paikallisesti.
Siksi me sanomme, että me tarvitsemme paikallista itsehallintoa elintarviketeollisuudessa
ja kevyessä teollisuudessa. Velvollisuutemme täällä Euroopan parlamentissa on suojella
EU:n maanviljelijöitä, pk-yrityksiä ja omia kansalaisiamme ja antaa näille mahdollisuus
saada puhtaita, korkealaatuisia elintarvikkeita paikallisilta maanviljelijöiltä. Katsomme
myös, että on ratkaisevan tärkeää ryhtyä vaatimaan ympäristöystävällisen teknologian
käyttöä niin laajasti kuin se on mahdollista.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, kilpailu on kaupan elämää. On selvää, että
kilpailussa on voitava kilpailla, ja jotkut järjestelyt, joita meillä on kolmansien valtioiden
kanssa, ovat haitallisia omille tuottajillemme.

Elisabeth Köstinger viittasi Mercosuriin, ja on varmasti totta, että monet EU:hun tuodut
maatalous- ja kalatuotteet on tuotettu paljon alemmin normein kuin ne, joita me vaadimme
EU:ssa. Asiaa on ehdottomasti käsiteltävä.

Myönteistä on se, että jotkut sopimukset, joita olemme tehneet viime aikoina, ovat erittäin
hyviä, kuten vapaakauppasopimus Korean kanssa. Tarvitsemme lisää sellaisia. Uskon, että
myös useimmat ihmiset katsovat, että siitä olisi hyötyä meille ja heille.

Kysyisin komissiolta, onko olemassa suunnitelmia tehdä talouskumppanuussopimus
Japanin kanssa. Copenhagen Economic Study on osoittanut, että me voittaisimme
33 miljardia euroa ja Japani voittaisi 18 miljardia euroa tällaisesta järjestelystä.

Karel De Gucht,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni tämä on ollut
hyvin antoisa keskustelu. Vaikka kolmen mietinnön taustalla oleva ajattelutapa on
samanlainen, yksityiskohtia, ajatuksia ja vastauksia, jotka me olemme jakaneet tänään, ei
voida käsitellä riittävästi lyhyenä aikana, joka minulla on käytettävissäni. Jotkut ajatukset
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ovat toimivia, toiset eivät niinkään, koska me toimimme oikeudellisessa, institutionaalisessa
ja poliittisessa kehyksessä, 27 jäsenvaltion unionina ja Maailman kauppajärjestön jäsenenä.
Yritän korostaa niitä asioita, joita pidän kunkin mietinnön keskeisinä kohtina. Valitettavasti
en voi antaa tyhjentäviä vastauksia.

Tokia Saïfin mietinnössä monet teistä nostivat esiin kysymyksen Kansainvälisen työjärjestön
tarkkailijan asemasta Maailman kauppajärjestössä. Lähtökohtani on se, että kansainvälistä
hallintoa ja kansainvälisten järjestöjen koordinointia voidaan varmasti parantaa paljon.
Seuraava asiani on se, että jos haluamme vahvistaa kauppapolitiikkaa parempien sosiaali-
ja ympäristötulosten aikaansaamiseksi, meidän on asetettava toteutettavissa olevia
tavoitteita. Rakennemuutosten täytäntöönpano kestää kauan, ja jos olemme realistisia sen
suhteen, milloin Maailman kauppajärjestön jäsenyys muuttuu "kauppa ja..." -ohjelmaksi,
se on pitkän aikavälin tavoite.

Lisäisin vielä Saïfin ehdotuksesta, jonka mukaan vapaakauppasopimuksista pitäisi tehdä
ihmisoikeusarviointi, että mielestäni niin pitäisi tehdä koko neuvottelujen ajan. Suhtaudun
epäilevästi erityiseen jaksoon neuvottelujen päättymisen ja sopimuksen voimaantulon
välissä. Asiasta keskusteltiin tänä aamuna toisessa yhteydessä, mutta katson, että meidän
pitäisi noudattaa Lissabonin sopimuksen menettelyä. Sopimuksessa tehdään täysin selväksi,
että on komissio asia parafoida tällaiset sopimukset; sen jälkeen alkaa ratifiointiprosessi
ja neuvosto allekirjoittaa ne, mikä on sen tapa ratifioida, sitten Euroopan parlamentilla on
oikeus ja velvollisuus ratifioida sopimus äänestyksessä. En suhtaudu myönteisesti ajatukseen,
että ennen parafointia tehdään ihmisoikeusarviointi – sanotaan sitä jonkinlaiseksi
ennakkoehdoksi. Toisaalta katson, että itse ajatus sopimuksen ihmisoikeusvaikutuksen
arvioinnista on järkevä, ja suhtaudun siihen myönteisesti.

On esitetty myös erityisiä kysymyksiä, esimerkiksi lapsityövoimasta. Tiedätte, että
neuvottelemme parhaillaan vapaakauppasopimuksesta Intian kanssa, ja neuvotteluissa on
käsiteltävä koko kestävyysasiaa. Intia suhtautuu erittäin epäilevästi kestävyyttä koskevaan
lukuun sopimuksessa, mutta me vaadimme – ja aiomme edelleen vaatia – että sellainen
luku on perusteltu, ja uskon, että se lopulta sisällytetään sopimukseen.

Pyytäisin vain, että myöhemmin kun teidän on keskusteltava asiasta, otatte huomioon sen,
että yksittäisten kolmansien valtioiden ajatukset tällaisesta kestävyyttä koskevasta luvusta
voivat koskea sisällön lisäksi myös tiettyjen kolmansien valtioiden ajattelutapaa.

Sitten Yannick Jadotin mietintö: olen kuullut vaatimuksista, joissa vaaditaan ilmastoa
koskevaa lukua jokaiseen kahdenväliseen sopimukseen. Kannatan ympäristön kestävyyttä,
koska tulevaisuus ei kuulu meille. Meidän on kuitenkin oltava varovaisia ja tunnustettava,
että monia tekijöitä, joita tarvitaan tyydyttävään vastaukseen ilmastonmuutoshaasteen
suhteen – päästörajoista rahoitukseen – ei voida muuttaa määräyksiksi
kauppasopimuksissamme. Sille löytyy mielestäni laajempi foorumi ja edellyttäen, että
laajemmalla foorumilla päästään sopimukseen, niin tietysti tällainen sopimus näkyy
kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa. Onko se mahdollista myös kehityskierroksella,
josta juuri keskustelimme, Dohan kierroksella, on paljon kyseenalaisempaa, koska kyseisessä
monenvälisessä prosessissa ei todellakaan ole kaikkien osapuolten välistä yhteisymmärrystä
ilmastoa koskevan luvun sisällyttämisestä lopputulokseen. Meidän kantamme kuitenkin
on, että me kannatamme sitä.

Lopuksi Harlem Désirin mietintö: minusta se tulee erittäin sopivaan aikaan, koska
valmisteilla on uusi komission tiedonanto yritysten yhteiskuntavastuusta.
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Komissio ja OECD:n jäsenet antavat aktiivisen panoksen nykyisten OECD:n viitearvojen
päivittämiseen niin, että ne ovat käytettävissä OECD:n ministerikokouksessa toukokuussa
2011.

Kaikissa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevissa toimissamme harkitsemme huolellisesti
eri vaihtoehtoja, joilla voidaan edistää eurooppalaisten yritysten vastuullista käyttäytymistä
riippumatta niiden toimintapaikasta ottaen erityisesti huomioon toteutettavuus ja
seuraukset.

Lisäisin vielä, ettei kyse ole vain kaupasta tai kahdenvälisistä ja monenvälisistä
kauppasopimuksista. Yhdysvalloissa annettiin äskettäin lainsäädäntöä, jossa monikansallisia
yrityksiä – niitä jotka toimivat Yhdysvalloissa mutta myös niitä joilla on siellä rekisteröity
toimipaikka – vaaditaan toimimaan vastuullisesti ja antamaan todistus raaka-aineita
koskevista rahoitustoimistaan.

Mielestäni se on kunnioitettava aloite, joka on itse asiassa täysin kahdenvälisten sopimusten
ulkopuolella. Kahdenväliset sopimukset eivät kata useimpia raaka-aineita koskevia toimia,
ne ovat yksinkertaisesti monikansallisten yritysten rahoitustoimia ja teollisia toimia, mutta
jos yrityksillä on rekisteröity toimipaikka Yhdysvalloissa, niin Yhdysvallat ryhtyy toimiin
tällaisia yrityksiä kohtaan. Mielestäni olisi erittäin hyvä ajatus, jos tekisimme juuri samoin
eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat aktiivisesti useimmissa kolmannen maailman
valtioissa, ja ulottaisimme sitten saman lähestymistavan Kanadan ja Australian kaltaisiin
valtioihin, niin että lopulta soveltaisimme sitä suurimpaan osaan teollisia toimia ja
kaivosteollisuutta koko maailmassa. Mielestäni se olisi merkittävä panos kehitykseen
kestävissä olosuhteissa.

Vielä lyhyesti onnittelut kolmesta mietinnöstä. Jatkan mielelläni keskustelua teidän
kanssanne näistä aiheista tulevina kuukausina ja vuosina.

Tokia Saïfi,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, meillä ei ole
tarpeeksi aikaa jatkaa tätä keskustelua vastauksesta, jonka juuri annoitte meille. Me siis
jatkamme keskustelua myöhemmin, kuten te sanoitte.

Kiitän aluksi kaikkia puhujia, erityisesti varjoesittelijöitä sekä kollegoitani Yannick Jadotia
ja Harlem Désiriä yhteistyöstä. Aiheet olivat hyvin samantapaisia ja toisiaan täydentäviä,
ja se antoi meille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia. Se antoi meille myös mahdollisuuden
noudattaa johdonmukaista lähestymistapaa työssämme: tehdä kaupasta vähemmän
läpäisemätöntä ihmisoikeuksille, työlainsäädännölle ja ympäristölainsäädännölle.

Kuten totesin aikaisemmin ja kuten te, arvoisa komission jäsen, sanoitte, ajattelutapojen
muuttuminen vaatii aikaa, mutta emme voi odottaa, että ne muuttuvat itsestään. Siten, jos
me panemme täytäntöön joitakin tänä iltana esitellyissä mietinnöissä ehdotettuja toimia,
me siirrymme vähitellen kohti oikeudenmukaisempaa ja vihreämpää taloutta. Euroopan
unionin on käynnistettävä muutos ja annettava esimerkki kauppakumppaneilleen.

Yannick Jadot,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän
komission jäsen De Guchtia vastauksista ja työtä koskevista ehdotuksista. Olen pannut
merkille hänen vastauksensa ilmastonmuutosta koskevasta luvusta, ja toivon, että me
onnistumme käsittelemään jäljelle jääneitä näkökohtia ja tekemään ehdotuksia, joista
seuraa konkreettisia toimia ja tiettyjen osatekijöiden sisällyttäminen kauppasopimuksiin.
Se, että Maailman kauppajärjestön kauppaneuvottelut, jotka ovat epäilemättä erittäin
monimutkaisia, ovat katkenneet, tarjoaa Euroopan unionille myös erilaisia mahdollisuuksia
sisällyttää lisää innovatiivisia osatekijöitä kahdenvälisiin sopimuksiin ja yrittää kehittää
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uudentyyppisiä kauppasopimuksia, joilla sopimuksiin sisällytetään lisää EU:n tavoitteita,
jotka koskevat ympäristöä, ilmastoa, ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia.

Kyse on siis tietyssä mielessä mahdollisuudesta. Minusta se on voimakas vaatimus, ja jos
nämä mietinnöt saavat huomenna laajaa tukea, se lähettää todella – ja haluan uskoa että
niin tapahtuu – Euroopan parlamentilta erittäin tärkeän viestin komissiolle ja neuvostolle.

Haluaisin vastata taloudesta Laurence Stassenille, joka on jo lähtenyt. Taloutta käsitteleviä
kirjoja on kirjoitettu vielä 1800-luvun jälkeenkin. Tiedämme siksi, että haasteet, jotka
koskevat tapaa jolla sosiaali- ja ympäristökysymykset sisällytetään tuotantokustannuksiin,
ovat tärkeä tekijä määriteltäessä suhteellisten etujen todellisuutta.

Samoin, Cristiana Muscardini, saatte aina tukeni, kun Euroopan unionin
elintarvikeomavaraisuutta puolustetaan. Lisäksi, jos olette valmis vastustamaan minun ja
muiden kanssa Blair House -sopimusta, joka on loppujen lopuksi suurin este
elintarvikeomavaraisuudelle, todelliselle elintarvikeomavaraisuudelle EU:ssa, saatte minun
tukeni.

Kiitän siksi kaikkia kollegoitani ja teitä, arvoisa komission jäsen, avoimuudestanne
konkreettista työtä ja konkreettisia toimia kohtaan sopimuksissa, joista pian neuvotellaan
ja jotka pian tehdään.

Harlem Désir,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, kuten näette, minulla on kaksi minuuttia
jäljellä. Te tiesitte sen, joten jos teillä oli aikaisemmin ajankäyttöongelma, olisitte voineet
vähentää ajan puheeni tästä osasta, joka olisi voinut olla lyhyempi. Kiitän erityisesti
kollegoitani ja komission jäsentä hänen vastauksestaan.

Silmiinpistävää keskustelussa on ollut laaja yhteisymmärrys, joka ylittää poliittisten ryhmien
väliset rajat. Siihen on kuitenkin syynä tarve ottaa aidosti huomioon sosiaali- ja
ympäristöulottuvuudet kauppapolitiikassa, sopimuksissa, jotka me neuvottelemme.

Kun keskeytitte minut erittäin mielenkiintoisen puheenne takia – olen varma että kansalaiset
kaikkialla unionissa pitävät sitä kiehtovana – halusin vain muistuttaa asiasta, jonka
komission jäsen itse nosti esiin, eli siitä, että yritysten yhteiskuntavastuu ei voi – hän on
aivan oikeassa – korvata jäsenvaltioiden lainsäädännön ja velvollisuuksien noudattamista.

Karel De Gucht oli oikeassa myös sanoessaan, että tällä hetkellä OECD:ssä ja myös Maailman
kauppajärjestössä on ehdotettu uusia toimia monikansallisten yritysten vastuusta. Syynä
siihen on professori Ruggien raportti, jonka Richard Howitt mainitsi. Ehdotukset koskevat
kaivostoiminnan lisäksi monia muita vastuualoja – erityisesti ulkomaisissa tytäryhtiöissä
– niiden vaikutuspiirissä tai toimitusketjussa. Oikeudellisella yhteistyöllä varmistetaan
myös, että emoyhtiö ei voi välttää vastuutaan, joka koskee jonkin sen tytäryhtiön tai
alihankkijan toimia, kun tämä on rikkonut ympäristö- tai sosiaalisääntöjä. Tämä kaikki
on aivan välttämätöntä.

Uskon kerta kaikkiaan, vaikka myönnän sen olevan vaikeaa, että meidän on luotava yhteys
kauppasopimuksiin. Korean kanssa tehdyssä sopimuksessa ja Latinalaisen Amerikan
valtioiden kanssa tehdyissä sopimuksissa on jo vähän viittauksia yritysten
yhteiskuntavastuuseen. Katson, että tänään aloittamallamme vuoropuhelulla meidän on
edelleen varmistettava, että yritysten yhteiskuntavastuuta ja kestävään kehitystä koskevat
tavoitteemme ovat keskenään yhdenmukaisia kansainvälisissä kauppasopimuksissa.

Puhemies.   – (DE) Kiitos paljon, Harlem Désir.
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Puhemies.   – (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna torstaina 25. marraskuuta 2010 klo 12.00.

21. Polkumyyntitapaukset – tilanne ja näkymät (keskustelu)

Puhemies.   – (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Daniel Casparyn, Cristiana
Muscardinin, Tokia Saïfin, Georgios Papastamkosin, Kader Arifin, Bernd Langen, Gianluca
Sustan, Metin Kazakin, Niccolò Rinaldin, Marielle De Sarnezin, Yannick Jadotin, Carl
Schlyterin, Helmut Scholzin, Robert Sturdyn, Syed Kamallin ja Jan Zahradilin Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän, Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän, Vihreät / Euroopan
vapaa allianssi -ryhmän, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän /
Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ja Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän
puolesta komissiolle esittämästä suullisesta kysymyksestä (O-0132/2010 – B7-0562/2010).

Daniel Caspary,    laatija. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
polkumyynnin vastaiset toimet ovat tärkeitä tässä maailmassa. Meille Euroopan
parlamentissa, ja uskon voivani puhua jäsenten enemmistön puolesta, kyse ei ole
protektionismista vaan polkumyynnin vastaisten toimien järkevästä käytöstä. Meidän on
voitava puolustautua, jos muut maat vääristävät kilpailua käyttämällä tukia. Meidän on
voitava puolustautua, jos yritykset myyvät markkinoilla tuotteitaan polkuhintaan, toisin
sanoen, jos ne myyvät tuotteita alle tuotantokustannusten pakottaakseen kilpailijat pois
markkinoilta ja saadakseen laittoman edun.

Tarkastelen erityisesti yhtä asiaa. Olisin kiinnostunut kuulemaan komission vastaukset
seuraaviin kysymyksiin. Onko komissiolle kokemusta tai palautetta neuvostolta siitä, miten
paljon ulkomaiden hallitukset osallistuvat näihin toimiin? Onko olemassa tapauksia, joissa
niiden maiden hallitukset, joissa tietyt yritykset toimivat, yrittävät vaikuttaa
polkumyyntikomitean päätöksiin? Onko ollut reaktioita tai jopa vaikutusyrityksiä, jotka
ovat johtaneet erilaisiin tuloksiin äänestyksissä? Olisin kiinnostunut kuulemaan siitä, koska
yritykset ovat menneisyydessä kääntyneet huolineen minun puoleeni.

Toinen asiani on se, että monta kertaa yritykset ovat lähestyneet minua ja pyytäneet minua
ottamaan yhteyttä komissioon ja estämään polkumyynnin vastaiset tutkimukset tietyissä
tapauksissa. Jos määräätte polkumyynnin vastaisen tullin, sillä on kielteinen vaikutus
eurooppalaisiin yrityksiin, jotka käyvät kauppaa muilla alueilla, kuten Aasiassa. Haluaisin
tietää, mikä on komission näkemys asiasta. Millainen on nykytilanne? Onko tällaisia
tapauksia olemassa?

Vital Moreira,    laatija. – (PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haastaisin
komission selvittämään perusteellisesti kantansa kaupan suojatoimiin, joihin polkumyynnin
vastaiset toimet kuuluvat. Asia on niin, että komissio toteaa tuoreessa tiedonannossaan,
että avoin kauppa riippuu oikeudenmukaisesta kilpailusta kansallisten ja ulkomaisten
tuottajien välillä, ja lisää: "Komissio suojelee EU:n tuotantoa kansainvälisiltä kaupan
vääristymiltä tai häiriöiltä soveltamalla kaupan suojatoimia WTO-sääntöjä noudattaen".
Se on hyvä. Hyvän oikeusperustan lisäksi tarvitaan myös tehokasta ja ennakoitavaa
päätöksentekomekanismia, niin että kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kysymykseni on: voiko olla, että neuvoston äskettäinen ehdotus, jonka mukaan jäsenvaltiot
valvovat komission täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät kaupan suojatoimet, vastaa
toiveeseen taata, että kaupan suojatoimet todella toteutetaan? Muistan, että kyseinen
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neuvoston päätös sisältää poikkeuksia yleisistä komiteamenettelyn säännöistä, mikä
tarkoittaa, että on mahdollista vaikeuttaa ellei estää, viivyttää ja vähintään politisoida
päätöksentekoa asiasta, joka on komission vastuulla. Toinen kysymykseni on: tiedonannossa
komissio mainitsee myös, että se aikoo analysoida tavan, jolla edetään kaupan suojatoimien
päivityksessä ja uudenaikaistamisessa, ja sen tarkoituksenmukaisuuden. Huoleni on
seuraava: jos komissio ei vastusta neuvoston ehdotusta, joka koskee kaupan suojatoimien
päätöksentekoprosessia, voiko se taata meille, että kun niitä tarkistetaan, se vastustaa
jäsenvaltioita, jotka haluavat heikentää kaupan suojatoimien soveltamista?

Niccolò Rinaldi,    laatija. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
parlamentin jäsenet, meitä on täällä tänä iltana vähän puhumassa polkumyynnin vastaisista
toimista, jotka ovat kuitenkin asia, josta puhumme paljon kotimaissamme. Uskon, ettei
kansainvälisessä kaupassa ole asiaa, josta liikemiehet, pk-yritykset, ammattiliitot ja kuluttajat
välittävät enemmän kuin polkumyynnistä. Polkumyynnin torjunta on päivittäinen tehtävä
suurelle osalle tuotantotalouttamme.

Komissio tekee kovasti töitä ja täyttää varmasti velvollisuutensa polkumyynnin vastaisten
toimien suhteen, mutta me vaadimme toimia, jotka perustuvat seuraaviin periaatteisiin.

Ensinnäkin toiminnan avoimuus, menettelyjen, hyväksyttyjen arviointikriteerien ja niiden
tulosten täysi avoimuus ja sitten viestintä ja viestintästrategia, koska Euroopan komission
polkumyynnin vastustamiseksi toteuttamilla toimilla voidaan rauhoittaa eurooppalaisia
liikemiehiä ja työntekijöitä.

Toiseksi polkumyynnin vastaisissa menettelyissä voidaan nyt käyttää harkintaa. Se on
järkevää, mutta joskus minulla on sellainen vaikutelma, että tehdyissä päätöksissä käytetään
liikaa harkintaa.

Kolmanneksi Lissabonin sopimuksen takia on lisättävä Euroopan parlamentin
integroitumista ja osallistumista sekä tiedotusta parlamentille. Minusta vaikuttaa siltä, että
komissiolle on vaikea tunnustaa Euroopan parlamentin roolia kansainvälisessä kaupassa
– vaikka se onkin ponnistellut kovasti, mistä olemme kiitollisia komission jäsenelle – ja
parlamentin on varmasti saatava äänensä paremmin kuuluviin polkumyynnin vastaisessa
toiminnassa.

Viimeisenä on kysymys vuoropuhelusta yhteiskunnan kanssa. Jälleen kerran komissiolla
taitaa vielä olla paljon tehtävää asiassa. Euroopan parlamentti ei voi vain istua ja kuunnella
yhteiskunnan toimijoita, ei myöskään polkumyynnin vastaisissa asioissa. Tässä suhteessa
komission pitäisi todennäköisesti panna merkille uudet vaatimukset, jotka koskevat sille
Lissabonin sopimuksessa tunnustettua yksinomaista toimivaltaa kansainvälisessä kaupassa.

Meille on selvää, että polkumyynnin vastaisen toiminnan on oltava osa johdonmukaista
kaupallista strategiaa ja integroitua politiikkaa, joka perustuu rehellisyyttä ja avoimuutta
koskeviin kriteereihin. Jos tämä pidetään mielessä, EU voi edetä pää pystyssä.

Carl Schlyter,    laatija. – (SV) Arvoisa puhemies, me voimme nyt nähdä seuraukset. On
häpeä, että komissio ei käyttänyt hyväkseen tilaisuutta uudistaa kaupan suojatoimia vuonna
2007, kun me puhuimme Globaalista Euroopasta, joka oli kenties alkuperäinen aie.
Kysymyksessä Lissabonin sopimuksesta ja siitä, millainen päätöksentekoprosessi meillä
pitäisi olla, katson, että ehkä mikään olemassa oleva prosessi ei sovellu asianmukaisesti
meidän tarkoituksiimme. Meillä vihreillä ei itse asiassa ole mitään ongelmaa
täytäntöönpanon kanssa edellyttäen, että säännöt ovat selvät, avoimet ja oikeudenmukaiset.
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Korostaisin tässä yhteydessä sitä, että on myös tärkeää turvata tuottajien etujen lisäksi
myös kuluttajien edut ja itse prosessi, aivan kuten Daniel Caspary sanoi, eli lopettaa
polkumyynti alle tuotantohintojen. Tässä suhteessa korostaisin kuitenkin sitä, että
todellisten kustannusten on sisällettävä ympäristöperusteinen polkumyynti. Taloudellisen
edun hankkiminen kiertämällä ympäristölainsäädäntöä on sama kuin saisi muunlaista
tukea kuin taloudellista polkumyyntiä, mutta ympäristön muodossa. Se on voitava
sisällyttää polkumyyntikysymykseen.

Puhuimme aikaisemmin kauppapolitiikasta välineenä muiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Siinä tapauksessa voisi olla vieläkin tehokkaampaa käyttää polkumyynnin vastaisia toimia
hiilidioksidivuodon torjumiseen päästökauppajärjestelmässä. Nykyisessä järjestelmässä
on satoja liiketoiminta-aloja käsittävä pitkä luettelo, joka sisältävää kymmeniätuhansia
yrityksiä, ja siinä on neljä erilaista kriteeriä siitä, milloin niille myönnetään poikkeus
päästökauppajärjestelmästä tai milloin ne saavat ilmaisen allokaation. On tietysti paljon
helpompaa käynnistää polkumyynnin vastaisia menettelyjä, kun eurooppalainen yritys
on joutunut epäoikeudemukaisen kilpailun uhriksi sen takia, että muissa maissa ei ole
ympäristövastuuta.

Helmut Scholz,    laatija. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Karel De Gucht, hyvät
parlamentin jäsenet, olemme jo edellisessä keskustelussa käsitelleet tarvetta sisällyttää
kauppapolitiikka laajempaan yhteyteen sekä noudattaa ja suojella kansainvälistä
lainsäädäntöä ja panna se täytäntöön. Yksi oikeuskehys, johon Euroopan unioni ja sen
jäsenvaltiot kuuluvat, on Maailman kauppajärjestö. Ryhmäni on kuitenkin suhtautunut
kriittisesti sen puutteisiin alusta alkaen sekä erityisesti tässä yhteydessä. Komission
velvollisuutena on suojella eurooppalaisia yrityksiä ja niiden työntekijöitä
epäoikeudenmukaiselta kilpailulta käyttämällä polkumyynnin vastaisia välineitä, jotka
Maailman kauppajärjestö on sallinut. Konkreettisesti kyse on tuotteiden myynnistä alle
kustannusten. Kehotamme teitä laajentamaan tuotantokustannusten määritelmää ja
soveltamaan tätä määritelmää monenvälisesti, koska sosiaalinen polkumyynti ja
ympäristöperusteinen polkumyynti, kuten toiset puhujat ovat jo korostaneet, saavat
tuotantokustannukset alenemaan. Siitä seuraa eurooppalaisille yrityksille
epäoikeudenmukainen kilpailupaine, joka voi vaarantaa niiden olemassaolon. Meitä uhkaa
maailmanlaajuinen kierre alaspäin, mitä me emme voi hyväksyä.

Tätä taustaa vasten meidän on edelleen määriteltävä objektiivisia kriteereitä välineiden
käyttöä varten, koska niillä on tällä hetkellä EU:n sisä- ja ulkopuolisissa valtioissa
mielivaltaisen välineen maine. Yksi syy siihen on toimivan valituselimen puuttuminen.
Jotkut pk-yritykset EU:ssa valittavat, että niiden etuja pidetään vähemmän tärkeinä kuin
suurten yritysten etuja, kun polkumyynnin vastaisia välineitä käytetään. Se pätee erityisesti
eurooppalaisten valmistusteollisuuden yritysten maailmanlaajuiseen työnjakoon. Ne
kysyvät onko komissiolle vielä selvää näkemystä määräämiensä toimien seurauksista.
Haluaisin komission käsittelevän asiaa käyttämällä esimerkkinä tapausta AD549
avainsanana eurooppalainen Saint-Gobain-konserni. Komission päätös kyseisestä yrityksestä
voi hyvinkin auttaa tukemaan sitä, mutta meidän näkökulmastamme se vaarantaa monia
valmistusteollisuuden pk-yritysten työpaikkoja. Kysymykseni teille, Karel De Gucht, on:
Tehtiinkö riittävästi tutkimuksia, oliko riittävästi tilaisuuksia esittää vastalause, käytettiinkö
tilaisuuksia ja annettiinko pk-yrityksille riittävästi tietoa menettelyistä?

Robert Sturdy,    laatija. – (EN) Arvoisa puhemies, sanoisin komission jäsenelle seuraavaa:
talouden taantuman alusta lähtien komissio on toistuvasti luvannut välttää protektionistista
politiikkaa ja jatkaa liberalisointia – jota te itse olette kovasti suosineet – luoda
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mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja tehdä EU:sta entistä houkuttelevampi paikka
investoinneille.

Vaikka olenkin samaa mieltä siitä, että polkumyynnin vastaisia toimia on käytettävä silloin
kun ne ovat välttämättömiä, ongelmana on tietysti se, käytetäänkö niitä protektionistisina
toimina. Pelkkä polkumyynnin vastaisten tutkimusten määrä viittaa tällä hetkellä siihen,
että niitä käytetään protektionistisina toimina.

Tässä asiassa, arvoisa komission jäsen, pyydän saada olla eri mieltä teidän kanssanne tietystä
ongelmasta, belgialaisesta sähköalan yrityksestä, josta puhuin teille vain kolme tai neljä
viikkoa sitten. Itse asiassa se on päässyt sopimukseen ja on ratkaissut ongelman itse, mutta
kuitenkaan te ette ole poistanut polkumyynnin vastaista lainsäädäntöä kyseistä yritystä
vastaan. Kyse oli kiinalaisesta yrityksestä ja belgialaisesta sähköalan yrityksestä. Ne ovat
ratkaisseet asian ja tekevät itse asiassa yhteistyötä tarjotakseen työllistymismahdollisuuksia
Euroopan unionissa.

Annan teille toisen esimerkin. Meillä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja itse asiassa
EU:ssa – tilanne, joka koskee lasikuitua, jolla on tällä hetkellä 43,6 prosentin tuontitulli
(minua on oikaistu tässä asiassa). Tuote on hyödyllinen ja sitä käytetään kaikkialla
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:ssa lukuisien tuotteiden valmistamiseen.

Arvoisa komission jäsen, lopuksi muistutan teitä siitä, että se ette ollut te eikä teidän
edeltäjänne vaan edeltäjänne edeltäjä, joka määräsi polkumyynnin vastaisesta
lainsäädännöstä lannoitteille. Olemme tällä hetkellä erittäin huolestuneita elintarvikkeiden
tuotannosta, toimituksista ja turvallisuudesta. Kuitenkin lannoitteiden kustannukset ovat
kasvaneet 173 prosenttia – koska te olette säätäneet polkumyynnin vastaisesta
lainsäädännöstä. Miksi niin tapahtuu? Meidän on avattava markkinamme. Luotan teihin,
kaikista ihmisistä, jotta te teette lopun protektionismille EU:ssa. Odotan innolla
vastauksianne.

Karel De Gucht,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että Euroopan
parlamentti yhtyy näkemykseemme, että EU:n tuotannon puolustaminen kansainvälisen
kaupan vääristymiä vastaan pitäisi nähdä avoimen ja oikeudenmukaisen kauppastrategian
välttämättömänä osatekijänä.

Yhdyn näkemykseenne, jonka mukaan kaupan suojatoimia koskevien päätösten on edelleen
perustuttava teknisiin ja tosiasiallisiin tekijöihin, ja olen varma siitä, että meillä on yksi
tehokkaimmista ja oikeudenmukaisimmista kaupan suojajärjestelmistä maailmassa. Tiedän,
että polkumyynnin ja tukien vastaisissa tutkimuksissa on kyse monista eduista ja että jotkut
sidosryhmät yrittävät vaikuttaa päätöksiin. Voin kuitenkin vakuuttaa, että
päätöksentekoprosessi on tehokas, avoin ja perustuu tosiasialliseen näyttöön sekä
perusteelliseen analyysiin.

Tunnustan, että kolmannet osapuolet ovat viime aikoina yrittäneet vaikuttaa
päätöksentekoomme painostamalla teollisuutta tai jopa jäsenvaltioita ja yrityksiä, jotka
toimivat kyseisissä kolmansissa valtioissa. Tuomitsen jyrkästi tällaiset toimet. Tässä
yhteydessä Lissabonin sopimuksen voimaantulo tarjoaa mahdollisuuden käsitellä kyseistä
ongelmaa.

Vakuutan teille, että kaupan suojatoimia koskevien tapausten määrä säilyy vakaana
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä: joten vastauksena Robert Sturdylle, se ei kasva. Olemme
onnistuneet välttämään merkittävän kasvun, joka olisi voinut toteutua maailmanlaajuisen
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taantuman seurauksena, ja olemme varmistaneet, että polkumyynnin vastaisia toimia ei
käytetä protektionistisiin tarkoituksiin.

Useimmat tilastot osoittavat, että tapausten määrä EU:ssa säilyy alhaisempana kuin
tärkeimmillä kauppakumppaneillamme. Yleisesti ottaen Kiina on edelleen
epäoikeudenmukaisen kaupan suurin lähde (noin 35 prosenttia EU:n käynnistämistä
tapauksista on Kiinaa vastaan). Ryhdyn päättäväisesti toimeen, kun se on tarpeellista, ja se
sisältää myös tukien vastaiset toimet.

Robert Sturdy kysyi myös yhdestä viimeaikaisesta tapauksesta, niin kutsutusta
modeemi-tapauksesta, jossa komissio oli itse asiassa tarkastellut kolmea näkökohtaa:
polkumyyntiä, tukia ja myös suojatoimia. Polkumyyntiä ja tukia tutkittiin kyseisen yrityksen
valitusten perusteella, ja perussäännösten mukaisesti valituksen tekijät voivat perua
valituksensa. EU:n lainsäädännössä säädetään, että jos tapaus perutaan, menettely voidaan
päättää, ellei peruminen ole vastoin yhteisön etuja. Me tutkimme parhaillaan perumisen
vaikutuksia. On huomautettava, että komissio on hyväksynyt aikaisemmin tällaisia
perumisia ja on sitten päättänyt tutkimukset ilman toimenpiteitä.

Kolmannessa tapauksessa, joka koskee suojatoimia, kyse on itse asiassa valituksesta, jonka
on tehnyt hallitus – Belgian hallitus – niin että menettely on hieman erilainen. Kyseinen
yritys (Option NV) on nyt ilmoittanut komissiolle, että se on pyytänyt Belgian hallitusta
perumaan pyynnön määrätä suojatoimia, mutta Belgian hallitus ei ole vielä ilmoittanut
komissiolle aikooko se noudattaa Optionin pyyntöä, niin että me odotamme Belgian
hallituksen päätöstä omasta kannastaan. Juuri näin on tapahtunut tässä tapauksessa.

Sitten siirryn laajempiin kysymyksiin, kaupan suojatoimet ovat olemassa hyvästä syystä.
Koska kansainvälisiä kilpailusääntöjä tai muita sääntöjä, jotka koskevat asianmukaisesti
toimivia markkinoita, ei ole, kaupan suojatoimet ovat ainoa mahdollinen keino suojella
teollisuuttamme epäoikeudenmukaisesti myydyiltä tuotteilta. Pyrimme käyttämään kyseisiä
sääntöjä tavalla, joka on mahdollisimman tehokas teollisuutemme kannalta. Aikarajoilla
varmistetaan nopea toiminta teollisuudelle ja ennakoitavuus viejille. Aion pitää välineet
tehokkaina ja oikeudenmukaisina kaikkien talouden toimijoiden hyväksi.

Kaupan suojatoimia koskevista kansainvälisistä säännöistä neuvotellaan Maailman
kauppajärjestössä (WTO). EU:n kanta siellä on selvä: haluamme säilyttää toimiemme
tehokkuuden ja suojella samalla yrityksiämme muiden protektionistisilta toimilta. Kyseiset
WTO-neuvottelut sekä Lissabonin sopimuksen aiheuttamat muutokset ovat tärkeitä
mahdollisille sääntöjemme tarkistuksille, joita haluamme tehdä.

Kaupan suojatoimet ovat todellakin haaste pk-yrityksille kustannusten ja
monimutkaisuuden takia. Pk-yritysten hallinnollista taakkaa on vähennettävä kaupan
suojatoimia koskevissa tutkimuksissa. Siksi olen käynnistänyt tutkimuksen, jossa
tarkastellaan erityisiä vaikeuksia, joita pk-yritykset kokevat kun ne ovat tekemisissä kaupan
suojatoimien kanssa, sekä mahdollisia ratkaisuja, joilla vaikeuksia lievitetään.

Institutionaalisista seikoista olette huomanneet, että komiteamenettelyä koskevassa
ehdotuksessa, jonka komissio antoi maaliskuussa, esitetään täysimääräistä tiedottamista
Euroopan parlamentille komiteamenettelystä. Komissio antaa tietoja myös ehdotetuista
toimista, joista komiteoita pyydetään antamaan lausunto, lopullisista toimista ja komission
lopullisesta hyväksynnästä. Parlamentti voi koska tahansa saada pyynnöstä lisätietoja.

Vakuutan, että komissio on todella valmiina esittämään ehdotuksen kaupan suojatoimien
mukauttamisesta delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten uuteen
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valvontajärjestelmään (kyseessä on niin kutsuttu "kaupan kokoomaehdotus"). Kuitenkin,
kuten te tiedätte, toimielimet keskustelevat paljon koko täytäntöönpanosäädöksiä
koskevasta kysymyksestä. Komissio seuraa keskustelua tiiviisti ja arvioi muista toimielimistä
saatujen tietojen perusteella milloin sen pitäisi hyväksyä tällainen ehdotus. Haluan kuitenkin
tehdä selväksi, että ainoa kysymys on se, milloin ehdotus annetaan, eikä se, annetaanko
sitä lainkaan.

Vital Moreira esitti myös erityisen kysymyksen komiteamenettelystä. Haluan antaa siihen
selvän vastauksen. En näe Lissabonin sopimuksessa mitään perustetta sille, että
komiteamenettely saisi erityiskohtelua kaupan alalla, emmekä me ole siitä samaa mieltä.
Päätös on tietysti Euroopan parlamentin ja neuvoston käsissä, vaikka komissiollakin voisi
olla roolinsa, kuten loppujen lopuksi unionin tuomioistuimella. Me ja varsinkaan minä
emme voi hyväksyä sitä, että otetaan käyttöön erilainen enemmistö komission kannan
hylkäämiseksi kauppaa koskevissa kysymyksissä.

Sitten me olemme havainneet talouskriisin alusta lähtien, että kolmannet valtiot ovat
lisänneet kaupan suojatoimien käyttöä.

Vakuutan teille, että seuraamme tiiviisti kolmansien valtioiden toteuttamia kaupan
suojatoimia ja ryhdymme toimiin, kun se on tarpeellista – mukaan luettuna tiivis seuranta,
tehokas tuki EU:n viejille ja riitojenratkaisumenettelyjen käynnistäminen Maailman
kauppajärjestössä.

Monissa tapauksissa komission toimet johtavat tutkimusten päättymiseen ilman toimien
määräämistä. Muissa tapauksissa interventiot johtavat usein lievempiin toimiin, joita
määrätään kyseisille EU:n viejille.

Esitettiin myös kysymys mahdollisista kostotoimista kolmansille valtioille sen painostuksen
takia, joita nämä kohdistavat eurooppalaisiin yrityksiin. Olemme saaneet asiasta
vetoomuksia eurooppalaisilta yrityksiltä, mutta emme paljasta niiden nimiä suojellaksemme
niitä. Esimerkiksi yhdessä tuoreessa tapauksessa, joka koski Kiinaa, Kiina vastusti
riitojenratkaisua Maailman kauppajärjestössä ja paneeli tuki meitä, mutta emme ole
julkaisseet kyseessä olevien yritysten nimiä, ja myös se johtui nähdäkseni yritysten
suojelemisesta.

Kaksi viimeistä kysymystä koskivat sitä, tarkistammeko me kaupan suojatoimia. Emme
tarkista, koska en todellakaan pidä sitä tarpeellisena. Kaupan alalla on valtavasti työtä
tehtävänä tulevina vuosina, ja minun on sanottava, etten halua aloittaa uudelleen tiettyjä
keskusteluja tarkistusprosessissa. Voin harkita sitä vasta, kun Dohan kierros on ohi.

Vihreä parlamentin jäsen esitti myös erityisen kysymyksen. Carl Schlyter, minun on
sanottava, että teidän kysymyksenne on kiinnostava, koska kuten useimmat todennäköisesti
tietävät, yritykset nostavat esiin polkumyynnin vastaiset tapaukset. Ne käynnistetään
yrityksen tekemän valituksen perusteella. Joten jos yritys nostaisi esiin hiilivuotoa koskevan
asian, jonka te mainitsitte, niin komission olisi tietysti tutkittava se ja katsottava olisiko
tapauksen perusteella määrättävä toimia. Asia ei kuitenkaan jää meidän käsittelemiemme
perusteiden soveltamisalan ulkopuolelle. Käsittelemme väitteet, joita yritykset esittävät,
niin että jos joku yritys esittäisi kyseisen asian meille, meidän olisi tietysti tutkittava se.

Cristiana Muscardini,    PPE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, polkumyynnin vastaiset toimet ovat tiukimpia toimia,
joilla puolustetaan kaupallisia käyttäytymissääntöjä Euroopan unionissa, jotta markkinoilla
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voidaan kilpailla reilusti. Uuden komiteamenettelyn puitteissa tarvitaan selviä ja
täytäntöönpanokelpoisia sääntöjä.

Lissabonin sopimuksessa todetaan selvästi, että komissio vastaa täytäntöönpanosäädöksistä.
Neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on valta valvoa komission työtä. Tänään
tarkasteltavana olevalla kompromissilla poistetaan Lissabonin sopimuksella parlamentille
annettu rooli, ja voitaisiin siten lisätä demokratiavajetta toimielimissä.

Tarkkaan ottaen me emme ymmärrä ehdotusta, joka koskee erilliskohtelun soveltamista
polkumyynnin vastaisiin toimiin, ja me hylkäämme sen. Ehdotuksessa menettelyihin
sisällytetään harkinnanvaraisen päätöksenteon, politisoinnin ja oikeudellinen epävarmuuden
tekijöitä, vaikka sillä pitäisi pyrkiä suojelemaan yritysten oikeutettuja etuja, joita on
vahingoitettu epäoikeudenmukaisen kilpailulla.

Vakavan talouskriisin aikaan, kuten nyt, vaikuttaa kohtuuttomalta ja masokistiselta tehdä
polkumyynnin vastaisista menettelyistä monimutkaisia ja kenties epäkäytännöllisiä. Se
olisi todellakin nykyisen ehdotuksen seuraus, jos sitä ei tarkistettaisi.

Vetoamme jäsenvaltioiden ja komission vastuuntuntoon, koska yhteisenä etuna täytyy
olla kehityksen edistäminen. Kehitys on mahdollista vain, kun on säännöt, joilla torjutaan
markkinoiden vääristymistä, kunnioitetaan toimielinten rooleja ja tehdään menettelyistä
nopeita.

Mario Pirillo,    S&D-ryhmän puolesta . – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät parlamentin jäsenet, viime vuosina Euroopan komission soveltamien polkumyynnin
vastaisten menettelyjen määrä on kasvanut. Se on merkki siitä, että muiden valtioiden
eurooppalaisiin yrityksiin soveltamat epäoikeudenmukaiset käytännöt lisääntyvät. Talous-
ja rahoituskriisistä huolimatta kansainväliset kumppanimme ovat toteuttaneet noin
332 protektionistista toimenpidettä kahden viime vuoden aikana.

Me uskomme vapaaseen mutta oikeudenmukaiseen kauppaan, joka perustuu kaikille
samojen sääntöjen soveltamiseen. On tärkeää turvata EU:n toimien tehokkuus kaupallisessa
suojelussa, jota käytetään laittoman tilanteen korjaamiseen.

Olen erittäin huolestunut vaikutuksista, joita nykyisillä pyrkimyksillä korjata
komiteamenettely voi olla kyseisten toimien tehokkuuteen. Jos jätetään poliittisille ja
diplomaattisille neuvotteluille valta päättää polkumyynnin vastaisten toimien
soveltamisesta, se uhkaa vääristää prosessin, jonka pitäisi edelleen perustua konkreettiseen,
objektiiviseen tietoon.

Jan Zahradil,    ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, palaisin siihen, mitä kollegani
Robert Sturdy sanoi täällä. Polkumyynnin vastainen toiminta on hyvä renki mutta huono
isäntä. Aivan kuten se auttaa suojelemaan EU:n yrityksiä ja taloutta epäoikeudenmukaiselta
kilpailulta ja epäoikeudenmukaisilta kaupallisilta menettelyiltä, sitä voidaan valitettavasti
käyttää väärin protektionistisesti sulkemaan EU:n markkinat kolmansien valtioiden
tuonnilta. Siksi kehotan komissiota ja teitä, komission jäsen, estämään tällaisen kehityksen
ja meitä varoittamaan siitä, että polkumyynnin vastaisia toimia käytetään protektionismin
hyväksi ja EU:n talouden ja markkinoiden sulkemiseksi muulta maailmalta. Mielestäni se
ei olisi meille hyödyksi ja mielestäni suljettu Euroopan linnake ei hyödyttäisi ketään ja
mielestäni historia on aina osoittanut, että jos Eurooppa on avoin ja tekee yhteistyötä muun
maailman kanssa, niin se vain hyötyy siitä. Pitäkää se mielessänne.
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Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, halpa työvoima ja sosiaalinen
polkumyynti ovat menetelmiä, joita käytetään hyvin usein kehitysmaissa ja kehittyvissä
maissa. Polkumyyntiongelma osoittaa miten tärkeää on vaatia ympäristö- ja sosiaalinormeja
ja myös kaupan suojatoimia neuvotteluissa vapaakauppasopimuksista kolmansien
valtioiden kanssa. Eurooppalaisia yrityksiä ei saa millään tuotannonalalla saattaa muita
huonompaan asemaan niiden korkeiden laatunormien takia. Normit tietysti näkyvät niiden
hinnoissa. Nykyisten Mercosur-neuvottelujen kehitys aiheuttaa minulle tässä suhteessa
suurta huolta.

Emme saa avata ovea sosiaaliselle polkumyynnille vaan sen sijaan meidän on sisällytettävä
kestävä lähestymistapa kauppasopimuksiin. Polkumyynti on suuri ongelma maataloudessa,
erityisesti kun se hävittää pieniä, riippumattomia maatiloja, jotka korvataan maatalouden
palkkatyövoimalla.

Korostaisin tässä yhteydessä valiokunta-aloitteista mietintöä EU:n ja Latinalaisen Amerikan
kauppasuhteista. Kyseisessä mietinnössä selitetään selvästi Euroopan unionin huolet, jotka
koskevat sosiaali-, ympäristö- ja tuotantonormeja. Kiitän parlamentin jäseniä, jotka nostivat
esiin tämän tärkeän kysymyksen komission kanssa.

Karel De Gucht,    komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, tästä vastauksesta tulee lyhyt.
Minun on vielä vastattava Helmut Scholzin kysymykseen Saint-Gobainin
lasikuitutapauksesta.

Polkumyynnin vastainen tulli voi tehdä toimituksista entistä kalliimpia – myös pk-yrityksille.
Komissio laskee mahdollisen vaikutuksen yleistä etua koskevalla kokeella. Pk-yritykset
voivat osallistua menettelyyn. Meillä on pk-yritysten puhelinpalvelu, joka tekee yhteistyöstä
helpompaa. Tässä tapauksessa vaikutus on kuitenkin pieni, koska Kiinalla on vain
14 prosenttia EU:n markkinoista.

Jan Zahraldilin kysymykseen kaupan suojatoimien käytöstä protektionistisena välineenä
ja riskistä että niin tapahtuu, vastaan, että ainoa tekijä, joka vaikuttaa tapausten määrään,
on komission vastaanottamien valitusten määrä ja todisteiden laatu. Komission kaupan
suojapolitiikka on sääntöihin perustuva järjestelmä, jossa noudatetaan Maailman
kauppajärjestön sääntöjä. Jos valitus jätetään ja polkumyynnistä on riittävästi näyttöä, niin
komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää tutkimus.

Puhemies.   – (DE) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) EU:n talouden suojelemiseksi on ryhdyttävä
rajoittamaan tehokkaasti prosessia, jota käytetään kolmansista valtioista tulevien tuotteiden
lobbaukseen. Kyseiset tuotteet on hyvin usein tehty materiaaleista, jotka sisältävät aineita,
jotka ovat haitallisia ympäristölle ja kuluttajille. Huomattava esimerkki ovat lasten lelut –
maalien tai muoviosien sisältämät ainesosat voivat aiheuttaa terveysongelmia, ja huono
ammattitaito voi aiheuttaa onnettomuuden, joka päättyy sairaalakäyntiin. Juuri tällä tavalla
– käyttämällä halpoja materiaaleja ja kiinnittämättä huomiota ammattitaitoon – on tietysti
mahdollista päästä alhaisiin vähittäismyyntihintoihin ja vallata markkinat. Meidän on
lisättävä voimakkaasti tuontitavaroiden tuotannon valvontaa ja pantava tehokkaasti
täytäntöön lainsäädäntöä, jolla hallitaan halpojen tuotteiden tuontia kolmansista valtioista
EU:n markkinoille. Kaupan suojatoimien on oltava tehokkaita ja niillä on taattava, että
kaikilla yrityksillämme on oikeudenmukaiset kilpailuehdot.
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22. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

23. Istunnon päättäminen

(Istunto päättyi klo 23.55.)
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