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Puhemies.   − (PL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu:

– neuvoston ja komission lausunnot 16.–17. joulukuuta 2010 järjestettävän
Eurooppa-neuvoston kokouksen valmisteluista,

– Sharon Bowlesin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta komissiolle laatimasta
suullisesta kysymyksestä pysyvän kriisimekanismin perustamisesta euroalueen
rahoitusvakauden turvaamiseksi (B7-0659/2010).

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja  . −   (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin neuvoston
puolesta kiittää teitä, arvoisa puhemies, tästä tilaisuudesta tulla parlamentin eteen
esittelemään teille asiat, joista keskustellaan Eurooppa-neuvostossa.

Eurooppa-neuvoston kokous huomenna ja ylihuomenna on kaikkien mittapuiden mukaan
ratkaiseva talous- ja rahaliiton taloudellisen pilarin vahvistamiselle. Esityslistan tärkein
kohta on itse asiassa rahoitusvakauden vahvistaminen. Elämme poikkeuksellisia aikoja,
jotka ovat luoneet ja luovat edelleenkin huomattavia haasteita sekä hallituksille että
kansalaisille. Meidän on tehtävä kaikki se, mikä on tarpeen, varmistaaksemme, että nykyinen
rahoituskriisi nujerretaan ja että luottamus palautetaan.

Kriisin alusta asti olemme osoittaneet päättäväisyytemme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin
rahoitusvakauden säilyttämiseksi ja kestävään kasvuun palaamisen edistämiseksi. Kriisissä
on erityisesti korostunut, että euroalueen vakauden säilyttämiseksi tarvitaan lisäväline.
Meidän piti perustaa tilapäinen mekanismi, jota olemme juuri käyttäneet Irlannin tueksi.
Tarvitsemme kuitenkin todellakin pysyvän mekanismin keskipitkällä aikavälillä.

Sitä varten ja tiiviissä yhteistyössä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa,
Eurooppa-neuvoston seuraavassa kokouksessa huomisiltana, Belgian hallitus esittää
ehdotuksen päätöksestä muuttaa perussopimusta, jotta voidaan luoda mekanismi
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turvaamaan koko euroalueen rahoitusvakaus tarkistamalla 136 artiklaa.
Eurooppa-neuvostoa kehotetaan antamaan hyväksyntänsä tälle päätösluonnokselle ja
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun
yksinkertaistetun menettelyn käynnistämiselle. Tavoitteena on päätöksen virallinen
hyväksyminen maaliskuussa 2011 ja sen voimaantulo 1. tammikuuta 2013.

Lisäksi Eurooppa-neuvoston lokakuussa hyväksymän talouden hallinnan työryhmän
raportin täytäntöönpano on merkittävä askel kohti talouden kurinalaisuuden lisäämistä,
talousvalvonnan laajentamista ja koordinaation syventämistä. Tämä asia, jonka katsomme
olevan erittäin tärkeä, on tällä hetkellä sekä parlamentin että neuvoston käsiteltävänä, ja
siitä pitäisi päättää ensi kesään mennessä.

Lopuksi haluaisin korostaa uuden kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian
merkitystä, koska sillä on merkittävä osa kriisistä selviämisessämme. Puheenjohtajavaltio
Belgia on sitoutunut edistämään sen täytäntöönpanoa, jotta kestävää talouden elpymistä
voidaan edistää.

Näiden taloudellisten asioiden lisäksi haluaisin mainita kaksi muuta asiaa.
Eurooppa-neuvosto käsittelee unionin suhteita strategisiin kumppaneihinsa.
Ulkoasiainneuvosto, jota korkea edustaja Ashton johtaa, laati edistymiskertomuksen
kolmesta kumppanistaan, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Venäjästä. Eurooppa-neuvosto
kuuntelee siksi tarkkaavaisesti korkean edustajan Ashtonin esitystä unionin suhteista
strategisiin kumppaneihinsa. Korkeaa edustajaa Ashtonia kehotetaan myös soveltamaan
tätä lähestymistapaa muiden kumppanien, kuten Ukrainan, Afrikan, Intian ja Brasilian
kanssa, ja esittämään maaliskuussa 2011 kertomuksen, jossa kuvataan tilannetta hänen
ja kumppaniemme yhteyksien osalta.

Viimeinen huomioni koskee Montenegron Euroopan unionille toimittamaa
liittymishakemusta. Yleisten asioiden neuvosto suhtautuu myönteisesti komission
lausuntoon Montenegrosta. Maa on edistynyt Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa
asetettujen kriteerien ja vakautus- ja assosiaatioprosessin vaatimusten täyttämisessä.
Lisäponnistuksia kuitenkin tarvitaan, erityisesti komission lausunnossa esitettyjen seitsemän
ensisijaisen painopistealan täytäntöönpanossa. Neuvosto ottaa komission ehdotuksen
huomioon ja suosittelee ehdokasvaltion aseman myöntämistä Montenegrolle, ja tätä asiaa
käsitellään Eurooppa-neuvostossa.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa
neuvoston puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet, tämän viikon Eurooppa-neuvosto
keskittyy kahteen päätavoitteeseen: euroalueen pysyvän Euroopan vakausmekanismin
tärkeimmistä piirteistä sopimiseen ja perussopimusten rajoitettuun muuttamiseen, jolla
tästä mekanismista tehdään oikeudellisesti pitävä. Siksi toivon ja odotan, että tämä
Eurooppa-neuvosto keskittyy tulokseen, kurssin vakauttamiseen ja yksimielisyyden
vahvistamiseen. Saadessaan sopimuksen aikaan tämä Eurooppa-neuvosto lähettää myös
viestin yhtenäisyydestä, yhteisvastuusta, yksimielisestä tuesta eurooppalaiselle hankkeelle,
mutta sen aikaansaaminen vaatii paljon kovaa työtä.

Me kaikki tiedämme, että tällä hetkellä Euroopan unionin ja erityisesti euroalueen kannalta
on paljon pelissä Monet ihmiset odottavat Euroopan unionilta vastauksia: toisaalta
markkinat ja toisaalta kumppanimme koko maailmassa, mutta ennen kaikkea
kansalaisemme. Mitä he odottavat? Miten voimme parhaiten saada heidät vakuuttuneiksi?
Minulle vastaus on selkeä. Meidän on osoitettava, että Euroopan unioni hallitsee tilannetta,
että meillä on toimintalinja, jota noudatamme ja että me puhumme yhdellä äänellä ja
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toimimme yhdessä. Me emme tarvitse johtajien kauneuskilpailua, erilaisten skenaarioiden
kakofoniaa tai ilmoituksia, joita ei seuraa toiminta.

Kyllä, kohtaamme vakavia haasteita, mutta jos istutaan alas ja tutkitaan tosiasioista,
Euroopan unioni kohtaa nuo haasteet tänä vuonna johtoasemassa. Meillä oli Kreikan ja
Irlannin kanssa kaksi erityistä kysymystä. Teimme molemmissa tapauksissa vaaditut
päätökset. Todellisuutta on se, että EU pystyi toimimaan molemmissa tilanteissa, mutta
meidän on pantava täytäntöön kauaskantoisia uudistuksia, jotta sellaisia tilanteita ei enää
tulevaisuudessa synny.

Todellinen EU:n talouden hallinta on sen välttämätön edellytys. Talouden hallinnan pakettiin
olisi siksi suhtauduttava tärkeimpänä rakennusosana järjestämässä, joka saa eurooppalaisissa
ja markkinoissa aikaan luottamusta siihen, että käytössä on oikeat rakenteet. Toivon, että
tämä parlamentti käsittelee näitä komission ehdotuksia edelleen ensisijaisina, jotta ne
voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön ensi vuoden puoliväliin mennessä.

Tuleva järjestelmämme on järjestelmä, joka perustuu yksittäisiin ja yhteisiin ponnistuksiin,
vastuullisuuteen ja yhteisvastuuseen. Olemme menossa nopeasti tähän suuntaan. Samaan
aikaan on lujitettava julkista taloutta. Vakaata julkista taloutta tarvitaan palauttamaan
luottamus, joka on niin ensiarvoisen tärkeää kasvulle. Monissa jäsenvaltioissa nykyinen
veropolitiikka painaa raskaasti julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä ja edellyttää
korjaavia toimenpiteitä.

Meidän on tietysti katsottava talouden lujittamista pidemmälle kasvun edistämiseksi, ja
kylvämme Euroopan tulevan kasvun siemeniä Eurooppa 2020 -strategialla. Se tarjoaa
Euroopalle todelliset kasvunäkymät. Yhä useammat jäsenvaltiot tarttuvat täysimääräisesti
Eurooppa 2020 -strategian mahdollisuuksiin. Kehittäkäämme sitä nopeuttamalla kasvua
edistäviä uudistuksia. Jos Eurooppa 2020 -strategiaan suhtaudutaan vakavasti, se voi ohjata
paikallisia, kansallisia ja eurooppalaisia talouksiamme kohti huomisen kasvun lähteitä.

Teemme lujasti töitä voidaksemme kuukauden kuluessa esitellä ensimmäisen vuotuisen
kasvuselvityksen. Luotan siihen, että se on ensi vuonna merkittävä teema tälle parlamentille.
Niin on myös unionin tuleva talousarvio ja se, miten sen suuria mahdollisuuksia voidaan
käyttää auttamaan kasvun edistämistä ja työpaikkojen luomista koskevassa tehtävässä.

Meidän on myös tarkasteltava pankkijärjestelmäämme ja ryhdyttävä tarvittaviin toimiin
varmistaaksemme, että pankit voivat rahoittaa taloutta, erityisesti pk-yrityksiä,
asianmukaisesti. Talouden vakauttamisen osalta suuri osa toiminnastamme oli väliaikaista
tai tilapäistä. Toinen tärkeä tekijä kauaskantoisia uudistuksia koskevassa
lähestymistavassamme on ehdottomasti pysyvä vakausmekanismi.

Se on Euroopan vakausmekanismin tavoite. Erittäin hyvin sujuneiden tiiviiden kuulemisten
jälkeen pystyimme esittämään luonnoksen tästä mekanismista viime kuun lopussa. Luotan
siihen, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy sen tällä viikolla, vaikka täsmällisiä käsitteitä on
vielä työstettävä tulevien viikkojen aikana.

Mekanismia olisi myös tuettava päätöksellä edetä rajoitettuun ja kohdennettuun
perussopimusten muuttamiseen. Nyt, kun jäsenvaltiot ovat yksimielisiä perussopimusten
muuttamiseen johtavan tien valitsemisesta, tämä lähestymistapa on pantava ripeästi
täytäntöön. Perussopimusten muuttamisen tarkoitus on hyvin konkreettinen. Se on
yksinkertainen, järkevä tarkistus, jolla vastataan konkreettiseen tarpeeseen. Sen
täytäntöönpanoon tarvitaan vain yksinkertainen muutos. Vastustakaamme siis kiusausta
tehdä tästä liian monimutkaista tai etsiä keinotekoisia yhteyksiä muihin aiheisiin ja
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pysykäämme keskittyneenä käsillä olevaan tehtävään. Euron takana on valtava poliittinen
tahto. Sekä väliaikainen mekanismi että nyt pysyvä mekanismi ovat keskeisiä päätöksiä,
jotka osoittavat, että jäsenvaltiot ovet edelleen erittäin halukkaita panemaan painoarvonsa
euron vakauden ja eheyden taakse.

Kaikki nämä tekijät – talouden hallinta, julkisen talouden vakauttaminen, uudistuksia
edistävän kasvun takaaminen, tehokkaat pankit, Euroopan rahoitusvakausväline ja sen
seuraaja, Euroopan vakausmekanismi – liittyvät toisiinsa. Niitä on käsiteltävä
kokonaisuutena, joka on koottu selkeällä tavalla, jotta voidaan saada aikaan kattava vastaus
kriisiin ja varmistaa, että mitään tällaista ei enää ikinä tapahdu.

Toimet, joita Euroopan keskuspankki tämän osalta toteuttaa, ovat tietenkin elintärkeä
panos tälle tavoitteelle.

Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tänä vuonna toteutetut toimet, selkeimmin Kreikan ja
Irlannin osalta, ovat myös laajemmin koko Euroopan unionin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden
etujen mukaisia. Se perustuu lujasti solidaarisuutta, yhteisvastuuta, riskien jakamista ja
tarvittaessa keskinäisen tuen antamista koskeviin perusperiaatteisiin. Tiedän, että nämä
periaatteet ovat tämän parlamentin sydäntä lähellä. Ne ovat lähellä myös minun sydäntäni,
joten voin ymmärtää, miksi on esitetty muita ajatuksia muodon antamiseksi näille
periaatteille muiden mahdollisten mekanismien avulla.

Haluaisin tehdä tämän asian selväksi: eurobondit ovat itsessään mielenkiintoinen ajatus.
Komissio esitti itse ajatusta vuonna 2008 arvioidessaan EMUn kymmentä ensimmäistä
vuotta, mutta me olemme kriisitilanteessa ja meillä on jo rahoitusmekanismi tämän kriisin
käsittelemiseksi, kuten Euroopan rahoitusvakausväline. Niitä ei ole vielä läheskään käytetty
loppuun ja niitä voidaan parantaa ja mukauttaa paljon nopeammin kuin vaihtoehtoja, siitä
huolimatta, miten kiinnostavia ne saattaisivat olla.

Vaikka siis voin ymmärtää, että haluatte pohtia kaikkia mahdollisia ratkaisuja, nyt tarvitaan
välitöntä toimintaa. Älkäämme hukatko ajatusta vastaisuuden varalta, mutta keskitytään
tässä vaiheessa siihen, mikä voi olla ratkaisu yksimielisyyden aikaansaamiseksi
jäsenvaltioiden keskuudessa ja mitä voidaan tehdä nopeasti ja päättäväisesti.

Tehkäämme yhteistyötä tämän vuoden loppuun ja lähettäkäämme viesti luottamuksesta,
että Euroopan unionilla on yhtenäinen näkemys taloudestaan ja että se on panemassa tätä
näkemystä täytäntöön. Tehkäämme niin selkeästi määränpäämme tiedostaen ja olkoon
tuo päämäärä myös selkeä: vahva ja vakaa euroalue koko ajan tiiviimmässä Euroopan
unionissa.

Puhemies.   – (PL) Haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa Chastelia ja komission
puheenjohtajaa Barrosoa heidän aloituspuheenvuoroistaan. Puhumme erittäin tärkeästä
asiasta. Kriisin nujertaminen ja työpaikkojen luominen ovat ensisijaisia tavoitteita
kansalaisillemme. Huomenna ja ylihuomenna Eurooppa-neuvosto kiinnittää huomionsa
ennen kaikkea juuri tähän asiaan.

Joseph Daul,    PPE-ryhmän puolesta  . –   (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensi viikolla
alkava Eurooppa-neuvoston kokous järjestetään erityisissä puitteissa: euroon kohdistuvat
keinottelijoiden hyökkäykset, euroskeptisyyden elpyminen ja EU:n taloutta koskevien
pohdintojen aloittaminen, kun tämä parlamentti valmistautuu äänestämään vuoden 2011
talousarviosta.
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Ne liittyvät tietysti tiiviisti toisiinsa. Euron kriisi ja solidaarisuustoimenpiteet vaikuttavat
EU:n kansalaisten ostovoimaan, ja he ihmettelevät, kannattavatko nämä kaikki ponnistukset,
johtavatko ne mihinkään, mikä saa aikaan euroskeptisyyttä jopa tähän mennessä
perinteisesti EU:ta kannattaneissa maissa. Populistit ja poliittiset ääriliikkeet ovat tehneet
tästä ilmiön, joka ruokkii pelkoja ja houkutusta vetäytyä omiin oloihin ja johon heillä ei,
jos he ovat hallituksessa, ole ihmelääkettä.

Aloitan eurosta, jota meidän suojeltava ja vahvistettava, ja samalla meidän on kysyttävä
itseltämme joitakin peruskysymyksiä.

Ensimmäinen kysymykseni on tämä: onko Euroopalla ikinä ollut yhtä vakaata valuuttaa
kuin euro? Sanon tämän kansallisia valuuttoja kaipaaville: taaksepäin otetulla askeleella
olisi tuhoisat seuraukset Euroopalle.

Toinen kysymykseni: kuka on euroon kuukausien ajan kohdistuneiden hyökkäyksien
takana? Kuka yrittää hyötyä rikoksesta, jos saan sanoa sitä siksi? En harrasta
salaliittoteorioita, mutta keskustellessani poliittisten johtajien ja rahoitusanalyytikkojen
kanssa jäljet lähenevät ongelmiemme lähdettä. Milloin me opimme? Uskon, että voimme
puhua ystävillemme suoraan.

Kolmas kysymykseni on tämä: miksi euroa vaihdetaan edelleen yli 1,30:een Yhdysvaltain
dollariin? Se haittaa vakavasti vientiämme, ja kaikki sanovat, että euro on mennyttä. Miksi
meidän maamme ovat ainoita, jotka harjoittavat tiukkaa puhdasoppisuuspolitiikkaa, kun
kilpailijamme hyötyvät heikoista valuutoistaan, jotka antavat vauhtia niiden talouksille.
Sitä kansalaisemme meiltä kysyvät. Näitä kysymyksiä minä olen kysynyt kahden viime
viikon aikana kokouksissa vaaleilla valittujen poliitikkojen kanssa.

Hyvät kollegat, tarvitsemme viestin uskosta, että nujerramme kriisiin, toimenpiteitä, joilla
kannustetaan kasvun palaamiseen ja konkreettisia toimenpiteitä, kuten niitä, joihin Barroson
komissio äskettäin ryhtyi elvyttääkseen sisämarkkinat tai tehdäkseen rahoitusmarkkinoista
aiempaa eettisempiä. Se, mitä tarvitsemme, ja euron kriisi on todistanut sen, on sosiaali-
ja veropolitiikkamme lähentäminen. Se vaatii rohkeutta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja,
arvoisa komission puheenjohtaja, edetkää pidemmälle ja nopeammin ja ratkaisemme
melko monia ongelmia.

Tarvitsemme tulevina vuosina paljon rohkeutta, jos haluamme vahvistaa maitamme
maailmanlaajuisessa kilpailussa ja jos haluamme käyttää veronmaksajien rahoja
mahdollisimman tehokkaasti. Menoja on järkeistettävä joka tasolla: paikallisella, alueellisella,
kansallisella ja EU:n tasolla. Unionin poliittisia ja taloudellisia ensisijaisia tavoitteita on
tutkittava uudelleen, ja EU:n julkinen talous on tarkistettava perusteellisesti uudelleen.
Meidän on kysyttävä itseltämme oikeat kysymykset ja antamistamme vastauksista riippuen
sopeutettava talousarviokehystämme kaudella 2014–2020.

Tämän elintärkeän keskustelun käymiseen Euroopan parlamentti kehottaa ja juuri näihin
merkittäviin keskusteluun me aiomme osallistua, 500 miljoonan eurooppalaisen suoraan
vaaleilla valitsemina edustajina, vaikka se ei miellytä tiettyjä hallituksia, jotka haluavat
evätä meiltä tämän oikeuden.

Pyydän Eurooppa-neuvostoa antamaan meille suostumuksensa ja tarvittaessa äänestämään,
jotta ne, jotka epäävät meiltä tämän mahdollisuuden osallistua keskusteluun, kantavat
vastuunsa. Meille kyse ei ole vallasta vaan osallistumisesta elintärkeään keskusteluun
Euroopan rakentamisen tulevaisuudesta. Meidän on puhkaistava paise, meidän on tehtävä

5Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



oikeat päätökset, välttämättömät päätökset, jotta voidaan varmistaa, että EU:n talousarvio
on tulevaisuudessa yhä enemmän investointitalousarvio.

Jos talousarvion rajoituksistaan huolehtivat jäsenvaltiomme voivat investoida vähemmän
opetukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon, toimitaan niin, että EU:n tasolla
yhdistämme voimavaramme ja saavutamme siten mittakaavaetuja.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän mielestä EU:n taloutta koskevan
keskustelun ei saa antaa taantua kiistelyksi rahansa takaisin haluavien jäsenvaltioiden
välillä. Päinvastoin, keskustelussa pitäisi olla kyse kansalaistemme ja EU:n sovittamisesta
yhteen paljastamalla heille lisäarvo, jonka keskittynyt ja näkemyksellinen EU:n toiminta
voi antaa.

Käyn juuri vierailuilla pääkaupungeissa ja voin kertoa teille, että keskustelu on tiivistymässä.
Älkää hukatko tätä tilaisuutta. Koska joulu ja uusivuosi ovat lähestymässä ja koska tämä
puheenjohtajakausi päättyy pian, haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Belgiaa erittäin
hyvästä yhteistyöstä parlamentin kanssa sekä José Manuel Barrosoa, jolla oli rohkeutta
ryhtyä esittämään asiakirjaa pääomavaatimuksista ennen kesäkuun loppua. Minun
mielestäni meidän on jatkettava, yhdessä, tähän suuntaan ja valtion tai hallitusten
päämiesten on seurattava meitä. Meidän on näytettävä heille tietä.

(Suosionosoituksia)

Martin Schulz,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, meillä ei kovin usein ole
ollut vuoden lopussa kokoontuessamme tätä suurempaa huolenaihetta. Olemme erittäin
huolissamme, koska EU on keskellä kasvavaa ja laajenevaa luottamuskriisiä. Tähän
luottamuskriisiin on syynsä, ja haluaisin yrittää kuvailla nyt joitakin niistä. Minun mielestäni
vastassamme on kaksinkertainen pilkkomismalli. On malli, jota soveltavat ne, jotka yrittävät
salata todellisen tilanteen maan kansalaisilta. Ihmisten luottamus järkkyy vakavasti, kun
hallitukset sanovat heille: "Kaikki on hyvin, ei hätää, meillä on kaikki hallinnassa", ja sitten
yhtäkkiä kääntyvät ympäri ja selittävät tarvitsevansa lukemattomia miljoonia euroa tukeen.
Niin on käynyt nyt kahdesti. En tiedä, vieläkö jokin hallitus vielä kerran sanoo, että sillä
on kaikki hallinnassa ja että se voi rahoittaa velkakirjansa, vaikka korot nousevat, ja sitten
yhtäkkiä muuttaa mielensä ja sanoo: "Tarvitsemme pelastuspaketin. Auttakaa meitä!" Niin
ei saa käydä. Meidän on kartoitettava todelliset valtionvelat ja pankkien velat. Uskon, että
luo enemmän luottamusta, jos selitämme, mikä tilanne todellisuudessa on, oli se sitten
miten huono tahansa. Jos kaikki kortit ovat pöydällä, meidän on helpompaa etsiä ratkaisuja.

Toisella puolella on kuitenkin myös pilkkomismalli. Siitä on kyse, kun vahvat maat sanovat
"Meidän ei tarvitse auttaa". Kuulemme uudelleenkansallistamisen viestin: "Emme ole
valmiita maksamaan toisten puolesta", huolimatta siitä, että maat, jotka sen sanovat,
tietävät, että loppujen lopuksi meidän kaikkien on seistävä yhdessä ja maksettava.
Pilkkomismalli, jossa ihmisille ei kerrota totuutta, vaikka tiedetään, että oman edun takia
on maksettava, vahingoittaa luottamusta yhtä paljon.

Valmistaudumme parhaillaan Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Entäpä erilaiset äänet
siellä? Yksi kannattaa eurobondeja ja toinen vastustaa niitä. Yksi sanoo, että on
vakiinnutettava pelastuspaketti ja kehitettävä sitä, toinen sanoo, ettei sitä pidä kehittää.
Mietin, mikä logiikka on siinä, että selitetään, että nämä kaikki ovat vain väliaikaisia
toimenpiteitä, koska meillä on kaikki hallinnassa, mutta meidän on sisällytettävä väliaikaiset
toimenpiteet perussopimukseen, jotta ne ovat käytettävissä pitkällä aikavälillä. Kaikki
panevat tällaisen ristiriidan merkille, ja myös se järkyttää ihmisten luottamusta. Luottamus
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vahingoittuu, kun hallitus tekee pankeilleen stressitestin kesällä ja vain muutamaa kuukautta
myöhemmin käsittää, että se oli stressitesti eurolle eikä suinkaan pankeille.

Olemme keskellä luottamuskriisiä ja minun on sanottava teille, arvoisa puheenjohtaja
Barroso, että vaikka se, mitä tänä aamuna sanoitte, saattaa olla totta, siitä saa kuvan, että
emme etsi parhaita ratkaisuja ja pane niitä täytäntöön, vaan sen sijaan keskustelemme
pienimmästä mahdollisesta yksimielisyydestä, jonka voimme saada aikaan perjantaina. Se
ei yksinkertaisesti riitä. Se pahentaa luottamuskriisiä. Kansalliset markkinat lyhyellä
aikavälillä rauhoittava politiikka ei riitä. Tarvitaan politiikkaa, jolla vakautetaan markkinat
ja euro. Miksi kukaan täällä parlamentissa tai Eurooppa-neuvostossa ei puhu euron
ulkoisesta arvosta? Tällä hetkellä euron vaihtokurssi on 1,34 Yhdysvaltain dollaria. Kriisin
aikana sen alhaisin arvo oli 1,2, ja kun se otettiin käyttöön, sen arvo oli 1,15. Euro on vakaa
valuutta. Mannertenvälisessä kilpailussa, jossa maailman alueet kilpailevat toistensa kanssa
taloudessa, lukuun ei enää oteta yksittäisiä kansallisia valuuttoja vaan koko alueen
valuuttajärjestelmä. Euroalue on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti ehdottomasti maailman
voimakkain alue. Sitä vain heikentävät poliittisesti poliittiset päätöksentekijät, jotka
toteuttavat toimia, joiden tarkoituksena on vaientaa kansallinen keskustelu lyhyellä
aikavälillä. Euro on vahva ja se voisi olla vielä vahvempi, jos ne, jotka toimivat sen poliittisina
puitteina, ja ne, jotka ovat siitä vastuussa, täyttäisivät viimein velvollisuutensa ja tekisivät
yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä rohkeita ja johdonmukaisia päätöksiä,
joiden nojalla luottamuskriisi saataisiin päättymään. Tarvitsee vain katsoa, mitä tapahtuu
Lontoossa, Pariisissa ja Roomassa. Jos emme lopeta tätä luottamuskriisiä, meillä on
muutaman seuraavan vuoden aikana edessämme valtavia ongelmia.

Siksi haluaisin sanoa neuvostolle, että kannatan eurobondeja. Jos on olemassa jokin toinen
sopiva toimenpide, käyttäkää ihmeessä sitä, mutta teidän on lopulta saatava aikaan sopimus
euron vakauttamisesta sisäisesti, koska se on riittävän vahva ulkoisesti.

Guy Verhofstadt,    ALDE-ryhmän puolesta  . –   (FR) Arvoisa puhemies, minun mielestäni
elämässä on yksi sääntö, joka pätee kaikkialla: kun ryhmää vastaan hyökätään, sen on
vastattava yhtenäisesti ja solidaarisesti. Juuri päinvastoin kävi vuonna 2010, kun euro
joutui hyökkäyksen kohteeksi, koska Kreikan kriisistä alkaen olemme todistaneet
keskusteluissa vain erimielisyyksiä, ei varmasti yhtenäisyyttä, eikä etenkään riittävästi
yhteisvastuuta.

Meillä on nyt oltava rohkeutta – ja osoitan sanani myös komission puheenjohtajalle –
tunnustaa, että kaikki toteuttamamme väliaikaiset toimenpiteet eivät yksinkertaisesti riitä.
Tämä ei ole minun analyysini vaan Kansainvälisen valuuttarahaston ja Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön analyysi ja Jean-Claude Trichet'n analyysi, ja hän kuitenkin
on euroalueen rahapolitiikan johtaja, Euroopan keskuspankin pääjohtaja, ja hänen
mielestään kaikki toimenpiteet, jotka on toteutettu ja kaikki toimenpiteet, joita on tekeillä,
eivät mene riittävän pitkälle.

Kaikki sanovat, että on toimittava neljän kohdan osalta: ensinnäkin, vakauspaketti, jossa
on todelliset seuraamusmenetelmät, toiseksi, pysyvä, laajennettu kriisirahasto – minä en
ehdota sitä, pääjohtaja Trichet sanoo, että sitä on laajennettava, valtion tai hallitusten
päämiehet eivät halua laajentaa sitä, ja me haluamme luottamuksen palaavan markkinoille,
kolmanneksi, todellinen talous- ja verotushallinto, verotus- ja talousliitto, ja neljänneksi,
eurobondien sisämarkkinat.

Nämä neljä asiaa on tehtävä, koska missään maailmassa, hyvät kollegat, ei ole valuuttaa,
jota ei tueta hallinnolla, talousstrategialla ja velkakirjamarkkinoilla. Sellaista ei ole missään
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maailman kolkassa. Ja mitä meille sanotaan täällä tänään? Meille sanotaan "kyllä, se on
hyvä ajatus, mutta meidän on vielä odotettava hieman". Meidän on odotettava mitä? Ehkä
meidän on odotettava täydellistä sekasortoa tai euron katoamista.

Siksi on koittanut aika tehdä tuo päätös, enkä odota, että komissio, arvoisa puhemies,
sanoo meille tänään "kyllä, se on vaikeaa, meidän ei pidä jatkaa näitä keskusteluja
eurobondeista; se on hyvä ajatus, mutta nyt ei ole sen aika, koska meillä on kriisirahasto,
josta aiomme nyt tehdä pysyvän". Niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Kriisirahasto
on nyt välttämätön euroon kohdistuviin hyökkäyksiin vastaamiseksi, mutta eurobondit
ovat myös välttämättömiä euron keskipitkän ja pitkän aikavälin vakaudelle. Näiden kahden
välillä ei ole ristiriitaa. Molemmat ovat välttämättömiä, ja niin on asia koko maailmassa.

Uskon siksi, että kuten valtion tai hallitusten päämiehet, jotka keskustelevat huomenna ja
ylihuomenna ja jotka sanovat "kyllä, me aiomme muokata perussopimusta, ja
kriisirahastosta, jota oikeasti pitäisi laajentaa – mitä kaikki muut vaativat – voidaan tehdä
pysyvä", uskon, että on koittanut aika, että komissio esittää mahdollisimman nopeasti
pakettia, joka on paljon merkittävämpi, rohkeampi, yleisempi ja johdonmukaisempi tuon
lähestymistavan osalta. Todelliset seuraamusmekanismit sisältävän vakaus- ja
kasvusopimuksen osalta parlamentti voi tehdä työnsä, koska paketti on tässä, ja aiomme
palata komission alkuperäisiin ehdotuksiin. Muiden kolmen kohdan osalta, laajennettu
kriisirahasto, kyllä, mutta ehdottakaa sitä. Ehdottakaa sitä! Ottakaa kanta tähän asiaa ja
sanokaa, että kriisirahastoa on laajennettava. Miksi? Koska laajennettu kriisirahasto lopettaa
euroon kohdistuvan keinottelun. Toiseksi, ehdottakaa yleistä pakettia vero- ja talousliitosta,
ja kolmanneksi, älkää pelätkö vaan ehdottakaa eurobondien sisämarkkinoita. Tiedämme,
että loppujen lopuksi juuri se vakauttaa euron pitkällä aikavälillä.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE-ryhmän puolesta.   –   (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa
komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, tässä kaikessa on kuitenkin jotakin hyvin
kummallista. Arvoisa puheenjohtaja Chastel, puhuitte seuraavasta huippukokouksesta.
Olisitte voinut kertoa meille, että ennen tätä huippukokousta asiat hieman järkkyvät.
Olisitte voinut kertoa meille, että teidän pitäisi rajoittaa joitakin keskusteluja.

Arvoisa puheenjohtaja Barroso, uskon, että emme etene ollenkaan, emme liiku ollenkaan
eteenpäin, kaikella tällä jaarittelulla. Martin Schulz on oikeassa: meidän on kuvailtava
kriisin todellisuutta ja kerrottava siitä sellaisena kuin se on, mutta meidän on myös
kuvailtava oman poliittisen voimattomuutemme todellisuutta ja tämän voimattomuuden
syitä. Kyse ei ole vain siitä, että sanomme, että teimme oikeat päätökset. Tiedätte yhtä hyvin
kuin minä, ja kaikki täällä tietävät, että me teemme ne aina liian myöhään. Otamme yhden
askelen eteenpäin ja kaksi taaksepäin. En sano, että se on teidän vikanne. Sangen päinvastoin,
minun mielestäni komissio on itse asiassa ollut vakauden keskus, kun selkeydestä on ollut
puutetta. Mutta nyt – minun mielestäni Guy Verhofstadt kysyi todellisen kysymyksen –
mikä meidän strategiamme pitäisi olla tulevina kuukausina?

Minun mielestäni strategia on yksinkertainen: komission pitäisi esittää vakaussopimusta,
joka sillä jo on, jossa määritetään tarvittava vakaus ja siten kaikkien vastuu euroa kohtaan,
ja yhteisvastuusopimus, jossa määritetään tarvitsemamme yhteisvastuu. Vakautta ei ole
ilman yhteisvastuuta. Liittokansleri Merkelin ja herra Sen ja sen väliset keskustelut eivät
enää kiinnosta meitä. Kyllä, tiettyjen maiden, myös Saksan, kanta, jonka mukaan vakautta
on oltava, eikä sitä, mitä tapahtui, saa enää ikinä tapahtua uudelleen, on oikea. Kyllä, jos
emme samalla sano, että yhteisvastuu pakottaa meidän luomaan tilaisuuden suojella euroa
eurobondeilla, jotta voidaan investoida, jatkaa ekologisin ja taloudellisen muutoksen
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tekemistä. Meidän on investoitava, mutta kansallisella tasolla se ei ole enää mahdollista.
Meillä on kaksiosainen valuutta: toisella puolella vakaus ja toisella yhteisvastuu, ja
vastuullisuus keskellä.

Arvoisa komission puheenjohtaja, esittäkää ehdotus unionin toimien uudistamisesta
vakauden ja solidaarisuuden aikaansaamiseksi eurobondeilla siten, että enää ei ole
mahdollista keinotella tiettyjen maiden velkoja vastaan ja että eurobondeilla on
mahdollisuus investoida samaan aikaan.

Komission jäsen Oettinger kertoo meille, että hän tarvitsee tuhat miljardia euroa energia-alan
uudistukseen, mutta mistä hän aikoo saada tuon rahan? Aikooko hän lotota vai mitä? On
täysin järjetöntä sanoa tarvitsevansa tuhat miljardia euroa kertomatta meille, miten aiomme
saada käyttöön tarvittavat varat tätä välttämätöntä taloudellista muutosta varten.

Strategia on siis yksinkertainen: komissio ehdottaa, parlamentti muuttaa ja päättää, ja
sitten saadaan kanta komissiolta ja Euroopan parlamentilta neuvoston puolesta tai sitä
vastaan, ja neuvoston on vastattava tähän yhteiseen kantaan. Siinä se on. Ainoa ratkaisu
tämän päivän keskustelussa. Jos odotamme liittokansleri Merkelin miettivän päätöstään
neljännestunnin ennen kuin hänen on se tehtävä, voidaan odottaa maailman loppuun asti.
Siihen mennessä, kun hän sen tekee, olemme jo jääneet junasta. Voitte tietysti sanoa minulle,
että aina tulee toinen juna, ei sillä ole väliä, voimme aina hypätä seuraavaan junaan. Mutta
se ei ole totta. Gorbatshov oli oikeassa sanoessaan: "Vaarat odottavat vain niitä, jotka eivät
reagoi elämään".

(Puhemies keskeytti puhujan)

En halua historian rankaisevan EU:ta. Kantakaa vastuunne. Me kannamme omamme ja
meidän on osoitettava neuvostolle, että tarvitsemamme poliittinen vakaus on täällä,
komissiossa ja parlamentissa, ja me uhmaamme neuvoston epävakautta.

(Suosionosoituksia)

Timothy Kirkhope,    ECR-ryhmän puolesta  .  – (EN) Arvoisa puhemies, jaan toiveen siitä,
että Eurooppa-neuvostossa sovitaan toimista, joilla saadaan markkinat vakuuttuneiksi ja
saadaan jälleen vakaus euroalueelle, koska, olemmepa jäseniä tai emme, meidän kaikkien
pitäisi olla siitä kiinnostuneita.

Ennen kokousta meille kerrotaan, että seuraamusten lisääminen on keskeinen osa ratkaisua,
mutta seuraamusten on oltava uskottavia ollakseen tehokkaita, ja siinä suhteessa unionin
saavutukset näyttävät sangen huonoilta. Niiden tekeminen automaattisiksi tuskin tekee
niistä uskottavampia, jos jäljelle jää usko, että niiden välttämiseksi on mahdollista löytää
poliittinen ratkaisu. Se, mitä todella tarvitaan, on euroalueen jäsenten poliittinen tahto
täyttää nykyiset velvoitteensa.

Kuulemme huhuja siitä, että ratkaisun keskeinen osa on saada yksityinen sektori jakamaan
tulevien tukien taakka. Olisi kuitenkin hirvittävän ristiriitaista, jos kyseisen aloitteen
merkittävin seuraus olisi joidenkin euroalueen heikoimpien jäsenvaltioiden
lainauskustannusten nostaminen ja seuraavan kriisin edistäminen.

Olemme juuri saaneet päätökseen merkittävän perussopimuksen uudistusprosessin,
uudistuspaketin, joka, meille sanotaan, lopettaisi perussopimukset sukupolven ajaksi. Nyt,
vain muutama kuukausi myöhemmin, olemme ilmeisesti aloittamassa uutta.
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Meille kerrotaan vakuuttavasti, myös komission puheenjohtaja kertoo, että muutosten on
oltava vain rajoitettuja, mutta Saksan hallitus ei näytä uskovan niin. Saksan
valtiovarainministeri Schäuble näyttää avanneen oven uudelle integraatiokierrokselle, joka
johtaa veroliittoon ja lopulta poliittiseen unioniin.

Mihin se päättyy? Ei varmastikaan toiseen hukattuun vuosikymmeneen, jossa keskitytään
vääränlaisiin uudistuksiin? EU tarvitsee talousuudistusta, julkisen talouden kuria,
sisämarkkinoiden syventämistä, muutoksia työoikeuteen työllisyyden edistämiseksi ja
toimenpidepaketin, jolla Eurooppa 2020 -ohjelma saadaan menestymään.

Nämä ovat keskeisiä uudistuksia, jotka puheenjohtaja rohkeasti ja asianmukaisesti esitti
komissionsa ohjelmassa, mutta pelkään jo nyt, että tämä tilaisuus saattaa olla lipumassa
pois ulottuviltamme. Hirvittävä riski on siinä, että huolimatta EU:n rakentamista koskevasta
puheesta se saattaa itse asiassa heikentyä, ja vaikka toivotaan vahvempaa EU:ta, sen taustalla
olevien taloudellisten ongelmien ratkaisun laiminlyönti tekee siitä itse asiassa vain
heikomman.

Meidän mielestämme Eurooppa-neuvoston ensisijaisena tavoitteena on sopia tietystä
määrästä konkreettisia toimenpiteitä, jotta euroalueen jäsenet voivat auttaa toinen toistaan
nykyisen kriisin läpi määräämättä rasituksia jäsenvaltioille, jotka ovat päättäneet pysyä
ulkopuolella, ja sitten osoittaa syy, miksi kohtaamamme pitkäaikaisen kriisin käsittely on
olennaisen tärkeää: uhka taloudellisen kilpailukykymme pysyvästä romahduksesta.

Lothar Bisky,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
olemme nyt käsitelleet maailmanlaajuista talous- ja rahoituskriisiä kolme vuotta. Yksi tästä
pitkään kestäneestä keskustelusta tehtävä johtopäätös on se, että toimenpiteillämme ei
selvästikään puututa kriisin syihin, vaan vain hoidetaan oireita. Haluaisin toistaa jälleen
kerran, että rahoitusmarkkinoiden ei pidä antaa sanella EU:n tason päätöksiä. Emme saa
antaa pankkien päästä pälkähästä, jatkaa keinottelua ja jättää jäsenvaltioille vastuuta
riskitoimista, joihin pankit ovat ryhtyneet. Kreikalle ja Irlannille määrätyt ankarat
säästöpaketit johtavat siihen, että ihmiset vastaavat sellaisen kriisin kustannuksista, jota
he eivät aiheuttaneet. Se rajoittaa kuluttajien kulutusta ja estää välttämättömän taloudellisen
nousun. Ankarat säästötoimenpiteet ajavat muut tällä hetkellä uhanalaiset maat, kuten
Portugalin ja Espanjan, samaan tilanteeseen Kreikan ja Irlannin kanssa.

Pelkästään rahoitusvälineiden muokkaaminen tai uusien turvaverkkojen käyttöönotto ei
auta. Rahoitusvakauden säilyttämistä koskevaan pysyvään mekanismiin pitää sisältyä
toimenpiteitä, joilla säännellään markkinoiden toimintaa. Niitä ovat muun muassa
rahaliikenteen veron käyttöönotto ja sosiaalisten vähimmäisnormien täyttämistä koskeva
velvoite. Meidän on myös tärkeää muuttaa Euroopan keskuspankin perussääntöä, jotta se
voi antaa suoraa rahoitustukea vaikeuksissa oleville valtioille ja saada pankit vastuuseen.

Nämä ovat ensimmäisiä toimia, jotka meidän pitäisi toteuttaa, mutta ne ovat jo pahasti
myöhässä. Tehdäkseni asian ehdottoman selväksi, totean, että kapeakatseinen kansallinen
lähestymistapa estää rahoitusmarkkinoiden tehokkaaseen valvontaan tarvittavat asetukset.
Valtion tai hallitusten päämiehet estävät meitä etenemästä oikeaan suuntaan. Katson, että
Saksan liittokansleri on yksi heistä.

Nigel Farage,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, vuosi 2010 tullaan
muistamaan vuotena, jolloin eurohankkeessa olevat suuret aukot paljastettiin ja EU:n kansa
heräsi johtajiensa paljaaseen typeryyteen.
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Meillä on nyt siis jälleen kerran huippukokous, jälleen kerran kriisi, ja luottamus euroon
heikkenee viikko viikon jälkeen. Tämä on kuin katsoisi hidastettua autokolaria, ja nyt
halutaan pysyvä tukimekanismi. Luullaan, että jos on, sanotaan vaikkapa miljardin euron
rahasto, kaikki on hyvin. No, kaikki ei ole hyvin. Euron epäonnistumisessa ei ole ollenkaan
kyse keinottelusta. Siinä ei ole kyse markkinoista, käytettiinpä niillä valuuttaa tai velkakirjoja,
kyse on siitä, että Pohjois- ja Etelä-Eurooppaa ei ole nyt, tai milloinkaan, mahdollista
yhdistää yhteen rahaliittoon. Se ei toimi.

Ja poliittisesti on tietenkin muutettava perussopimusta. Syy siihen on se, että neljä saksalaista
professoria voittaa Karlsruhessa ja todistaa, että jo käytössä olevat tuet ovat itse asiassa
laittomia perussopimusten nojalla.

No, suhtaudun tähän perussopimukseen monin tavoin myönteisesti, koska se tarkoittaa,
että Islannissa on järjestettävä kansanäänestys. Eikä sitä koskaan voi tietää, David Cameron
saattaa jopa pitää lupauksensa ja järjestää kansanäänestyksen Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Olen varma siitä, että te kaikki, demokraatteina, suhtautuisitte
myönteisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa EU:sta järjestettävään kansanäänestykseen.

Meidän pitäisi vuoden 2010 lopussa muistaa unionin tilan lisäksi myös Belgian tilaa.
Kuuden kuukauden ajan puheenjohtajavaltio Belgia on istunut täällä kertomassa meille,
että yhdentymistä on syvennettävä. Mikä farssi se onkaan. Teillä ei omassa maassanne ole
ollut hallitusta kesäkuusta lähtien. Täällä meillä on epävaltio yrittämässä poistaa valtiomme.
Se on todellakin pelkkää farssia, mutta kukaan täällä ei uskalla tunnustaa sitä, koska te
kaikki kiellätte sen. Belgia on koko Euroopan unioni pienoiskoossa. Belgia on hajoamassa
osiin ja muut seuraavat. Hyvää joulua kaikille.

Sharon Bowles,    kysymyksen laatija.  −  (EN) Arvoisa puhemies, olemme taas täällä
tutkimassa laastaria ja miettimässä, onko se tarpeeksi iso ja vahva peittämään haavan.
Viime heinäkuussa, kun komissio esitteli odotettua lainsäädäntöehdotusta, kysyin pysyvästä
riippumattomasta velkakriisinhallintamekanismista ja mikä olisi sen oikeusperusta. Kysyin
paljon muustakin, kuten eri varojen suhteellisesta luokittelusta ja osuuksista, joiden nojalla
niitä käytettäisiin. Tapahtumat ovat osoittaneet, että vastaus oli todella se, että emme tiedä
ja että vastauksia laaditaan edetessä.

Ymmärrän sitä itse asiassa jonkin verran, koska olemme uudella alueella ja on tehtävä uusia
suunnitelma. Sanon kuitenkin jälleen kerran, että jos lausuntoja, sekä komission että
neuvoston, ei seurata kunnolla, heikennetään päätelmien tuomaa etua. Vastaukset
heinäkuun kysymyksiini saatiin vasta Irlannin pelastamisessa, mikä on mielestäni
valitettavaa, erityisesti siksi, että pienintä EU:n talousarviosta tulevaa rahastoa käytetään
samoin osuuksin kuin suurempia rahastoja. Parlamenttia ei kuultu aiemmista
kysymyksistäni huolimatta.

Nyt olen täällä pyytääkseni lisää yksityiskohtaisia tietoja, jotka pohjautuvat lokakuun
neuvoston päätelmiin, joissa komissiota pyydettiin tekemään työtä pysyvän
kriisinratkaisumekanismin perustamiseksi vaadittavan perussopimusten rajoitetun
muuttamisen toteuttamiseksi. He myös sanoivat sen sisältävän yksityisen sektorin
osallistumisen, mikä säikäytti markkinat, koska sitä ei selitetty riittävästi. Siinä myös
korostettiin mainitsemaani sääntelyongelmaa nollariskiä, joka kuormittaa euroalueen
valtionvelkaa, joka heikensi markkinakuria ja loi vääristyneitä kannustimia.

Sitten euroryhmä ilmoitti, että pysyvä mekanismi perustuisi Euroopan
rahoitusvakausvälineeseen ja että se saattaisi sisältää tapauskohtaisesti yksityisen sektorin
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IMF:n käytäntöjen mukaisesti. Ensinnäkin, voimmeko nyt saada tarkempia tietoja
perussopimuksen muutoksesta ja menettelystä? Parlamentin on tiedettävä, että se on
asianmukaista. Pieni peukalointi 136 artiklan ympärillä ei ole vastaus. Toiseksi, onko uuden
välineen määrä perustua hallitustenväliseen malliin, koska siten ERVV toimii, vai onko se
itse asiassa yhteisöön perustuva niin kuin sen meidän mielestämme pitäisi olla?
Kolmanneksi, mitkä ovat tekniset vaihtoehdot ja ehdot? On ehdottoman tärkeää, että
mekanismi perustuu teknisiin tosiasioihin ja että se on vakaa, uskottava ja kestävä – ja
näihin haluaisin lisätä vielä kohtuuhintaisuuden. Neljänneksi, kutsutaanko jäsenvaltiot,
jotka eivät vielä kuulu euroon, osaksi mekanismia? Se näyttäisi olevan erityisen
asiaankuuluvaa niiden osalta, joiden velka on euromääräistä.

Kysyimme, milloin se toteutuisi, ja meille kerrottiin, että tammikuussa 2013, mutta mikä
on komission mielestä parlamentin asema? Parlamentti ja valiokuntani ovat todellakin
päättäneet tehdä osansa, etenkin, koska olemme olleet koko ajan edelläkävijöitä ajattelussa.
Jos meitä ei mielestämme kuulla ja tiedoteta asianmukaisesti, mitä se tarkoittaa kansallisten
parlamenttien ja kansalaisten osalta? Tämä kysymys liittyy tiiviisti talouden hallinnan
pakettiin. Vakaus- ja kasvusopimuksen parantamistoimenpiteillä, valvonnalla ja talouden
eurooppalaisella ohjausjaksolla pyritään kaikilla estämään toista kriisiä ja edistämään
nykyisestä talouskriisistä selviämisen hallintaa.

Tämä mekanismi ei ole amuletti, jonka panemme seinälle varjelemaan markkinoiden
kurinalaisuutta. Euroa koskeva ratkaisu on todellakin siinä, että tunnustetaan tarve
täysimääräiseen poliittiseen kurinalaisuuteen ja täysimääräiseen markkinoiden
kurinalaisuuteen. Tämä kriisi johtuu siitä, että molempia heikennettiin aiemmin.

Olli Rehn,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa parlamentin jäsenet,
haluaisin kiittää Sharon Bowlesia hänen kysymyksestään ja myös pysyvää mekanismia
koskevasta päätöslauselmaesityksestä. Yritän antaa teille komission näkemyksen viidestä
suullisesti vastattavaan kysymykseen kuuluvasta kysymyksestä.

Lokakuun Eurooppa-neuvosto kehotti puheenjohtaja Van Rompuyta järjestämään yhdessä
komission kanssa kuulemisia perussopimusten rajoitetusta muuttamisesta, jota
kriisinratkaisua koskeva pysyvä mekanismi edellytti. On selvää, että perussopimusten
rajoitettu muuttaminen tarkoittaa perussopimuksen 48 artiklaan perustuvan
yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn käyttöä.

Tämän menettelyn rajoitukset ovat, että ensinnäkin sen nojalla on mahdollista tehdä vain
sellaisia perussopimuksen muutoksia, joilla ei lisätä unionille siirrettyä valtaa, ja toiseksi,
se rajoittuu muutoksiin, jotka tehdään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
kolmanteen osaan, joka liittyy unionin sisäisiin politiikkoihin ja toimiin.

Näyttää siltä, että jäsenvaltiot kannattavat erittäin rajoitettua perussopimuksen muuttamista,
joka toteutetaan luultavasti euroalueeseen kuuluvia jäsenvaltioita koskevan 136 artiklan
nojalla. Tästä asiasta tietysti keskustellaan Eurooppa-neuvostossa tällä viikolla. Riippumatta
siitä, mitä muutosta ehdotetaan, parlamenttia kuullaan siitä virallisesti.

Eurooppa-neuvoston lokakuussa tekemän päätöksen perusteella euroryhmä sopi
marraskuussa järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessaan Euroopan vakausmekanismin
eli EVM:n pääperiaatteista. Euroryhmän sopimuksen mukaan EVM on hallitustenvälinen
mekanismi, jonka hallinto perustuu Euroopan rahoitusvakausvälineen malliin.
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Rahoitusmekanismin konkreettisista yksityiskohdista on vielä päätettävä, ja ne olisi
selvitettävä ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Rahoitus on tietenkin keskeinen
asia. Tulevan välineen on oltava riittävän vakaa, ja sen oltava erittäin uskottava markkinoilla.

Kaikki EVM:stä annettava tuki perustuu tiukkaan ehdollisuuteen. Euroalueen jäsenvaltiolle
annettavan tuen on perustuttava ankaraan talouden ja verotuksen arviointia koskevaan
ohjelmaan ja perusteelliseen velkakestävyyttä koskevaan analyysiin, jonka komissio tekee
yhdessä IMF:n kanssa ja yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa.

Mekanismin rahoitusosan hallitustenvälisestä luonteesta huolimatta poliittiset ehdot
perustuvat tiukasti perussopimukseen, jotta voidaan taata täysimääräinen yhdenmukaisuus
sen yhteisen monenvälisen valvontakehyksen kanssa, johon koko talous- ja rahaliitto itse
asiassa perustuu.

Vastauksena yhteen Sharon Bowlesin viidestä kysymyksestä, vielä ei ole tehty päätöstä
siitä, voisivatko euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot osallistua mekanismiin. Näyttää
kuitenkin siltä, että useimmat jäsenvaltiot kannattavat avointa ja selkeää kehystä, jossa
euroalueen ulkopuolisiin jäsenvaltioihin sovellettaisiin maksutasemekanismia, kun taas
euroalueen jäsenvaltioihin sovellettaisiin Euroopan vakausmekanismia.

On kuitenkin edelleen mahdollista, että jotkin euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot liittyvät
tukitoimiin kahdenvälisten osuuksien nojalla, kuten nyt jo tapahtuu, Irlannin tapauksessa
Yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin ja Tanskan osalta.

Haluaisin kommentoida keskustelua eurobondeista. Muistakaamme, että viime toukokuun
9. päivänä – Schumanin päivänä – laadittiin rahoituksen suojatoimet ja seuraavana yönä
komissio teki ehdotuksen Euroopan rahoitusvakausmekanismista, yhteisön välineestä,
joka itse asiassa hyväksyttiin 60 miljardiin euroon asti unionin talousarvion lainatakuiden
perusteella omia varoja koskevan päätöksen nojalla.

Unionin talousarvion lisäksi ehdotimme, että tämän mekanismin olisi perustuttava
jäsenvaltioiden tarjoamiin lainatakuihin, jotka kanavoitaisiin mekanismin kautta maille,
jotka tarvitsevat rahoitustukea koko euroalueen rahoitusepävakauden takia.

Ecofin-neuvosto hylkäsi sen 9. ja 10. toukokuuta. Miksi? Koska monet jäsenvaltiot katsoivat,
että tämä ehdotus muistutti liikaa eurobondeja.

Se johti sitten ajatukseen luoda Euroopan rahoitusvakausväline, joka on hallitustenvälinen
sopimus, ja nyt käytämme sekä mekanismia että välinettä Irlannin tapauksessa.

Vaikka eurobondeja koskeva kysymys siis varmasti on erittäin tärkeä asia, meidän on myös
otettava huomioon, että neuvosto torjui kyseisen ehdotuksen äskettäin toukokuun
keskusteluissa Euroopan rahoitusvakausmekanismista.

Lopuksi haluaisin korostaa, että tuleva Euroopan vakausmekanismi on osa kattavaa
vastausta kriisin rajoittamiseksi ja EU:n talouden vakauttamiseksi, ja EVM täydentää uusia
vahvistetun talouden hallinnan puitteita, joissa keskitytään ennen kaikkea ennaltaehkäisyyn
ja joilla vähennetään huomattavasti mahdollisuutta kriisin puhkeamiseen tulevaisuudessa.

Se on koko talouden hallinnan uuden järjestelmän olennainen päämäärä, ja olen hyvin
kiitollinen tuestanne komission tätä koskevalle ehdotukselle.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, ensimmäisen kierroksen puhujien
kuuntelemisen perusteella olisi saanut ajatuksen siitä, kuka on vastuussa luottamuskriisistä,
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ja on totta, että se tästä on nyt tullut. Ensiksi se oli komissio, toiseksi keinottelijat ja
kolmanneksi neuvosto ja erityisesti liittokansleri Merkel. Se kaikki on sangen yksinkertaista:

Onneksi joku pani merkille – se oli Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien
ryhmän puheenjohtaja – että euro on vakaa, ei vain ulkoisesti mutta myös sisäisesti, ja sen
inflaatioaste on matalin. Keinottelu ei voi olla ongelman syy. Euro on vakaa valuutta. Kyse
oli perussopimuksen perusehdoista ja Ecofin-neuvoston rähinöinnistä. Jokaisessa
Ecofin-kokouksessa tapahtuu uusi myllerrys.

Komission jäsen Rehn on juuri huomauttanut, että komissio on ehdottanut eurooppalaisen
mekanismin käyttöä mutta että neuvosto ei ollut valmis osallistumaan. Nyt me sanomme,
että komissio ei toiminut. En kuulu niihin, jotka palvovat jatkuvasti komissiota, mutta
komissio teki vuonna 2008 oikein laatiessaan tarkan selvityksen, kun euro oli ollut olemassa
kymmenen vuotta.

Siinä viitattiin neljään kohtaan, jotka piti ratkaista: ensinnäkin johdonmukainen EU:n
valvontamekanismi, toiseksi, johdonmukainen talouden hallinta, tai miksi tahansa sitä
halutaan nimittää, kolmanneksi johdonmukainen ulkoinen edustus ja neljänneksi
johdonmukainen kriisimekanismi. Kaikki nämä asiat ovat nyt pöydällä. Haluaisin korostaa,
että ne olivat muut, jotka eivät ottaneet niitä huomioon. Jos etsimme ihmisiä, joita voimme
syyttää, on yksi syyllinen osapuoli, jota emme saa unohtaa, ja se on jäsenvaltiot, jotka ovat
saaneet itsensä kaulaansa myöten velkoihin ja jotka eivät ole hyödyntäneet euron
käyttöönottoa pannakseen uudistuksia täytäntöön ja alentaakseen velkatasojaan vaan sen
sijaan eläneet yli varojensa.

Haluaisin myös korostaa, että kaikkien näiden jäsenvaltioiden keskuudessa toistuu yksi
aihe. Riippumatta siitä, mistä maasta on kyse, niillä kaikilla on ollut sosiaalidemokraattiset
hallitukset kauan, joillakin jopa tähän asti. Niitä ovat Portugali, Espanja, Yhdistynyt
kuningaskunta, Unkari ja Latvia. Kreikassa on tehty samoja tyhmiä asioita neljän vuoden
ajan. Tämän on tulos. Jos emme puhu avoimesti jäsenvaltioiden liian korkean velkatason
perussyystä, emme pysty ratkaisemaan ongelmia.

(Puhuja hyväksyi kysymyksen esittämisen sinisen kortin nojalla (Euroopan parlamentin työjärjestyksen
149 artiklan 8 kohta) <BRK

Puhetta johti
varapuhemies  Libor ROUČEK

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Hyvä Werner Langen, voitte istua jälleen alas. Puhuitte
hyvin kaunopuheisesti ja sanoitte sananne. Minulla on teille yksi kysymys. Irlanti ei
tietääkseni ole Etelä-Euroopan maa. Se on Pohjois-Eurooppaa. Irlannilla on valtavat velat.
Voitteko selittää meille, mistä Irlannin velat tulevat? Olisitteko niin ystävällinen ja kertoisitte
meille, mikä puolue on ollut Irlannin hallituksessa 30 viime vuotta?

Werner Langen (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, vastaan mielelläni tuohon kysymykseen.
Irlannin hallitus teki virheen taatessaan lainoja vaatimatta pankkisektorin uudistusta. Se
oli vastuutonta, ja siksi sen talousarvion vaje on nyt 32 prosenttia. Tiedämme sen. Teidän
ei pitäisi kuitenkaan sekoittaa muiden valtioiden ongelmia Irlannin ongelmiin. Irlanti on
täysin eri asia, koska siinä on kyse pankkikriisin toisesta asteesta eikä rakenteellisesta
ongelmasta, kuten muissa maissa. Hyvä Martin Schulz, te tiedätte sen yhtä hyvin kuin
minäkin. Älkää yrittäkö kääntää huomiotamme muualle.
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(Puhuja hyväksyi kysymyksen esittämisen sinisen kortin nojalla (Euroopan parlamentin työjärjestyksen
149 artiklan 8 kohta)

Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, erehtyminen on inhimillistä.
Erehtymisen jatkaminen on pirullista. Tiedättekö, kuka oli se Kreikan pääministeri, jonka
hallituksen aikana kerääntyivät kaikki nuo liialliset velat, jotka aiheuttivat Kreikan kriisin.
Se ei varmasti ollut Georgios Papandreou. Muistatteko, mihin poliittiseen ryhmään kyseinen
pääministeri kuului? Se oli Kostas Karamanlis.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, neljä vuotta kestäneen Karamanlisin
hallituksen jälkeen … (Hälinää). Ei, Kreikan rakenteelliset ongelmat ovat peräisin sitä
aiemmalta ajalta. Vuonna 2000 tämä parlamentti keskusteli, pitäisikö Kreikan liittyä
euroalueeseen. Sosiaalidemokraatit, Saksan hallitus, oli kehottanut siihen. Teidän avullanne
parlamentissa oli kahden kolmasosan enemmistö Kreikan euroalueeseen liittymisen
puolesta. Se on totta, ja sillä ei ole mitään tekemistä nationalismin kanssa.

Haluaisin vastata Martin Schulzin kysymykseen veloista Saksassa ja Espanjassa. Espanjan
valtionvelan taso on tietysti alhaisempi kuin Saksan. Espanjan ei tarvinnut rahoittaa
yhdistymisprosessia. Zapateron hallituksella on Espanjassa kuitenkin muita ongelmia. Se
on päästänyt maahan kuusi miljoonaa ihmistä ja antanut heistä kahdelle miljoonalle
Espanjan kansalaisuuden, ja nyt työttömyys huitelee yli 20 prosentissa. Se on rakenteellinen
ongelma ja sen on aiheuttanut yksi ihminen: pääministeri Zapatero.

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, neuvostossa ja komissiossa on monia,
jotka uskovat, että voimme menestyä maailmantaloudessa vain, jos heikennämme
työntekijöiden oikeuksia, työehtosopimusjärjestelmiämme ja eläkkeitämme. Toisin sanoen
meille sanotaan, että meidän on heikennettävä yhteiskuntamalliamme. Julkinen talous on
järjestettävä uudelleen niin, että siinä keskitytään vain julkisen velan alentamiseen
mielivaltaiseen 60 prosenttiin BKT:stä, ja vajeista on käytännössä päästävä eroon.

Se on sama neuvosto, joka, jos muistan oikein, sopi Eurooppa 2020 -strategiasta, mutta
se ei näytä välittävän siitä, mistä tuon strategian toteuttamiseen saadaan rahat. Jos meidän
on leikattava valtion velkaamme huomattavasti vuosi vuodelta, jos meidän on vältettävä
yhden prosentin ylittäviä vajeita, kuten komissio ehdottaa, ja jos meidän on tehtävä kaikki
tämä, kun kasvu on heikkoa ja työttömyys suurta, miten on mahdollista toteuttaa
2020-strategia?

Tämä kustannuskilpailukyvyn ja äärimmäisten julkisen talouden säästöjen talousstrategia
menee väärään suuntaan ja saa EU:n laskevalle uralle sen historian ratkaisevana hetkenä.
Puheenjohtaja Barroso ei ole nyt täällä, mutta mielestäni hänen on kerrottava neuvostolle,
että sen on määriteltävä poliittinen ohjelma uudelleen ainakin kolmella alalla.

Ensinnäkin meidän on täydennettävä talous- ja rahaliittoa luomalla EU:n vakausvirasto
yhteisille eurobondeille, ja olen iloinen, että puheenjohtaja Barroso ei tyrmännyt tänään
ajatusta eurobondeista. Sillä lopetetaan keinottelijoiden hyökkäykset, saadaan markkinoille
maksuvalmiutta valtionvelkaa varten ja leikataan euroalueen yleisiä velkakustannuksia.

Toiseksi, meidän on tasapainotettava uudelleen ehdotettu talouden hallintaa koskeva
lainsäädäntö. Olemme samaa mieltä siitä, että julkisen talouden kurinalaisuus edellyttää
tehokkaita sääntöjä ja tehokasta täytäntöönpanoa, mutta meidän on myös mukautettava
se Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden asianmukaiseen täytäntöönpanoon kaikissa
maissa, ja sen pitää näkyä lainsäädännössä.

15Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



Lopuksi, tarvitaan uusia julkisen rahoituksen lähteitä. Kriisi on pyyhkinyt pois vuosien
julkisen talouden elvytyksen. Rahaliikenteen vero on erittäin myöhässä, ja on
skandaalimaista, että neuvosto näyttää olevan jähmettynyt ajovaloihin eikä se pysty
tekemään päätöksiä kyseisestä verosta. Näitä uudistuksia tarvitaan nopeasti.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, parlamenttien historiassa valtaa on
harvoin annettu niille. Kun parlamenteille on tarjottu enemmän valtaa, ne yleensä ottavat
sen. Tämän aamun keskustelu saa minut ajattelemaan, että me – taloushallintopaketin
esittelijät – olemme oikeassa edetessämme ehdotettua pidemmälle, koska, arvoisa komission
jäsen, komissio itse asiassa sanoo meille, että "me yritimme mutta emme onnistuneet".
Neuvosto puolestaan sanoo meille, että "emme halua edetä yhtään pidemmälle". Onneksi
on kuitenkin parlamentti. Lisäksi, juuri neuvosto halusi lisätä parlamentin oikeuksia, joten
parlamentti ei käytä valtaansa epäasianmukaisesti. Me molemmat olemme Lissabonin
sopimuksen nojalla lainsäätäjiä.

Minulla on siis yksinkertaisesti kunnia ilmoittaa, että mietintö, jonka tänä aamuna esittelen,
kattaa myös eurobondit, koska keskustelu on käytävä täällä, täysistunnossa. En hyväksy
sitä, että, puheenjohtaja Barroso sanoo meille, "voi voi, se kaikki on hyvin monimutkaista,
olemme neuvostossa jo tehneet paljon tyhmyyksiä, joten nyt teidän on vaiettava". Me
aiomme tehdä juuri päinvastoin. Aiomme puhua siitä demokratian nojalla.

Toiseksi, on myös ajatus Euroopan valuuttarahastosta, koska itse asiassa kaikki nämä
ratkaisut, jotka, kuten Martin Schulz sanoi, ovat väliaikaisia ratkaisuja, eivät välttämättä
ole sitä, mitä kansalaisemme odottavat. Voidaan katsoa junien kulkevan tai voidaan tehdä
töitä. Tämä parlamentti aikoo yrittää tehdä töitä. Meillä ei ole suunnitelmaa, emme väitä
tietävämme absoluuttista totuutta, mutta minun mielestäni ei voida mitenkään hyväksyä
sitä, että keskustelua käydään Financial Times- tai Zeit-lehdessä eikä Euroopan parlamentissa.
Teemme siis työmme.

(Suosionosoituksia)

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin myönteisesti
Martin Schulzin esittämään vetoomukseen, että yritämme palauttaa kansalaistemme
luottamuksen, ja se tarkoittaa totuuden kertomista eikä yliyksinkertaistuksiin turvautumista.

Ensimmäinen yliyksinkertaistus on sen sanominen, että eurobondeilla vastuu otetaan pois
jäsenvaltioilta. Se on ilmiselvä valhe, koska kukaan ei ole ikinä pyytänyt, että jäsenvaltiot
yhdistävät velkansa sataprosenttisesti. Eurobondeja koskevan järjestelmän nojalla
jäsenvaltioiden on joka tapauksessa edelleen mentävä suoraan markkinoille joidenkin
velkojensa takia, ja siellä niiden allekirjoituksen laatu voidaan arvioida, ja se näkyy niiden
maksamissa koroissa. Se on yliyksinkertaistusta, jota meidän on vältettävä.

Toinen yliyksinkertaistus on sanoa: "vapautamme vastuusta nämä kreikkalaiset, nämä
vastuuttomat irlantilaiset". Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että se, mitä teemme, on, että
lainaamme rahaa, ja lainaamme rahaa lainaajille erityisen suotuisilla koroilla. Teemme
hyvää liiketoimintaa tämän taustalla. Vaihtoehtoja on siis kaksi: joko me katsomme, että
lainojemme ansiosta Kreikka ja Irlanti eivät enää ole riski ja että meidän pitäisi lainata niille
nollariskiä tai ainakin erittäin rajoittunutta riskiä vastaavalla korolla, tai että on olemassa
riski niiden maksukyvyttömyydestä. Paise on siis puhkaistava, nämä velat on järjestettävä
uudelleen, ja meidän on lopetettava epävarmuus.

Haluaisin päättää puheenvuoroni muutamaan sanaan saksalaisille ystävillemme, erityisesti
CDU-puolueesta. Hyvä Werner Langen, te puhuitte yhdistymisestä ja olette oikeassa. Kun
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Saksat yhdistyivät, koko Saksan markan alue, johon Belgia kuului ja jolle Ranska oli, lopussa,
hyvin lojaali, maksoi siitä hyvien korkeiden korkojen muodossa. Niin oli oikein. Se oli
oikein sekä historiallisesti, koska Saksan yhdistyminen merkitsi tuntemamme Euroopan
yhdistymistä, ja taloudellisesti, koska loppujen lopuksi kaikki hyötyivät sen aikaansaamasta
nopeammasta kasvusta.

Nyt sanon siis CDU:lle: "pitäkää tämä mielessä", ja pyydämme Saksaa tekemään saman.

(Suosionosoituksia)

Martin Callanan (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, on jotenkin ironisen asianmukaista,
että Eurooppa-neuvoston pitäisi keskustella pysyvästä kriisimekanismista, kun euro
todellakin näyttää tällä hetkellä horjuvan kriisistä kriisiin. Vaikka monet meistä
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat aina ajatelleet, että euro oli historiallinen virhe, sekä
omalle maallemme että koko Euroopalle, emme tietenkään ole tyytyväisiä tähän tilanteeseen.
Haluamme, että se ratkaistaan EU:n tasolla palaamalla päättäväisesti julkisen talouden
kurinalaisuuteen koko unionissa.

Sitä ei ratkaista lainaamalla lisää EU:n tasolla tai paikallisella tasolla. Tehkäämme kuitenkin
selväksi, kuka on vastuussa tästä euron tilanteesta. Jokaisen euroalueen jäsenvaltion tehtävä
on täyttää sitoumuksensa tuolle alueelle, ja muiden osallistuvien valtioiden tehtävä on
varmistaa, että ne tekevät niin. Se on yksi keskeisistä syistä, miksi euroalueen ministereillä
on erillinen kokous. Suoraan sanottuna euroalueen vakaa hallinto on ensisijaisesti
euroalueen jäsenten vastuulla. Me muut voimme tarjota poliittista tukea mutta ei enempää.
Ei ole mitenkään perusteltua määrätä enemmän rasituksia tai seuraamuksia niille
jäsenvaltioille, jotka päättivät olla tekemättä virhettä ja edes liittyä euroalueeseen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, täsmälleen
vuosi sitten Kreikan talous alkoi horjua, ja Kreikka joutui mukaan tuhoisaan
yhteisymmärryspöytäkirjaan ja tukimekanismiin. Vuosi siitä, hyvä Werner Langen, ja maa
on vararikon partaalla: ensinnäkin yhteiskunnallisen vararikon, koska työttömyysasteen
odotetaan nousevan tänä vuonna 15 prosenttiin, ja vasta eilen hallitus antoi lakiehdotuksen
työehtosopimusten poistamisesta, ja tänään koko maa lakkoilee, ja toiseksi taloudellisen
vararikon, ja tällä kertaa vajetta ja velkaa eivät ole lisänneet Pasokin ja Uuden Demokratian
"valehtelevat kreikkalaiset" vaan niitä ovat lisänneet komission alkemistit, jotka käyttävät
Eurostatin tilastoja haluamallaan tavalla voidakseen lisätä heikkojen velkoja ja
vähentääkseen vahvojen velkoja.

Jos siis hyväksytään samanlainen mekanismi kuin Kreikassa käytössä oleva, joudumme
varmasti vararikkoon. Jos neuvosto valmistelee sellaista mekanismia, se syöksee maat
taantumaan, saa aikaan työttömyyttä ja suosii pankkeja ja suuryrityksiä. Minä vain mietin:
onko tämä se eurooppalainen näkemys, josta puheenjohtaja Barroso, joka ei ole täällä
antamassa selitystä, puhui alussa.

Timo Soini (EFD). -    (FI) Arvoisa puhemies, mielestäni jokainen maa on vastuussa omasta
taloudestaan, eli ne eivät vastaa toistensa veloista. Tämä sisältyy myös perussopimuksen
125 artiklaan. Silloin kun sopii, niin sopimusta noudatetaan, mutta silloin kun ei sovi, niin
ei noudateta. Tämä on kansanäänestyksessä nähty: Ranska sanoo ei, Hollanti sanoo ei,
Irlanti sanoo ei. Kaksi hoidettiin parlamentin kautta ja yksi uudessa kansanäänestyksessä.
Nämä artiklat taipuvat aivan tuulen mukaan

Suomen hallitus on asettanut suomalaisille veronmaksajille tällaiset kohtuuttomat
takausvastuut, jotka lankeavat maksettavaksemme. Emme me ymmärrä sitä, että
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suomalainen työläinen ja pienyrittäjä tekee otsa hiessä töitä maksaakseen pelureiden ja
valehtelijoiden velkoja. Se ei kerta kaikkiaan ole oikein.

Kun Neuvostoliitossa oli ongelmia, niin vaadittiin lisää sosialismia. Väki kokoontui
Moskovaan, lisää sosialismia. Kun Euroopassa on ongelmia, väki kokoontuu Brysseliin,
lisää integraatiota, lisää integraatiota. Lopputulos tulee lopulta olemaan aivan sama. Ei
tämä tule toimimaan.

Terveet yhteiskunnat rakentuvat alhaalta ylöspäin, kansanvalta alhaalta ylöspäin – ei
norsunluutornista ylhäältä alaspäin. Näin päin se menee. Euroopan yhteinen talouspolitiikka
ei tule toimimaan. Eurooppa voi toimia talous- ja vapaakauppa-alueena, jollaiseksi se on
palautettava

Pari sanaa vielä eurobondeista. Kävin Helsingin Mellunmäessä puhumassa eurobondeista
ja kun sanoin, mitä ne ovat, niin naiset ottivat tiukemmin kiinni käsilaukuistaan ja miehet
sanoivat: "onkohan minulla vielä lompakko tallella". Tämä ei tule toimimaan.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, olemme juuri kuulleet järkyttäviä
syytöksiä Saksaa vastaan. Se muistuttaa pahaenteisesti 1920-luvun lopusta.

Innokkaana EU:n kannattajana ja itsepäisenä euron tukijana haluaisin kysyä teiltä: ettekö
ole huomanneet, että olette ajamassa Euroopan unionia, tätä loistavaa rauhan ja taloudellisen
vaurauden hanketta, alas? Daniel Cohn-Bendit sanoi aivan oikein, että reagoimme aina
liian myöhään ja aina takautuvasti. Nyt meidän on katsottava tulevaisuuteen. Ettekö ole
huomanneet, mitä ulkopuolella tapahtuu? Ihmisiä ei enää kiinnosta sosialistien ja
konservatiivien välinen nahistelu, ei kotimaassani eikä täällä Euroopan parlamentissa.
Heitä kiinnostavat ratkaisut ja se, ovatko heidän rahansa edelleen turvassa. Meidän on
sanottava rehellisesti, että asia ei enää ole niin.

Meidän on edettävä seuraavaan vaiheeseen ja myönnettävä, että tarvitsemme rohkeutta
velkojemme poistamiseen, meidän on lopultakin pantava pankit maksamaan, vaikka se
vaikuttaa henkivakuutuksiimme, ja meidän on luotava uusi eurooppalainen poliittinen
hanke, jota ei rasiteta Lissabonin sopimuksen ongelmilla.

Olemme joutuneet ansaan. Jos muutamme tätä artiklaa, huomaamme, että Irlanti äänestää
kansanäänestyksessä ei. Voimme odottaa saman tapahtuvan minun kotimaassani. Meillä
on lisäksi valtava ongelma Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hyvät kollegat, teidän on
herättävä siihen, mitä tapahtuu.

Corien Wortmann-Kool (PPE). -    (NL) Arvoisa puhemies, emme saisi tänä kriisiaikana
menettää näkyvistämme sitä tosiasiaa, että kymmenen viime vuoden ajan euro on tuonut
meille paljon vaurautta ja vakautta sekä monia työpaikkoja. Euroa kannattaa siksi puolustaa
tehokkaasti. Se edellyttää kuitenkin päättäväistä EU:n huippukokousta ja yhtenäisyyden
osalta paljon aiempaa enemmän. Yhtenäisyyttä on epätoivoisen vähän, sekä pysyvän
kriisimekanismin osalta että vakaan talouden hallinnan osalta.

Tässä keskustelussa, arvoisa puhemies, "eurobondit" näyttää olevan taianomainen sana,
aivan kuin niillä saataisiin velkaongelma katoamaan kuin lumi auringonpaisteessa. Niiden,
jotka tässä parlamentissa vaativat eurobondeja, pitäisi kuitenkin myös olla tietoisia siitä,
että ne sisältävät huomattavia velvoitteita ja ankaran talousarvion kurinalaisuuden, joka
menee paljon pidemmälle kuin käsiteltävänämme nyt olevat vakaus- ja kasvusopimuksen
vahvistamista koskevat ehdotukset.
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Puheenjohtaja Trichet sanoi "talousunioni". Oletteko te, jotka täällä parlamentissa vaativat
eurobondeja, valmiita siihen? Minulla on siitä epäilykseni.

Arvoisa puhemies, meidän on pantava energiamme nyt käsiteltävinämme oleviin
ehdotuksiin voidaksemme vahvistaa perustuksia euron puitteissa. Se on kiireellistä, ja me
täällä parlamentissa työskentelemme lujasti saadaksemme sen aikaan. Tarvitsemme myös
aiempaa enemmän sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa vakaus- ja kasvusopimuksen
ennaltaehkäisevässä osiossa, koska ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Meidän on
myös varmistettava suurempi yhteisvastuun taso jäsenvaltioiden kesken, ei vain hyötyjen
osalta vaan myös niiden velvoitteiden ja sitoumusten osalta, jotka johtuvat vakaus- ja
kasvusopimuksesta.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa on aina
kriittisissä tilanteissa löytänyt tien ulos kriisistä. Ei siksi, että eri etuja käytetään toisiaan
vastaan vaan siksi, että olemme yhdistäneet etumme, minkä ansiosta olemme voineet
käydä uusille urille.

Olisin halunnut kysyä puheenjohtaja Barrosolta kysymyksen, mutta valitettavasti hän ei
ole enää täällä. Pian tietysti järjestetään merkittäviä lehdistötilaisuuksia siitä, miten voimme
pelastaa EU:n käyttämällä pienintä yhteistä nimittäjää, mutta ehkä komission jäsen Rehn
voi välittää kysymykseni eteenpäin. En ymmärrä, miksi emme valitse seuraavaa tietä.
Eurobondit ovat järkevä ratkaisu. Martin Schulz on sanonut sen ryhmämme puolesta, ja
Saksassa, jossa tämä on kriittinen aihe, minun puolueeni sanoo saman. Erityisesti Saksan
hallituksella on varauksia, ja myös muissa vähemmän korkoa maksavissa maissa on
varauksia. Miksi emme etene niin kuin pitää? Sanomme, että nämä ongelmat voidaan
ratkaista. Suunnittelemme nyt eurobondien liikkeeseenlaskua, mutta olemme kokoamassa
järkevää pakettia. Mitä tarvitaan, jotta EU toimii? Miten voimme saada rahaa kirstuihin?
Miten voimme saada aikaan enemmän verotuspotentiaalia järkevän ja pitkän aikavälin
talouden puolesta? Olemme laskemassa liikkeeseen eurobondeja ja yhdistämme tämän
liikkeeseenlaskun rahaliikenteen veron käyttöönottoon Euroopan unionissa. Tämä paketti
voisi saada aikaan kaikkia hyödyttävän tilanteen, josta olisi kaikille etua. Kysykää EU:n
huippukokouksessa liittokansleri Merkeliltä, onko hän valmis tekemään tämän. Miksi se
ei ole mahdollista? Miksi komissio ei tee tällaista ehdotusta? Se auttaisi kaikkia, ja sen avulla
olisi mahdollista luoda uusi EU:n hanke kriisistä selviämiseksi. Odotan, että komissio tekee
tämän ehdotuksen.

Ette saa enää yrittää puhua itseänne siitä eroon. Teidän on aika toimia EU:n kansalaisten
etujen puolesta ja jäsenvaltioiden etujen puolesta, jotta voimme päästä takaisin järkevälle
kasvun tielle. Kohtalomme on käsissänne, mutta teillä on oltava rohkeutta tehdä tämä
aloite nyt.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Arvoisa puhemies, mielestäni viime vuosi on osoittanut,
että yhteisvaluutta edellyttää selkeitä ja yhteisiä perussääntöjä, ja on selvää, että meillä ei
tällä hetkellä ole sellaisia sääntöjä. On myös selvää, että euroalue kärsii ehdottomasta
uskottavuuden puutteesta sekä ihmisten että rahoitusmarkkinoiden silmissä. En ole samaa
mieltä Udo Bullmanin kanssa. Katson pikemminkin, että komissio on tehnyt hyvää työtä
ja esittänyt kunnianhimoisia ehdotuksia. Edessämme tällä hetkellä olevien haasteiden
osalta katson, että ongelma ei ole komissiossa vaan neuvostossa. Neuvostolla on tietenkin
muutaman seuraavan päivän aikana sangen vaikea kokous.

Haluaisin sanoa, miten tyytyväinen olen, että komissio on nyt myös esittänyt ehdotuksen,
jonka avulla voimme tulevaisuudessa korjata kokonaistalouden epätasapainon. Tähän
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mennessä olemme keskittyneet ainoastaan valtioiden talouteen ja vajeeseen ja se on täysin
epäasianmukaista, kuten Irlannin esimerkki selkeästi osoittaa.

Vähemmän tyytyväinen olen tapaan, jolla neuvosto toimii, mistä on esimerkkinä presidentti
Sarkozyn ja liittokansleri Merkelin lehmänkaupat, joiden tarkoituksena on tehdä komission
vakaista ehdotuksista vähemmän velvoittavia, mikä tarkoittaa, että ehdotus ei johda
parannuksiin. Meidän pitäisi muistaa, mitä tapahtui vuonna 2005, kun vakaus- ja
kasvusopimus vesitettiin. Kyseessä olivat samat maat, jotka silloin loivat tilanteen, joka
saattoi pitkällä aikavälillä johtaa siihen, mitä nyt tapahtui Kreikassa. Toivon, että neuvosto
ryhdistäytyy ja ymmärtää, minkälaisen päätöksen tarvitsemme – muuten emme selviä
tästä tilanteesta.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (DE) Arvoisa puhemies, flaamilainen poliitikko Bart De Wever,
sanoi Der Spiegel -lehden haastattelussa, että Belgiasta on tullut tulonsiirtoyhteiskunta.
Juuri se on Belgian ongelman ydin eikä kielikysymys. Yhteisvastuusta on tullut
yksisuuntainen katu.

EU:lle on käymässä samoin. Olemme muuttumasta palveluyhteiskunnasta
tulonsiirtoyhteiskunnaksi, ja euro on yksi keino sen aikaansaamiseen. Se aukaisee tien
halpaan rahaan monissa valtioissa. Kuten EU:n neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy on
sanonut, siitä on tullut nukahtamispilleri. Se heikentää eri maiden kilpailukykyvalmiuksia.
Nyt monet eurooppalaiset poliitikot kehottavat ottamaan toisen nukahtamispillerin.
Eurobondit. Sillä vain laajennetaan kuilua. Jos jatkamme tällä hetkellä, muutaman vuoden
kuluessa EU on samassa tilanteessa kuin Belgia on nyt: tulonsiirtoyhteiskunta, jonka
poliittiset perustat horjuvat.

Aion jouluna lukea Saksan teollisuusliiton entisen puheenjohtajan Hans-Olaf Henkelin
kirjan "Rettet unser Geld". Ehkä teidän pitäisi tehdä samoin, jotta voitte saada selville, mitä
ihmiset Saksassa ajattelevat.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, New York Times -lehden
paljastusten jälkeen Yhdysvalloissa ovat meneillään tutkimukset sellaisen yhdeksän pankin
– joista yksi on eurooppalainen – salaisesta kerhosta, joiden johtajat tapaavat joka
keskiviikko sopiakseen johdannaisia koskevista toimista. Kriisivaliokunta ei tiennyt siitä
mitään, ja EU on vain sivustakatsoja.

Yhdysvaltain keskuspankin piti tehdä selvitys pankkien tukemiseen käytetystä 13 biljoonasta
Yhdysvaltain dollarista. Voisitteko kertoa meille, mitä Fed pyysi eurooppalaisten pankkien
pelastuspaketeista? Eikö juuri pankkien – eikä valtioiden talousarvioiden – kriittinen tilanne
edellytä, että EU:n pelastusrahaston määrä kaksinkertaistetaan ja että valmistaudutaan
2 000 miljardin tukeen?

Mikä estää meitä kehottamasta Euroopan keskuspankkia kertomaan avoimesti ja
yksityiskohtaisesti toimistaan, kuten Yhdysvalloissa tehtiin sen keskuspankin osalta? Siten
hälvennettäisiin epäilyt siitä, että se toimi ja toimii edelleen mielivaltaisesti eikä Euroopan
unionin jäsenvaltioiden kansalaisten ja veronmaksajien yhteisten etujen mukaisesti.

Miksi ihmeessä koskaan ei ole keskusteltu sellaisten toimenpiteiden hyväksymisestä, joilla
erotetaan aidosti ja tehokkaasti kaupalliset pankit keinottelevista pankeista, kuten
Glass-Steagall -laissa?

(Puhemies keskeytti puhujan)
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Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me olemme kaikki samaa
mieltä siitä, että on luotava väline, jonka avulla on mahdollista puuttua kriisiin. Tämä väline
on liitettävä ehdottomasti jäsenvaltioiden ankaraan ja huolelliseen talousarviopolitiikkaan.
Toivon tämän tarkoittavan, että tällaisia näinä kuukausina kokemiamme kriisejä ei toisteta.

Tämän päivän keskustelu liittyy tämän välineen parhaaseen rahoitustapaan. Kuten me
kaikki tiedämme, joissakin maissa tästä kriisistä oli pääosin vastuussa yksityinen sektori,
ja sellaisissa tapauksissa on oikein, että sen pitäisi kantaa osa vastuusta, vaikka niiden osuus
olisi arvioitava tapauskohtaisesti.

Katson kuitenkin, että meidän on löydettävä uusia ja innovatiivisia tapoja rahoittaa
kriisintorjuntavälinettä. Yksi esimerkki voisi olla eurobondit, jotka ovat joidenkin mielestä
uusi rasitus kansallisille talousarvioille. Niin ei kuitenkaan ole. Päinvastoin, laskemalla
eurobondeja liikkeeseen kriisintorjuntavälinettä voitaisiin rahoittaa markkinoiden avulla,
hyödyntämällä ulkomaista pääomaa ja investointia suunnittelevia ihmisiä.

Mekanismi, joka perustuu pelkästään suhteellisiin osuuksiin, jotka on saatu yksinkertaisesti
osoittamalla varauksia, johtaisi suuriin rasituksiin jäsenvaltioiille, joiden pitäisi löytää
resursseja ja pääomaa vakuudeksi, josta ei kuitenkaan koituisi voittoa tai saatavia.
Nykytilanteessa, jossa jäsenvaltioita pyydetään panemaan täytäntöön ankaraa
talousarviopolitiikkaa vajeiden ja velkojen vähentämiseksi sekä maksamaan osuuksia
kriisintorjuntarahastoon osallistumiseksi, on todellinen kaatumisvaara.

EU:n taloutta ei voida elvyttää, ellemme samaan aikaan hyödynnä euron vahvuutta
kansainvälisillä markkinoilla ja siitä johtuvaa luottoluokituksen parantumista sen
tervehdyttämiseksi.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olette saanut
tältä parlamentilta erittäin selkeän viestin, komissiolle osoitetun pyynnön toimia, puuttua
asiaan. Komissiota pyydetään olemaan jäämättä pelkäksi valtioiden välisen mahdollisen
vähimmäissopimuksen kumileimasimeksi, mikä on sama kuin sanoa, että komissio ei saa
enää rajoittua vahvimpien tahtoon. Komission on kannettava vastuunsa ja velvoitteensa
antaa aloite.

Valitettavasti minun on sanottava, että seuraavasta huippukokouksesta odottamamme
päätelmät eivät tuota ratkaisua ennen kaikkea siksi, että kaikkien jäsenvaltioiden on
hyväksyttävä yksimielisesti ennakoitu puuttumismekanismi, ja tarvitsemme eurooppalaista
ulottuvuutta emmekä niinkään ulottuvuutta, joka mahdollistaa kaikenlaiset vääristymät
ja joidenkin maiden vallan toisten osalta. Toisaalta, perussopimuksen tarkistaminen tässä
vaiheessa avaa Pandoran lippaan, ja joka tapauksessa olisin halunnut vastauksen yhteen
kysymykseen: voidaanko uudella mekanismilla ostaa valtion velkakirjoja?

Arvoisa komission jäsen, tarvitaan perusteellista katsausta, ja komissio ei voi jättää nykyistä
keskustelua eurobondeista huomiotta ja olla tarjoamatta vastausta aloitteisiin, joita eri
toimijat sillä välin esittävät, eli Jean-Claude Juncker, Mário Monti, jotkin tämän parlamentin
osat ja ajatushautomot. Komission on annettava ehdotus, ja sen on pystyttävä puolustamaan
sitä.

Lopuksi, viimeinen huomio: euroalueella ei ole yleistä ongelmaa – no, kyllä sillä on yleinen
ongelma, mutta siinä on kyse sen riittämättömästä kasvusta eikä niinkään sen sisäisestä
epätasaisesta kasvusta. Missä ovat keinot, joiden on oltava talouden hallinnan ja
seuraamusten ohella käytössä, jotta 2020-strategiaa voidaan edistää tehokkaasti ja saada
se kukoistamaan?

21Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



Wolf Klinz (ALDE).   − (DE) Arvoisa puhemies, Martin Schulz on oikeassa. Olemme
keskellä valtavaa luottamuskriisiä, ja neuvoston jäsenet vetävät kansalaisia höplästä. Ne
kertovat heille, että kaikki on hallinnassa, että meidän on vain tehtävä pieniä muutoksia
perussopimukseen ottamalla käyttöön pysyvä vakausmekanismi ja sitten ongelma on
ratkaistu. Tilanne ei itse asiassa ole hallinnassa. Jäsenvaltiot pikemminkin reagoivat kuin
todella ryhtyvät toimiin. Ne yrittävät epätoivoisesti sammuttaa tulipaloa, mutta eivät saa
sitä sammumaan. Markkinoilla kysytään: Kuka itse asiassa on johdossa EU:ssa ja
euroalueella?

EU on päässyt käännekohtaan. Jos emme nyt valitse oikeaa tietä, emme pysty enää edes
säilyttämään vallitsevaa tilaa. Sen sijaan otamme askelen taaksepäin. Meidän on edettävä
edelleen kohti integraatiota. Tarvitsemme enemmän Eurooppaa. Meidän on saatettava
sisämarkkinat loppuun, myös palveluala. Rahaliiton oheen tarvitsemme talous-, talousarvio-
ja veroliiton. Tarvitsemme myös vahvan komission, jolla on oikeus ja valta valvoa ja johtajaa
tätä talousliittoa ja määrätä automaattisesti seuraamuksia, kun se on perusteltua. Jos
etenemme kohti integraation syventämistä, sitten voimme puhua eurobondien
käyttöönotosta. Sitten olemme laatineet niille perustat. Kaiken tämän aikana meidän on
kuitenkin varmistettava, että meillä on tarvitsemamme pitkän aikavälin investointirahoitus
riippumatta kaikista oikeutetuista säästötoimenpiteistä, jotta Euroopan unionin
kilpailukykyvalmiudet voidaan taata keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Meidän on lopultakin kerrottava kansalaisille totuus. Tarvitaan ratkaisuja ilman
silmälappuja, meidän on keskusteltava asioista ottamatta ideologioita esiin, emmekä enää
saa yrittää vain selviytyä jotenkuten. Tarvitsemme pitkän aikavälin toimintaa emmekä
lyhyen aikavälin reaktioita.

Puhetta johti
varapuhemies  Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, aloitetaan hyvillä uutisilla. Kyllä, EU:n
laajemman talouden osien jonkinlaisesta elpymisestä on merkkejä. Sitä kuitenkin uhkaa
pitkittynyt epävarmuus, joka uhkaa ehdyttää rahoituksen ja jarruttaa investointeja.
Euroalueen talouden vahvuus on kaikkien etujen mukaista EU:ssa, myös Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.

Vakaa ja avoin taloussuunnittelu valtioiden tuhlailevan kulutuksen ja kestämättömien
velkatasojen valvomiseksi on olennainen osa sitä kaikissa 27 maassa. Euroalueen maat
ovat ymmärtäneet, että pysyvää kriisinratkaisua tarvitaan, mutta kysymyksiä on monia,
ja joitakin niistä käsitellään tässä parlamentin päätöslauselmassa.

Ensinnäkin, miten yksityisen sektorin pitäisi osallistua? Suhtaudun myönteisesti
ehdotukseen, että noudatetaan IMF:n ennakkotapausta julkisten varojen suojelemisesta
etuoikeutetun velkojan aseman nojalla. Toiseksi, mistä perussopimuksen muutoksista
puhutaan? Tätä kysymystä on selkeytettävä.

Ja lopuksi, pysyvää kriisimekanismia on kuvailtu välineeksi, jolla vahvistetaan euroaluetta.
Niille maille, jotka haluavat liittyä euroalueeseen, olisi annettava mahdollisuus osallistua,
mutta niitä meistä, jotka ovat päättäneet olla liittymättä, ei pitäisi pakottaa osallistumaan.

Alain Lamassoure (PPE). -    (FR) Arvoisa puhemies, rahoitusmarkkinoiden kanssa yhtä
paljon EU:n kansalaisia huolestuttaa epäily. Kun eurooppalaisilla on nyt yhteinen kohtalo,
pystyvätkö he kohtaamaan sen solidaarisuuden hengessä?
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Tällä hetkellä solidaarisuus ilmenee kriisin syövereissä. Se on hyvä, mutta se ei riitä.
Koettelemuksissaan yhtenäisten eurooppalaisten on myös osoitettava, että he toimivat
solidaarisesti, kun suunnitellaan tietä eteenpäin, koska jos kriisi on vaikuttanut Eurooppaan
muita maanosia pidempään, se johtuu siitä, että talouttamme oli jo heikentänyt kymmenen
vuoden veltto kasvu, vain keskimäärin yksi prosentti vuodessa. Lissabonin strategian
kymmenen vuotta olivat myös menetetty vuosikymmen.

Agenda 2020:ssa EU:n johtajat esittivät suunnitelman taloutemme elvyttämiseksi, mutta
he eivät sanoneet, miten se aiotaan rahoittaa ja miten sitä aiotaan valvoa tai mitä
kannustimia tai mahdollisia seuraamuksia siinä olisi. Siksi on koittanut aika täydentää
vakaus- ja kasvusopimusta solidaarisuussopimuksessa, kuten täällä täysistunnossa on jo
sanottu.

Sana "yhteisvastuu" esiintyy perussopimuksessa 23 kertaa: tehkäämme siitä totta. Julkisen
talouden toimien koordinointia koskeva menettely perustetaan takaamaan vakaus estämällä
vajeita. No, laajennetaan sen soveltamisalaan, koordinoidaan toinen toisiamme tulevan
rahoituksen takaamiseksi. Meidän on kulutettava vähemmän mutta paremmin, ei kunkin
meistä yksin kotona, seuraamusten pelossa, vaan kaikkien yhdessä. Jos eurooppalaiset
haluavat välttää pahimman, heidän on yhdistyttävä ollakseen valmiita parhaaseen.

Zoran Thaler (S&D). -    (SL) Arvoisa puhemies, me eurooppalaiset elämme kiinnostavan
ristiriidan kanssa. Euro on toisaalta 12-vuotisen olemassaolonsa aikana osoittautunut
vakaimmaksi maailmanvaluutaksi. Frankfurtissa sijaitsevan Euroopan keskuspankin
virallisten lukujen mukaan keskimääräinen inflaatio tänä aikana on ollut 197 prosenttia,
joka on vain kolme prosenttiyksikköä alle kahden prosentin tavoitteen. Euron arvo suhteessa
Yhdysvaltain dollariin on käytännöllisesti katsoen koko ajan ollut korkeampi kuin silloin,
kun EU:n valuutta perustettiin. Toisaalta kuitenkin olemme viime aikoina kuulleet juttuja,
joiden mukaan euro saattaisi olla jopa kaatumisvaarassa. Miten olemme saattaneet joutua
sellaiseen tilanteeseen?

Sekä vasemmiston että oikeiston populististen toimien aiheuttama irvokas ja vastuuton
käytös on saanut meidät tähän pisteeseen. Aiommeko kuitenkin valuuttamme
puolustaessamme sallia, että demokratia osoittautuu heikommaksi kuin suhteellisen
autoritaariset hallinnot? Tarvitaan vastuullista käytöstä, ja politiikassamme on vahvistettava
vastuullisen käytöksen viisi kultaista sääntöä. Hyväksykäämme ne täällä parlamentissa,
päättäkäämme, miten aiomme mitata vastuullista käytöstä ja käytöstä, joka hyödyttää
yhteistä hyvää, jota edistetään politiikalla jäsenvaltioissamme.

Rahaliikenteen veron ja eurobondien pitäisi siksi olla kulmakivi. Se on velvollisuutemme
tänään, kyseisten toimien hyväksyminen, yhteisvaluuttamme puolustamiseksi.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, nyt tarvitsemme
selkeitä sääntöjä ja kuitenkin toimimme juuri päinvastoin. Siksi aion tehdä muutaman
ehdotuksen selkeyden palauttamiseksi.

Talouspolitiikan eurooppalaisella ohjausjaksolla parlamentti haluaa keskittyä moniin
keskusteluihin, jotka ovat tällä hetkellä hajanaisia eivätkä vastaa yleistä mielipidettä.
Haluamme, että poliittiset vastaukset jäsenvaltioille seuraavan kuuden kuukauden aikana
tehtyihin suosituksiin otetaan huomioon, kun otetaan käyttöön seuraamuksia, joista
säädetään hallintoa koskevassa lainsäädäntöpaketissa.
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Ryhmäni haluaisi tehdä selväksi, että lainsäädäntöpaketissa ei ole taianomaisia ratkaisuja,
joilla selviämme kriisistä. Siinä on tunnettuja talousarvion kurinalaisuutta ja
rakenneuudistuksia koskevia keinoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Kriisimekanismin osalta, kuten sanoitte eilen, arvoisa komission jäsen, puheenjohtaja
Barroso lupasi meille täällä, että se olisi eurooppalainen mekanismi. Nyt neuvosto ehdottaa
hallitustenvälistä mekanismia. Onko se eurooppalainen – puheenjohtaja Barroson käsittein
– koska näyttää siltä, että rahasto sijoittuu EU:hun eikä Caymansaarille, vai aikooko komissio
auttaa meitä luomaan mekanismin sellaisen EU:n menettelyn nojalla, johon parlamentti
osallistuu?

Eurobondeista komissio, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja
asiantuntijat sanovat, että se on hyvä ajatus mutta se on ennenaikainen ajatus ja siksi
olemme myöhässä.

Minä ehdotan komissiolle, että aloitamme keskustelun luodaksemme sellaisen eurobondien
järjestelmä, josta annetaan järkevää rahoitusta maille, jotka toimivat oikein ja jolla
rangaistaan niitä, jotka eivät toimi, pakottamalla ne hakemaan lainaa markkinoilta koroilla,
jotka ovat todella pelottavia. Se on ainoa toteuttamiskelpoinen tapa julkisen talouden
kurinalaisuuden ja talouskasvun yhdistämiseksi.

Älkää tulko luokseni takaisin keskustelemaan siitä, onko se liian aikaista vai liian myöhäistä,
koska nyt tiedämme, että olemme aina olleet liian myöhässä. Katsotaan, voimmeko
kerrankin, sääntöjä muuttamalla, olla ajoissa.

Catherine Trautmann (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, euro on yhteinen etumme, ja
tänään ammattiliitot kertoivat parlamentille olevansa huolissaan siitä, että työntekijät
maksavat itse kriisin hinnan, koska euro on heikko, euro on hyökkäyksen kohteena, eikä
se ole kasvua edistävä ja työpaikkoja luova euro.

Siksi on olennaisen tärkeää, että teemme perussopimuksille yksinkertaisen teknisen
tarkistuksen ja että kahta kriisin paljastamaan euroalueen keskeistä puutetta käsitellään.

Ensimmäinen malli on eurobondien käyttöönotto, kuten olemme kuulleet. Sen lisäksi,
että eurobondeilla vakautetaan euron taso, niillä myös torjutaan välittömästi keinottelijoiden
hyökkäyksiä.

Toinen malli, jossa otetaan käyttöön talouden oikeudenmukaisuus ja pannaan
rahoitusmarkkinat maksamaan kriisin hinta, tarkoittaa tarkalleen rahaliikenteen veron
käyttöönottoa, jotta työntekijät eivät joudu talouden epäoikeudenmukaisuuden takia
maksamaan tämän kriisin hintaa.

Lopuksi, on perustettava Euroopan velkavirasto, jonka on voitava koota yhteen osa
jäsenvaltioiden valtion velasta.

Lopuksi haluaisin myös ilmaista tukeni Jean-Claude Junckerille ja sanoa, että vakausrahaston
kasvattaminen, jota Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn
ehdotti, on hyvä ajatus.

Varhainen puuttuminen – kuten olemme kuulleet – ajoissa oleminen ja päätös tulla vahvaksi
eikä heikoksi mahdollistaisi sen, että voimme hallinnollisen teon, joka palauttaisi
puheenjohtajamme Martin Schulzin kaipaaman luottamuksen.

(Suosionosoituksia)
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Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, ensimmäinen asia, jonka haluaisin tehdä
täällä selväksi ja jonka vahvistaminen täällä parlamentissa on tärkeää, on se, että toisin
kuin joskus lehdistä ja joidenkin eurooppalaisten johtajien lausunnoista luemme, euro
valuuttana on ollut olennainen vastauksessamme nykyiseen kriisiin. Ilman euroa olisimme
erittäin vaikeassa tilanteessa, sillä heikompien maiden valuuttoja odottaisi valtava
devalvointi ja sen seurauksena Saksan markan arvo nousisi niin, että olisi mahdotonta
Saksalle ja Euroopan talouksille. Euro olisi siksi vakauttava tekijä, ei vain euroalueen maille
vaan myös niiden maiden valuutoille, jotka eivät ole halunneet liittyä euroalueeseen.

Koska meidän on siis puolustettava tätä yhteisöä, joka on onnistunut vastaamaan
ennennäkemättömään kriisiin, ja koska näemme, mitä tapahtuu esimerkiksi dollarille ja
Yhdysvalloille tulevaisuudessa, näemme myös, että eurolla tosiaan on etunsa.

Meidän vastuullamme on nyt tehdä, tämän neuvoston puitteissa, tehdä kaikki voitavamme
puolustaaksemme euroa eli perustaa vakautusrahasto, jossa noudatetaan yhteisön
menetelmää ja jonka avulla voidaan ottaa käyttöön vastuu niiden maiden osalta, jotka ovat
heikoimmassa asemassa, ja yhteisvastuu niiden maiden osalta, jotka ovat täyttäneet
velvollisuutensa ja jotka eivät ole aina osoittaneet, ainakaan ulkoisissa julistuksissaan,
pystyvänsä omaksumaan solidaarisuutta euroalueella.

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, vuotta, joka on
loppumassa – vuotta 2010 – on useammin kuin kerran kuvattu vuodeksi, jolloin olemme
eläneet vaarallisesti. Siksi katson, että tämän keskustelun pitäisi olla hyödyllinen
korostettaessa vuoden 2010 opetuksia, jotta voimme tehdä johtopäätökset vuotta 2011
varten.

Ensimmäinen johtopäätös koskee EU:n talouden rahoitusalan kestämätöntä epätasapainoa
ja sen reaalitalouden vääristymiä.

Toinen on yhtenäisvaluutan kestämätön epätasapaino ja edelleen herkässä tilassa olevan
talous-, vero- ja talousarviopolitiikan koordinointi.

Kolmas ja tärkein johtopäätös koskee epätasapainoa kriisin nopeuden ja vastausaikojen
hitauden välillä. Taloudelliselta kannalta se tarkoittaa, että Euroopan keskuspankin on
oltava aktiivisempi vastatessaan valtion velkaan kohdistuviin keinottelijoiden hyökkäyksiin
ja että vuonna 2011 meidän on laadittava perusta Euroopan velkavirastolle, joka voi laskea
eurobondeja liikkeeseen.

Vastaavasti vakaus- ja kasvusopimuksen osalta on keskusteltava tarvittavasta verotuksesta,
pankkiverosta ja keinotteluverosta, eli lyhytaikaisten keinottelutoimien verosta, ja Euroopan
unionin omien varojen tarpeesta.

Parlamentille merkittävä keskustelu on kuitenkin keskustelu kriisiin poliittisista seurauksista,
koska Euroopan unionin tunnuslause on – korostan jälleen kerran – "moninaisuudessaan
yhtenäinen", eikä missään oloissa "koettelemuksissaan jakautunut". Parlamentin on siksi
vastustettava niitä, jotka pyrkivät leimaamaan jotkin jäsenvaltiot suhteessa toisiin ja
jakamaan EU:n yleisen mielipiteen ja saamaan eurooppalaiset toisiaan vastaan.

Parlamentti edustaa 500 miljoonaa eurooppalaista unionista, jolla on 27 jäsenvaltiota, ja
toisin kuin Orwellin maatilalla, kukaan ei ole tasa-arvoisempi kuin toiset.

Othmar Karas (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, puhumme 16. joulukuuta
järjestettävästä huippukokouksesta. Olisi hyvä, jos neuvosto voisi sanoa meille
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huippukokouksen jälkeen: Olemme tietoisia puutteista ja virheistä, tiedämme
epäonnistuneemme ja ymmärrämme perussopimuksen rajoitukset.

Itsetyytyväisyydellä ja syytöksillä syyllisyydestä, yrityksillä kaunistella virheitä ja pinnallisella
lähestymistavalla ei ratkaista yhtään ongelmaa eikä luoda yhtään luottamusta. Lopetetaan
EU:lla pelaaminen. Tässä todella on kyse juuri EU:sta. Kannatan kaikkea, mitä Wolf Klinz
on sanonut.

Koska jouluun on nyt enää muutama päivä, haluaisin sanoa: Sytytetään päättäväisyyden
ja yhteisen edun kynttilä, kynttilä, joka edustaa uutta vakavuutta, rehellisyyttä ja luottamusta
Euroopan unionin tulevaisuuteen. Sytytetään kynttilä poliittisen suunnan muutokselle
EU:ssa, siirtymiselle kriisistä kilpailukykyyn, Deauvillen hengestä poliittiseen unioniin,
säästämisestä investointiin ja uudistuksiin, rahaliitosta poliittiseen unioniin.

Saksan perustuslaillisten ongelmien takia perussopimuksen lisäys on vain poliittinen
kainalosauva pelastuspaketin kehittämiselle edelleen, ei enempää eikä vähempää. Se ei ole
ratkaisu. Älkää yrittäkö tehdä siitä tärkeämpää kuin se todella on. Lopettakaa päiväkohtainen
politikointi ja esittäkää vastauksena kriisiin kattavaa käsitettä, joka vie meidät kohti
poliittista unionia. Lopettakaa epäsopu. Se riittää, se ei riitä ja, itse asiassa, emme tiedä,
mihin asiat ovat menossa. Meidän on kehotettava komissiota esittämään suunnitelma
talous-, sosiaali- ja rahoitusliitosta, jotta voimme ottaa seuraavan askelen kohti integraatiota
ensi vuoden lopussa ja todella tehdä työmme asianmukaisesti.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, huomenna
alkaa yksi tärkeimmistä Eurooppa-neuvostoista koko Euroopan unionin ja erityisesti EMUn
historiassa, ja kysymys kuuluu, pystyvätkö valtion tai hallitusten päämiehet vastaamaan
haasteeseen. Epäilemme sitä suuresti, koska ajatusmaailma, jonka tietyt päämiehet ovat
ottaneet käyttöön Eurooppa-neuvostossa, ei ole kriisin voittamista yhteisvastuun ja tietysti
vastuullisuuden perusteella koskeva ajatusmaailma. Se on kriisinhallinnan ajatusmaailma,
ajatusmaailma, jossa keskitytään ja rajoitutaan pysyvän mekanismin yksityiskohtiin.
Eurooppa-neuvosto ei pysty vastaamaan haasteeseen, koska se ei lähetä taloudellisen ja
poliittisen yhteenkuuluvuuden viestiä, joka on lähetettävä, ei vain vakuuttamaan
markkinoita vaan vakuuttamaan ennen kaikkea laaja eurooppalainen yleisö, joka suhtautuu
toisiinsa epäillen ja josta on jälleen alkanut tulla muukalaisvihamielistä; vakuuttamaan
heidät eurooppalaisen näkemyksen arvosta ja muistuttamaan heille, että meitä yhdistäviä
asioita on enemmän kuin meitä erottavia.

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, en voi ymmärtää, miksi sosialistit
yrittävät välttää vastuuta sosialistien politiikasta. On totta, että meidän mielestämme syy
EU:ssa oleviin vajeisiin ovat erilaisia. On myös totta, että sosialistiset hallitukset ovat
joutuneet talousarvion vajetta koskeviin ongelmiin kulutuksen lisäämistä ja vajeiden
lisäämistä koskevan harkitun politiikan takia.

Keskustelimme tästä parlamentissa keväällä 2009 ja keskustelimme siitä monissa
jäsenvaltioissa. Muistan Ruotsin sosialidemokraattien arvostelleen Ruotsin hallitusta siitä,
että se ei lisännyt vajetta ja kulutusta.

Sittemmin olemme nähneet, mitä on tapahtunut. Tämän takia mielestäni tarvitaan vakaita
sääntöjä vakaus- ja kasvusopimuksesta mutta myös vakaita sääntöjä seurauksista. Meillä
ei voi olla tilannetta, jossa jäsenvaltioiden, jotka aiheuttavat ongelmia rahoitusjärjestelmille
ja saavat aikaan korkeita korkoja, annetaan välttää seurauksia panemalla muut kansalaiset
maksamaan noista koroista.
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Meillä on oltava vakautta, ja eurobondit eivät ole ratkaisu siihen ongelmaan. Meillä voi
olla eurobondeja muiden syiden takia, ehkä. Rahoitusmekanismin osalta, sitä on rahoitettava
ja sen on perustuttava riskeihin, joita jäsenvaltiot luovat. Jos joku ottaa isomman riskin,
toimii isomman vajeen nojalla, sitten on myös rahoitettava rahoitusmekanismia hieman
enemmän. Siten kannetaan vastuuta harkituista toimista. Älkää unohtako, että monissa
maissa näkemämme seuraukset ovat seurauksia niistä keskusteluista, joita meillä oli
kansallisissa parlamenteissa ja tässä parlamentissa, kun jotkut meistä puolustivat menojen
lisäämistä. Nyt katkerat tulokset ovat nähtävillä.

(Puhuja hyväksyi kysymyksen esittämisen sinisen kortin nojalla työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan
mukaisesti)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, voin ymmärtää, hyvä Gunnar Hökmark,
että teidän on pidettävä hyvä puhe ihmisille kotona Ruotsissa. Voisitteko kuitenkin vastata
seuraavaan kysymykseeni: Millä Euroopan unionin jäsenvaltiolla on suurin pitkän aikavälin
valtionvelka ja mikä puolue on kyseisen maan hallituksessa

Gunnar Hökmark (PPE). -    (Martin Schulz jatkoi puhumista mikrofoni kiinni) (EN) Arvoisa
puhemies, toivon, että voin jatkaa ilman lisähäiriöitä. Ensinnäkin viestini on suuressa
määrin osoitettu teille, hyvä Martin Schulz, koska haluan teidän muistavan, mitä te totesitte
tässä parlamentissa kaksi vuotta sitten. Te totesitte, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi
lisättävä menojaan. Ongelma on siinä, että joillakin jäsenvaltioilla on ollut sosialistinen
hallitus, ja kaikissa näissä hallituksissa, kaikissa näissä maissa, vaje on kasvanut teidän
kannattamienne toimien takia. Hyvä Martin Schulz, voitteko kieltää sen?

(Puhuja hyväksyi kysymyksen esittämisen sinisen kortin nojalla työjärjestyksen 149  artiklan
8 kohdan mukaisesti)

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, koska kollegani ei vastannut
kysymykseen, vastaan hänen puolestaan. Maa on Italia ja sen pääministeri on Silvio
Berlusconi. Kristillisdemokraatit ovat olleet Italiassa vallassa miltei keskeytyksettä
vuodesta 1946 alkaen.

Liisa Jaakonsaari (S&D). -    (FI) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin kysyä edustajalta
sitä, että millä tavalla Irlannissa tai Kreikassa sosialistit olisivat velkaannuttaneet maata?
Eikö nyt ole oikeiston tehtävä, koska te olette ylivoimainen poliittinen puolue tällä hetkellä
Euroopassa ja koska komissio on oikeistohenkinen, osoittaa myös tietä ulos tästä kriisistä,
eikä syyttää edellisiä tai sitä edellisiä hallituksia?

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa kollegoitani
sanoneeni, että vajeongelmiimme on monia eri syitä, mutta sanoin myös, että on totta –
eivätkä Martin Schulz tai hänen kollegansa ole kieltäneet sitä – että näitä ongelmia on
ilmennyt kaikissa sosialistihallituksissa, koska se oli harkittua politiikkaa. Olen täysin
samaa mieltä siitä, että jos puhumme esimerkiksi Irlannista, siellä tehtiin valtavia virheitä,
mutta kiinnostavaa on se, että se oli harkittua politiikkaa menojen ja vajeiden lisäämiseksi,
jotta voidaan vastata kriisiin ja ongelmiin, ja tulokset ovat nyt nähtävillä. Tämä on viesti
Martin Schulzille ja muille.

(Puhuja hyväksyi kolmen kysymyksen esittämisen sinisen kortin nojalla työjärjestyksen 149 artiklan
8 kohdan mukaisesti)

Puhemies. −    (EN) Hyvät kollegat, jotta puhuja ja kaikki tietävät, mitä tapahtuu, nyt kolme
ihmistä haluaa esittää kysymyksen sinisen kortin nojalla. Koska parlamentin uudistusta
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käsittelevä työryhmän on esittänyt tämän mahdollisuuden, suhtaudun siihen hyvin
myönteisesti ja meillä on tarpeeksi aikaa, mutta minun on kuitenkin kysyttävä puhujalta,
vastaako hän kaikkiin kysymyksiin. Sitten kysyn kaikilta, voimmeko kuunnella kysymykset
vuorotellen ja sitten pyytää Gunnar Hökmarkia vastaamaan. Sitten päätämme sen osan
puheajasta.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa Gunnar
Hökmarkille, että asia, jonka otatte esiin sosialistihallitusten osalta, voi olla jossain määrin
totta, mutta oikeistohallitukset päättivät pääosin tehdä saman asian keräämällä yksityistä
velkaa julkisen velan sijaan. Se ei ole yhtään parempi talouden kannalta, ja se on
todellisuudessa eri tapa tehdä juuri sama asia, joka on kestämätöntä.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, halusin kysyä Gunnar Hökmarkilta,
koska hän on ollut täällä jonkin aikaa, muistaako hän, että Belgialla, Kreikalla ja Italialla
oli velkaa jopa yli 130 prosenttia niiden kansatuotteesta rahaliiton alussa ja että Kreikan
luku on noussut, kun taas Belgian luku on laskenut yli 30 prosenttia ja Italian 25 prosenttia.
Muistaako hän tämän?

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, minulla on yksinkertainen kysymys
Werner Langenille ja Gunnar Hökmarkille, jotka haluavat kaunistella velkakriisiä ja
selvästikin hyökätä kaikkia sosialistihallituksia vastaan:

Oletteko koskaan kysyneet Euroopan kansapuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän
kollegoiltanne, jotka johtivat kotimaatani viime vuoteen asti, siitä, että he antoivat teille
ja Euroopan komissiolle – voitte kysyä komission jäseneltä Rehniltä – viralliset tilastot,
joiden mukaan Kreikan vaje vuonna 2009 oli 6,9 prosenttia, eikä Eurostatin äskettäin
vahvistaman 15 prosenttia?

Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on selkeyttänyt
joitakin asioita, jotka meidän on muistettava.

Älkäämme unohtako ensimmäistä huomiotani, joka on – ja on mielenkiintoista huomata,
että kukaan sosialistikollegani ei ole kieltänyt sitä – se, että sosialistien politiikkaa täytäntöön
panneet sosialistihallitukset ovat ajautuneet syvään vajekriisiin. Nyt nähdään kriisin siirtyvän
maasta maahan sen harkitun politiikan takia, jota Martin Schulz ja muut puolustivat tässä
parlamentissa kaksi vuotta sitten. Voimme katsoa tarkastaa parlamentin arkistoista ja
huomata, että juuri näin te, hyvä Martin Schulz, ja teidän kolleganne sanoitte keskustelussa.
Nyt katkerat tulokset ovat nähtävillä. Halusin korostaa sitä. Huomaan, että kaikki, mitä
teillä on sanottavanne, on "kyllä, olette oikeassa, mutta myös muilla mailla on ongelmia".
Ette kuitenkaan vastusta pääkohtaani, että teidän politiikkanne loi ongelmat. Se kannattaa
muistaa. Mielestäni se pitäisi kirjata ylös.

Myös Philippe Lamberts kiinnittää huomion näihin ongelmiin. Kiinnostavaa on kuitenkin
se, että vaikka on totta, että monilla mailla on ongelmia rahoituskriisin takia, on myös
totta – kuten uskon Philippe Lambertsin tunnustavan ja ymmärtävän – että useimmissa
maissa, joissa julkista taloutta koskeva näkemys on vakaa, hallitukset eivät ole sosialistisia.
En usko, että te, tai kukaan muukaan tässä salissa, voi osoittaa sosialistihallitusta, joka ei
ole joutunut vajeongelmiin.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, tärkeintä on politiikka eikä se, kuka
sitä soveltaa. Heittäköön ensimmäisen kiven... Euron kriisi ei saata päättyä Irlantiin, emmekä
ole ehkä vielä nähneet pahinta.
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Markkinoiden saalistajat hyökkäävät loputtomasti kaikkiin haavoittuviin kohtiin huolimatta
jäsenvaltioiden toteuttamista tuskallisista säästötoimenpiteistä. Mutta jos EU voittaa tämän
taistelun ja onnistuu koettelemuksessa osoittamaan päättäväisyyttä tehdä yhteisvastuullisesti
ja keskittyneesti kaikki mahdollinen sääntelyviranomaisten jarruttamiseksi ja markkinoiden
vakuuttamiseksi, sitten se on Euroopan yhdentymisen riemuvoitto ja loistava onnistuminen.

Se saadaan aikaan yhteisellä viisaudella. Todistakaamme, että ne, jotka ennustavat euron
loppua ja sekä vahvojen että heikkojen maiden vetäytymistä euroalueelta, ovat väärässä.
Julkisen talouden kurinalaisuus, talouden hallinta ja euron pelastaminen ovat epätäydellisiä
ilman EU:n tasolla yhdessä sovittua suunnitelmaan kasvun vauhdittamisesta. Aiemmin
Marshall-apu pelasti Euroopan talouden. Tämän päivän haasteessa apu on eurooppalaisilta
eurooppalaisille.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, tänään Irlannin edustajainhuone, Daíl,
äänestää EU:n ja IMF:n rahoitustukipaketista. Nämä ovat olleet erittäin vaikeita aikoja
Irlannille, veronnostoineen ja menoleikkauksineen. Viime viikon talousarvio oli vain
heijastuma vaikeuksista, joita niin monet irlantilaiset tällä hetkellä käyvät läpi. Tämä johtaa
14 prosentin palkkojen leikkauksiin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Uskon kuitenkin lujasti, että EU:n ja IMF:n rahoituspaketti auttaa Irlantia palauttamaan
luottamuksen, kun pankit saadaan pääomitettua ja jälleen lainaamaan ja julkinen talous
korjataan. En välttämättä ole samaa mieltä suunnitelman yksityiskohdista, mutta Fine Gael
tukee yleisiä lukuja. Taustalla olevat talouden suuntaukset Irlannissa ovat sangen hyviä.
Se edellyttää hyvää hallintoa ja Daílin valvontaa, jotta taloutemme ei enää milloinkaan
karkaa hallinnasta.

Se edellyttää myös EU:n ja EKP:n tasolla jonkin verran pohdintaa alhaisten korkojen
vaikutuksesta kiinteistöinflaatioon. Olin kaksi ja puoli vuotta sitten tässä salissa ainoa, joka
kysyi pääjohtaja Trichet'ltä tästä erityisongelmasta. Kun perustetaan Euroopan
rahoitusvakausmekanismin pysyvä seuraava, josta Irlanti saa 22,5 miljardia euroa lainaa,
jos se tarvitsee niitä, EU:n ja IMF:n paketti on myönteinen asia euroalueelle.

Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että täällä on paljon ihmisiä, jotka katsovat olevansa
federalisteja ja kuitenkin haluavat jonkinlaista verotuksen yhtenäistämistä. Yhdysvalloissa
yli 50 prosenttia tekijänoikeusalalla toimivista yrityksistä on rekisteröity Delawareen. Miksi
ne tekevät niin? Delawaren verotustilanteen takia. Tässä salissa on kuultu joitakin erittäin
tietämättömiä kommentteja, joita ovat esittäneet itsekkäät ihmiset, jotka haluavat edistää
omia kansallisia tavoitteitaan esittämällä epätarkkoja lausuntoja, ja heidät kyseenalaistetaan.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, rahoituskriisi on osoittanut, että Eurooppaa
tarvitaan vielä enemmän. Opetus on se, että pääosien kansallisten näkökulmien perusteella
toimiminen ei auta jäsenvaltioita. Huomenna on siten tilaisuus yhteiselle toiminnalle,
julkisen talouden vakauttamiselle ja vakaussopimukselle, joka sisältää seuraamukset.

Nyt on myös aika ratkaista EU:n pitkäaikainen ristiriita. EU perustuu sisämarkkinoihin,
mutta nämä sisämarkkinat eivät ole vielä täydelliset. Nyt on aika aloittaa digitaaliset
sisämarkkinat. Meidän on perustettava pysyvä kriisinhallintamekanismi, mielellään ryhmiin
perustuva. Toiseksi, koska ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen osalta olisi toimittava,
tarvitaan varhaista puuttumista ja kriisinhallintamekanismien käyttöönottoa koskevien
ehtojen parempaa yhdenmukaistamista, jossa vältetään, tietenkin, ylisääntelyä.
Kolmanneksi, kriisinhallintarahastojen tarkoitus olisi määriteltävä selkeästi. Niiden
tavoitteena on taata kokonaistalouden vakaus. Niitä ei pitäisi käyttää ratkaisemaan muita
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meneillään olevia ongelmia. Neljänneksi, valvontaoikeudet olisi määriteltävä
täsmällisemmin EU:n tasolla, kuten tapauksessa, jossa mahdollisesti puututaan
rahoituslaitosten toimiin, ja niiden olisi sisällettävä oikeus lopettaa osinkojen maksaminen
tai lopettaa toimet, jotka aiheuttavat perustelemattomia riskejä.

Jean-Paul Gauzès (PPE). -    (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisa komission
jäsen, olen kuunnellut tätä pitkää keskustelua kansalaisena.

Sanoisin, että puheenjohtaja Barroson ehdotukset olivat erittäin mielenkiintoisia.
Haluaisimme, että ne pannaan täytäntöön. Selkeä ja kattava poliittinen tahto ja
totuudenmukainen keskustelu ovat välttämättömiä edellytyksiä kansalaistemme
luottamuksen palauttamiselle. On ehdottoman tärkeää, ettemme salaa totuutta. On julkisia
menoja, jotka meidän on katettava tai joita meidän on vähennettävä. On julkisia ja yksityisiä
velkoja, jotka meidän on maksettava takaisin.

On monia asiantuntijoita, joilla on ajatuksia kaikesta. Niillä, jotka eivät nähneet kriisin
tulevan, on nyt valtavasti loistavia ratkaisuja. Käytetään kuitenkin tervettä järkeä vaikeassa
tilanteessa. Älkäämme tehkö enää julkisen talouden hallinnossa niitä yksityisen sektorin
virheitä ja erheitä, jotka johtivat rahoitus- ja pankkikriisiin. Kehittyneillä järjestelyillä ei
luoda arvoa ja vaurautta. Niillä luodaan illuusiota ja hyödytetään usein vain keinottelijoita.

Totta on, että jäsenvaltiot ovat eläneet yli varojensa. Meillä on oltava rohkeutta tehdä
tarvittavat johtopäätökset ja varmistaa, että elpymisen taakka jaetaan oikeudenmukaisesti.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, ensiksi valitus. Te sanoitte, että tämä on
tärkeä keskustelu ja se on. Minusta on sangen sietämätöntä, että puheenjohtaja Barroso ja
monet poliittiset johtajat ovat lähteneet salista heti puheenvuoronsa pidettyään.
Rehellisyyden nimissä on sanottava, että Martin Schulz on jäänyt tänne alusta loppuun, ja
haluaisin kiittää häntä siitä.

Toiseksi haluaisin sanoa, että loppujen lopuksi yksi rahoituskriisin tärkeimmistä syistä on
se, että hallitukset eivät osanneet hallita ja että poliittiset johtajat eivät osanneet johtaa.
Onneksi olemme nyt saamassa tilanteen hallintaan uudella valvontarakenteella, jonka
pitäisi tulla voimaan 1. tammikuuta, luottoluokituslaitosten selonteolla, jotka käsittelimme
eilen illalla ja tämän päivän pysyvällä rahoitusvakausmekanismilla. Ne ovat kaikki
myönteisiä.

Jos puheenjohtaja Barroso olisi täällä, haluaisin kysyä häneltä, voiko hän taata, että Irlannissa
ja muualla ei edellytetä kansanäänestystä hänen mainitsemiensa perussopimuksen
vähimmäismuutosten tekemiseksi.

Lopuksi haluaisin sanoa niille, jotka ovat pyytäneet jäseniä allekirjoittamaan kirjallisen
kannanoton, että se on suora hyökkäys Irlannin yritysveroa vastaan. Sitä ei pidä tehdä.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, täällä on
puhjennut ideologinen keskustelu, vaikka voisimme antaa monia esimerkkejä siitä, miten
liittokanslerin Schröderin hallitus pani täytäntöön erittäin vakavaa uudistuspolitiikkaa tai
miten Unkarissa tällä hetkellä vallassa oleva oikeistohallitus käytti kaikki keinot estääkseen
silloista vasemmistohallitusta panemasta täytäntöön julkisen talouden kurinalaisuutta
vuonna 2006. Sellaiset keskustelut eivät johda mihinkään. Tärkeää on se, että Euroopan
unionin pitäisi viimein sitoutua ennakoivaa politiikkaan reagoivan politiikan sijasta. Olisi
myönteistä, jos tämän viikon huippukokouksessa saataisiin aikaan sopimus Euroopan
vakausmekanismista. Puheenjohtajavaltio Unkari, Unkarin hallitus, joka ottaa EU:n
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kiertävän puheenjohtajuuden hoitaakseen tammikuussa, tekee parhaansa nopeuttaakseen
ratifiointiprosessia ja varmistaakseen, että Euroopan unioni voi käsitellä merkittäviä asioita,
kuten EU:n dynaamisuuden lisäämistä.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvosto, arvoisa komissio,
jäsenvaltiot yrittävät reagoida kohtaamaansa kriisiin yksittäisten ratkaisujen ja omien
vastaustensa avulla. Strategisen suunnan antamisen jälkeen neuvoston ja komission olisi
vahvistettava ja koordinoitava jäsenvaltioiden ratkaisuja. Se tarkoittaa, että seuraamusten
asettamisen jäsenvaltioille ei riitä talouden hallinnan osalta. Olisi tietysti ollut hyvä, jos
tietyt komission jäsenet olisivat harjoittaneet tänään osoitettua johdonmukaisuutta ja
lujuutta katsoessaan tietojen peukalointia läpi sormiensa. Olen vakuuttunut siitä, että
vastuu vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen laiminlyönnistä ei ole pelkästään
jäsenvaltioiden, koska komissio itse lievensi valvontamekanismejaan. Meidän on
tunnustettava, että tähän mennessä harjoitettu säästöpolitiikka ei ole onnistunut missään.
Siksi teiltä vaaditaan nyt uusia ja selkeitä vastauksia. Innovatiivisia ja innostavia ratkaisuja.
Voin vakuuttaa teille, arvoisat kollegat, että tuleva puheenjohtajavaltio Unkari täyttää
tämän koordinointitehtävän.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, Irlanti on mainittu tässä
keskustelussa monesti. Haluaisin aloittaa tekemällä selväksi, että tuen syvempää talouden
hallintaa Euroopan sosiaalisessa markkinataloudessa. Meidän pitäisi kiittää Irlannin
kumppaneita Euroopassa solidaarisuudesta tässä kriisissä – kriisissä, jonka ovat pääasiassa
luoneet epäpätevät konservatiivihallitukset monen vuoden aikana.

Ette ylläty siitä, että euroepäilijät esittävät yhteisvastuun Irlannin itsenäisyyden menetyksenä.
Vääristymää korostaa se, että komission ja neuvosto eivät ottaneet Euroopan parlamenttia
mukaan Irlannin yhteisymmärryspöytäkirjaan. Milloin, arvoisa komission jäsen Rehn, tuo
yhteisymmärryspöytäkirje tuodaan tämän parlamentin käsiteltäväksi?

Arvoisa komission jäsen Rehn, yksi ikävimmistä yhteisymmärryspöytäkirjan ehdoista ja
velvoitteista on velvoite leikata Irlannin vähimmäispalkkaa 2 000 euroa vuodessa. Irlannin
hallitus väittää, että te vaaditte kyseistä leikkausta, hyvä komission jäsen Rehn. Voitteko
selittää asian tälle parlamentille?

Toinen tämän sopimuksen käsittämätön kohta on vaatimanne kolmen prosentin
marginaali...

(Puhemies keskeytti puhujan)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, on sietämätöntä, että olennaisia
toimenpiteitä pitäisi edelleen lykätä, toimenpiteitä, jotka koskevat työttömyyden kasvua,
köyhyyttä, epätasa-arvoa, eriarvoisuutta ja talouden taantumaa, joita nämä
säästötoimenpiteet aiheuttava, kun talous- ja rahoitusryhmät saavat koko ajan suurempia
voittoja. Se saa aikaan vain lisää kysymyksiä:

Miksi Euroopan keskuspankin perussääntöjä ja ohjesääntöjä ei ole muutettu sen osalta,
että ne antavat lainoja suoraan jäsenvaltioille yhden prosentin korolla, samalla kuin
yksityisille pankeille, jotka sitten veloittava kolme, neljä tai viisi kertaa korkeampaa korkoa
ja pahentavat siten valtionvelkaa. Miksi ei ole päätetty soveltaa veroa pääoman liikkumiseen
ja miksi ei ole toteutettu tarvittavia toimenpiteitä veroparatiisien ja johdannaismarkkinoiden
lopettamiseksi, valtionvelalla keinottelun lopettamiseksi? Miksi ei päätetä kasvattaa yhteisön
talousarviota sellaisen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan
reaalipolitiikan osalta, jolla pyritään lisäämään tuotantoa ja oikeudet sisältävää työtä...
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(Puhemies keskeytti puhujan)

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Arvoisa puhemies, keskustelemme ehdotetusta euroalueen
rahoitusvakausvälineestä – välineestä, jonka pitäisi auttaa ystäviämme maista, jotka eivät
tällä hetkellä pysty maksamaan velkojaan.

Kaikki täällä puhuvat kaikkien euroalueen jäsenvaltioiden takaaman yhteisen
rahoitusvakausmekanismin luomisesta, ja odotamme niiden, jotka ovat onnistuneet
pitämään velkansa hallinnassa, osoittavat solidaarisuutta niille, jotka eivät ole vielä siinä
onnistuneet.

Kun tähän mennessä ollaan koetettu ratkaisuja, joilla autetaan Kreikkaa, ja viime kerralla
pystytettyä kertaluonteista suojarakennelmaa, mietin, mitä tapahtuisi, jos markkinoiden
rahoitustietäjät ottaisivat laskimensa ja alkaisivat laskea ratkaisun todellista arvoa ja
huomaisivat, että edes se ei ole riittävän luotettava, jotta he haluaisivat ottaa riskin investoida
omat rahansa alueelle.

Mietin, onko meillä seuraavat ratkaisut ja seuraavat vaiheet valmiina. Tässä vaiheessa ja
tämän skenaarion mukaan ratkaisun uskottavuus on hyvin heikko.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, useimmat tavalliset
ihmiset pitävät kriisejä tragedioina. Eurokraatit pitävät niitä mahdollisuuksina levittää
vallan lonkeroitaan. Eurooppa-neuvoston on määrä päättä pysyvästä kriisimekanismista
koko euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi tietysti perussopimuksen muutosten
tukemana. Meille on tiedotettu luotettavista lähteistä, että tätä valvontaa ja tietysti myös
perussopimuksen muutoksia, sovelletaan myös euroalueen ulkopuolisiin maihin.

Yhdistyneen kuningaskunnan kokoomushallitus on luvannut kansanäänestyksen, mikäli
Euroopan unionille siirretään vielä lisää valtaa. Tämä lupaus on kuitenkin yhtä luotettava
ja sitä noudatetaan yhtä rehellisesti kuin konservatiivien lupausta järjestää kansanäänestys
Lissabonin sopimuksesta. Konservatiiveille lupaukset ovat taktiikkaa, eivät velvoitteita.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, vuoden loppu lähestyy. Olisi
hyvä ajatus tarkastella lähemmin, mitä olemme tehneet. Katsotaan, mitä olemme päättäneet
ja mitä olemme sanoneet, ja vastataan sitten tähän kysymykseen: mitä olemme sen osalta
tehneet? Kaikkien meidän pitäisi tarkastella huolellisesti omia päätöksiämme omilla
vastuualueillamme. On hyvä, että haluamme lisätä perussopimukseen tiettyjä säännöksiä,
joilla määrätä tekemisiemme kurinalaisuudesta. Meillä on kuitenkin loppujen lopuksi
edelleen vakaus- ja kasvusopimus, joka on edelleen voimassa. Miksi emme noudata sen
säännöksiä? Miksi komissio ja sen yksiköt eivät reagoineet aiemmin Kreikan ja Irlannin
tapauksissa?

Euroopan unioni on demokraattinen instituutio, jossa on monta jäsenvaltiota. Se ei pysty
siksi toimimaan yksipuolisesti, kuten yksittäiset valtiot – ajattelen nyt esimerkiksi Kiinaa,
Yhdysvaltoja ja muita maita. Siksi euron suojelemiseksi ei ryhdytty päättäväisiin toimiin.
Siksi on välttämätöntä kehittää uusi talouden hallinnan malli, luoda todellinen talousliitto,
parantaa koordinaatiota ja yhdenmukaistaa rahoitus- ja jopa veropolitiikkaa.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, kuten aiemmat puhujat ovat
myös maininneet, Euroopan unioni ei selvästikään ole tähän mennessä edennyt riittävästi
markkinoidensa rahoitusvakauden takaamisen osalta. Koska keinottelijat vaarantavat
yhtenäisvaluutan vakauden päivittäin eristämällä ja painostamalla jäsenvaltioita, ratkaisu
voidaan saada aikaan vain säilyttämällä yhteisvastuu EU:n tasolla. Pysyvän mekanismin
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luomisesta euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi on todellakin tullut
välttämättömyys, ja sitä on koordinoitava käyttämällä yhteisön menetelmää.

Kansalaisten etuja suojellaan parhaiten, kun EU:n toimielimet osallistuvat täysimääräisesti
päätöksentekoprosessiin ja yleinen hyvä voittaa edut. Meidän on kuitenkin muistettava,
että on olennaista, että kaikki 27 jäsenvaltiota osallistuvat tähän tulevaan mekanismiin
osana sisämarkkinoita. Muiden valuuttojen epävakaudella on aina huomattava vaikutus
euron tilanteeseen.

Diogo Feio (PPE).    – (PT) Arvoisa puhemies, seuraava neuvoston kokous on itse asiassa
erittäin tärkeä. Se on tärkeä, koska siinä vastataan kriisiin, joka on kattava ja kansainvälinen.
Se on tärkeä myös, koska siinä vastataan niiden hallitusten erityiseen kriisiin, jotka eivät
ole tehneet ajoissa läksyjään, jotka ovat kuluttaneet liian paljon ja jotka eivät ole tehneet
tarvittavia rakenneuudistuksia. Siksi olen tullut tänne tukemaan sitä, että euron
puolustamiseksi tarvitaan vakaa väline.

Vastaus ei voi eikä sen pitäisi olla tapauskohtainen. Juuri tästä syystä tuen, että tämä tehdään
yhteisön menetelmän mukaisesti eikä hallitustenvälisen menetelmän mukaan, jolloin
loppujen lopuksi hallituksia palkittaisiin siitä, että ne eivät ole tehneet sitä, mitä olisi pitänyt,
ajoissa. Korostan, että Euroopan parlamentilla on oltava näistä asioista käytävissä
keskusteluissa suurempi asema, kuten keskustelussa, joka meillä on ollut tänään: innostunut,
jossa on eriäviä mielipiteitä, mutta jossa puolustetaan vahvempaa Euroopan unionia ja
koko ajan parempaa euroa.

Zigmantas Balčytis (S&D).    – (LT) Arvoisa puhemies, toden sanoakseni olen samaa
mieltä kaikista ajatuksista, jotka täällä tänään on mainittu kriisimekanismin perustamisesta
ja lisätoimenpiteistä, joista uskoakseni Eurooppa-neuvosto ja parlamentti tulevaisuudessa
keskustelevat. Olemme tänään kuulleet monia ristiriitaisia arvioita ja ehkä myös joitakin
syytöksiä aiemmista virheistä. Niitä tulee kaikilta puolilta. Niitä tulee jäsenvaltioista,
Euroopan komissiosta ja neuvostosta, sekä kaupallisista pankeista, joiden toimia uskoakseni
valvotaan ankarammin tulevaisuudessa. Haluaisin puhua toisesta asiasta. Pidin
puheenjohtaja Barroson esittämästä ajatuksesta, jonka mukaan meidän on vaikeassa
tilanteessa tehtävä työtä yhtenäisesti, rinnakkain, ja, arvoisa komission jäsen, haluaisin
todella pyytää teitä tekemään kaikkenne varmistaaksenne, että kaikki maat voivat osallistua
tähän juuri perustettuun kriisimekanismiin, riippumatta siitä, kuuluvatko ne euroalueeseen
vai eivät. Avattuamme markkinamme Euroopan unioniin liityttyämme maksamme saman
rahamäärän talousarvioon ja lisäksi monia muita asioita.

João Ferreira (GUE/NGL). -    (PT) Arvoisa puhemies, missään vakausmekanismissa ei
käsitellä Euroopan unionin epävakauden suurimpia syitä. Politiikka, joka sai meidät tähän
kriisiin, on sama, jota nyt halutaan jatkaa ja kehittää. Talous- ja rahaliitto toi etuja joillekin
ja vahinkoa toisille ja lievensi rahoituskeinottelun hillintää, jolloin ensisijainen asema
annettiin vapaalle, eli esteettömälle, pääoman liikkumiselle, markkinoiden pakottamiselle
kaikkialle yhteiskuntaa, työn arvon alentamisen vaurauden luomisen lähteenä ja siten
myös oikeuksien arvon alentamiselle.

Tämä Euroopan unioni ei 2000-luvun toisen vuosikymmenen alussa ravista yltään
yhteyttään suurimpaan yhteiskunnalliseen taantumaan, joka Euroopassa on viime
vuosikymmeninä koettu ja joka johtuu ennennäkemättömästä hyökkäyksestä ihmisten
oikeuksia ja elinoloja vastaan. Talous- ja rahoitusryhmät kerryttävät edelleen valtavia
voittoja, työttömyys leviää edelleen ja miljoonat työntekijät köyhtyvät työskennellessään.
Tämä viesti kaikuu vastalauseissa ympäri Eurooppaa, ja nyt on aika kuunnella sitä.
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Angelika Werthmann (NI).    – (DE) Arvoisa puhemies, kansalaisten luottamus EU:hun
ja euroon on kokenut vakavan kolauksen rahoituskriisin ja poliittisten liikkeiden takia.
EU:n kansalaiset tarvitsevat ymmärrettäviä ja selkeitä tulevaisuudennäkymiä, joihin on
mahdollista luottaa pitkällä aikavälillä, heidän valuuttansa turvallisuuden takia. Vakaus-
ja kasvusopimuksessa määritetään vajeiden ja kokonaisvelan ylärajat. Se on kuitenkin
suhteellisen tehoton. Uudet pelastuspaketit saavat kansalaisten riittävän laajan hyväksynnän
vain, jos niissä tarjotaan myös tehokasta valvontaa ja seuraamuksia. Valvonnan osalta
Eurostatia on vahvistettava lisää, ja seuraamusmekanismien on oltava helposti täytäntöön
pantavissa ja tehokkaita. Nykyisessä järjestelmässä on seuraamusmahdollisuuksia. Tulevien
pelastuspakettien on sisällettävä jatkuva valvonta, nopea ja koordinoitu lähestymistapa ja
tehokkaat seuraamukset.

Jean-Pierre Audy (PPE).    – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aiotte
ehdottaa tämän pysyvän mekanismin luomista 136 artiklan nojalla. Minusta on valitettavaa,
että ette ole käyttänyt 122 artiklaa, jonka nojalla olisimme voineet sisällyttää kaikki
jäsenvaltiot, mutta me käynnistämme poliittisen keskustelun, mikäli parlamenttia kuullaan
48 artiklan mukaisesti yksinkertaistetuista menettelyistä, ja haluaisin esittää käsiteltäväksi
kahta poliittista kysymystä.

Ensinnäkin, euroalue itsessään ei riitä. Vähintään, arvoisa komission jäsen, meidän pitäisi
sisällyttää kaikki ne valtiot, joiden on viipymättä otettava euro valuutakseen, ja se koskee
25 jäsenvaltiota.

Toinen kysymys koskee parlamentin poliittista valvontaa. Tämä ei ole hätämekanismi, se
on pysyvä. Siksi siinä pitäisi kaiken järjen mukaan olla jonkinlaista parlamentin poliittista
valvontaa asianmukaisten ehtojen nojalla, sellaisten, joita teidän pitäisi meille esittää, koska
parlamenttien, erityisesti Euroopan parlamentin tehtävä on harjoittaa valvontaa tämän
säännöksen täytäntöönpanon osalta.

Edite Estrela (S&D). -    (PT) Arvoisa puhemies, syytösten esittämisellä ei ratkaista
ongelmiamme, ja joissakin tapauksissa se paljastaa tietämättömyyden eri tilanteista.
Tarvitsemme toimenpiteitä valtionvelkaa koskevan keinottelun lopettamiseksi. Portugalin
tilanteesta on puhuttu paljon, mutta Kansainvälisen valuuttarahaston tämän kuukauden
raportin lopputulos oli, että Portugali on ollut yksi niistä maista, joissa on toteutettu eniten
uudistuksia julkisen talouden ja sosiaaliturvan kestävyyden takaamiseksi.

Ennen kriisiä, vuonna 2007, Portugalin talouskasvu oli 2,4 prosenttia BKT:stä ja vaje
2,6 prosenttia. Vuosina 2005–2010 Portugali oli yksi eniten vientiään kasvattaneista
maista; markkinoiden rauhoittamiseksi tarvitaan enemmän yhtenäisyyttä, enemmän
vastuullisuutta ja enemmän yhteisvastuuta.

Bogusław Liberadzki (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, keskitymme euroalueeseen,
mutta tämän alueen ulkopuolella on 150 miljoonaa kansalaista, mikä on kolmasosa
Euroopan unionin kansalaisista. Siksi meille on tärkeää, että euro on terve ja euroalue on
terve. Haluamme sanoa tämän erittäin selkeästi – vähemmän kansallisia hallituksia,
enemmän unionia, enemmän parlamenttia.

Puolassa Saksan liittokanslerin mielipide on paljon tärkeämpi kuin puheenjohtaja
Van Rompuyn mielipide, ja pääministeri Cameronin kauas kaikuva ääni on tärkeämpi
kuin puheenjohtaja Barroson mielipide. Tarvitsemme siis vakautussopimusta, vakaan
eurooppalaisen yhteisvastuun sopimusta Martin Schulz on oikeassa halutessaan enemmän
Eurooppaa ajatteluumme ja uusi välineitä työhömme, kuten rahaliikenteen vero,
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eurobondeja, pankkivalvontaa ja jäsenvaltioiden yhteensovitettua talousarvion
kurinalaisuutta.

Olli Rehn,    komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet,
haluaisin ensiksi kiittää teitä erittäin merkittävästä ja vastuullisesta keskustelusta EU:n
vastauksesta nykyiseen kriisiin. Tämä rahoituskriisin viimeinen vaihe on todellakin
osoittautumassa luonteeltaan erityisen järjestelmään kuuluvaksi, mikä edellyttää myös
Euroopan unionilta järjestelmään kuuluvaa vastausta.

EU:n poliittisen vastauksen on siksi oltava kattava, johdonmukainen ja määrätietoinen.
Siinä on ehdottomasti yhdistettävä koko Euroopan unioniin sovellettavat laajemmat
toimenpiteet jäsenvaltioiden toteuttamiin erityistoimenpiteisiin.

Mitä pitäisi tehdä? Komission mielestä meillä on viisi toimintalinjaa. Ensinnäkin tarvitaan
määrätietoisia yhteisiä ponnistuksia sovittujen talousarviota koskevien sitoumusten
lunastamiseksi. Jokaisen jäsenvaltion pitäisi pysyä julkisen talouden tavoitteessaan. Paras
puolustus tartuntaa vastaan on talousarviokantojemme rajaaminen. Esimerkiksi Espanja
ja Portugali tekevät siitä nyt erittäin vakuuttavia päätöksiä.

Toiseksi, meidän on aikaistettava pankkien stressitestien seuraavaa kierrosta ja tehtävä ne
vielä kattavammalla ja ankarammalla tavalla kuin viimeksi käyttämällä uutta eurooppalaista
rahoitussääntelyn ja -valvonnan rakennetta, joka tulee voimaan ensi vuoden tammikuussa.

Kolmanneksi tarvitaan rahoituksen suojatoimia ja siksi unioni loi toukokuussa Euroopan
rahoitusvakausmekanismin ja välineen väliaikaiseksi kolmen vuoden jaksoksi. Pian
perustetaan pysyvä Euroopan vakausmekanismi, ja se tulee voimaan vuoden 2013
puolivälissä.

Pidemmälle ja syvemmälle mennessä viime aikoina on esitetty monia aloitteita
eurobondeista. Käsitteenä eurobondi on laaja kirkko, joka kattaa monia mahdollisia
pyyntöjä. Nykyisessä poliittisessa päätöksenteossa keskitytään aivan oikein ja järkevästi
olemassa olevan Euroopan rahoitusvakausvälineen tekemiseen tehokkaammaksi ja
joustavammaksi, mikä auttaa meitä vastaamaan välittömästi kriisin nykyiseen vaiheeseen.

Meidän on kuitenkin ehdottomasti jatkettava analyyttisiä keskusteluja sellaisista järkevistä
vaihtoehdoista, jotka voivat auttaa EU:ta voittamaan järjestelmäkriisin, parantamalla
velkakirjamarkkinoiden toimintaa, helpottamalla julkisen talouden vakauttamista aiempaa
järkevämmillä lainauskustannuksilla, tarjoamalla perustan jäsenvaltioiden talousarvioiden
paremmalle yhteensovittamiselle ja vahvistamalla julkisen talouden vakautta koskevia
kannustimia jäsenvaltioissa.

Kattavan vastauksen neljännen osan on oltava rakenteellisia toimenpiteitä Eurooppa 2020
-strategian suunnitelman mukaisesti. Ne ovat todellakin välttämättömiä
kasvumahdollisuuksiemme lisäämiseksi ja kestävän työllisyyden luomiseksi. Meidän on
hyödynnettävä mahdollisimman hyvin sisämarkkinoitamme, erityisesti palveluissa ja
energiassa, tehtävä vero- ja etuusjärjestelmistä suotuisampia työllisyyden kasvulle, tehtävä
kohdennetumpia investointeja tietoon ja innovaatioon ja yksinkertaistettava
sääntely-ympäristöämme.

Viidenneksi, olennainen osa järjestelmään kuuluvaan vastaustamme, ja se on suurelta osin
omissa käsissämme, arvoisat jäsenet, on komission syyskuussa ehdottaman vahvistettua
talouden hallintaa koskevan lainsäädäntöpaketin nopea ja kunnianhimoinen hyväksyminen.
Olen iloinen, että parlamentti ja neuvosto ovat sopineet saavansa tämän paketin loppuun
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ensi kesään mennessä. Siinä on kyse koko Euroopan unionin talous- ja rahaliiton
uskottavuudesta. Se on myös tehokkain kriisinehkäisymekanismi, koska sillä vahvistetaan
pitkän ja keskipitkän aikavälin luottamusta EU:n talouteen sekä luottamusta välittömään
lähitulevaisuuteen.

Lisäksi vastauksena Othmar Karasille, se on myös olennainen ponnahduslauta talous- ja
rahaliiton loppuun saattamiselle, kun vahvaa rahaliittoa lopulta täydennetään todellisella
ja toimivalla talousliitolla. Talous- ja rahaliiton "talous" on todellakin korkea aika saada
elämään luomalla todellinen ja tehokas talousliitto Euroopan talouspoliittisen yhdentymisen
viimeisenä vaiheena.

(FI) Arvoisa puhemies, edelleen pari kommenttia suomeksi edustaja Soinin puheenvuoron
johdosta. Ehkä hän on nyt ehtinyt tulemaan paikalle tänne, koska hän poistui tästä
tilaisuudesta äsken. Edustaja Soinin puheisiin on voinut suhtautua ja pitääkin suhtautua
huumorilla, mutta kun hän on viime aikoina saanut kohtuullisesti kannatusta, ne ilmeisesti
pitää alkaa ottaa vakavasti.

Ensinnäkin en usko, että kreikkalaisten halventaminen tavalla, jolla edustaja Soini sen teki,
on kovin hyödyllistä, tai varsinkaan asiallisesti kohdallaan. Kreikka tekee tällä hetkellä
hyvin merkittäviä, käänteentekeviä uudistuksia, mikä ansaitsee arvostusta eikä pilkkaa.

Suosittelenkin edustaja Soinille perussuomalaista sananlaskua: "arvaa oma tilasi, anna arvo
toisellekin". Se on paljon parempi tapa rakentaa rauhanomaista yhteistyöhön perustuvaa
Eurooppaa.

Toiseksi en myöskään pidä asiallisesti perusteltuna verrata Euroopan unionia
Neuvostoliittoon, kuten edustaja Soini teki. Joku, jolla ei ole huumorintajua, voisi kokea
sen jopa ehkä loukkaavaksi. Vapaus, kansanvalta ja oikeusvaltio eivät olleet Neuvostoliiton
tavaramerkkejä, mutta ne ovat Euroopan unionin perusarvoja, joita suomalaiset ovat kautta
historian puolustaneet, edustaja Soini. Ei kannata aliarvioida suomalaistenkaan käsityskykyä,
ei edes perussuomalaisten kannattajien. Kyllä kansa tietää, EU ei ole Neuvostoliitto.

(Suosionosoituksia)

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, oletan, että olette samaa mieltä
kanssani siitä, että on erittäin epäkohteliasta, että jotkut jäsenet kysyvät kysymyksiä ja
sitten lähtevät. Haluaisin pyytää anteeksi komission jäseneltä Rehniltä, koska on todella
törkeää, että hän joutuu antamaan yksityiskohtaisia vastauksia, kun jotkut jäsenet ovat jo
kadonneet. Minun mielestäni meidän pitäisi toimia yhdessä varmistaaksemme, että
tulevaisuudessa tällaista ei enää tapahdu, tai ei ainakaan näin usein.

Puhemies. −    (EN) Hyvä Hannes Swoboda, tuen täysin sitä, mitä sanoitte. Se on hyvin
epäkohteliasta ja epäkunnioittavaa. Hyvä Proinsias De Rossa, työjärjestyspuheenvuoro?

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, toisaalta, komission jäsen Rehn
ei vastannut minun esittämiini kysymyksiin, ja minä olen edelleen täällä.

Puhemies.   – (DE) Tuo vain hipaisi työjärjestyspuheenvuoroa. Arvoisa komission jäsen
Rehn, teidän ei tarvitse vastata tähän. Te voitte tietysti, mutta tämä ei ole komission
kyselytunti. Seuraava puhuja on puheenjohtaja Chastel neuvoston puolesta.

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja  .   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, minä itse olen sitä mieltä, että komissio on antanut
monia vastauksia tähän erittäin opastavaan keskusteluun, erityisesti, koska parlamentti
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on tiiviisti mukana vastaamassa tähän kriisiin. Komission lisäksi haluaisin käsitellä kahta
asiaa, jotka liittyvät huomenna ja ylihuomenna huippukokouksen aikana keskustelun
kohteena olevaan aiheeseen.

Ensiksi haluaisin panna merkille talouden hallinnan ja Euroopan parlamentin osallistumisen.
Kuten tiedätte, puheenjohtajavaltio on jo ottanut yhteyttä Euroopan parlamenttiin, niihin,
jotka vastaavat talouden hallintaa koskevasta asiasta tässä parlamentissa. Puheenjohtajavaltio
toivoo lisäksi saavansa aikaan mahdollisimman hyvää yhteistyötä tämän parlamentin
kanssa, erityisesti epävirallisen kuulemisen kautta ennen kuin neuvottelujen virallinen
vaihe alkaa. Tämän asian merkityksen ja sen mahdollisten markkinaseurausten vuoksi
puheenjohtajavaltio, kuten on todettu, on sitoutunut nopeuttamaan sitä
Eurooppa-neuvoston toivomusten mukaisesti. Työn nopeuttamiseksi edelleen
puheenjohtajavaltio on perustanut työryhmän käsittelemään vain tätä asiaa. Kyseinen
ryhmä aloitti keskustelunsa marraskuun lopussa talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
asialle osoittaman huomion jälkeen.

Toinen osa, johon valtioidemme ja hallitustemme päämiehet huomenna ja ylihuomenna
keskittyvät, on pysyvän kriisinhallintamekanismin tulevaisuus. Ymmärrän mainiosti monet
kysymykset tästä mekanismista, kriisiin annettavan vastauksen laajuudesta. Eilen
keskipäivällä, puheenjohtaja Van Rompuyn seurueessa, yleisten asioiden neuvostossa,
monilla meistä oli edelleen vastausta vailla olevia kysymyksiä. Voin todistaa teille, miten
paljon jäsenvaltiot haluavat vastata tähän kriisiin, miten tietoisia ne ovat siitä, että se, mikä
on nyt vaakalaudalla, on koko EU:n markkinat ja euro, ja että kyse ei ole vain yhdestä
maasta toisen jälkeen. Vastauksen on oltava kattava, ja meidän on tehtävä kaikkemme
hälventääksemme tähän asiaan markkinoilla liittyvää epävarmuutta.

Minun mielestäni meidän on kuitenkin myös vältettävä herättämästä tai luomasta tiettyjä
odotuksia, joita nyt ei voida täyttää. Siksi kaikki esittivät oman ajatuksensa siitä, miten
meidän pitäisi vastata kriisiin. Kun tiedämme, että meidän on saatava monet jäsenvaltiot
sopimaan jostakin uudesta ajatuksesta, se ei nyt näytä olevan paras mahdollinen ratkaisu.
Minun on kerrottava teille, että se, mikä on tärkeää huomenna, ylihuomenna, perjantaina,
tämän Eurooppa-neuvoston päätelmissä, on ensinnäkin se, että annamme markkinoille
selkeän viestin jäsenvaltioiden halusta vastata rahoituskriisiin, nykyään euron kriisiin;
toiseksi se, että vahvistamme halumme luoda yksinkertainen mekanismi perussopimusten
muuttamiseksi. Tiedätte tarkalleen, että sen on oltava yksinkertainen mekanismi eri
jäsenvaltioissa tehtävien ratifiointien takia; ja lopuksi perustaa tämä tuleva pysyvä
kriisinhallintamekanismi, jonka on oltava myös avoin, koska sen on oltava kiistaton,
erityisesti Karlsruhen tuomioistuimessa.

Puhetta johti
varapuhemies  Diana WALLIS

Puhemies. −    (EN) Olen vastaanottanut yhden työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan
mukaisesti käsiteltäväksi jätetyn päätöslauselmaesityksen (1)  .

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina 16. joulukuuta 2010.

Kirjalliset lausumat (149 artikla)

(1) Ks. pöytäkirja.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    kirjallinen. – (PL) Tulevassa
Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa tehdään luultavasti päätöksiä sellaisen pysyvän
kriisintorjuntamekanismin muodosta, jonka on määrä turvata euroalueen rahoitusvakaus
vuoden 20213 jälkeen, ja perussopimusten muuttamista koskeva prosessi alkaa. Vaikka
ymmärrän, että talouskriisin takia on toteutettava poikkeuksellisia toimenpiteitä, olen
kuitenkin huolissani muutosvauhdista ja siitä, miten joissakin jäsenvaltioissa yritetään
määrätä tiettyjä ratkaisuja toisille. Jotkin ajatukset – kuten esimerkiksi eurobondit – torjutaan
ilman huolellista pohdintaa. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta Euroopan unionille
tärkeät päätökset pitäisi minun mielestäni tehdä rauhallisesti ja kunnioittaen jäsenvaltioiden
yhteisvastuun ja yhdenvertaisten oikeuksien periaatetta. Haluaisin myös ilmaista tukeni
Puolan hallituksen kannalle muutoksista tapaan, jolla valtionvelan taso lasketaan. Puola
ja kymmenen muuta EU:n jäsenvaltiota ovat toteuttaneet uudistuksia eläkejärjestelmäänsä,
ja nämä uudistukset aiheuttavat tällä hetkellä huomattavia kustannuksia kansallisille
talousarvioille. Puolan tapauksessa uudistusten käyttöönotto oli välttämätöntä vanhan
järjestelmän lisääntyvän tehottomuuden takia, mikä aiheutti vielä suurempia kustannuksia.
Nykyinen velka ei siis ole osoitus huolellisuuden puutteesta, vaan se johtuu muutoksista,
joiden pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää eläkemaksuihin osoitettuja talousarvion
menoja. Toivon, että jäsenvaltioiden edustajat ovat samaa mieltä Puolan esittämistä
muutoksista. Kiitos huomiostanne.

Iliana Ivanova (PPE),    kirjallinen. – (EN) EU:n pysyvän kriisimekanismin perustaminen
rahoitusvakauden vahvistamiseksi on askel oikeaan suuntaan. Aiempaa vahvemman ja
koordinoidumman talouden hallinnan kanssa pysyvä kriisimekanismi voisi, ja sen pitäisi,
taata euroalueen vakaus. Uusien jäsenvaltioiden erityinen tilanne olisi myös otettava
huomioon tätä mekanismia perustettaessa. Nämä maat olisi otettava aktiivisesti mukaan
keskusteluun, ja niille olisi annettava mahdollisuus halutessaan osallistua mekanismiin.
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin säilytettävä kansalliset veropolitiikkansa. On tärkeää säilyttää
verokilpailu välineenä, jolla helpotetaan yhteenkuuluvuutta ja edistetään EU:n talouskasvua.
Politiikan muuttaminen kohti verojen yhdenmukaistamista tai yhteistä yhdistettyä
veropohjaa pahentavat vain taloudelliseen kehityksen aukkoja ja estävät yhteenkuuluvuutta.
Suuremman riskin vajeillaan ja velkataakallaan aiheuttavien jäsenvaltioiden olisi
osallistuttava enemmän kriisimekanismin rahoitukseen. Sillä kannustettaisiin ehdottoman
tiukkaa julkisen talouden kurinalaisuutta ja edistettäisiin asianmukaisen talous- ja
veropolitiikan lisäarvoa.

Astrid Lulling (PPE),    kirjallinen. – (FR) Vaikka viime kuukausien tapahtumat
edellyttäisivätkin, että hallitukset toteuttavat hätätoimenpiteitä ja tekevät päätöksiä, joita
voidaan soveltaa välittömästi, euroalueen rahoitusvakauden turvaavan pysyvän
kriisimekanismin luomisen on perustuttava kiistattomalle oikeusperustalle. Siksi on selvää,
että Euroopan parlamentin on toisena lainsäätäjänä osallistuttava niiden perusuudistusten
täytäntöönpanoon, joista on tullut välttämättömiä talous- ja rahaliiton vakauttamiseksi.
Täysin hallitustenvälinen ratkaisu ei voi olla oikea vastaus.

Talous- ja rahaliiton (EMU) uudistus on olennaisen tärkeä tehtävä, jolla on huomattavat
vaikutukset. Me kaikki olemme tietoisia yhtenäisvaluutan arvosta eurooppalaiselle
hankkeelle. EMUn nykyinen haavoittuvuus edellyttää kuitenkin rohkeita ja innovatiivisia
ratkaisuja.

Tällaisissa puitteissa turvautuminen "eurobondeihin" on toimintalinja, jota kannattaa tutkia
ja josta kannattaa keskustella, eikä vain suhtautua siihen kiellettynä alueena. Tällä hetkellä
sille on kuitenkin monia esteitä. Meidän on oltava tietoisia sellaisen välineen, joka muuttaa
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Euroopan unionin luonnetta, käyttöönoton merkityksestä institutionaalisella, oikeudellisella
ja taloudellisella tasolla. Toisin kuin jotkut sen kannattajista uskovat, se tarkoittaisi vielä
enemmän kurinalaisuutta ja kuria.

Ulrike Rodust (S&D),    kirjallinen. – (DE) Haluaisin kiinnittää neuvoston huomion
ongelmaan, joka uhkaa halvaannuttaa kahden toimielimen välisen yhteistyön
kalatalouspolitiikan osalta. Siinä on kyse pitkän aikavälin hoitosuunnitelmia koskevista
asetuksista. Nämä asetukset ovat yhteisen kalastuspolitiikan ytimessä. Neuvosto ja
jäsenvaltioiden enemmistö eivät hyväksy sitä, että Lissabonin sopimuksella Euroopan
parlamentille on annettu yhteispäätösvaltuudet näiden asetusten osalta. Ministerit toimivat
vastoin neuvostoa ja neuvoston oikeudellista yksikköä, vastoin komission mielipidettä ja,
tietysti, vastoin Euroopan parlamentin tahtoa. Neuvostolla on tällä hetkellä kaksi
hoitosuunnitelmaa, joita ei voida hyväksyä. Komissio ei voi esittää uusia suunnitelmia,
joita tarvitaan kiireellisesti kalastajiemme ja meriemme etujen vuoksi ja jotka on jo aikaa
sitten laadittu ja jotka makaavat pöytälaatikossa. Tätä tilannetta ei voida hyväksyä. Kehotan
puheenjohtajavaltio Belgiaa ja tulevaa puheenjohtajavaltio Unkaria aloittamaan neuvottelut
parlamentin kanssa välittömästi, jotta voimme löytää ratkaisun. Olemme valmiit
aloittamaan keskustelut. Paljon kiitoksia.

Edward Scicluna (S&D),    kirjallinen. – (EN) Muistakaamme, että euroalueen kriisi on
pääasiassa valtionvelan kriisi, jota on pahentanut kaksi merkittävä tapahtumaa. Toinen
yksityisten rahoituslaitosten tukeminen, jossa yksityiset velat pantiin valtionvelan nimiin,
ja toinen on hallitusten käyttämä kannustinpaketti talouden taantuman hidastamiseksi.
Jätämme nämä tapahtumat huomiotta ja kohtelemme kaikkia maita aivan kuin ne olisivat
huoleton ja kevytmielinen Välimeren auringossa makaava ryhmä. Kaikissa mekanismeissa,
jotka panemme täytäntöön kriisin ehkäisemiseksi ja siitä elpymiseksi, olisi otettava
huomioon, että tavanomaisina aikoina maat noudattivat asianmukaisesti suunnitelmia
vajeidensa ja siten velkojensa vähentämiseksi. Hairahtuneet maat olivat poikkeus eivätkä
sääntö. Lisätään kaikin mokomin valvontamekanismi ja otetaan käyttöön joitakin järkeviä
seuraamuksia, mutta meidän ei pitäisi kadottaa näkyvistä sitä, mitä haluamme saavuttaa
keskipitkällä aikavälillä: kasvua ja työllisyyttä. Näitä tavoitteita ei saavuteta seuraamuksilla
ja säästötoimenpiteitä määräämällä. Ne saavutetaan, kun ymmärrämme, miten epätasapaino
syntyy ja miten sitä vähennetään, ja teemme yhdessä työtä saavuttaaksemme nämä
tavoitteet. Sitä EU:n kansalaiset meiltä odottavat.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Joulukuun 16.–17. päivänä pidettävässä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa keskustellaan toimenpiteistä, joita tarvitaan
vahvistamaan talous- ja rahaliiton talouspilaria ja lujittamaan EU:n rahoitusvakautta, ja
hyväksytään niitä. Näissä puitteissa meidän on myös tutkittava toimenpiteitä, joita vaaditaan
varmistamaan, että EU:n pankkijärjestelmä voi rahoittaa EU:n taloutta, erityisesti pieniä
ja keskisuuria yrityksiä.

EU:n kansalaiset odottava EU:n toimielimiltä vakaampia toimenpiteitä, joilla pyritään
saamaan aikaan rahoitusvakaus mutta myös erityisesti palauttamaan kestävä talouskasvu.

Vuonna 2008 köyhyysriskille ja sosiaaliselle syrjäytymiselle altistui 116 miljoonaa EU:n
kansalaista. Tämä määrä kasvoi talous- ja rahoituskriisin takia, ja nuoret ja iäkkäät olivat
köyhyysriskille ja sosiaaliselle syrjäytymiselle alttiimpia ryhmiä.

EU:n kansalaisten suurin huoli on edelleen työpaikkojen säilyminen ja kunnollisen elannon
varmistaminen. Talous- ja rahoituskriisillä on ollut valtava vaikutus kansallisiin
talousarvioihin, ja se on aiheuttanut koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien
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huononemista. EU:n on aika hyväksyä toimenpiteitä, joita tarvitaan takaamaan kestävä
talouskasvu, investoinneilla teollisuuspolitiikkaan, jolla luodaan työpaikkoja ja taataan
kilpailukyky, sekä asianmukaisilla investoinneilla tutkimukseen, koulutukseen ja
terveydenhuoltoon.

6. Kansalaisaloite (keskustelu)

Puhemies. −    (EN) Esityslistalla on seuraavana Zita Gurmain ja Alain Lamassouren
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta
(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)) (A7-0350/2010).

Zita Gurmai,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, EU:n kansalaisaloite on ainoalaatuinen
tilaisuus. Ensimmäistä kertaa EU:n kansalaiset voivat yhdistyä ja antaa meidän saada kuulla,
yhdellä lujalla äänellä, jos heidän mielestään me, EU:n päätöksentekijät, emme tee työtämme
asianmukaisesti tai jätämme tärkeitä asioita huomiotta.

Tarvitsemme sitä kipeästi. Kun vain 42 prosenttia Euroopan parlamentin vaaleissa
äänioikeutetuista ihmisistä todella käyttää aikaansa äänestämiseen, kaikki uudet EU:n
välineet – erityisesti kansalaisaloitteen kaltainen väline – ovat erittäin tärkeitä. Ymmärrämme
kuitenkin, että kansalaisaloitteeseen liitetyt suuret odotukset voivat johtaa pettymykseen
ja turhautumiseen. Voimme välttää sen asetuksella, jossa säädetään sen turvallisesta ja
tehokkaasta käytöstä, ja voimme auttaa kuromaan umpeen sitä kuuluisaa kuilua meidän
ja EU:n kansalaisten välillä. Haluaisin toivottaa myös kansalaiset tervetulleiksi tänne.

Me kaikki, Alain Lamassoure, Diana Wallis, Gerald Häfner ja minä, olemme tietoisia
kantamastamme valtavasta vastuusta. Keskusteluissa otettiin esiin monia seikkoja, ja
meidän piti perustaa työmme kaikkien vahvaan kompromissihenkeen. Meillä oli onnea
saada tähän hyvät kumppanit, jotka osoittivat järkevää joustavuutta ja joilla oli samat
tavoitteet kuin parlamentin esittelijöillä, eli sopimuksen aikaansaaminen mahdollisimman
pian, ja jotka pitivät yllä työmme korkeaa laatua ja varmistivat, että vuosi Lissabonin
sopimuksen jälkeen meillä on asetus perussopimuksen eniten kansalaisiin perustuvasta
säännöksestä.

Haluaisin kiittää komission jäsentä Šefčovičia ja puheenjohtajavaltio Belgiaa, erityisesti
ministeri Chastelia, ja heidän ryhmiään. Emme saa myöskään unohtaa puheenjohtajavaltio
Espanjaa, joka edisti asian etenemistä aivan prosessin alussa.

Tänään esittelemme teille kompromissitekstin, jota komissio tekee ja jonka myös
Coreper-neuvosto on hyväksynyt. Jos me päätämme tukea sitä ja jos neuvosto hyväksyy
sen – kuten toivomme – asetus voi tulla voimaan 1. tammikuuta, ja se on sovellettavissa
12 kuukautta myöhemmin vuonna 2012

Olemme tyytyväisiä voidessamme sanoa, että parlamentin keskeiset vaatimukset
hyväksyttiin keskusteluissa. Aloitteen hyväksyttävyyden tarkistaminen perustuu selkeisiin
vaatimuksiin rekisteröintihetkellä, eikä sen jälkeen, kun on jo kerätty monia allekirjoituksia.
Jotta voidaan varmistaa, että aloitteet ovat hyvin perusteltuja ja että niillä on eurooppalainen
ulottuvuus, aloitteen rekisteröimiseksi olisi perustettava vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta
tulevasta seitsemästä jäsenestä koostuva kansalaistoimikunta.

Sen lisäksi, että kansalaistoimikunta vähentää vaaraa leikkimielellä esitetyistä aloitteista,
siitä on kiistämättömiä etuja myös järjestäjille. Jos kansalaisaloitteen alullepanijat ovat
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järjestäytyneitä prosessin alussa, heillä on verkosto ja monia kieliversioita aloitteestaan.
Heidän olisi huomattavasti helpompaa saada kerättyä miljoona allekirjoitusta.

Selvää on, että vaikka kansalaistoimikuntaa koskeva vaatimus näyttäisi alustavasti
rajoitukselta, todellisuudessa se järkevöittäisi loppumenettelyä. Komissio auttaa aloitteen
järjestäjiä tarjoamalla käyttäjäystävällisen oppaan ja perustamalla yhteyspisteen. Jos
aloitteeseen onnistutaan keräämään miljoona allekirjoitusta, asianmukaiset jatkotoimet
taataan, mukaan luettuna julkinen kuuleminen parlamentissa.

Asetuksen tarkistaminen on olennaisen tärkeää, koska tämä välinen on ensimmäinen
laatuaan. Meidän ehdotustemme kannalta se on erittäin hyödyllistä sen vaikean kysymyksen
osalta, miten allekirjoitukset tarkistetaan. Jäsenvaltioiden on tehtävä se, mutta me
kehottamme niitä vaatimaan mahdollisimman vähän henkilötietoja. Jäsenvaltioilla voivat
soveltaa tiettyä joustavuutta valitessaan, mitä tietoja missäkin maassa vaaditaan, mutta
olen iloinen voidessani sanoa, että monet niistä aikovat pärjätä vähemmillä tiedoilla kuin
alun perin suunniteltiin. Meidän mielestämme kompromissitekstin mukainen asetus on
kansalaisystävällinen, eikä sillä luoda vaivalloisia velvoitteita järjestäjille eikä aiheuteta
heille turhautumista.

Alain Lamassoure,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni avautuu tänään
osallistuvalle demokratialle. Se ei ole vielä suoraa demokratiaa, kansalaiset eivät tee päätöksiä
itse, mutta he kuitenkin saavat oikeuden kysyä suoraan, julkisesti, valtavana joukkona,
niiltä, jotka tekevät päätöksiä EU:ssa, hallitustensa ja vaaleilla valittujen edustajiensa yli.

Tästä lähtien kansalaisilla on samat poliittista aloitetta koskevat valtuudet kuin tällä
ministerineuvostolla ja Euroopan parlamentilla. Olemme hyötyneet, kuten Zita Gurma
sanoi, komission jäsenen Šefčovičin ja hänen ryhmiensä tekemästä erinomaisesta
valmistelutyöstä ja puheenjohtajavaltio Belgian älykkäästä ja tehokkaasta tuesta.

Parlamentin osalta tämä teksti on neljän esittelijän työn tulosta, neljän joukon, te mukaan
luettuna, arvoisa puhemies. Läsnäolonne on meille kunnia.

Halusimme saada aikaan mahdollisimman yksinkertaisen, mahdollisimman
kansalaisystävällisen menettelyn yleisölle. Kuka voi osallistua? Kansalaiset, eli luonnolliset
henkilöt, kaikki kansalaiset, myös, mahdollisesti vaaleilla valitut edustajat, mutta vain EU:n
kansalaiset. Perussopimus ei jätä siitä mitään epäilyä.

Oikeus osallistua kansalaisaloitteeseen on jälleen yksi uusi erioikeus, jonka kansalaiset
saavat koko EU:ssa. Kuka voi käynnistää aloitteen? Tarvitaan vain seitsemän kansalaista
järjestelytoimikuntaa, ei 300 000:a, kuten komissio ehdotti, eikä 100 000:a, kuten neuvosto
suunnitteli, seitsemän kansalaista seitsemästä eri maasta, mikä tarkoittaa neljäsosaa
jäsenvaltioista.

Keneltä voi saada tietoja, jos haluaa käynnistää aloitteen? Komissio julkaisee itse oppaan
kansalaisaloitteesta ja perustaa erikoistuneen yhteyspisteen. Millainen menettely on? Erittäin
yksinkertainen. Yksi pyyntö aloitteen rekisteröimiseksi ja sen hyväksyttävyyden
tarkistamiseksi. Entä hyväksyttävyyden perusteet? Perussopimukset, koko perussopimus
eikä mitään muuta kuin perussopimus, mukaan luettuna perusoikeuskirja. Mitä tukea
aloitteeseen voidaan käyttää? Mitä tahansa tukea: poliittista, taloudellista, paikallista,
kansallista, eurooppalaista, kansainvälistä, etujärjestöjä, kansalaisjärjestöjä, kirkkoja ja niin
edelleen.
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On vain yksi ehto: täydellinen avoimuus. Niiden, joita pyydetään allekirjoittamaan, on
tiedettävä, mitä aloitteen takana on. Kansalaisten on siis kannettava vastuunsa. Minkälaiset
ovat allekirjoitusten keräämisen muodollisuudet? Uskomattoman yksinkertaiset.
Allekirjoitukset paperilla mutta myös Internetin kautta. Tietysti vain jäsenvaltiot voivat
valvoa niitä, mutta olemme olleet huolellisia, kuten Zita Gurmai sanoi, ja varmistaneet,
että lomakkeet yhdenmukaistetaan mahdollisimman hyvin.

Pitkällä aikavälillä on todellinen yksi eurooppalainen järjestelmä, joka on otettava käyttöön
kaikissa 27 jäsenvaltiossa, ja kolmannes jäsenvaltioista on jo valmistautunut siihen.

Lopuksi, mitä ovat poliittiset tulokset? Tässä kohdassa parlamentti on ollut hyvin vaativa.
Perussopimuksen mukaisesti komissio on todellakin ainoa, joka voi päättää, seuraako
menestyksellistä aloitetta lainsäädännöllinen jatkotoimi. Komissiota on siksi suojattava
poliittiselta painostukselta, jolla pyritään lisäämään lainsäädäntöä, kun unioni jo muutenkin
sääntelee liikaa. Kansalaisia on kuitenkin samaan aikaan suojeltava vaaralta, että mitään
poliittisia jatkotoimia ei tule, jos komissio katsoo täydentävän lainsäädännön
epäasianmukaiseksi. Siksi luodaan kaksi uutta oikeutta hyödyttämään menestyksellisten
aloitteiden laatijoita: oikeus esittää komissiolle aloitteensa ja oikeus julkiseen kuulemiseen,
joka voidaan järjestää itse Euroopan parlamentissa.

Lyhyesti, tässä meillä on yksinkertainen, innovatiivinen ja demokraattinen menettely. Nyt
on kansalaisten vuoro puhua.

(Suosionosoituksia)

Gerald Häfner,    vetoomusvaliokunnan lausunnon esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, kuten
kaikessa politiikassa, EU:n politiikassakaan ei saa jättää kansalaisia ulkopuolelle, toimia
heidän päidensä yli tai vehkeillä heidän selkänsä takana. EU:n politiikan on oltava
kansalaisten tekemään, sitä on tehtävä kansalaisille ja kansalaisten avulla. Haluamme kuroa
umpeen kuilun kansalaisten ja politiikan ja kansalaisten ja toimielinten välillä. Sen
aikaansaamiseksi tarvitsemme menettelyjä, joiden nojalla kansalaiset voivat osallistua
päätöksentekoon ja ilmaista mielipiteensä. Olemme onnistuneet luomaan enemmän
demokratiaa Euroopan unionissa mutta emme ole tehneet tarpeeksi saadaksemme
kansalaiset osallistumaan tehokkaammin päätöksiin ja EU:n keskusteluihin. Tämän päivän
päätös eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöönotosta saa sen aikaan. Olemme käyneet
ankaria neuvotteluja ja olemme saaneet aikaan monia huomattavia parannuksia.

Hyvät kollegat, jos katsotte asiakirjaa, josta tänään äänestämme, näette, että aina, kun siinä
on lihavoitua tekstiä, ja Alain Lamassoure on juuri myös viitannut tähän, se on meidän
ehdottamaamme tekstiä, joka korvaa neuvottelujen tulokset, komission alkuperäisen
luonnoksen. Huomaatte, että olemme kirjoittaneet uudelleen kaksi kolmasosaa tekstistä
ja esittäneet huomattavia parannuksia asiakirjaan, jonka komissio innostuneena toimitti
meille. Mainitsen vain tärkeimmät kohdat. Olemme alentaneet esteitä huomattavasti.
Erityisesti siten, että allekirjoituksia tarvitsee kerätä vain neljäsosasta jäsenvaltioista eikä
kolmasosasta. Meistä olisi tietysti parasta, jos allekirjoituksia kerättäisiin kaikkialta EU:sta,
mutta puhumme nyt vähimmäistasoista. Tärkeintä on se, että olemme onnistuneet
poistamaan miltei kokonaan esteen, joka uhkasi aivan alusta alkaen olla erittäin
epäonnistunut ja jossa vaadittiin, että hyväksyttävyys tarkistettaisiin
300 000 allekirjoituksen jälkeen ennen kuin kansalaiset voisivat jatkaa uusien
allekirjoitusten keräämistä. "Miltei kokonaan" tarkoittaa, että olemme esittäneet ajatusta,
että kansalaistoimikunta on mukana alusta alkaen, millä varmistetaan, että kaikkiin
komission saamiin viesteihin, joiden otsikkokentässä lukee kansalaisaloite, ei tarvitse
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soveltaa täysimääräistä hallinnollista menettelyä. Aloitteiden on oltava kohtuullisen
vakavasti otettavia. Toisin sanoen kaikkien, jotka haluavat kerätä miljoona allekirjoitusta,
on ensin saatava ehdotukseensa mukaan ainakin seitsemän maata.

Olemme esittäneet suurempaa avoimuutta ja pakollista kuulemista prosessin lopussa.
Nämä kuulemiset järjestetään Euroopan parlamentissa parlamentin ja komission läsnä
ollessa. Ne ovat kansalaisten tilaisuus selittää huolensa. Se on valtava askel eteenpäin.
Emme ole taistelleet tästä omasta puolestamme vaan – emmekä saa ikinä unohtaa sitä –
EU:n kansalaisten puolesta, heidän oikeuksiensa puolesta ja tehokkaamman ja
yksinkertaisemman prosessin puolesta, jotta kansalaiset voivat osallistua EU:hun.

On joitakin asioita, joita emme ole saaneet aikaan, ja monet niistä ovat nyt vasemmiston
esittämissä tarkistuksissa. Neuvottelut on nyt joka tapauksessa saatettu loppuun. Olemme
saaneet neuvoston ja komission kanssa sopimuksen aikaan. Meidän piti antaa periksi
joissakin kohdissa, mutta toinen puoli on myös tehnyt valtavia myönnytyksiä, ja me
tiedämme, että tarkistuksissa on enemmän kyse ulkonäöstä eikä niinkään sisällöstä. Se
tarkoittaa, että tulosten muuttamiseen ei ole tilaisuutta. Voimme tehdä sen kuitenkin
tarkistuksen aikana kolmen vuoden kuluttua.

Haluaisin kiittää kaikkia mukana olleita, myös työntekijöitä, sihteeristöjä, yhteisesittelijöitä,
komissiota ja neuvostoa, erittäin tehokkaasta yhteistyöstä. Mielestäni tällainen valiokuntien
ja ryhmien rajat ylittävä yhteistyö voisi olla mallina tulevaisuudelle. Yleisesti haluaisin
nähdä kansalaisten EU:n, jossa kansalaiset katsovat olevansa osa EU:ta ja jossa he osallistuvat
aktiivisemmin kuin aiemmin.

Puhemies. −    (EN) Haluaisin vain sano, että minulle oli suuri kunnia olla mukana
parlamentin ryhmässä sellaisessa, mikä minun mielestäni on valtavan vaikuttava EU:n
kansalaisten puolesta.

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja  .  – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet ja erityisesti esittelijät, yksi tärkeimmistä Lissabonin
sopimuksen lupauksista oli tuoda EU lähemmäs kansalaisiaan.

En usko, että minun tarvitsee nyt luetteloida esimerkkejä, jotka ovat osoittaneet meille,
ennen Lissabonin sopimuksen allekirjoittamista joulukuussa 2009 ja sen jälkeen, miten
välttämätöntä tällainen lähentyminen on. Siksi ei ole yllättävää, että kaikki toimenpiteet,
joilla edistetään tavoitetta saada kansalaiset kiinnostumaan Euroopan yhdentymisestä ja
osallistumaan siihen, ovat ensisijaisia tavoitteita kaikille toimielimille, myös neuvostolle.

Olen siksi erityisen iloinen, että voin puhua teillä asetuksesta, jolla pannaan täytäntöön
kansalaisaloite, tämä Lissabonin sopimuksen lippulaiva-aloite, jolla parannetaan
kansalaisten osallistumista päätöksiin EU:n tasolla.

Tämä asetus oli, tietenkin, yksi neuvoston puheenjohtajavaltion Belgian ensisijaisista
tavoitteista, koska voi olla, että tämä kansalaisaloite on sopivin symboli Lissabonin
sopimuksen jälkeiselle kansalaisen asemalle unionissa. Kansalaisaloitteen avulla, kuten
esittelijät ovat jo sanoneet, miljoona EU:n kansalaista voi esittää komissiolle
lainsäädäntöehdotuksen, komission on tutkittava se ja esitettävä mielipiteensä siitä.

Meidän pitäisi pysähtyä hetkeksi arvioimaan tätä aloitetta, jota olemme tänään panemassa
täytäntöön ja joka on vasta ensimmäinen vaihe, kuten Alain Lamassoure on sanonut,
ylikansallisen tason osallistuvaa demokratiaa. Se ei siten ole vain ensimmäinen EU:n tasolla,
se on aivan yksinkertaisesti ensimmäinen maailmanlaajuisesti.
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Palatkaamme lainsäädäntökysymykseen, josta keskustelemme tänään. Olen tyytyväinen
kompromissiin, joka tästä asetuksesta saatiin aikaan kolmen toimielimen välisissä
neuvotteluissa, ja suhtaudun, tietysti, myönteisesti yhteistyöhenkeen ja
kompromissitahtoon, joka vallitsi kaikissa kolmessa toimielimessä koko neuvottelujen
ajan.

Haluaisin tietysti myös kiittää henkilökohtaisesti perussopimus-, työjärjestys- ja
toimielinasioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan esittelijöitä Zita Gurmaita, Alain
Lamassourea, Diana Wallisia ja Gerald Häfneriä heidän ponnistuksistaan ja rakentavasta
osuudestaan tämän asetuksen laatimisessa.

Olen siksi erityisen tyytyväinen AFCO-valiokunnan maanantaiseen äänestykseen, jossa
vahvistettiin toimielinten hyväksymä teksti. Jos tulevassa äänestyksessä vahvistetaan sama
AFCO-valiokunnassa ratifioitu teksti, voimme pitää tätä ensimmäisen käsittelyn sopimusta
mallina nopeasta ja tehokkaasta EU:n tason lainsäädännöstä. Ja miten voisimme tässä
yhteydessä olla ylistämättä myös komission jäsentä Šefčovičia hänen saatavuudestaan ja
aktiivisuudestaan.

Lyhyesti, minun mielestäni me olemme tässä asiassa kaikki hyötyneet monista
neuvottelupöydässä ilmaistuista mielipiteistä. EU:n kansalaiset ovat osoittautuneet näiden
kolmenvälisten neuvottelujen ja tämän sopimuksen voittajiksi.

Olen vakuuttunut siitä, että toimielinten välillä aikaansaatu kompromissi on hyvä, ei vain
siksi, että kukin toimielin on onnistunut saamaan aikaan sen, mikä sille on ollut tärkeintä,
kuten juuri sanottiin, vaan myös siksi, että siitä on tuloksena hyvä asetus, jonka nojalla
kansalaisaloitteita voidaan esittää joustavasti ja tehokkaasti.

Neuvoston puolesta pidän myönteisenä kahden muun toimielimen halua ottaa huomioon
tarpeet ja rajoitukset, joita jäsenvaltioilla on niille lankeavan tehtävän täyttämisessä eli
allekirjoitusten tarkistamisessa, allekirjoitusten, joiden on tietysti oltava aitoja, ja sen
varmistamisessa, että niiden keräämiseen ei liity petosta tai manipulointia.

Jäsenvaltioille piti lisäksi antaa riittävästi aikaa mukauttaa kansallisen lain toimenpiteitä,
joita tarvitaan asetuksen soveltamiseksi. Ymmärrän tietysti parlamentin huolen siitä, että
kansalaisaloite on pantava täytäntöön mahdollisimman pian, ja olen siitä samaa mieltä.
Toisaalta on selvää, että jos tätä aloitetta aiotaan kehittää oikeaan suuntaan, kansallisia
toimenpiteitä on oltava, ja on jätettävä riittävästi aikaa, jotta ne voidaan hyväksyä voimassa
olevien sääntelypuitteiden mukaisesti.

Neuvosto on todellakin aina katsonut, että kansalaisaloitteen pitäisi, osansa kansalaisten
osallistumista EU:n päätöksiin, liittyä tiiviisti toiseen osaan eli Euroopan parlamentin
vaaleihin.

Lopuksi, yhteenvetona, olen tyytyväinen neuvotteluissa aikaansaatuun kompromissiin, ja
voin tietysti vain suositella, että hyväksytte sen huomisen äänestyksessänne, ja toivon
kansalaisaloitteelle kaikkea sitä menestystä, jonka sen odotetaan saavan. Huomaan, että
ensimmäisiä aloitteita laaditaan jo, ja toivon, että monet aloitteet antavat uutta vauhtia ja
uusia ajatuksia Euroopan yhdentymiselle.

Haluaisin vain vielä kerran sanoa paljon kiitoksia kaikille yhteistyöstänne tämän asian
osalta.

(Suosionosoituksia)
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Puhemies. −    (EN) Paljon kiitoksia johtajuudestanne puheenjohtajakauden aikana tämän
aikaansaamiseksi.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja  .   −  (EN) Arvoisa puhemies, myös minä
olen hyvin tyytyväinen voidessani olla luonanne tänä aamuna, koska olemme saaneet
yhdessä erittäin hyviä asioita aikaan. Vain vuosi Lissabonin sopimuksen voimaantulon
jälkeen käymme keskustelua kansalaisaloitetta koskevan asetuksen tulevasta antamisesta.
Kuten Alain Lamassoure sanoi, otamme käyttöön täysin uuden osallistuvan demokratian
tason, jolla täydennetään edustuksellista demokratiaa, jonka nojalla toimimme Euroopan
unionissa.

Mutta ensimmäisen kerran tarjoamme kansalaisille innovatiivista tapaa ilmaista toiveensa,
toimia vuorovaikutuksessa toimielinten kanssa ja muokata Euroopan unionin ohjelmaa.
Se on mielestäni erittäin tärkeää keinona laajentaa EU:n alaa. Se on hyvin tärkeää tuodessa
enemmän eurooppalaisia aiheita kansallisiin pääkaupunkeihin ja luodessa EU:n laajuista
keskustelua. Me kaikki tiedämme, että Euroopan unioni tarvitsee tätä erittäin paljon.

Jotta toteuttaa käytännössä Lissabonin sopimuksen ja kansalaisaloitteen meille tarjoamat
edut, meidän on luotava selkeä menettely. Julkisista kuulemisista ja Euroopan parlamentin
kuulemisista kävi hyvin selväksi, että tarvitsemme menettelyn, joka olisi helppo,
ymmärrettävä, käyttäjäystävällinen ja tasapainoinen. Mielestäni olemme saavuttaneet
tämän tavoitteen. Se on todella niiden perusteellisen keskustelujen ansiosta, joita kävimme,
hyvin usein täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää teitä kaikki monien kuulemisten
järjestämisestä, ei vain perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa ja
vetoomusvaliokunnassa vaan myös useimmissa poliittisissa ryhmissä, koska nämä
kuulemiset ovat olleet hyvin tärkeitä kaikille meille. Voin vakuuttaa teille, että ne olivat
erittäin tärkeä inspiraation ja uusien luovien ajatusten lähde, ja loppujen lopuksi ne auttoivat
meitä parantamaan komission alkuperäistä ehdotusta.

Arvostan myös innovatiivista tapaa, jolla Euroopan parlamentti käsitteli tätä aloitetta.
Meillä oli neljä esittelijää kahdesta eri valiokunnasta. Alain Lamassoure kutsui heitä neljän
joukoksi. Minun on sanottava, että se oli hyvin mukava joukko. Oli ilo työskennellä teidän
kaikkien kanssa. Minulle oli saada uusi luova panoksenne yhteiseen ajatteluumme, koska
jokainen teistä lähestyi aihetta eri näkökulmasta ja toi siihen oman kokemuksensa siitä,
miten komission alkuperäistä ehdotusta parannetaan. Arvostan sitä todella paljon.

Tämän uuden innovatiivisen lähestymistavan ansiosta saimme aikaan laajan yksimielisyyden
Euroopan parlamentin kanssa. Olen erityisen tyytyväinen erittäin selkeään
äänestystulokseen AFCO-valiokunnassa.

Yksi esittelijöitä tulleista merkittävistä ajatuksista oli se, miten meidän pitäisi seurata
kansalaisaloitetta. Luulen, että ajatus siitä, että asianmukaisen korkean tason komission
edustajan olisi otettava aloitteen käynnistäjät vastaan sen menestyksellisen
loppuunsaattamisen jälkeen, tuli Euroopan parlamentilta. Ajatus, kuulemisten
järjestämisestä pakollisena vaiheena, jonka aikana voisimme keskustella aloitteen tavoitteista
laajemmin, tuli myös tästä salista.

Haluaisin korostaa, että olemme hyvin iloisia ja tyytyväisiä siitä, että nämä julkiset
kuulemiset järjestetään puolueettomalla maaperällä, täällä Euroopan parlamentissa, koska
siten varmistetaan, että komissio ei joudu epämukavaan asemaan joutuessaan olemaan
samaan aikaan sekä tuomari että valamiehistö. Komissio on noissa kuulemisissa edustettuna
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asianmukaisen korkealla tasolla, mahdollisuuksien mukaan asiasta vastaavan komission
jäsenen tai pääjohtajan ominaisuudessa, ja se seuraa keskustelua tarkkaavaisesti.

Haluaisin vakuutta teille ja teidän kauttanne EU:n kansalaisille, että me komissiossa olemme
ehdottoman tietoisia sen merkityksestä ja arvosta, että miljoona kansalaista tukee tiettyä
ehdotusta. Käsittelemme sitä kunnioittaen ja erittäin huolellisesti.

Ainoa valitettava asia tässä keskustelussa on se, että meidän on odotettava jonkin aikaa
ennen kuin kansalaisaloitetta voidaan käyttää täysimääräisesti. Meidän on kuitenkin
tunnustettava, että jos haluamme tarjota kansalaisillemme parempaa palvelua, meidän on
muutettava joitakin sisäisiä sääntöjä jäsenvaltioissa ja meidän on kehitettävä ohjelmistoa
sähköistä keruujärjestelmää varten. Olen kuitenkin varma, että teemme sen säädetyssä
ajassa ja että EU:n kansalaisilla on mahdollisuus käyttää tätä aloitetta mahdollisimman
pian.

Arvostan siksi suuresti sitä, että pyrimme sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä, koska
sen ansiosta kansalaisemme voivat käyttää tätä uutta välinettä paljon nopeammin kuin
alun perin odotettiin.

Haluaisin kiittää jälleen kerran erinomaisesta yhteistyöstä kaikkia esittelijöitä, Zita Gurmaita,
puhemiestämme, Diana Wallisia, Gerald Häfneriä ja Alain Lamassoure. Kuten sanoin, he
kaikki antoivat hyvin uusia ja hyvin merkittäviä ajatuksia tehdäkseen tästä ehdotuksesta
paremman kuin komission alkuperäinen ehdotus.

Haluaisin myös kiittää henkilökohtaisesti Olivier Chastelia, koska hän on osoittanut valtavan
kykynsä rakentaa yksimielisyyttä. Tiedän, miten vaikeaa se oli neuvostossa, miten monia
eroavaisuuksia hänen piti yhdistää, ja hänen ponnistustensa ansiosta ja puheenjohtajavaltio
Belgian erinomaisen työn ansiosta meillä on nyt tämä laaja yksimielisyys myös neuvostossa.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,    kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon
valmistelija. – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijöitä vilpittömästi siitä, että
he ovat laatineet tekstin, josta aiomme tänään äänestää. Toivon, että annamme tämän
mekanismin kansalaisten käyttöön tänään ja että komissio kehittää sitä edelleen. Olen,
tietysti, samaa mieltä. Siitä on tehty niin yksinkertainen kuin mahdollista. Se, mistä aiomme
nyt äänestää, on tulos kompromissista – joskus vaikeasta kompromissista – ja ymmärrän
todella, että Alain Lamassoure ja muut esittelijät ovat saaneet, meidän puolestamme, aikaan
tuloksen, joka on käytännöllinen ja toteuttamiskelpoinen. Pidän itse valitettavana sitä, että
meidän piti luopua säännöksestä, jolla annetaan 16-vuotiaiille oikeus allekirjoittaa aloite,
mutta tuen tekstiä neuvotellussa muodossa, koska olen varma, että enempää ei pitäisi
viivytellä ja että aloite olisi annettava kansalaisten käyttöön.

Olen itse asiassa varma, että olemme luomassa nyt tätä järjestelmän toista osaa, jotta
voimme saada aikaan jotakin, jonka tässä salissa on monta kertaa sanonut edesmennyt
Bronisław Geremek – Eurooppa on yhtenäinen, ja nyt on eurooppalaisten vuoro olla
aktiivisia. Otamme tänään rakentavan askelen siihen suuntaan. Emme kirjoita tässä
raamattua. Kolmen vuoden kuluttua tänään ehdotettuja menettelyjä voidaan tarkastella
ja parantaa edellyttäen, että niitä on käytetty, mihin kannustan ihmisiä voimakkaasti.

Kinga Göncz,    kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon
valmistelija.  −  (HU) Arvoisa puhemies, yhtenä LIBE-valiokunnan edustajana haluaisin
liittyä niihin, jotka onnittelevat esittelijöitä, ja haluaisin kiittää komissiota sen työstä, sekä
komission jäsentä Šefčovičia ja neuvoston puheenjohtajaa Chastelia heidän työstään
neuvostossa, koska he edistivät huomattavasti tämän vakaan ja toteuttamiskelpoisen tekstin
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luomista, joka on todella askel kohti yksinkertaistamista, ja uskon, että se saa laajan tuen.
Keskustelut olivat tiiviitä, ja monia hyviä ehdotuksia esitettiin. Hyvien ehdotusten suuri
määrä myös merkitsi, että ne oli vahvistettava, tehtävä lopullisesta ehdotuksesta
mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Miljoonan allekirjoituksen kerääminen on valtava
saavutus, ja se vaatii valtavan määrän työtä. Haluaisimme tavoittaa myös ne, jotka eivät
voi toimia verkossa vaan ilmaisevat mielipiteensä mieluummin paperilla. Olisimme
tyytyväisiä, jos saisimme palautetta, ja olisimme tyytyväisiä, jos voisimme ratkaista kaikki
prosessissa esiin nousevat ongelmat mahdollisimman pian. On selvää, että EU hyötyy
huomattavasti tästä välineestä.

Cecilia Wikström,    kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon
valmistelija. – (SV) Arvoisa puhemies, ennen Lissabonin sopimuksen hyväksymistä koskevaa
päätöstä poliitikot puhuivat lämpimästi mahdollisuudesta, jonka kansalaisaloite tarjoaisi.
Nyt meidän on varmistettava, että siitä tulee voimakas demokratiauudistus eikä paperitiikeri.

Olin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija
ja olin iloinen voidessani esittää ehdotuksia, joilla asioita helpotetaan kansalaisten kannalta.
Halusimme esimerkiksi saada nuoret osallistumaan ja siksi ehdotimme 16 vuoden ikärajaa
aloitteen esittämiselle. Päätöksenä oli 18 vuoden ikäraja, mitä voin pitää valitettavana,
mutta puhumme silti edelleen nuorista. Pidensimme myös aikarajaa 24 kuukauteen. Nyt
siitä on tullut 12 kuukautta, mutta olen kuitenkin tyytyväinen, että meillä on kompromissi,
koska olen pääosin myönteinen henkilö.

Toisaalta panemme merkille, että aloitteen esittäjiltä vaaditaan valtavasti työtä, mutta
toivon, että otamme haasteen vastaan ja varmistamme, että kansalaisaloite otetaan vastaan
kunnioittavasti ja rakentavassa ja myönteisessä hengessä EU:n toimielimissä.

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani erinomaisesta yhteistyöstä tämän merkittävän
aloitteen osalta.

Íñigo Méndez de Vigo,    PPE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, Euroopan
kansapuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä aikoo äänestää innokkaasti tämän mietinnön
puolesta, ja haluaisin onnitella esittelijöitä, komissiota ja neuvostoa tästä sopimuksesta.

Hyvät kollegat, keksimme 1980-luvulla käsitteen "demokratiavaje". Sillä tarkoitimme, että
Euroopan unionin päätökset tehtiin vain ministerineuvostossa komission ehdotusten
perusteella ja että parlamenttia vain kuultiin.

Parlamentti on taistellut 1980-luvulta asti, Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan
sopimusten, perustuslakisopimuksen ja Lissabonin sopimuksen avulla tukkiakseen tuon
demokratiavajeen, ja katson, että Lissabonin sopimuksen nojalla, parlamentin uusien
valtuuksien ja kansallisten parlamenttien osallistumisen myötä, olemme saavuttaneet tuon
tavoitteen.

Lisäämme tuohon saavutukseen tänään kansalaisaloitteen, joka valmistelukunnan työssä
oli tulosta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisestä vakaasta
yhteistyöstä. Haluaisin muistuttaa tänään seuraavista nimistä: Jürgen Meyer,
sosialidemokraattinen saksalaiskollegamme, ja Alain Lamassoure, jotka vastasivat tämän
aloitteen tuomisesta valmistelukunnan täysistuntoon ja sen saamisesta hyväksytyksi.

Katson siksi, että olemme tehneet täyden ympyrän, arvoisa puhemies. Katson, että tänään,
kun hyväksymme tämän aloitteen, olemme allekirjoittaneet kuolemantuomion
"demokratiavajeen" käsitteelle.
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Nyt on meidän vuoromme toimia vastuullisesti, hyvät kollegat, ja tänään meillä on myös
tilaisuus tehdä niin. Unionin talousarvion hyväksymällä täytämme tehtävän, jota meiltä
odotetaan: vastuullinen parlamentti, jolla on yhteispäätösvaltuudet.

Hyvät kollegat, mielestäni tämä on hyvä päivä EU:lle.

Enrique Guerrero Salom,    S&D-ryhmän puolesta.  –  (ES) Arvoisa puhemies, Democracy:
The Unfinished Journey – Demokratia; loputon matka on nimenä tunnustetun analyytikon
kirjassa teoreettisista ja käytännöllisistä muutoksista, joita nykyaikaisissa demokratioissa
käydään läpi.

Olemme todellakin keskellä loputonta matkaa, jossa monet vaiheet ovat päättyneet, mutta
olemme riskien epävarmuuden ja monien epäilyjen kaudella. Noiden epäilyjen joukossa
on kuitenkin muutamia varmuustekijöitä.

Ensimmäinen on se, että rakenne, joka on kestänyt, on edustuksellinen demokratia:
toimielimemme; ilman kansan tahtoon perustuvia vapaita parlamentteja demokratia ei
olisi ikinä selvinnyt.

On kuitenkin myös totta, että demokratia tarvitsee nyt innovaatioita, uudistuksia ja
muutoksia laatunsa parantamiseksi ja samalla niiden rakenteiden säilyttämistä, jotka ovat
palvelleet meitä tähän asti, ja niiden perustojen lujittamista.

Minkälaisia muutoksia tarvitsemme? Meidän on edettävä kohti sellaista demokratiaa, joka
laajenee osallistuvalle foorumille, jotta kansalaiset ovat enemmän kuin äänestäjiä joka
neljäs tai joka viides vuosi. Tarvitsemme demokratiaa, jolla laajennetaan keskustelun alaa,
jossa kansalaiset keskustelevat, perustelevat ja vaihtavat näkemyksiä, ja demokratiaa, joka
lisää sosiaalista pääomaa, jossa ihmiset eivät ole enää eristyksissä ja jossa he voivat
integroitua yhteiskuntaan. Tarvitsemme myös eurooppalaista ulottuvuutta tällaiselle
demokratialle.

Mielestäni olemme saaneet sen aikaan antamalla lainsäädäntöä tästä kansalaisaloitteesta.
Nyt ei ole enää kahta legitimiteetin tyyppiä vaan pikemminkin kaksi kansalaisten ääntä:
yksi täällä parlamentissa ja toinen kansalaisaloitteessa. Se antaa meille vahvemman,
osallistuvamman ja legitiimimmän demokratian.

Anneli Jäätteenmäki,    ALDE-ryhmän puolesta  .   –  (FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää
kaikkia yhteistyöstä. Tämä on ollut erinomaisen helppoa yhteistyötä. Kansalaisaloite on
tervetullut lisä kansalaisvaikuttamiseen. Toivon, että se on merkittävä lisä poliittisen
keskustelun herättäjänä. Kaikki aloitteet eivät ehkä saa taakseen riittävää kannatusta, mutta
ne voivat tuoda uusia näkökulmia keskusteluun.

Parlamentti on halunnut tehdä kansalaisaloitteesta mahdollisimman helppokäyttöisen, ja
tässä se on pääpiirteissään onnistunutkin. Erityisen iloinen olen siitä, että komission ja
parlamentin on järjestettävä julkinen kuuleminen, kun miljoona allekirjoitusta on koossa.
Tämä pakottaa EU:n toimielimet oikeasti kuuntelemaan, mitä allekirjoittajilla on
ehdotettavana. Samalla komission on perusteltava mahdollinen kielteinen kantansa
allekirjoittajille, ja perusteellisesti.

Arvoisa puhemies, olisin halunnut, että tämän kansalaisaloitteen olisivat voineet
allekirjoittaa kansalaisten lisäksi myös kussakin maassa asuvat ihmiset, mutta tähän ei
riittänyt kannatusta.
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Kansalaisaloitteen merkitys nähdään vasta, kun se astuu voimaan. Toivon, että se tulee
herättämään aikanaan laajempaa keskustelua EU-asioista kuin, mitä tänä päivänä on
tapahtunut.

Indrek Tarand,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (ET) Arvoisa puhemies, olen hyvin
tyytyväinen, että tähän keskusteluun, joka vielä vähän aikaa sitten näytti olevan loppumaton
tarina, on nyt löydetty ratkaisu. Aivan kuten tanssahtelu rakkaan Euroopan
ulkosuhdehallintomme kanssa, myös tämä on vienyt liian kauan. Hidas valssaaminen voi
saada selän särkemään, ja kumppani voi lopuksi pettyä. Tässä kumppani kuitenkin ei ole
enempää eikä vähempää kuin kansalaisemme. Toivon, että uudenlainen demokratia
onnistuu ja että emme petä kansalaistemme odotuksia. Minun mielestäni surullisinta koko
tässä keskustelussa oli se, että liian usein osoitettiin epäluottamusta kansalaisia kohtaan,
pelkoa, että kansalaiset esittäisivät järjettömiä ajatuksia. Pelko on perusteeton, kuten
todellakin nähdään.

Arvoisa komission jäsen Šefčovič, haluaisin myös, että komissio alkaa luottaa enemmän
omiin kansalaisiinsa. Viron edustajana haluan kiittää myös neuvosto, joka on säilyttänyt
sähköistä allekirjoitusta koskevan vaihtoehdon, koska se on olennainen kansalleni. EU
odottaa innokkaasti kansalaistensa luovia ajatuksia. Kiitos.

Emma McClarkin,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, eurooppalainen
kansalaisaloite on kipeästi kaivattu merkki EU:n sitoutumisesta, ja se on loistava tilaisuus
lisätä EU:n demokraatista osallistumista ja vahvistaa yhteyksiä kansalaisten ja poliitikkojen
välillä.

Vaikka velvoitetta passin numeron antamisesta sovelletaan edelleen kahdessa kolmasosassa
jäsenvaltioita, minä ja muut ECR-ryhmän jäsenet olemme auttaneet tekemään
kansalaisaloitteesta käyttäjäystävällisemmän poistamalla komission ehdottaman hirvittävän
byrokraattisen kaksinkertaisen hyväksyttävyyden tarkistamisen ja varmistamalla, että
kansalaisaloite annetaan kansanliikkeiden eikä vain suurten järjestäytyneiden eturyhmien
käyttöön.

Nyt todella ruohonjuuritason aloitteilla on mahdollisuudet onnistua, vaikka niissä ei
noudatettaisi eurooppalaisen federalismin henkeä. Mikä tärkeintä, komission on annettava
selkeät syyt kansalaisaloitteen torjumiselle sekä kerrottava tarkasti, mitä jatkotoimia se
suunnittelee menestyksellisille aloitteille. Avoimuus on tämän prosessin avain.

Euroopan unionin on jo korkea aika tunnustaa asianmukaisesti EU:n kansalaisten
näkemykset ja kuunnella kansan ääntä. Suhtaudun toiveikkaasti siihen, että tämä järjestelmä
saa aikaan suuremman demokratian ja demokraattisen vastuullisuuden tunteen Euroopan
komissiossa ja että se innoittaa keskustelemaan EU:n tulevasta suunnasta.

Helmut Scholz,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen Šefčovič, hyvät kollegat, tänä aamuna on jo käynyt selväksi tulevaa
Eurooppa-neuvostoa koskevan keskustelun aikana, että meillä on Euroopan unionissa
legitimiteettiongelma. Sen juuret ovat pääasiassa siinä, että politiikassa ohitetaan aivan
liian usein kansalaisten jokapäiväiset edut. He odottavat aivan oikein voivansa osallistua
enemmän päätöksentekoon. Monissa EU:n jäsenvaltioissa järjestettävä protestit ovat tästä
paljonpuhuva ilmaus. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen, josta äänestämme tänään,
käyttöönotto tarkoittaa, että ensimmäistä kertaa EU:n historiassa on olemassa väline, jonka
avulla Euroopan kansalaiset voivat ilmaista odotuksensa ja vaatimuksensa suoraan,
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käynnistää aloitteita välittömästi, toteuttaa jatkotoimenpiteitä ja osallistua suoraan
poliittiseen päätöksentekoon.

Nykyinen asetus on hyvä, mutta ryhmäni katsoo, että se olisi voinut ja sen olisi pitänyt
olla vielä parempi. Se, käyttävätkö EU:n kansalaiset ja asukkaat todella kansalaisaloitetta,
riippuu loppujen lopuksi meistä täällä parlamentissa. Miten vakavasti suhtaudumme
itsellemme säätämäämme sitoumukseen tukea välttämätöntä avointa lähestymistapaa?
Olemmeko valmiita ja pystyviä kolmen vuoden kuluttua haastamaan neuvoston ja
komission aloitteen kehittämisestä edelleen? Asiat on jo esitetty nykyisessä asetuksessa, ja
me haluamme äänestää näistä kohdista jälleen tänään. Kansalaisaloitteen arvoa ei mitata
neuvoston ja komission välillä saavutettuna toimielinten välisenä kompromissina vaan
siinä, käytetäänkö sitä todella. Se, että tämän päivän tulos on huomattavasti parempi – ja
haluaisin kiittää erityisesti Zita Gurmaita, Diana Wallisia, Alain Lamassourea ja Gerald
Häfneriä tiiviistä yhteistyöstä ja erittäin hyvästä edistyksestä tämän asetuksen hiomisessa
– johtuu myös monista kansalaisyhteiskunnan jäsenistä, jotka ovat tehneet
näkemyksillemme ja keskusteluillemme toistuvasti todellisuus- ja
käytännöllisyystarkistuksia. Haluaisin myös käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni heitä.

Kehotan Euroopan kansalaisia tarttumaan tähän aloitteeseen.

Morten Messerschmidt,    EFD-ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, sen jälkeen,
kun Lissabonin sopimus tuli voimaan vuosi sitten, EU:n toimielimille on siirretty
ennennäkemätön määrä valtaa, ja viime vuoden aikana olemme nähneet, miten erityisesti
Euroopan parlamentti on pystynyt hyödyntämään tätä tilannetta – riisuen jäsenvaltioilta
valtavan määrän valtaa.

Lissabonin sopimuksen voimaantulossa oli kaksi valonpilkahdusta. Yksi niistä oli
kansalaisaloite. Ja myös siksi – sekä tanskalaisen puolueeni että Euroopan parlamentin
ryhmäni puolesta – ryhdyin neuvottelemaan juuri siksi, että kansalaisaloite saataisiin
käyttöön, sillä se oli kaikesta huolimatta pieni valonpilkahdus muuten niin hyvin pimeässä
ja erittäin federalistisessa EU:ssa.

On ollut aloja, joilla olemme olleet eri mieltä. Monet esittelijät ovat jo maininneet, että
joku haluaa laajentaa oikeutta antaa kansalaisaloite ihmisille, jotka eivät ole kansalaisia, ja
joku muu haluaa voida päättää äänestysiästä muissa jäsenvaltioissa ja niin edelleen – jotakin,
josta emme ole pystyneet sopimaan. Puitteet, joista nyt olemme sopineet, sisältävät
kuitenkin myönteisiä osia, ja siksi, demokratian hengessä ja edistääksemme myönteisiä
osia, joita kaikesta huolimatta Lissabonin sopimuksessa on, ryhmäni myös tukee tätä
aloitetta.

Bruno Gollnisch (NI).   – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kansalaisaloite sellaisena
kuin sitä on ehdotettu perussopimuksissa ja säädetty tällä asetuksella, on demokratian
irvikuva. Ensinnäkin sillä saadaan ihmiset uskomaan, että eurokraatit kuulevat heidän
äänensä huolimatta siitä, että eurokraatit kieltäytyivät järjestelmällisesti kuuntelemasta
heitä, kun he tekivät kansanäänestyksen nojalla selväksi, että he eivät halunneet Euroopan
supervaltion rakentamista. Aloittakaa siksi kuuntelemalla kansalaisia silloin, kun he sanovat
ei tai kun he käskevät teitä lopettamaan.

Se on demokratian irvikuva myös hyväksyttävyyttä koskevien rajoitusten takia.
Kansalaisaloitteissa on noudatettava perussopimuksia ja niiden taustalla olevia niin sanottuja
periaatteita. Siksi perussopimusten sisältämien vapaan liikkumisen periaatteiden nimissä
hylätään säälimättömästi kaikki pyynnöt talouksiemme suojelemiseksi, kieltäydytään
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jarruttamasta yhtään rahoitusmarkkinoiden globalisaatiota, jonka tuhoisista seurauksista
me nyt kärsimme, siirtolaisvirtojen kääntämiseksi. Kaikki aloitteet, joilla pyritään
pysäyttämään neuvottelut Turkin kanssa, saavat todennäköisesti saman kohtalon, ainakin
mikäli pystymme pyytämään komissiota toimimaan mutta emme pyytämään sitä
lopettamaan toimimista. Jos aloite saa riittävästi allekirjoituksia, komission ei tarvitse
panna sitä täytäntöön vaan vain perustella päätöksensä. Se on todellinen demokratian
irvikuva.

Mariya Nedelcheva (PPE).    – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää esittelijöiden
tekemän työn valtavaa määrää. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentissa on joitakin
ennakoimattomia hetkiä. Tänään on yksi niistä. Halusimme antaa kansalaisille selkeän,
yksinkertaisen ja tehokkaan välineen saadaksemme heidät lähemmäs toimielimiä.

Ensiksi meidän on korostettava ponnistuksia, jotka on tehty menettelyn
yksinkertaistamiseksi. Rekisteröintivaihe on nyt nopea ja selkeä. Velvollisuutemme on
tiedottaa vaatimuksista, jotka aloitteen on täytettävä, jotta se voidaan rekisteröidä: unionin
arvojen kunnioitus, komission valtuuksien kunnioitus perussopimusten soveltamisen
osalta.

Toiseksi haluaisin kiinnittää huomionne jäsenvaltioiden yhden vuoden määräaikaan. Se,
että ne täyttävät tämän määräajan ja takaavat tietosuojan, on vahva viesti kansalaisillemme.

Kolmanneksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni kolmen kuukauden määräajasta, poliittista
ja oikeudellisesti perusteista ja menettelystä, jota komission on noudatettava julkisten
kuulemisten järjestämiseksi yhdessä parlamentin kanssa. Näiden kolmen kohdan perusteella
voidaan varmasti sanoa, että pian EU:n kansalaisten käytössä on väline, joka on odotettua
yksinkertaisempi, ensivaikutelmaa selkeämpi ja oletettavasti tehokkaampi.

Lopuksi, seuraan edelleen tarkkaavaisesti mahdollisia aloitetta rahoittavista poliittisista
puolueista johtuvia turmiollisia vaikutuksia, uskon, että se on jotakin, mistä kansalaisemme
voivat ehkä edelleen arvostella meitä. Luotan kuitenkin siihen, että jokainen meistä varoittaa
nähtyään ensimmäiset merkit sen käyttämisestä puoluepoliittisiin tarkoituksiin, koska
ennen kaikkea se on meidän sitoumuksemme, ja äänestämme sellaisen osallistuvan
demokratian välineen puolesta, joka kuuluu vain kansalaisille.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla
teitä osuudestanne vetoomusvaliokunnan yhteisesittelijänä.

Kuten saatatte tietää, kansalaisaloite oli S&D-ryhmämme ensisijainen painopisteala. Ensiksi
haluaisin onnitella kaikkia neljää yhteisesittelijää perussopimus-, työjärjestys- ja
toimielinasioiden valiokunnasta ja vetoomusvaliokunnasta heidän yhteisestä työstään
tämän merkittävän mietinnön laatimisessa sekä tavasta, jolla he neuvottelivat neuvoston
ja komission kanssa saavuttaakseen niin hyvän tuloksen. Haluaisin myös mainita Euroopan
komission varapuheenjohtajan, komission jäsenen Šefčovičin hyvin erityisen osan ja hänen
valmiutensa, avoimuutensa ja sitoutumisensa neuvotteluihin sekä neuvoston että
parlamentin kanssa.

Olen iloinen voidessani äänestää tänään vain muutama kuukausi menettelyn alkamisen
jälkeen tästä ainoalaatuisesta ja keskeisestä Euroopan unionin osallistuvan demokratian
välineestä. Euroopan parlamentti on edistänyt tätä tekstiä erittäin paljon. Kaksi kolmasosaa
tekstistä tulee parlamentista, mikä osoittaa jälleen kerran sen kestävän sitoutumisen saada
EU:n kansalaiset mukaan poliittiseen keskusteluun ja saada Euroopan unioni lähemmäs
heitä.
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Katson, että tämä asiakirja on tasapainoinen ja että se edistää yhteistä tavoitettamme, joka
on merkittävän aseman antaminen kansalaisaloitteelle Euroopan unionin käytännön
demokratiassa ja EU:n kansalaisten valmiuksien parantaminen EU:n politiikkaan
vaikuttamiseksi. Tällä välineellä todellakin pyritään edistämään perusteellista keskustelua
koko kansalaisyhteiskunnassa. Kuten ryhmämme on alusta alkaen korostanut, tämä väline
on helppokäyttöinen ja yksinkertaiseksi suunniteltu sekä selkeä ja yksityiskohtainen
turhautumisen ehkäisemiseksi.

Haluaisin kiittää teitä kaikkia hyvin paljon ja toivoa teille menestystä tämän merkittävän
alun jälkeen.

Andrew Duff (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, vastoin joidenkin puhujien oletuksia
katson, että kansalaisaloitteen tarkoituksena oli aina, että sitä voitaisiin käyttää pyytämään
komissiota ehdottamaan muutoksia perussopimuksiin.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että asetuksen 2 artiklassa toistetaan uskollisesti itse
perussopimuksen 11 artiklan 4 kohdan sanamuoto. Komission ehdottaessa
perussopimusten muuttamista komissio varmasti toimii laillisesti valtuuksiensa puitteissa,
ja me kaikki tiedämme kokemuksesta, että on usein tarpeen muuttaa perussopimuksia,
jotta niiden tavoitteet voidaan saavuttaa täysimääräisesti.

Kansalaisten pitäisi siis olla ylpeitä ja hyödyntää täysimääräisesti tätä jälkikansallisen
demokratian uutta kokeilua.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, kuten Emma McClarkin on
sanonut, poliittinen ryhmämme tukee tätä järjestelmää, koska se on hyvä, ja se pitäisi
hyväksyä äänestyksessä. Olen tyytyväinen, että järjestelmää koskevan työn aikana oli
mahdollista poistaa monia huolta aiheuttaneita piirteitä. Muun muassa henkilötietojen
suojaa on lisätty ja aloitteen tukemisen vähimmäisikää on nostettu 16 vuodesta 18:aan.
Se on hyvä tulos.

Minulla on kuitenkin monia kriittisiä huomautuksia. Ensinnäkin, kuten kollegani Emma
McClarkin sanoi, itse asiassa juuri komissio päättää, hyväksytäänkö aloite, joten kansan
ääni riippuu edelleenkin virkamiehistä, vaikka he toimisivatkin vilpittömästi. Toinen asia
on se, että olisi harkittava, ovatko aloitteeseen tarvittavat 300 000 ääntä ja jäsenvaltioiden
neljäsosa, jonka on oltava edustettuna, liian matala kynnys. Puolassa tällainen aloite
edellyttäisi 100 000 ihmisen allekirjoitusta. Koko Euroopan unionin paljon laajemmassa
mittakaavassa – puolalaiset ovat vain kahdeksan prosenttia väestöstä – se on mielestäni
kyseenalaista. Näistä epäilyksistä huolimatta järjestelmä ansaitsee tuen, ja Euroopan
konservatiivit ja reformistit kannattavat sitä varmasti.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Arvoisa puhemies, haluaisin aivan ensiksi kiittää
sekä teitä että esittelijöitä. Esittelijöiden työ on huomattava parannus komission
ehdotukseen.

Olen kuitenkin pettynyt siihen, että ehdotuksen joillakin näkökulmilla jätetään ulkopuolelle
sellaiset ihmiset, joiden pitäisi olla mukana. Pyytäisin parlamenttia harkitsemaan vakavasti
vetoomusvaliokunnassa suurella enemmistöllä hyväksyttyjä tarkistuksia, jotka olemme
taas esittäneet täysistunnossa – tarkistukset 71, 72, 73 ja 74. Meidän pitäisi varmistaa
erityisesti, että emme esitä EU:ssa asuville ihmisille, jotka eivät ole EU:n kansalaisia, että
heidän näkemyksensä eivät ole tarpeellisia tai toivottavia. Vastaavasti, nuoria pitäisi
kannustaa osallistumaan EU:n politiikkaan koskeviin asioihin.
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Nykyisessä tilanteessa kaikki EU:n asukkaat – mukaan luettuna pitkäaikaiset asukkaat –
eivät voi allekirjoittaa kansalaisaloitetta. Osallistuminen on avointa niille, joilla on EU:n
kansalaisuus.

Tarkistuksilla 72 ja 73, jotka olemme esittäneet uudelleen täysistunnossa, pyritään siksi
varmistamaan, että asukkaiden allekirjoitukset otetaan mukaan miljoonaan allekirjoitukseen,
joilla vaaditaan, että komissio ryhtyy toimiin.

Daniël van der Stoep (NI). -    (NL) Arvoisa puhemies, en ole varma, mitä ajatella
kansalaisaloitteesta. Kansalaisten saaminen enemmän mukaan päätöksentekoon kuulostaa
riittävän mukavalta, vaikka tietysti olisi parempi, että aivan samat ihmiset äänestäisivät
Lissabonin sopimuksesta kansanäänestyksessä.

Minun mielestäni on sekä kyynistä että ironista kutsua vuoropuheluksi kansalaisten kanssa
perussopimusta, joka on tungettu kansalaistemme kurkusta alas. Arvoisa puhemies,
pelkään, että kansalaisaloite osoittautuu pelkästään jättiläismäiseksi näyteikkunaksi.
Komissio voi olla ottamatta ehdotuksia huomioon. Euromyönteisen vasemmistoeliitin,
joka tietysti edustaa EU:lle myönteistä kantaa, keppihevoset tietenkin hyväksytään.

Vai voiko komission jäsen vapauttaa minut näistä huolista? Oletetaan, että meillä olisi
kansalaisaloite, jossa ehdotettaisiin neuvottelujen lopettamista Turkin kanssa tai tämän
parlamentin lopettamista – mikä tietysti olisi suurenmoista. Suhtautuisiko komissio niihin
sitten vakavasti? Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä.

Arvoisa puhemies, Euroopan unionin kansalaisten luottamus on jo pohjalukemissa. Epäilen,
että tällä kansalaisaloitteella tehdään hyvin vähän sen muuttamiseksi, eikä se itse asiassa
huoleta minua, koska mitä useammat ihmiset tunnustavat Euroopan unionin kaatumisen,
sitä parempi.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan varjoesittelijänä olen ollut täysin sitoutunut auttamaan
muovaamaan tätä uutta poliittisen aloitteen oikeutta EU:n kansalaisille, jotta ihmiset todella
saisivat uusia mahdollisuuksia.

Tuen lopullista kompromissia ja onnittelen Alain Lamassourea. Aloitteesta tehdään
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja helppokäyttöinen kansalaisille. Suhtaudun erityisen
myönteisesti avoimuuteen sekä poliittisen että taloudellisen tuen osalta. Pidän kuitenkin
valitettavana, että rahoitus poliittisilta puolueilta ja ryhmiltä sallitaan ja että kansalliset
poliitikot voivat käynnistää aloitteen.

En halua olla nyt ilonpilaaja, hyvät kollegat, mutta ollaan realisteja. On vaara, että
demokraattista prosessia EU:ssa ei vain vauhditettaisi vaan myös ajettaisiin raiteiltaan ja
että ääriliikkeet ja populistit voisivat käyttää kansalaisaloitetta hyväksi ja jopa kaapata sen.

Mielestäni meidän kaikkien on nyt kannettava yhteinen vastuumme ja varmistettava, että
sitä todella käytetään kansalaisia varten. Kehotan jäsenvaltioiden vaaleilla valittuja
poliitikkoja kunnioittamaan sitä, että heillä on edustuksellinen demokratia näkemystensä
ilmaisemiseen ja että tämä aloite on kansalaisille. Kehotan komissiota tiedottamaan
kansalaisille asianmukaisesti, jotta ei herätetä vääriä odotuksia, ja toimimaan ankarasti
hyväksyttävyysperusteiden osalta.

Kehotan viestimiä tekemään osansa ja antamaan oikeaa tietoa ja jäsenvaltioita
kunnioittamaan henkilötietoja, jotta ihmiset tuntevat olonsa riittävän luottavaiseksi
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osallistuakseen. Toivon todella, että voimme antaa kansalaisillamme mahdollisuuden
osallistua tähän keskusteluun ja hyödyntää tätä välinettä.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, en ole minkään suoraan mukana
oleva valiokunnan jäsen, mutta olen kuitenkin antanut esittelijällemme, Zita Gurmaille,
täyden tukeni, ja haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä. Mielestäni olemme ottaneet
huomattavan askelen eteenpäin Euroopan unionin demokratisoitumisprosessissa.

Tiedän, että monet ihmiset ovat huolissaan välineen mahdollisesta väärinkäytöstä. Meidän
tehtävämme on kuitenkin ottaa huomioon kaikki kansalaisten huolet ja ongelmat
politiikassamme, ja sitten he eivät voi käyttää kansalaisaloitetta väärin. Meidän tehtävämme
on käyttää politiikkaa kansalaisaloitetta vastaan, jos katsomme, että he ovat menossa
väärään suuntaan. Vastustus on varmasti hyödyllisempää kuin heidän jättämisensä
huomiotta.

Toisin kuin Anna Maria Corazza Bildt, minun mielestäni on saatu aikaan hyvä kompromissi.
Mielestäni poliittiset puolueet eivät saisi käyttää aloitevälinettä, koska poliittiset puolueet
ja parlamentti ovat itse sitä. On tietysti ehdottoman oikein, että poliitikkoja ei pitäisi jättää
keskustelun ulkopuolelle. Katson siksi, että tämä väline on askel oikeaan suuntaan.

Nyt poliittisten puolueiden on pantava täytäntöön oikeaa politiikkaa kansalaisten ja
kansalaisaloitteen valvovan silmän alla, otettava huomioon kansalaisten toiveet ja huolet,
tuotava ne parlamenttiin ja aloitettava kansalaisten kanssa vuoropuhelu aiempaa paljon
laajemmin. Tällä välineellä myös pakotetaan poliitikot toimimaan järkevämmin ja
muokkaamaan EU:ta niin, että se todella on kansalaisia lähellä eikä heistä kaukana, mistä
monet ihmiset aivan oikein sitä arvostelevat.

Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijöitä ankarasta työstä. Katson, että tämän on
huomattava edistysaskel demokratialle EU:ssa ja loppujen lopuksi se on sitä, minkä puolesta
me parlamentissa taistelemme: demokraattisen Euroopan.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin lisätä ääneni ilmaisemaan
tukeni ja hyväksyntäni tälle järjestelmälle. Toisaalta, tiettyjen epäilyjen ja kommenttien
ilmaiseminen ei kerro tuen puutteesta, vaan se heijastaa huolta siitä, että järjestelmää
käytetään oikealla tavalla. Haluaisin tässä panna merkille, että monet mahdollisuudet,
toiveet ja myös pelot, joista on puhuttu – muun muassa Marek Henryk Migalski on
maininnut tämän – koskevat toivetta, että tätä välinettä, jota niin kipeästi tarvitaan ja joka
tekee niin paljon vahvistaakseen ja laajentaakseen demokratiaa, ei käytetä käytännössä
väärin.

Ristiriitaista kyllä, tätä välinettä voitaisiin helposti käyttää väärin käytännössä, eivätkä vain
ääriliikkeet, vaan myös hyvin vahvat ja vaikutusvaltaiset eturyhmät, ja sanon tämän siksi,
että katsomme, että miljoonan tukiäänen kynnys ei ole suuri kynnys, kun sitä verrataan
unionin väestöpotentiaaliin. Jos panemme merkille, että päätös aloitteen hyväksymisestä
tai hylkäämisestä riippuu kuitenkin suuressa määrin mielivaltaisesta arvioinnista, myös se
saattaa saada aikaan vakavaa arvostelua itse kansalaisilta. Yhteenvetona katson, että meidän
pitäisi nopeuttaa työtämme järjestelmän osalta ja tehdä siitä ensisijainen tavoite mutta että
lisäksi järjestelmään olisi myös sovellettava perusteellista, huolellista ja järkevää analyysiä.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, seison täällä demokraattina ja ihmisenä,
joka uskoo, että suurempaa osallistumista demokraattiseen prosessiin on kannustettava.
Olkaamme rehellisiä, poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisten välinen yhteys on
poikki. Siksi on erittäin tärkeää, että tavallisen kansalaisen ääni kuuluu.
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Kansalaisaloite on teoriassa vakaa käsite, mutta minun innokkuuttani hillitsee se, että
komissiolla on edelleen huomattava valta. Emme voi jättää huomiotta sitä, että
kansalaisaloitteen allekirjoitusten keräämistä koskeva mekanismi, vaikka osallistumiseen
vaaditaankin enää neljännes jäsenvaltioista, voi tarkoittaa sitä, että kaikkien muiden paitsi
suurten etujärjestöjen, jotka jo toimivat yleiseurooppalaisesti, on hyvin vaikeaa saada
kokoon näitä vaadittuja allekirjoituksia. Tämän on oltava todella kansalaisten eikä
kansalaisjärjestöjen väline.

Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat,
arvoisa neuvoston jäsenet, halusin sanoa, että tämä kansalaisaloite on erittäin merkittävä
edistysaskel Euroopan unionin perustuslaillisen luonteen tunnustamisessa. Vain
perustuslaillinen kokonaisuus, riippumatta siitä, onko sillä kirjoitettua perustuslakia, voi
antaa kansalaisilleen välineen, jolla on nämä valmiudet, ja tunnustan, että toimissamme
on suuri arvo: arvo Euroopan unionin perustuslaillisesta luonteesta.

Halusin myös sanoa, että tämä on hyvin merkittävä askel kansalaisille ja kansalaisten
väliselle solidaarisuudelle. Edellyttämällä neljäsosaa maista vähimmäisvaatimuksena
aloitteen käynnistämiselle olemme myös luomassa yleiseurooppalaista ja paneurooppalaista
liikettä, koska etujärjestöjen tai puolueiden etujen on paljon vaikeampaa hallita sitä. Toisin
kuin mitä täällä on sanottu, se on paljon vaikeampaa, kun kansalaisten seitsemästä tai
kahdeksasta maasta on allekirjoitettava tämä aloite, ja olen siksi vakuuttunut siitä, että se
on myös tapa vahvistaa EU:n jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta, EU:n jäsenvaltioiden
kansalaisten välistä solidaarisuutta, solidaarisuutta, joka tällä hetkellä, kaksi päivää ennen
joulukuun Eurooppa-neuvoston kokousta, on niin ratkaiseva, solidaarisuutta, jota tarvitaan
nyt enemmän kuin koskaan.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, menettely on
demokratian pihvi, ja siksi kansalaisaloitteen täytäntöönpano ei ollut pelkkä tekninen
harjoitus vaan siinä tehtiin olennaisia valintoja, joilla mahdollistettiin se, että
kansalaisaloitteesta tehdään väline, jonka avulla on mahdollista auttaa rakentamaan
tehokkaasti oikeaa eurooppalaista poliittista aluetta.

Parlamentti käytti epäilemättä erioikeuksiaan esimerkillisesti ja paransi huomattavasti
alkuperäistä ehdotusta. Tärkeimmät tulokset on jo mainittu, eikä minun tarvitse muistuttaa
teitä niistä. Haluaisin kuitenkin korostaa toista asiaa, jota ryhmämme edisti huomattavasti:
eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat myös edistää kansalaisaloitetta. Tämä tulos on
erittäin merkittävä, koska eurooppalaisen demokratian kohtalo on sen ytimessä, koska
todellinen kansainvälinen demokratia ei ole mahdollista ennen kuin eurooppalaiset
poliittiset puolueet omaksuvat tehokkaan osan demokraattisessa prosessissa. Otamme
tänään askelen eteenpäin siihen suuntaan, ja se on toinen syy, miksi tämä on suuri päivä
Euroopan demokratialle.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa
neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä heidän
tekemänsä työn ajankohtaisuudesta ja saavutetusta hyvästä kompromissista. Haluaisin
vetoomusvaliokunnan puheenjohtajana kiittää erityisesti Diana Wallisia ja Gerald Häfneriä
sekä varjoesittelijöitä, jotka – muodostaen huomattavan ryhmän – pystyivät asianmukaisesti
kanavoimaan kaikki vetoomusvaliokunnassa käydyssä keskustelussa esiin nousseet tunteet.

Mielestäni teimme työtä tiedostaen täysimääräisesti suorittamamme tehtävän arvon.
Kansalaisaloite on todellakin merkittävä tavoite kansalaisten Euroopan, demokraattisen
Euroopan ja todella osallistuvan Euroopan rakentamisprosessissa.
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Me vetoomusvaliokunnassa teimme työtä pitäen tämän mielessä, tekemällä yhteistyötä
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kanssa ja soveltamalla
työjärjestyksen 50 artiklalla säädettyä menettelyä. Kuten monet kollegat ja esittelijät ovat
korostaneet, pyrimme tekemään menettelystä mahdollisimman käyttökelpoisen,
taakattoman, avoimen ja tehokkaan.

Teimme työtä tämä mielessä pitäen säätääksemme velvoitteita komissiolle ja
rajoittaaksemme arvioinnin soveltamisalaa esittämiemme hyväksyttävyyskriteerien osalta.
Haluaisin vakuuttaa niille kollegoille, jotka ovat esittäneet oikeutettuja ja ymmärrettäviä
huolia, että katoimme ne keskustelussa ja että moniin pyrimme tarjoamaan vastauksia.

Lopuksi, koska tämä aihe on lähellä sydäntäni, haluaisin korostaa sen merkitystä, että
otetaan käyttöön kansalaisaloitteen edustajien julkinen kuuleminen, jonka komissio
järjestää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Vetoomusvaliokunnan puheenjohtajana
haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni, koska asiaankuuluvien osapuolten välisen sopimuksen
nojalla tämä tehtävä parlamentissa osoitetaan luultavasti johtamalleni valiokunnalle.

Matthias Groote (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää kaikkia, jotka
ovat mahdollistaneet tämän, ja erityisesti aiempaa varapuhemiestä Sylvia-Yvonne
Kaufmannia, joka teki paljon alustavaa työtä edellisen vaalikauden aikana varmistaakseen,
että koittaisi päivä, jolloin eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tulisi totta.

Joskus EU:n kansalaisista tuntuu, että EU ja sen toimielimet ovat hyvin kaukaisia. Tämä
väline, eurooppalainen kansalaisaloite, tuo toimielimet lähemmäs kansalaisia. Tämä on
erinomainen väline, jolla vahvistetaan demokratiaa, saadaan ihmiset osallistumaan
enemmän ja annetaan heille mahdollisuus tehdä aloite. Minun mielestäni muutaman
seuraavan kuukauden aikana on kaksi tärkeää asiaa. Yksi on saatavuuden luominen, myös
digitaalisen saatavuuden, kansalaisaloitteelle Internetissä siten, että sen käyttö on helppoa
mutta myös turvallista. Toinen on se, että jos kansalaisaloite on menestyksellinen, siitä
pitää seurata säädös. Kysymykseni komissiolle on siksi seuraava: Miten päätämme
tulevaisuudessa, mitkä aloitteet johtavat säädökseen ja mitkä pelkkään kuulemiseen? Ehkä
voisitte selittää tämän, arvoisa komission jäsen Šefčovič. Haluaisin myös kiittää teitä jälleen
kerran työstänne ja neuvoston tekemästä työstä.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, kansalaisaloitteen käynnistäminen
on kiistatta yksi tärkeimmistä tapahtumista Euroopan yhdentymisprosessissa. Siinä on
kyse vallan laadullisesta uudelleenjaosta Euroopan unionissa ja se saattaa tuottaa
huomattavasti innovaatiota EU:n politiikkaan.

Kansalaisten asettamisella samalle tasolle parlamentin ja neuvoston kanssa tarjoamalla
kansalaisille oikeuden kehottaa komissiota tekemään lainsäädäntöehdotus, on
kauaskantoisia seurauksia. Yksi on se, että uudella säännöksellä mahdollistetaan kysymykset
yhdestä peruspiirteestä, jolle koko yhdentymisprosessi perustuu – nimittäin sille, että se
on alusta asti ollut eliitin johtamaa. Monissa suhteissa se on ollut menestyksellistä, mutta
nyt on myös jonkin verran epäilyjä siitä, että ilman kansalaisten aktiivista tukea
yhdentymisprosessi joutuu vaikeuksiin. On todellakin koko ajan selvempää, että
kansalaisten mielestä EU on kaukainen, monimutkainen, läpinäkymätön. Heillä ei juuri
ole ollut syytä sitoutua EU:hun, koska sen tekemiseen ei ole ollut keinoja.

Se kansalaisaloitteella korjataan. Siinä luodaan välinen, jolla voidaan kuroa EU:n ja kansan
välinen kuilu umpeen. On kaikkien etujen mukaista, että väline toimisi ja että se toimisi
mahdollisimman tehokkaasti.
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Sylvie Guillaume (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin ensiksi
onnitella kaikkia esittelijöitä ja erityisesti kollegaani ja naapuriani Zita Gurmaita heidän
erinomaisesta työstään tästä aiheesta.

Kansalaisaloitteen luominen on yksi kiinnostavimmista Lissabonin strategian innovaatioista.
Minun mielestäni se on uusi kansalaisten käyttöön EU:n toimielimissä annettu
lainsäädäntövaltuus.

Kun tunne unioniin kuulumisesta on edelleen liian heikko ja kun äänestämättä jättämistä
erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa koskevat luvut ovat erityisen huolestuttavia,
EU:n kansalaisista voi tämän uuden välineen nojalla tulla täysivaltaisia toimijoita EU:n
demokratiassa. Tämä kysymys aiheuttaa lisäksi valtavaa mielenkiintoa ja selvää etua.

Siksi pelkästään kansalaisaloitteen mahdollisesti aiheuttamien riskien korostaminen antaisi
väärän viestin. Vaikka on tietenkin välttämätöntä käsitellä tätä säännöstä asianmukaisesti,
emme saa pelätä mahdollisesti kehittyviä keskusteluja.

Parlamentin ja neuvoston välinen kompromissi on täysin tasapainoinen ja kyse onkin,
kun tämä teksti on hyväksytty, sen varmistamisesta, että tämä välinen tulee voimaan
mahdollisimman pian, koska kansalaiset odottavat sitä meiltä ja koska tämä on merkittävä
tilaisuus.

(Suosionosoituksia)

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, perussopimus-, työjärjestys-
ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtajana haluan ennen kaikkea kiittää kaikkia
valiokuntani jäseniä hyvästä työstä, erityisesti Alain Lamassoure ja Zita Gurmaita, jotka
tekivät loistavaa työtä ja saavuttivat tavoitteen Lissabonin sopimuksen yhden
merkittävimmän muutoksen täytäntöönpanosta.

Valiokunta kuunteli myös kaikkien kansallisten parlamenttien ja asiantuntijoiden lausunnot
ja työskenteli tiiviissä yhteistyössä komission kanssa – mistä kiitän sydämellisesti komission
jäsentä Šefčovičia – ja hyödynsi neuvoston halukkuutta sitoutua vuoropuheluun, mistä
haluan kiittää puheenjohtaja Chastelia.

Työjärjestyksen 50 artiklan soveltaminen onnistui myös hyvin, ja pystyimme tekemään
tehokkaasti työtä vetoomusvaliokunnan kanssa.

Minä itse tuin sitä, että asetuksen voimaantulolla olisi oltava vuotuinen määräaika, enkä
ehdottomasti tehnyt sitä viivyttääkseni sen soveltamista vaan aivan päinvastoin,
varmistaakseni, että sen ensimmäinen täytäntöönpano toteutetaan kattavasti ja tunnollisesti,
jotta poikkeuksetta kaikki jäsenvaltiot voivat täyttää vaatimuksen osallistumista ja
tarkistamista koskevien välineiden valmistelusta.

Mielestäni uuden järjestelmän suurin myönteinen vaikutus on siinä, että sillä lisätään
tietoisuutta EU:n kansalaisuudesta, jota nyt täydennetään valtuuksilla osallistua
lainsäädäntöprosessiin ja tarjotaan kannustimia. Olen myös varma, että näillä säädetyillä
mekanismeilla taataan kansalaisten helppo osallistuminen ja estetään samalla
väärinkäytökset.

Lopuksi, katson, että kun joulujuhlatkin ovat vain muutaman päivän päässä, tämän
asetuksen hyväksyminen on mukava lahja EU:n kansalaisille ja itse EU:lle.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen voidessani puhua
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan seuraajani jälkeen, koska
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olen tukenut tätä hanketta kymmenen vuotta ja eurooppalainen kansalaisaloite otettiin
perussopimuksen tekstiin miltei viime sekunnilla. Silloin tämän parlamentin ja kansallisten
parlamenttien jäsenet esittivät aloitetta valmistelukunnassa. Tämä avaa uuden luvun
kansalaisten ja EU:n toimielinten välisissä suhteissa. Me kaikki toivomme, että pienennetään
kansan ja politiikan välistä kuilua EU:ssa. Kansalaisaloite ei ole lääke kaikkiin tauteihimme,
mutta siitä voi olla suuri apu. Ennen kaikkea haluaisin EU:hun enemmän avoimuutta
kansalaisten kannalta kiinnostavista ajankohtaisista asioista käytävän rajatylittävän
keskustelun muodossa. Minun alallani, ympäristössä, mieleeni tulee monia aiheita, jotka
voitaisiin ottaa Euroopan unionin asialistalle käyttämällä tätä välinettä ja erityisesti
komission asialistalle, koska se toimii EU:n hallituksena tai toimeenpanoelimenä. Haluaisin
myös kysyä komissiolta, miten se valmistautuu näihin tuleviin aloitteisiin. Emme saa
tuottaa ihmisille pettymystä.

Haluaisin kiittää kaikkia ja erityisesti esittelijöitä Zita Gurmaita ja Alain Lamassourea
erinomaisesta työstä.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Arvoisa puhemies, tämä on todella
iloinen ja merkittävä päivä Euroopan parlamentille. Toivon todella, että hyväksymme
tämän mekanismin, jonka avulla kansalaisemme voivat osallistua Euroopan unionin
tulevaisuuden luomiseen, ei vain valitsemalla Euroopan parlamentin vaan myös
osallistumalla aktiivisesti luomisprosessiin. On hyvin tärkeää, että kansalaisten ääni kuuluu.
Muutama vuosi sitten minulla oli tilaisuus edustaa kymmeniä tuhansia Euroopan unionin
kansalaisia, kun esitin vetoomuksen Euroopan parlamentille, ja olen hyvin tyytyväinen,
että tuolloin Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman vetoomuksen perusteella. On
mahtavaa tuntea, että ääntäsi, kansalaisen ääntäsi, kuullaan Euroopan unionin toimielimissä.
Euroopan komission ja kansalaisten välillä on oltava vuoropuhelua, eikä millään tilanteilla
saa lannistaa kansalaisia. Tämä on askel kohti tiiviimpää yhteistyötä, ei vain toimielinten
ja kansalaisten välillä, vaan myös itse kansalaisten kesken. Tässä on kyse tiettyjen ongelmien
tunnistamisesta ja havaitsemisesta ja yhden ratkaisun tarjoamisesta niihin, mutta prosessin
on oltava turvallinen ja avoin, ja meidän on sovellettava toissijaisuusperiaatetta.

Ioan Enciu (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi onnitella Zita Gurmaita ja
Alain Lamassourea tästä mietinnöstä. Suhtaudun kansalaisaloitetta koskevaan mekanismiin
erittäin myönteisesti. Se on hyvin myönteinen ruohonjuuritason aloite. Se auttaa
vähentämään huomattavasti kansan ja Euroopan unionin toimielinten välistä
demokratiavajetta. Erityisesti sillä annetaan kansalaisille foorumi EU:n lainsäädäntöä
koskevien ajatusten ilmaisemiseksi ja ehdottamiseksi. Sillä, että aloitteen allekirjoituksia
on kerättävä vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita, taataan, että aloite edustaa kaikkein
yhteiskunnan osien ilmaisemaa tarvetta lainsäädäntöehdotukselle.

Lopuksi haluaisin korostaa, että täysimääräinen avoimuus on tärkeää aloitteen perustan
ja järjestäjien taloudellisen tuen lähteiden osalta.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella
esittelijöitä, koska heidän työnsä ansiosta eurooppalaiset miehet ja naiset saavat tilaisuuden
muuttaa huolensa aloitteiksi Euroopan parlamentissa.

Tänään parannamme demokratiaa tuomalla päätöksentekoprosessit lähemmäs kansalaisia
ja tekemällä niistä avoimempia ja tehokkaampia ja aina ihmisiin suuntautuvia.

Tämä asetus on osa Eurooppa 2020 -politiikkaa, ja se on perusväline yhteiskunnassa
käytettävissä olevien tiedon ja lahjakkuuden hyödyntämiselle. Se edellyttää myös, että
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opimme uusia taitoja, jotta voimme olla poliittisina johtajina näkyvämpiä virtuaalisissa
yhteisöissä, digitaaliyhteiskunnassa, ja johtaa sellaisella erilaisella tavalla, joka on lähempänä
ihmisiä ja aiempaa inhimillisempää. Se on askel kohti poliittista innovaatiota, jonka on
autettava meitä olemaan avoimempia ja palautettava ihmisten luottamus politiikkaan.

Lopuksi, kansalaisaloite on alueille tilaisuus saada tunnustusta, jota niillä ei tällä hetkellä
unionin rakenteessa ole. Olen varma, että määrätietoisuuden ja mielikuvituksen avulla
alueet voivat myös käyttää tätä mekanismia saamaan ehdotuksensa suoraan tähän
parlamenttiin.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Lissabonin sopimukseen
asti Euroopan unioni ei ollut avoin kansalaistensa pyynnöille osittain siksi, että sen kaksi
tärkeintä toimielintä – komissio ja neuvosto – nimitetään eikä valita niin kuin parlamentti,
ja myös siksi, että kansalaisten osallistumisesta ei ollut säännöstä.

Uuden perussopimuksen voimaantulon myötä EU:n kansalaiset voivat esittää aloitteita
keräämällä riittävän määrän allekirjoituksia. Kannatamme periaatteessa asetusta, koska
sillä parannetaan komission alkuperäistä tekstiä. Ehdotuksen hyväksymistä koskeva
menettely yhdistetään rekisteröintimenettelyyn, ja sitä seuraa allekirjoitusten kerääminen
ja tarkistaminen.

Mietintö on valitettavasti riittämätön, koska siinä ei ole mekanismia allekirjoitusten aitouden
tarkistamiseksi. Se voisi johtaa väärennettyjen allekirjoitusten toimittamiseen ja siten
heikentää aloitteen kansandemokraatista arvoa.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, kansalaisaloitteella on
monia muotoja. Onko se vetoomus? Kyllä, mutta ei vapaasti laadittu. Vetoomuksen
esittäjälle kerrotaan etukäteen, mitä hän voi pyytää, ja se on jotakin, mikä kuuluu komission
toimivaltaan, ja mitä hän ei voi pyytää, ja se on jotakin, mikä komission mielestä ei ole
tarpeeksi vakavaa tai joka on vastoin niin sanottuja EU:n arvoja.

Onko se kansanäänestys? Ehdottomasti ei. Sitä on kuvattu väärin esimerkkinä suorasta
demokratiasta. Siinä ei kuitenkaan ole kysymys kaikki kansalaiset kattavasta
kansanäänestyksestä. Vaikka kerättäisiin miljoona allekirjoitusta, komission ei tarvitse
ryhtyä toimenpiteisiin.

Se ei edes ole todella kansalaisaloite. Tavalliset ihmiset eivät todennäköisesti järjestäydy
itsekseen. Mielipiteen liikkeelle saaminen on helppoa vain voimakkaille intresseille. Se on
ennen kaikkea näennäisdemokraattista kosmetiikka epädemokraattiselle toimielimelle.

Tarkoittaako se, että vastustamme sitä? Ei. Luotan siihen, että kyseessä olevat vastustajat
käyttävät sitä mitätöidäkseen EU:n hankkeen.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, eurooppalaisen
kansalaisaloitteen on määrä olla väline, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua aiempaa
täysimääräisemmin unionin elämään, millä puolestaan on määrä vahvistaa Euroopan
unionin ja sen kansalaisten välistä, selvästi puutteellista viestintää. Nimi, osoite, kansalaisuus
ja allekirjoitus – olen täysin samaa mieltä siitä, että tämän pitäisi riittää varmistamaan, että
allekirjoittanut henkilö on olemassa eikä ole allekirjoittanut kahdesti. Tunnistamista
henkilöllisyysasiakirjojen nojalla koskevan vaatimuksen poisjättäminen – päätös, jota
valitettavasti ei tehty – voi olla hyvin merkittävä kansalaisystävällistä välinettä luodessa.

Aikana, jolloin henkilötietojen suoja aiheuttaa erityistä huolta, henkilötunnusten kaltaisten
luottamuksellisten henkilötietojen kerääminen voi estää monia kansalaisia allekirjoittamasta
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aloitetta. Virkamiehet, jotka ovat edistäneet henkilöasiakirjojen esittämistä koskevaa
velvoitetta, eivät selvästikään ole käsittäneet tätä asiaa. Se, että EU:n kansalaisille annetaan
mahdollisuus antaa ehdotuksia uudesta lainsäädännöstä yhteiskunnallisesti merkittävästä
asiasta, on erittäin arvokas demokratian osa, ja minulle on kunnia saada olla mukana
prosessissa, jossa tämä väline annetaan EU:n asukkaille.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijöitä
erinomaisesta työstä. Päätimme sisällyttää kansalaisten oikeuden pyytää komissiolta
lainsäädäntöaloitteita EU:n perustuslakiimme, Lissabonin sopimukseen. Kansalaisemme
ovat omaksuneet sen ja he ovat jo antaneet ensimmäisen aloitteen keräämällä yli miljoona
allekirjoitusta. Heidän valitsemansa aihe koskee todella meitä kaikkia, aihe, josta jopa ilman
allekirjoituksia, komission olisi laadittava aloite. He ovat ottaneet esiin kysymyksen EFSA:n
riippumattomuudesta biotekniikan yritysten etujen osalta, aihe, jonka merkityksen
komission jäsen Dalli myönsi, ja ovat pyytäneet viljoja koskevaa lykkäystä, kunnes voidaan
perustaa luotettava valvontamekanismi tarkistamaan muuntogeenisten organismien
vaikutus ihmisten terveyteen, luonnon monimuotoisuuteen ja elintarviketurvaan. Kehotan
komissiota tarttumaan tähän aloitteeseen.

Constance Le Grip (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin kiittää neljää
esittelijäämme, jotka ovat tehneet loistavaa työtä ja jotka ovat tuoneet huomattavaa lisäarvoa
Euroopan parlamentista komission ehdottamaan alkuperäiseen tekstiin.

Kansalaisaloite, jonka me Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmässä pian
innokkaasti hyväksymme, on tärkeä edistysaskel, joka on peräisin Lissabonin sopimuksesta.
Älkäämme erehtykö, tällä välineellä voidaan todella muuttaa EU:n poliittista maisemaa
edellyttäen, että käytämme sitä sekä järkevästi että rohkeasti. Sillä voidaan edistää EU:n
kansalaisten mahdollisuuksia osallistua suoraan EU:n poliittiseen keskusteluun. Sillä
voidaan auttaa saamaan selville EU:n yleinen mielipide, eli niiden eurooppalaisten miesten
ja naisten mielipide, jotka kokoontuvat yhteen keskustelemaan, jotka hyväksyvät yhteisen
kannan, ja toimivat yhdessä todella eurooppalaisten asioiden puolesta. Älkäämme
kuitenkaan tuottako kansalaisille pettymystä.

Vaatikaamme, että jäsenvaltiomme toteuttavat tarvittaessa nopeasti soveltamistoimenpiteet,
älkäämme tuottako kansalaisillemme pettymystä, sillä EU:n demokratian vahvistaminen
riippuu siitä.

Judith A. Merkies (S&D). -    (NL) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin onnitella
kaikkia, erityisesti kansalaisiamme, ja odotan, että työskentelemme yhdessä rakentavasti.

On todellakin totta, että meidän on erityisesti varmistettava, että säilytämme matalan
kynnyksen, ja se tarkoittaa, että pystyvät osallistumaan kansalaisaloitteeseen. Siksi on
valitettavaa, että alle 18-vuotiailta nuorilta on evätty tämä mahdollisuus, koska he ovat
juuri niitä ihmisiä, joiden me niin kovasti haluamme osallistuvan politiikkaan.

On myös valitettavaa, että olemme jättäneet jäsenvaltioiden päätettäväksi, voidaanko
aloitteet laatia verkossa. Meidän ei enää voida varmastikaan odottaa työskentelevän
papereiden kanssa näinä päivinä ja tänä aikana, kun Internet on osoittautunut erittäin
tehokkaaksi välineeksi ihmisten järjestäytymisessä, sekä poliittisesti että heidän etujensa
kannalta.

Mitä tarkalleen ottaen odotamme voivamme saavuttaa kansalaisaloitteella? En usko, että
komissio pystyy sanomaan erittäin varhaisessa vaiheessa, ovatko tietyt ehdotukset, kuten
ne, joita täällä on ehdotettu, esimerkiksi ehdotus parlamentin lopettamisesta, todella
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kansalaisaloite vai eivät. Mitä sille voidaan tehdä? Kuka kehittää näitä asioista ja milloin
voidaan odottaa lainsäädäntöehdotusta?

Me poliitikot elämme lasitaloissa. Ihmiset voivat katsoa sisään ja nyt ihmiset voivat myös
tulla käymään ja osallistua. Odotan rakentavaa yhteistyötä.

Puhemies. −    (EN) Niille teistä täällä salissa, jotka halusitte osallistua keskusteluun
catch-the-eye-menettelyn nojalla, on todettava, että en enää voi ottaa lisää puhujia, mutta
muistutan teille, että voitte, työjärjestyksen nojalla, esittää kirjallisen lausuman, joka liitetään
keskustelun sanatarkkaan istuntoselostukseen, joten kehotan teitä tekemään halutessanne
niin.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja  .   −  (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin
ensiksi kiittää tämän parlamentin arvoisia jäseniä heidän valtavasta tuestaan tälle asetukselle.
Haluaisin myös kiittää heitä erittäin positiivisesta eurooppalaisesta energiasta, joka tässä
salissa on tämän keskustelun aikana säteillyt. Kuten tänä aamuna näimme, tämä vuosi on
EU:lle sangen haastava, mutta mielestäni tämä keskustelu on osoittanut, että tämä päivän
on erittäin hyvä päivä EU:n kansalaisille ja erittäin hyvä päivä EU:lle. Haluaisin korostaa,
että komissio haluaa tämän merkittävän aloitteen onnistuvan ja että käsittelemme sitä
erittäin rakentavassa hengessä.

Vastauksena joihinkin jäsenten esittämiin kysymyksiin haluaisin vakuuttaa, että aiomme
auttaa järjestäjiä. Aiomme auttaa järjestämään yhteyspisteitä ja aiomme auttaa järjestämään
neuvontapalveluja, joiden kautta annamme järjestäjille neuvontaa siitä, mikä on mahdollista
ja mikä ei, minkälaisia asetuksia on valmisteilla, minkälaisia aloitteita järjestetään tai
minkälaisia kilpailevia tai vastakkaisia ehdotuksia olemme saaneet muilta
kansalaistoimikunnilta. Yritämme olla mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja
kansalaisaloiteystävällisiä.

Suhtaudumme erittäin vakavasti Anna Maria Corazza Bildtin ja Carlo Casinin esittämiin
huoliin. Siksi korostamme koko prosessin ajan, että tässä asetuksessa on tärkeää säilyttää
toimielinten välinen tasapaino ja säilyttää komission yksinomainen aloiteoikeus, koska
komissio on vastuussa kaikille kansalaisille – ei vain aloitteiden järjestäjille vaan myös
yleiselle eurooppalaiselle edulle. Myös sitä meidän on seurattava tässä prosessissa.

Vastauksena Matthias Grootelle haluaisin vakuuttaa hänelle, että heti, kun eurooppalainen
kansalaisaloite on menestyksellinen, noudatamme asetuksella säädettyä menettelyä.
Vastaanotamme järjestäjät asianmukaisella tasolla – komission jäsenen tai pääjohtajan
tasolla – sitten olemme läsnä korkeimmalla mahdollisella tasolla Euroopan parlamentin
järjestämissä kuulemisissa. Kolmen kuukauden kuluessa esitämme tiedonannossa erittäin
tarkat perustelut, jos haluamme jatkaa lainsäädäntöehdotuksiin, jos meidän on tutkittava
asiaa enemmän tai, jos aloite osoittautuu liian kiistanalaiseksi, jos emme halua edetä
antamaan ehdotuksia.

Toivon, että tämän uuden välineen avulla voimme käydä parempaa eurooppalaista
keskustelua EU:ssa ja saada enemmän eurooppalaisia aiheita kansallisiin pääkaupunkeihin.
Toivon, että kansalaisaloite on erittäin menestyksellinen hanke ja että huomaamme sen,
kun tulevaisuudessa tarkistamme sen ensimmäisen kerran. Kiitos tuestanne.

(Suosionosoituksia)

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja  .  – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin
jäsenet, haluaisin sanoa muutaman komission jäsenen Šefčovičin jälkeen.
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Kuten keskustelu on osoittanut, tämä on kiehtova aihe. Jotkin kysymykset jäävät vastausta
vaille, eikä kaikkia pelkoja ole saatu hälvenemään. Tämä on todellinen kompromissi.

Puhaltakaamme kansalaisaloitteeseen elämä. Arvioikaamme asetusta pitkällä aikavälillä,
koska siten voimme tietysti kehittää sen mekanismia.

Kiitos jälleen yhteistyöstänne. Toivon kansalaisaloitteelle kaikkea hyvää.

Zita Gurmai,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegoitani heidän
puheenvuoroistaan. Olen hyvin iloinen, että enemmistö meistä kannattaa uuden tason
lisäämistä EU:n demokratiaan.

On täysin luonnollista ja täysin odotettavissa, että tunnetaan pelkoa, mutta jos yritämme
jotakin täysin uutta, emme voi vastata kaikkiin kysymyksiin ja tyynnyttää kaikkia pelkoja
etukäteen. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tänään esittämässämme asetuksessa
puututaan moniin niistä haasteista, jotka pystyimme kuvittelemaan asetuksen laadinnan
aikana.

Meidän ei pitäisi pelätä tätä demokratian uutta tasoa. Kuuntelemme aiempaa selkeämmin
EU:n kansalaisten ääniä, eikä meidän pitäisi pelätä sitä. Se on yksi pitkän aikavälin
tavoitteista, eikö vain? Meidän ei pitäisi pelätä sitä, että kansalaisaloitetta ei käytetä
perussopimuksen hengessä eikä siinä säädettyä tarkoitusta varten vaan väärin tai ei
ollenkaan.

Olemme tehneet parhaamme vähentääksemme asetuksen riskiä, ja siinä meitä on auttanut
Sylvia Kaufmann, joka laati ensimmäisen mietinnön kansalaisaloitteesta tässä parlamentissa.
Haluaisin myös kiittää Maroš Šefčovičin ja Alain Lamassouren koko ryhmiä ja muita
kollegoitamme. Haluaisin myös kiittää Euroopan unionin puheenjohtajavaltion Unkarin
puolesta työskennellyttä ryhmää yhteistyöstä.

Haluaisin korostaa, että asetuksen täytäntöönpano on olennaisen tärkeää ja että siksi
haluaisin tarjota apuni ja yhteistyöni tulevalle puheenjohtajavaltiolle Unkarille.

Olen vakuuttunut siitä, että tunnin päästä järjestettävässä äänestyksessä tuetaan EU:n
toimielinten välillä aikaansaatua kompromissia. Se on ainoa tapa, jolla voimme antaa
mukavan joululahjan EU:n kansalaisille: vakaan asetuksen eurooppalaisesta
kansalaisaloitteesta. Ei anneta heidän odottaa enää pidempään.

Paljon kiitoksia huomiostanne, ja haluaisin toivottaa teille ja kaikille kansalaisille, jotka
ovat olleet todistamassa tätä, hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Alain Lamassoure,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, nyt kun kaikki on sanottu, jätän
teille mielelläni viimeisen sanan tästä asiasta, jonka tunnette yhtä hyvin kuin minä.

Puhemies. −    (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan pian.

Kirjalliset lausumat (149 artikla)

Elena Băsescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Haluan onnitella mietinnön laatijoita valiokunnan
äänestyksessä saavutetusta tuloksesta. Kansalaisaloitteella on suuri symbolinen arvo, ja se
tarjoaa yhden tehokkaimmista tavoista vahvistaa demokratiaa EU:ssa. Uuden välineen on
oltava kansalaisten mielestä helppokäyttöinen, saatavilla oleva ja uskottava. Haluaisin
mainita, että neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen aikana Romania onnistui saamaan
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aikaan tasapainon aloitteen saatavuuden ja sen väärinkäytön estävien säännösten välille.
Uusimmat tarkistukset sisältävät nähdäkseni nopeamman "hyväksyttävyyden" ehdotusten
tarkistamisen osalta, alemman kynnyksen osallistuvien maiden määrälle ja helpomman
vetoomusten allekirjoittamista koskevan prosessin. Haluaisin korostaa, miten tärkeää on
säännellä tätä välinettä koko EU:ssa. Meidän on etsittävä ratkaisua, jolla edistetään suuren
yleisön osallistumista. Siinä yhteydessä viestintätoimilla ja tiedotuskampanjoilla on
merkittävä osa.

Dominique Baudis (PPE),    kirjallinen. – (FR) Kansalaisaloitteen on vihdon määrä nähdä
päivänvalo. Tällä ihmeellisellä demokraattisella innovaatiolla luodaan perusta uudelle EU:n
kansalaisuudelle. Siitä tulee väline, jonka avulla EU:n kansalaiset voivat ilmaista suoraan
huolensa asioista, jotka saattavat olla elintärkeitä yhteiselle tulevaisuudellemme. Toiminnan
soveltamisala on yhtä tärkeää kuin unionin laajennettu toimivalta. Euroopan parlamentti
kannustaa nopeaan ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon. Aloite esitettiin ensimmäisen
kerran Lissabonin sopimuksessa, ja EU:n toimielinten on vielä päästävä sopimukseen
käytännön järjestelyistä. Aloitteen järjestämistä koskevilla ehdoilla, joiden parlamentti
haluaa olla joustavia (miljoonaa ihmistä vähintään neljäsosasta jäsenvaltioista, mikä
tarkoittaa tällä hetkellä seitsemää maata), annetaan kansalaisille kaikki, mitä he tarvitsevat
pyytääkseen komissiota ehdottamaan uutta lainsäädäntötekstiä. Siitä tulee mahdollista
ensi vuonna.

Piotr Borys (PPE),    kirjallinen. – (PL) Lissabonin sopimuksen nojalla annoimme EU:n
asukkailla kansalaisuuden. Seuraava askel on, että EU:n kansalaisille annetaan kansalaisaloite.
On harvinaista, että lakia säätävä tai toimeenpaneva viranomainen siirtää osan
valtuuksistaan kansalaisille. Se osoittaa suurta kypsyyttä. Se on meidän vastauksemme
demokratiavajeeseen.

Työmme ei perustu vain edustukselliseen demokratiaan – se perustuu myös osallistuvaan
demokratiaan. Aiempi kehityspolitiikka ja kansalaisten kuulemiset päätöksentekoprosessissa
eivät ole aina vastanneet Euroopan unionin asukkaiden odotuksia. Kansalaisaloitteessa,
joka on tulosta vaikeasta kompromissista, on ensin taattu täysi avoimuus. Toiseksi olemme
yksinkertaistaneet koko järjestelmää. Olemme myös esittäneet innovaatiota siten, että
tuenilmauksia on mahdollista antaa myös sähköisesti. Nyt meitä odottavat valtavat
ponnistukset kansalaisaloitteen edistämisessä, ja komission ja parlamentin sekä
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä niihin. Meidän pitäisi myös miettiä, voivatko demagogiset
tai populistiset ehdotukset uhata kansalaisaloitetta. En usko, että niin käy. Kaikkiin
kansalaisten tahdon mukaisesti esitettyihin aloitteisiin liittyy komission ja parlamentin
suurempi vastuu.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjallinen. – (CS) Lissabonin sopimuksella on laadittu
perusta uudelle eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle, joka on tähän asti puuttunut Euroopan
unionin päätöksentekoprosessista. Suhtaudun itse myönteisesti tähän tilaisuuteen, jolla
vastataan toistuvaan arvosteluun siitä, että EU:n toiminnassa on demokratiavaje sen
päätöksentekoprosesseissa. EU:n kansalaiset voivat tämän uuden välineen nojalla lähestyä
komissiota suoraan ja pyytää sitä esittämään lainsäädäntöehdotuksen tietyn asian
käsittelemiseksi. Sillä syvennetään EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välistä suhdetta,
koska sillä poistetaan tämä usein arvosteltu päätöksentekoprosessin demokratiavaje ja
saadaan kansalaiset osallistumaan suoraan päätöksentekoon. Minun mielestäni
kansalaisaloite saa EU:n toimielimet lähemmäs kansalaisia ja siten siinä noudatetaan
toissijaisuusperiaatteet, joka on Euroopan unionin päätöksentekoprosessin perusperiaate.
Haluaisin myös mainita, että alueiden komitea on sanonut, että alue- ja paikallisviranomaiset
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ovat kiinnostuneet kansalaisaloitteesta. Kyseiset elimet voisivat osallistua prosessiin
järjestäjinä tai tukijoina; nehän ovat lähinnä EU:n kansalaisia. Se on vain yksi monista
syistä, miksi kannatan kansalaisaloitteen käyttöönottoa.

Jim Higgins (PPE),    kirjallinen  .  – (EN) Haluan kovasti, että EU:n kansalaiset voivat hyötyä
tästä voimakkaasta välineestä mahdollisimman pian, ja olen tyytyväinen nähdessäni
lainsäädäntömenettelyn loppuvan vuosi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen.
Kansalaisaloite on Lissabonin sopimuksen keskeinen innovaatio. Sillä annetaan EU:n
kansalaisille uusi oikeus, jonka nojalla miljoona kansalaista voi pyytää Euroopan komissiota
ehdottamaan uutta EU:n lainsäädäntöä, millä EU saadaan lähemmäs kansalaisiaan.
Kansalaisaloite on arvokas väline, jonka avulla kansalaiset voivat saavuttaa kunnianhimoisia
tuloksia ryhmätyön avulla – se on eurooppalaisen hankkeen ydintä. Tällä aloitteella taataan,
että toimielimet jatkavat edelleen työtä kansalaisten sydäntä lähinnä olevien asioiden
parissa ja edistävät samalla rajatylittävää keskustelua EU:n asioista. Tämä on käynnissä
olevaa työtä, ja komissio antaa joka kolmas vuosi kertomuksen aloitteen täytäntöönpanosta.

Martin Kastler (PPE),    kirjallinen. – (DE) Tämän päivän äänestys eurooppalaisesta
kansalaisaloitteesta on virstanpylväs demokratian lisäämiselle EU:ssa. Suhtaudun
kompromissiin myönteisesti ja tuen sitä, koska Alain Lamassouren ja Zita Gurman laatima
mietintö on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Hyvät kollegat, emme saa pelätä sitä,
että kansalaisilla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia tahtonsa ilmaisemiseen. Meidän
on annettava EU:n kansalaisille enemmän yhteispäätösoikeuksia, ei vain joka viides vuosi
Euroopan parlamentin vaaleissa. Se edellyttää, rohkeutta, kestävyyttä ja voimaa. Rohkeutta
palata aina uudelleen vuoropuheluun. Kestävyyttä, koska päätöksiä ei voida välttämättä
tehdä nopeammin, ja voimaa, koska edustuksellisessa demokratiassamme on, lopultakin,
minun mielestäni, enemmän osallistuvia tekijöitä. Tavoitteenamme on oltava vuoropuhelun
lisääminen EU:ssa kansalaisten ja poliitikkojen välillä. Olen tyytyväinen, että etenemme
tänään yhden askelen lähemmäs kansalaisten EU:ta eurooppalaisella kansalaisaloitteella.
Olen vakuuttunut siitä, että jonakin päivänä me eurooppalaiset teemme yhteisiä
eurooppalaisia päätöksiä kansalaisten päätösten muodossa.

Tunne Kelam (PPE),    kirjallinen. – (EN) Miten EU saadaan lähemmäs kansalaisia ja miten
kansalaiset saadaan lähemmäs EU:ta on ollut luultavasti yksi tärkeimmistä keskustelun
aiheista Euroopan yhteisön perustamisesta alkaen. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä
valmistelukunta laati perustan nykyiselle Lissabonin sopimukselle ja antoi myös perustan
kansalaisaloitetta koskevalle mekanismille. Meillä on se nyt pöydillämme konkreettisessa
muodossa, ja hyvin lähitulevaisuudessa kaikilla EU:n kansalaisilla on mahdollisuus esittää
heille tärkeitä asioita EU:n päätöksentekijöille. Tämä aloite on yksi vahvimmista
toimenpiteistä EU:n kansalaisten yhdistämiseksi – aloite, joka edellyttää yhteistä toimintaa,
yhteistyötä, koordinaatiota ja halua tehdä yhdessä työtä yhteisen eurooppalaisen tavoitteen
eteen. Jokainen ääni yhteiskunnassa on tärkeä, mutta vain yhtenäinen ääni voi todella
muuttaa asioita. Kehotan komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tätä aloitetta ja
varmistamaan, että se on helposti kaikkien käytettävissä. Suhtaudun erityisen myönteisesti
ehdotukseen yhteisistä kuulemisista komission ja parlamentin kanssa. On erittäin tärkeää,
että suoraan vaaleilla valittu Euroopan parlamentti on tiiviisti mukana ja se seuraa
kansalaisten huolia ja kysymyksiä.

Ádám Kósa (PPE),    kirjallinen. – (HU) On hyvin tärkeää, että kansalaisilla on mahdollisuus
esittää aloitteita asioissa, jotka vaikutta eniten heidän elämäänsä, mahdollisimman pian,
määritetyllä tavalla ja asianmukaisten puitteiden nojalla. Kuten hyvin tiedetään, johdan
yhtä Unkarin pitkäaikaisinta vammaisten eturyhmää, yli sata vuotta vanhaa Unkarin
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kuurojen ja kuulovammaisten yhdistystä. Siellä tekemästäni työstä saamani kokemuksen
perusteella uskaltaisin tällä hetkellä jo sanoa, että Alain Lamassouren ja Zita Gurmain työllä
on konkreettisia vaikutuksia kansalaisaloitteiden muodossa. Minusta on erityisen valitettava,
että "million4disability"-hanke, jonka käynnisti vuonna 2007 Euroopan unionissa elävän
80 miljoonan vammaisen yhteisö ja jossa oli 1,35 miljoonaa aitoa allekirjoitusta, ei
menestynyt. Kyseisestä aloitteesta olisi nyt vaikutuksia ja tuloksia, ja kiitän kaikkia heidän
tämän osalta tekemästään työstä.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    kirjallinen.  –  (FI) Kansalaisaloite on tervetullut lisä
kansalaisvaikuttamiseen. Varsinaisen lakialoitteen ohella kansalaisaloitteella on tärkeä
rooli poliittisen keskustelun herättäjänä.

Kansalaisaloitteen soveltamisala ei kuitenkaan ole vielä täysin selväpiirteinen. Euroopan
kansalaisaloitteella pitäisi voida pyytää muutoksia EU:n perussopimuksiin. Lissabonin
sopimuksen myötä komissiollakin on tässä kohdin esitysvaltaa. Siksi myös
kansalaisaloitteella pitäisi olla aloitemahdollisuus. Sosiaalisten kysymysten alalla voi
esimerkiksi nähdä aloitteita, joiden perustelut haetaan vaikkapa EU:n perusoikeuskirjasta.
Keskustelua perussopimusten muutostarpeesta ei näin ollen pidä pysäyttää
kansalaisaloitteen ahtaaseen tulkintaan, vaan siinä olisi oltava kansalaislähtöistä väljyyttä.

Cristian Dan Preda (PPE),    kirjallinen. – (RO) Eurooppalaisen kansalaisaloitteen
käynnistäminen osoittaa, että Euroopan unionin tuominen lähemmäs kansalaisiaan, mikä
oli yksi ensisijaisista tavoitteista perussopimusten tarkistusprosessissa, joka johti Lissabonin
sopimuksen hyväksymiseen, on enemmän kuin pelkkä abstrakti ilmoitus. Eurooppalainen
kansalaisaloite edistää huomattavasti EU:n poliittisen järjestelmän demokratian lisäämistä
ja sillä luodaan suora yhteys jäsenvaltioiden kansalaisten ja EU:n toimielinten välille.
Parlamentin tekstissä täytetään vaatimukset siitä, että kansalaisille annetaan yksinkertainen,
helposti käytettävissä oleva väline ja mahdollisuus kerätä allekirjoituksia sähköisesti osoittaa
valmiutta mukautua nykyaikaisten yhteiskuntien todellisuuteen. Aloitteella tarjotaan EU:n
poliittisille puolueille mahdollisuus muuttua kansalliset puolueet kokoavista rakenteista
järjestöiksi, jotka saavat kansalaisten tahdon liikkeelle yhteisissä hankkeissa. Eurooppalaisen
kansalaisaloitteen vaikutusta on kuitenkin mitattava eurooppalaisen mittakaavan lisäksi
myös kansainvälisesti. Sitä, että tästä alkaen vähintään 24 750 Romanian kansalaista voi
yhdistää voimansa ehdottaakseen kyseisiä aloitteita muiden vähintään neljäsosasta
jäsenvaltioita tulevien kansalaisten kanssa, ei voida erottaa toisesta seikasta, eli siitä, että
Romanian perustuslain mukaan tarvitaan vähintään 100 000 Romanian kansalaista
esittämään lainsäädäntöaloite tiukasti kansallisissa puitteissa.

Algirdas Saudargas (PPE),    kirjallinen.  –  (LT) Olen tyytyväinen, että tuskin vuosi sen
jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, kansalaisaloitetta koskevasta asetuksesta
on saatu aikaan sopimus. Tämä asetus on suuri saavutus demokratian periaatteiden
vahvistamiseksi Euroopan unionissa. Miljoonalle kansalaiselle annetulla oikeudella aloittaa
lainsäädäntöprosessi lisätään kiinnostusta EU:n politiikkaan ja osallistumista siihen. On
hyvin tärkeää, että parlamentti onnistui yksinkertaistamaan menettelyjä aloitteiden
esittämiseksi ja järjestämiseksi. Aloite on menestyksellinen vain, jos voidaan panna helposti
täytäntöön ja jos se on kaikkien saatavilla. Sen on oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja
kansalaisten on voitava osallistua siihen ja haluttava tehdä niin. Toisaalta on myös
välttämätöntä varmistaa tämän aloitteen järjestämisen ja rahoittamisen avoimuus, ja
aloitteen on oltava itse kansalaisten eikä poliittisten tai muiden ryhmien mielenilmaus.
Katson, että tämä tasapaino taataan sen asetuksen lopullisella tekstillä, josta tänään
äänestämme. Yksi Lissabonin sopimuksen tavoitteista on saada kansalaiset lähemmäs
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Euroopan unionia ja kansalaisaloitteella autetaan saavuttamaan se perustamalla tämä uusi
ja ainoalaatuinen kansalaisten osallistumista politiikkaan koskeva muoto.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjallinen. – (CS) Ehtojen asettaminen eurooppalaisen
kansalaisaloitteen toiminnalle oli monimutkainen neuvottelu- ja kompromissiprosessi,
jossa käytiin monia keskusteluja Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston kesken.
Voittoa tavoittelematon sektori oli myös mukana. Keskustelun aikana nousi esiin muutamia
ongelma-aloja, kuten se, miten eurooppalainen ulottuvuus säilytetään aloitteessa, avoimuus,
allekirjoitusten keruujärjestelmä ja muita menettelyyn liittyviä kysymyksiä. Tärkein asia
on kuitenkin yleinen lähestymistapa kansalaisaloitteeseen. Jos haluamme hyödyntää
mahdollisimman hyvin tätä uutta resurssia, emme saa pelätä avoimen keskustelun
lopettamista ja sen panemista todella täytäntöön. Kyllä, on populistisia ja kiusallisia asioita,
mutta siksi onkin niin tärkeää soveltaa rekisteröintiprosessia aloitteeseen ennen kuin
allekirjoituksia kerätään. Tässä prosessissa arvioidaan, vastaavatko ehdotukset Euroopan
unionin perusarvoja. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan varjoesittelijänä suhtaudun
myönteisesti aikaansaatuun kompromissiin, erityisesti sen osalta, että aloitteen
rekisteröimiseen tarvittavien maiden määrää vähennetään neljäsosaan jäsenvaltioista, ja
sen osalta, että Euroopan parlamentilla on aktiivinen asema menestyksellisiä
aloite-ehdotuksia koskevassa julkisessa kuulemisessa. Olen tietysti sitä mieltä, että vaaleilla
valituilla edustajilla pitäisi myös olla mahdollisuus osallistua aloitteiden järjestämiseen.
Uskon lujasti, että eurooppalainen kansalaisaloite kehittyy tulevaisuudessa todellisen EU:n
kansalaisuuden ilmentymäksi.

Puhetta johti
varapuhemies  Jerzy BUZEK

7. Äänestykset

Puhemies.   – (PL) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

(Tulokset ja äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat: ks. pöytäkirja.)

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyksen 146 ja
148 kohdan nojalla puheenvuoron monikielisyydestä ja monikielisyyden heikkenemisestä
Euroopan parlamentissa.

Käytän esimerkkinä sitä, ettei Euroopan komission työohjelmaa koskevaa päätöslauselmaa
eikä tarkistuksia 19–28 ole vielä käännetty ranskaksi, vaikka kello on 12.40. Näin ollen
pyydänkin teitä kiinnittämään huomiota monikielisyyden heikkenemiseen Euroopan
parlamentissa. Sitä ei voida hyväksyä.

(Suosionosoituksia)

Puhemies.   – (PL) Kiitos huomiostanne. Pidämme tämän mielessä jatkossa ja kiinnitämme
näihin asioihin huomiota. Kyse on hyvin tärkeästä asiasta.

7.1. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen elinikäisen oppimisen ohjelmaa,
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja Palestiinaa varten (A7-0367/2010,
Reimer Böge) (äänestys)
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7.2. Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi
varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)

– Ennen tarkistuksesta 13 toimitettua äänestystä

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää ryhmäni puolesta
seuraavan selvityksen tarkistuksesta 13. Kollegani Göran Färm esitti ryhmämme puolesta
kyseisen tarkistuksen budjettivaliokunnalle. Me emme ole esittäneet kyseistä tarkistusta
uudelleen, mutta Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on kerännyt 40 allekirjoitusta
ja esittää sen uudelleen. Aiomme äänestää tämän tarkistuksen kohdalla tyhjää. Olen
kuitenkin päässyt vihreiden kanssa tästä yhteisymmärrykseen, ja olemme täysin samaa
mieltä asiasta. Kuten jo totesin, ryhmämme ei esitä uutta tarkistusta, vaan äänestämme
tyhjää. Haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että tuemme kyseessä olevaa kohtaa, eli
pääomasiirtojen kansainvälistä transaktiomaksua. Toivommekin, että kollegat istuntosalin
toisella laidalla tukevat meitä muissa äänestyksissä lähitulevaisuudessa.

7.3. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (A7-0369/2010, Sidonia Elżbieta
Jędrzejewska ja Helga Trüpel) (äänestys)

– Ennen äänestystä

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, mielestäni asiaa on
selvennettävä hieman kollegoille. Äänestämme neuvoston esityksestä ilman muutoksia,
koska esitys on täysin sama kuin kanta, jonka budjettivaliokunta hyväksyi viime viikolla.
Esitys noudattaa tulosta, johon päädyimme kymmenen kuukautta kestäneissä hyvin
pitkällisissä neuvotteluissa.

Haluaisin tässä yhteydessä kiittää erityisesti Euroopan parlamentin valiokuntien
erityisesittelijöitä. Kiitos herkeämättömästä luottamuksesta ja tuesta. Kiitos siitä, että
ansiostanne voimme tänään hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja sen toteuttaminen
voidaan siten aloittaa tehokkaasti heti tammikuun alussa ensi vuonna.

– Äänestyksen jälkeen

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja.  −  (FR) Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan
parlamentin jäsenet, parlamentti hyväksyi juuri ilman muutoksia neuvoston kannan
esitykseen talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011. En voi muuta kuin todeta, että
neuvosto on tyytyväinen yhteiseen sopimukseemme vuoden 2011 talousarviosta.

(Suosionosoituksia)

Puhemies.   – (PL) Olkaa hyvät ja kuunnelkaa. Tämä on tärkeää. Olemme soveltaneet
ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksessa määrättyä menettelyä. Viime vuonna
sovelsimme yksinkertaistettua menettelyä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Lissabonin
sopimuksen mukaista menettelyä sovellettiin täysimääräisesti. Näin ollen haluaisin todeta
seuraavaa: Euroopan parlamentti on hyväksynyt neuvoston 10. joulukuuta 2010
hyväksymän kannan komission 26. marraskuuta 2010 tekemään esitykseen unionin
yleiseksi talousarvioksi. Talousarviomenettely on toteutettu Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Kyseisen artiklan 4 kohdan a alakohdan
mukaisesti julistan talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 lopullisesti hyväksytyksi.
Seuraavaksi allekirjoitan asiakirjan virallisesti.
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(EN) Hyvät kollegat, haluaisin sanoa vielä muutaman sanan. Haluaisin kiittää ja onnitella
kovasta työstä sekä hyvästä lopputuloksesta kaikkia niitä 27:ää kollegaa, jotka edustivat
Euroopan parlamenttia sovittelukomiteassa.

Haluaisin pyytää seuraavaa kolmea avainhenkilöä tänne valokuvausta varten: Alain
Lamassoure, budjettivaliokunnan puheenjohtaja, sekä esittelijät Sidonia Jędrzejewska ja
Helga Trüpel.

(Suosionosoituksia)

Haluan kiittää myös neuvoston puheenjohtajavaltiota Belgiaa erinomaisesta yhteistyöstä
ja aktiivisuudesta. Erityisesti kiitän pääministeri Yves Letermea sekä valtiosihteeri Melchior
Wathelet'ta, jotka eivät ole juuri nyt paikalla. Toimitte hyvin aktiivisesti puheenjohtajavaltio
Belgian nimissä.

Haluan lisäksi kiittää komission puheenjohtajaa José Manuel Barrosoa, joka ei ole paikalla,
sekä komission jäsen Janusz Lewandowskia talousarvioesityksen laatimisesta sekä
tämänpäiväisen sopimuksen edesauttamisesta. Voisitteko ystävällisesti tulla tänne eteen
pikaista valokuvausta varten?

(Suosionosoituksia)

8. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Puhemies. −    (EN) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Olivier Chastel, arvoisa unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja
Catherine Ashton, hyvät kuulijat,

(PL) Saharov-palkinto on Euroopan parlamentin myöntämä palkinto, joka symboloi
taistelua ihmisoikeuksien puolesta kaikkialla maailmassa. Istuntosalin keskellä oleva tyhjä
tuoli osoittaa, kuinka tarpeellista tämä on ja kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota
tärkeimpiin tapauksiin, joissa ihmiset taistelevat ilmaisunvapauden puolesta eri puolilla
maailmaa. Kirjoitin Kuuban presidentille ja pyysin häntä antamaan Guillermo Fariñasille
luvan matkustaa Strasbourgiin. Valitettavasti tämä ei johtanut toivottuun tulokseen.
Perjantaina Oslossa nähtiin samanlainen tyhjä tuoli, joka oli tarkoitettu vangitulle
kiinalaiselle toisinajattelijalle ja Nobelin rauhanpalkinnon saajalle Liu Xiaobolle. Aiempina
vuosina eräät muut Saharov-palkinnon voittajat – kuten kiinalainen Hu Jia ja kuubalainen
Ladies in White (Damas de Blanco) -ryhmä – eivät ole myöskään päässeet noutamaan
palkintoa henkilökohtaisesti. Oleg Orlov, joka vastaanotti Saharov-palkinnon viime vuonna
Memorial-järjestön puolesta, kutsuttiin myös tähän tilaisuuteen, mutta hän ei ole paikalla
tänään.

Hyvät kuulijat, palkinto on päätetty myöntää Guillermo Fariñasille taistelusta
sananvapauden palauttamiseksi Kuubassa. Hän on vuosikaudet vastustanut sensuuria ja
vaarantanut oman henkensä ja terveytensä. Hän on myös ollut syömälakossa 23 kertaa.
Hän on viettänyt 11 vuotta vankilassa. Guillermo Fariñas oli melkein kuolla hiljattain
ollessaan syömälakossa, mutta sitten Kuuba alkoi vapauttaa opposition edustajia ja
mielipidevankeja. Suuri kunnia tästä kuuluu katoliselle kirkolle. Aivan kuten kerran omassa
maassani, kirkko hoitaa kansalaisyhteiskunnan instituutioiden tehtäviä Kuuban kansan
hyväksi. Valitettavasti 11 henkilöä on edelleen vangittuna. Heidän joukossaan on Ladies
in White -liikkeeseen kuuluvien naisten aviomiehiä. Pyydän tässä ja nyt meidän kaikkien
puolesta, että heidät vapautetaan välittömästi.
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(Voimakkaita ja jatkuvia suosionosoituksia)

Siteeraan maaliskuussa hyväksymäämme päätöslauselmaa, jossa kehotamme unionin
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, komission varapuheenjohtajaa
sekä kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavaa komission jäsentä käynnistämään ja
järjestämään välittömästi vuoropuhelun Kuuban kansalaisyhteiskunnan sekä Kuuban
rauhanomaista muutosta kannattavien kanssa. Keskustelemme tänään myös Laima Liucija
Andrikienėn mietinnöstä, joka koskee vuosittaista ihmisoikeusraporttia 2009 ja Euroopan
unionin ihmisoikeuspolitiikkaa. Näin ollen saamme kuulla, mitä Catherine Ashton aikoo
tehdä unionin ihmisoikeuspolitiikan vahvistamiseksi.

Hyvät kuulijat, vaikka Guillermo Fariñasin kaltaisia henkilöitä vainotaan ja vangitaan,
heidän ääntään ei voida vaimentaa. Euroopan parlamentin ja meidän jokaisen tehtävänä
on vahvistaa tuota ääntä. Minulla onkin ilo kertoa teille, että hetken päästä saamme kuulla
viestin, lyhyen puheen, jonka Saharov-palkinnon tämänvuotinen voittaja Guillermo Fariñas
on nauhoittanut meitä varten. Tämän pitäisi olla se hetki, kun palkinto luovutetaan
voittajalle. Valitettavasti joudun asettamaan palkinnon tyhjälle tuolille. Toivottavasti sallitte
minun kuitenkin toivottaa kaikkien meidän puolesta palkinnon voittajalle voimia ja
terveyttä sekä onnea taistelussa vapauden puolesta. Toivon myös, että hän pääsee vielä
luoksemme Euroopan parlamenttiin vastaanottamaan todistuksen ja palkinnon
henkilökohtaisesti. Kiitoksia paljon.

(Voimakkaita ja jatkuvia suosionosoituksia)

Guillermo Fariñas (PPE).   – (ES) Viesti Euroopan parlamentille, nauhoitettu Santa Clarassa
14. joulukuuta 2010.

Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek,

arvoisat monikansallisen ja demokraattisen keskustelufoorumin varapuhemiehet ja jäsenet,

valitettavasti toivomamme ja tämän kärsivän maapallomme suuresti tarvitsema
suvaitsevaisuus ei toteudu. En siis voi olla luonanne edustamassa Kuuban kapinoivaa kansaa
ja niitä kuubalaisia, jotka eivät enää pelkää totalitaarista hallitusta, joka on häpeällisesti
sortanut meitä jo 52 vuotta. Sen viimeisin uhri on marttyyri Orlando Zapata Tamayo.

Kotimaatani huonosti hallitsevien tahojen harmiksi se, etten voi lähteä synnyinsaareltani
ja palata sille vapaasti, on itsessään kiistattomin osoitus siitä, ettei maani itsevaltaisessa
järjestelmässä valitettavasti ole mikään muuttunut.

Kuuban nykyisten hallitsijoiden mielissä me kuubalaiset olemme kuin ne Afrikasta kaapatut
ja väkipakolla Amerikkoihin tuodut orjat, joiden jälkeläinen itsekin olen. Olipa sitten kyse
minusta tai kenestä tahansa tavallisesta kansalaisesta, tarvitsemme ulkomaille
matkustaaksemme Carta de Libertadin eli "vapauden kortin", kuten orjat aikoinaan. Nykyään
kortti tosin tunnetaan nimellä Carta Blanca, valkoinen kortti.

Suurin toiveeni on, ettette anna "villiä kommunismia" harjoittavan julman hallinnon
seireeninlaulujen hämätä itseänne: näennäisten talousuudistustenkin jälkeen sen ainut
tahto on, että Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti kumoaa yhteisen kannan ja antaa
sille mahdollisuuden hyödyntää Cotonoun sopimuksen mukaisia lainoja ja investointeja,
joilla tuetaan kolmannen maailman maita.

"Villiä kommunismia" harjoittavan hallinnon vapauttamat entiset poliittiset vangit ja
mielipidevangit istunevat siellä kanssanne. Olisi virhe luulla, että he ovat vapaita; heitä ja
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heidän perheitään "rangaistaan psykologisesti", koska Kuuban uusstalinistinen hallinto
kiristi heidän läheisiään ja rakkaitaan.

Me Kuuban rauhaa rakastavassa oppositiossa suhtaudumme stoalaisen tyynesti ja järkevästi
kohtaamiimme aineellisiin tai henkisiin vaikeuksiin. Samalla tavalla suhtaudumme uhkaan
vapautemme tai jopa henkemme menettämisestä, olemmehan osa epäsuosituinta
väestöryhmää. Täällä Kuubassa kärsimme kaikki, mutta emme valita. Tämän takia
toivomme, että voimme luottaa tukeenne.

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, pyydän että taivutte Kuubaa hallitsevan eliitin
vaatimuksiin vain siinä tapauksessa, että seuraavat viisi ehtoa toteutuvat:

Yksi: hallitus jatkaa poliittisten vankien ja mielipidevankien vapautuksia ilman karkotuksia
ja sitoutuu julkisesti siihen, ettei rauhanomaisia poliittisia vastustajia enää vangita.

Kaksi: hallituksen sotilaalliset ja puolisotilaalliset joukot lopettavat välittömästi maan
rauhanomaisen opposition väkivaltaisen hakkaamisen ja pelottelun.

Kolme: hallitus julistaa, että kaikki ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kanssa
ristiriidassa olevat Kuuban lait arvioidaan ja kumotaan.

Neljä: hallitus luo sellaiset taloudelliset edellytykset, että jokapäiväisessä elämässä on
mahdollista perustaa oppositiopuolueita, "valtiollisesta sosialismista" riippumattomia
joukkotiedotusvälineitä, riippumattomia ammattiliittoja sekä muita rauhanomaisia
yhteiskunnallisia elimiä.

Viisi: hallitus hyväksyy julkisesti sen, että kaikilla maan ulkopuolella elävillä kuubalaisilla
on oikeus osallistua Kuuban kulttuuriseen, taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen
elämään.

Maani on historiallisesti ratkaisevassa käännekohdassa, ja kaikkien hyväntahtoisten naisten
ja miesten eri puolilla maailmaa on kiinnitettävä huomiota jatkuviin yhteiskunnallisiin
purkauksiin ja protesteihin Kuubassa. Ne johtuvat ihmisten turhautumisesta sen
kohtuuttoman vallan edessä, jota tämä hallitus käyttää – hallitus, joka kykenee antamaan
vaikka määräyksen tappaa maanmiehiäni.

Toivon Luojan tähden, etteivät kuubalaiset ajaudu turhaan sisällissotaan vain sen takia,
että sokeasti kieltäydytään hyväksymästä "valtion sosialismia" edustavan poliittisen mallin
olleen ja olevan virhe kaikkialla missä se on yritetty ottaa käyttöön: tämän on jopa huonosti
nimeään kantavan Kuuban vallankumouksen historiallinen johtaja itse myöntänyt
ulkomaisissa lehdissä.

Kuubaa hallitsevat vanhat miehet halveksivat jokapäiväisessä elämässään alamaisiaan
eivätkä halua ymmärtää, että heidän pitäisi olla valtion virkamiehiä ja että kaikki aidot
valtion virkamiehet antavat maanmiehilleen mahdollisuuden joko erottaa heidät tai tukea
heitä. Kenenkään valtaa pitävän henkilön ei pitäisi odottaa palvelua alamaisiltaan, kuten
Kuuban tapauksessa.

Demokraattiset ihanteemme jakavien taistelusiskojen ja -veljien kanssa, yhä vankilassa
olevien kanssa, näennäisesti kaduilla vapaana liikkuvien kanssa sekä rankkaan maanpakoon
joutuneiden kanssa jatkamme epätasa-arvoista ja väkivallatonta taisteluamme Castroa
kannattavia sortajia vastaan. Jumalan avulla myös voitamme tuon taistelun verta
vuodattamatta.
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Yhdestä asiasta pidän kiinni toisinajattelijakollegoideni seurassa: karkotan sisimmästäni
kaiken katkeruuden poliittisia vastustajia kohtaan. Asia on niin – ja tämä tekee meistä
parempia ihmisiä toteuttamaan kotimaamme jälleenrakentamista – että olen tässä taistelussa
oppinut kuuntelemaan tunnetuimman toisinajattelijan, Jeesuksen Kristuksen, sanaa:
"rakasta vihollistasi".

Kiitän Euroopan parlamenttia siitä, ettei se ole hylännyt Kuuban kansaa tässä 50 vuotta
kestäneessä taistelussa demokratian puolesta. Teen näin hyväksyessäni minulle myönnetyn
Saharovin mielipiteenvapauspalkinnon 2010, koska koen olevani pikkuruinen osa sitä
vallankumouksellista henkeä, joka ruokkii kansaa, johon kuulumisesta olen ylpeä.

Olen teille äärimmäisen kiitollinen, hyvät kuulijat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet,
tästä eleestä, joka osoittaa, ettette ole unohtanut kokemiamme kärsimyksiä. Niin eleenne
tuo vapauden valoa tämän verran lähemmäksi maatani.

Jos Jumala suo, Hänen lapsensa tekevät pian sovinnon Kuubassa ja maata siunataan
demokratialla.

Guillermo Fariñas Hernández

Ammattipsykologi

Kirjastonhoitaja ja itsenäinen toimittaja, kolmesti vankilassa poliittisin perustein

(Suosionosoituksia)

Puhetta johti
varapuhemies  Stavros LAMBRINIDIS

9. Äänestykset (jatkoa)

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, toivon kaikkea hyvää Guillermo Fariñasille
ja onnittelen häntä palkinnosta, mutta haluaisin muistuttaa parlamenttia siitä, että vuosi
sitten meillä oli täällä läsnä Memorial-järjestön edustajia, jotka myös ansaitsivat palkintonsa.
Sittemmin kaksi heistä on vangittu, mutta silti Venäjä sai järjestääkseen arvostetun
jalkapalloturnauksen – maailmanmestaruuskilpailut – vuonna 2018, vaikka myös viisi
EU:n jäsenvaltiota haki niitä.

Miksei Euroopan parlamentti ilmaissut huoltaan asiasta? Jos palkinnon halutaan merkitsevän
jotain, teidän on selvästi torjuttava vastaavanlaiset ihmisoikeusrikkomukset.

9.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Noord Holland
ICT/Netherlands (A7-0353/2010, Barbara Matera) (äänestys)

9.2. Avio- ja asumuseroon sovellettava laki (A7-0360/2010, Tadeusz Zwiefka)
(äänestys)

– Äänestyksen jälkeen

Tadeusz Zwiefka,    esittelijä. – (PL) Arvoisa puhemies, pari kuukautta sitten Euroopan
parlamentti antoi neuvostolle ensimmäistä kertaa suostumuksensa käynnistää tehostetun
yhteistyön menettelyn. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa. Kyse on
äärimmäisen tärkeästä toimenpiteestä, joka luo täysin uuden perustan joidenkin Euroopan
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unionin jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän yhteistyölle tilanteissa, joissa kaikkien
27 jäsenvaltion kesken ei ole mahdollista päästä sopimukseen. Päätös on erittäin tärkeä.
Tänään olemme vahvistaneet, että menettely toimii hyvin.

Haluaisin esittää vilpittömät kiitokseni neuvostolle erityisesti kannasta, jonka se hyväksyi
osana Euroopan parlamentin kanssa tekemäänsä työtä. Tämä on esimerkki täydellisestä
toimielinten välisestä yhteistyöstä. Päätöslauselmaa työstäessään parlamentti toimi
ainoastaan neuvoa-antavana elimenä, mutta kokousten tiheys sekä se, että neuvosto sisällytti
asiakirjaansa – lopulliseen asiakirjaansa – kaikki Euroopan parlamentin esittämät ja
oikeudellisten asioiden valiokunnassa hyväksytyt ehdotukset, on täydellinen esimerkki,
joka lupaa hyvää tehostetun yhteistyön menettelylle jatkossa. Kiitän neuvostoa myös
vahvasta tuesta, jota se on osoittanut ehdotuksellemme tarkistaa pikaisesti Bryssel
IIa -asetusta. Se on ehdoton edellytys, jotta voisimme löytää ratkaisuja kysymyksiin forum
necessitatis -säännön tarpeellisuudesta. Sen ansiosta jäsenvaltiot voisivat varmistaa omien
lainsäädäntöjärjestelmiensä toimivuuden mutta antaa samalla kansalaisille toivoa siitä,
että heillä on tulevaisuudessa mahdollisuus valita vapaasti sekä sovellettava laki että
tuomioistuin, jossa asiaa käsitellään. Haluaisin lisäksi kiittää oikeudellisten asioiden
valiokunnan varjoesittelijöitä sekä muissa valiokunnissa laadittujen lausuntojen
valmistelijoita.

9.3. Luottoluokituslaitokset (A7-0340/2010, Jean-Paul Gauzès) (äänestys)

– Ennen tarkistuksesta 81 toimitettua äänestystä

Jean-Paul Gauzès,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, kyse on puhtaasti teknisestä
tarkistuksesta, jossa otetaan huomioon päivämäärä, jona Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisasetus tulee voimaan, sekä se, että kyseinen
asetus voi tulla voimaan vasta myöhempänä ajankohtana.

Näin ollen meidän pitäisi muuttaa hieman yhtä johdanto-osan kappaletta sekä yhtä artiklaa
tekstissä, josta olemme äänestämässä. Johdanto-osan kappaleesta 22 pitäisi poistaa toinen
lause, ja ehdotan, että poistamme toisen lauseen myös 2 artiklasta. Tästä suullisesta
tarkistuksesta on tiedotettu kompromissitarkistuksen allekirjoittaneille ryhmille ja siitä
on myös sovittu kyseisten ryhmien kanssa. Äänestämme tänään tekstistä, jolla täydennetään
luottoluokituksista annettua asetusta ja joka on osa Euroopan unionin politiikkaa
rahoituspalveluja koskevan sääntelyn parantamiseksi.

Haluaisin tässä yhteydessä kiittää komission jäsen Michel Barnier'ta sekä puheenjohtajavaltio
Belgiaa aktiivisesta osallistumisesta tässä asiassa.

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

9.4. Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen (A7-0050/2010, Anja
Weisgerber) (äänestys)

9.5. Kansalaisaloite (A7-0350/2010, Zita Gurmai / Alain Lamassoure) (äänestys)

9.6. Komission vuoden 2011 työohjelman esittely (B7-0688/2010) (äänestys)

– Ennen tarkistuksesta 7 toimitettua äänestystä
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Doris Pack (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin, että tämän tarkistuksen loppu
muotoillaan uudelleen. Sanamuoto on hyvin kielteinen, ja haluaisin sen kuuluvan
seuraavasti:

– (EN) aloite "Nuoriso liikkeellä" korostaa näiden ohjelmien tärkeyttä.

(Parlamentti hyväksyi suullisen tarkistuksen.)

– Ennen tarkistuksesta 14 toimitettua äänestystä

József Szájer (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain sanoa, että vedämme
tarkistuksen 14 pois.

– Ennen tarkistuksesta 16 toimitettua äänestystä

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, tämä liittyy Välimeren unioniin.
Tiedämme, että se polkee tällä hetkellä paikallaan ja haluamme elvyttää sen. Sanamuoto
ei ilmaise tätä riittävän selvästi, joten haluaisimme lisätä kohtaan seuraavan tekstin:

– (EN) Välimeren unionin nykyinen umpikuja.

(DE) Tiedän, että tässä on tiettyä ristiriitaisuutta. Joku muu sanamuoto voisi myös olla
mahdollinen, mutta meidän ehdotuksemme on:

– (EN) Välimeren unionin nykyinen umpikuja.

(Parlamentti hylkäsi suullisen tarkistuksen.)

9.7. Afrikan ja EU:n strategisen kumppanuuden tulevaisuus kolmannen Afrikan ja
EU:n huippukokouksen edellä (B7-0693/2010) (äänestys)

– Ennen kohdasta 8 toimitettua äänestystä

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, tämä liittyy vain erään sellaisen nimen
oikeaan muotoon, johon viitataan tekstissä. Tekstissä pitäisi lukea: kaivosteollisuuden
avoimuutta ajava hanke (Extractive Industries Transparency Initiative). Tämä oli tekstissä
väärin.

(Parlamentti päätti hyväksyä suullisen tarkistuksen.)

– Äänestyksen jälkeen

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, voisitteko kertoa meille, kuka vastaa
sihteeristössä istumajärjestyksestä ja mahtaako kyseinen henkilö olla paikalla.

Puhemies. −    (EN) Minulle kerrotaan, että poliittiset ryhmät päättävät istumajärjestyksestä
täysistunnossa.

9.8. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano
Lissabonin sopimuksen jälkeen (A7-0344/2010, Kinga Gál) (äänestys)

9.9. Mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen (A7-0338/2010, Philippe
Juvin) (äänestys)

9.10. Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (A7-0331/2010, Bendt Bendtsen)
(äänestys)
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10. Äänestysselitykset

Puhemies. −    (EN) Hyvät kollegat, äänestysselityksiä on paljon, joten meidän täytyy pitää
tiukasti kiinni puheajoista. Keskeytän jokaisen puhujan minuutin jälkeen. Pahoittelen tätä,
mutta näin se nyt vain on.

Suulliset äänestysselitykset

Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi
varainhoitovuodeksi 2011

Ashley Fox (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluan kertoa, miksi äänestin vuoden 2011
talousarviota vastaan. Äänestin sitä vastaan, koska näinä kovina aikoina EU:n täytyy osoittaa
malttia. Meidän pitäisi leikata menojamme sen sijaan, että lisäämme niitä. Minun mielestäni
oli häpeällistä, että komissio ehdotti alun perin kuuden prosentin lisäystä ja parlamentti
tuki tätä.

Mielestäni pääministeri David Cameron teki hyvää työtä viedessään väkisin läpi lisäyksen
alentamisen 2,9 prosenttiin. Tiedämme kuitenkin, että se oli kompromissi.
Brittikonservatiivit eivät ole erityisen tyytyväisiä tähän kompromissiin ja olen ylpeä siitä,
että äänestin EU:n tuhlaavaisuutta vastaan.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, on merkittävää, että parlamentti
ensimmäistä kertaa pääsi hyväksymään budjetin. Seuraavissa budjettilinjoissa parlamentin
on mielestäni pidettävä huoli siitä, että EU:n mahdollisuudet oman rahoitusosuuden
lisäämiseen ja myöskin siihen, että budjetti tukee materiaalitehokkuutta ja
ilmastonmuutospolitiikkaa omilla linjavalinnoillaan, ja tätä kautta myöskin Eurooppa
2020 -strategiaa ja vihreämpää taloutta, on ensisijaisen tärkeää.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, kollegani Ashley Foxin ja monien
brittikonservatiivien tapaan minäkin olen tästä huolissani.

Miten kehtaamme pyytää kasvattamaan veronmaksajien osuutta näinä hankalina aikoina,
kun hallitukset Euroopan unionin jäsenvaltioissa – itse asiassa hallitukset kaikkialla
maailmassa – pyrkivät kiristämään vyötä ja hillitsemään kuluja? On todellakin aika kiristää
vyötä ja näyttää esimerkkiä. Meidän ei olisi pitänyt pyytää kasvattamaan menoja, eikä
meidän olisi pitänyt edes pyytää menojen pitämistä ennallaan; meidän olisi pitänyt pyytää,
että EU:n talousarviota pienennetään. Siten Euroopan unionin veronmaksajat voisivat
ottaa poliitikot vakavasti ja tietäisivät, että ymmärrämme heidän tuskansa näinä aikoina
ja jaamme tuon tuskan heidän kanssaan. Sen sijaan vaikutamme etuoikeutetulta eliitiltä,
joka ei välitä yhtään kansalaisista, jotka ovat valinneet meidät tähän tehtävään.

Mietintö: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, oikeus osallistua talousarvion laadintaan on
parlamenttien keskeinen oikeus. Tämä pätee myös Euroopan parlamenttiin. Vastuu,
luottamus ja kumppanuus ovat kolme avaintekijää Euroopan parlamentin, komission ja
neuvoston välisessä yhteistyössä. Vuoden 2011 talousarviota koskeva kuulemismenettely
ei lisännyt luottamusta tässä mielessä. Pyydän komissiota ja erityisesti neuvostoa
kunnioittamaan Euroopan parlamentin oikeuksia, sillä kuten jo totesin, oikeus osallistua
talousarvion laadintaan on Euroopan parlamentin keskeinen oikeus.
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Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, eilen mietin, olenko joutunut
avaruusaikajatkumon pyörteisiin ja päätynyt 1970-luvulle. Tänään mietin, olenko sittenkin
1770-luvulla.

Haluan siteerata erästä Thomas Jeffersonin toteamusta etähallinnosta. Hän sanoi, että
"pitkän etäisyyden päästä ja kaukana äänestäjiensä valvovan silmän alta hallitsijoiden on
välttämätöntä pyrkiä korruptioon, rosvoukseen ja tuhlailuun". Siinäpä vasta täydellinen
kuvaus EU:n talousarviosta, jota koskeva tilinpäätös on vahvistamatta, jonka varoja
väärinkäytetään ja jonka määrärahoja nostetaan jatkuvasti huolimatta siitä, että kaikki
27 jäsenvaltiota pyrkivät hillitsemään kulujaan. Juuri näin käy, kun verotuksen, edustuksen
ja menojen välillä ei ole yhteyttä ja kun EU odottaa saavansa kiitosta rahan käytöstä ja
välttävänsä kritiikin sen lisäämisestä.

Ainut keino palauttaa määrärahat yleisen mielipiteen hyväksymälle tasolle on siirtää vastuu
talousarviosta takaisin kansallisille parlamenteille – kansallisille parlamenteille, jotka ovat
tilivelvollisia äänestäjilleen, eli veronmaksajilleen.

Mietintö: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kannatamme tätä
toimenpidettä ja kiitämme esittelijää, joka oli erittäin tarkka työssään.

Uskomme kuitenkin, että tämän pitäisi pakottaa unionin toimielimet valvomaan jatkossakin
uuden välineen kehitystä, sillä epäselviä tilanteita on valitettavasti tullut liian usein vastaan
menneisyydessä. Ne taas ovat vaikuttaneet kielteisesti rahoitusjärjestelmään, mikä on
koitunut yritysten ja säästäjien haitaksi.

Mielestämme on erittäin tärkeää, että meillä on uusi eurooppalainen luottoluokituslaitoksia
koskeva järjestelmä ja että valvomme kaikkia keskuspankkiviranomaisia. Siten voimme
varmistaa, että luottoluokitukset vastaavat tehokkaasti nykyaikaista rahoitusjärjestelmää
ja hyödyttävät kansalaisia. Näin ollen kiitän esittelijää.

Peter Jahr (PPE).    – (DE) Arvoisa puhemies, kysymys kuuluu seuraavasti: kuka valvoo
valvontaviranomaisia? Jopa jalkapallotuomarien on läpäistävä valvonta- tai
hyväksyntämenettely. Jos kerran näin toimitaan jalkapallossa, samoin pitäisi todellakin
toimia myös rahoitusmarkkinoilla. Nyt rahoitustuotteiden, pankkien ja jopa kokonaisten
valtioiden luottokelpoisuuden ja vakauden arviointi on jätetty luottoluokituslaitosten
hoidettavaksi. Näin nämä laitokset saavat monopoliaseman ja välttävät kaikenlaisen
valvonnan. Lopulta ne ovat kuin jumalia, joita myös palvotaan. Emme saa antaa tämän
tapahtua. Raamatussa sanotaan: "Sinulla ei saa olla muita jumalia." Tässä mietinnössä
pyritään korjaamaan tilanne ottamalla käyttöön luottoluokituslaitosten valvontajärjestelmä.
Parlamentin pitäisi sopivalla hetkellä tarkastella, ovatko kyseiset toimenpiteet todella
onnistuneet.

Mietintö: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tämänpäiväinen äänestys
vuoden 2011 talousarviosta saattoi uuden menettelyn päätökseen. Vaikka menettely ehkä
olikin hankala, se toi esiin budjettivallan käyttäjien vastuullisen ja peräänantamattoman
asenteen.
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Tulos on kompromissi, joka vaati uhrauksia sekä parlamentilta että neuvostolta. Sillä
kuitenkin estettiin kahdestoistaosien käyttöönotto, millä olisi ollut vakavia seuraamuksia
Euroopan unionin ohjelmien rahoituksen kannalta.

Parlamentti on tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin. Se osoittaa kuitenkin syyttävällä
sormella niitä, jotka estivät sopimuksen kansainvälistä lämpöydinkoereaktoria koskevasta
ohjelmasta ja joustavuudesta. Unioni on tämän vuoksi menettänyt uskottavuutensa
kansainvälisten kumppaniensa silmissä eikä mahdollisesti kykene toteuttamaan
maksusitoumuksiaan ja hoitamaan tehtäviään Lissabonin sopimuksen mukanaan tuomilla
uusilla toimialoilla.

Tammikuusta 2011 alkaen meidän täytyykin asettaa ensisijaiset tavoitteemme ja tehdä
niiden rahoituksesta kestävää tulevia vuosia silmällä pitäen.

Mietintö: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, koska mittausjärjestelmiä
oli nykyaikaistettava ja sääntelyä parannettava, meidän oli kumottava unionin metrologiaa
koskevat direktiivit.

Minäkin olen vakuuttunut siitä, että tämä on ensimmäinen askel alan radikaalissa ja
täsmällisemmässä uudistamisprosessissa. On myös aivan selvää, että meidän on annettava
jäsenvaltioille riittävästi aikaa arvioida, miten kyseisten asetusten kumoaminen vaikuttaa
niiden omaan lainsäädäntöön, ja tehdä tarvittavat muutokset.

Päätös kumota direktiivejä noudattaa myös täysin tarvetta lainsäädännön
yksinkertaistamisesta, mikä tuntuu kaikilla aloilla. Toivomme kuitenkin, etteivät hoitokeinot
lopulta pahenna itse sairautta.

Mietintö: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, Lissabonin sopimus
toi mukanaan tärkeän uudistuksen Euroopan unionin demokraattista toimintaa ajatellen,
koska se sisältää uuden käytännöllisen välineen kansalaisten mukaan ottamiseksi unionin
keskusteluihin ja yhdentymiseen.

Eurooppalainen kansalaisaloite on aivan uusi käsite kansainvälisessä demokratiassa, ja se
luo Euroopan unioniin uudenlaista osallistavaa demokratiaa. Kaikki kansalaiset voivat
suoraan pyytää Euroopan komissiota antamaan säädösehdotuksen.

Olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen, sillä kansalaisyhteiskunnan osallistuminen
sekä päätöksentekoa koskevan politiikan muotoilu vahvistavat toimielinten demokraattista
oikeutusta sekä tuovat Euroopan unionia lähemmäksi kansalaisiaan.

Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, aivan ensiksi
haluaisin kertoa olevani tyytyväinen siihen, että eurooppalainen kansalaisaloite hyväksyttiin.
Toimin itse kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta varjoesittelijänä tässä asiassa.
Pahoittelen kuitenkin sitä, ettei parlamentti hyväksynyt kahta mielestäni perustavanlaatuista
asiakohtaa: alle 16-vuotiaiden nuorten oikeus allekirjoittaa aloite sekä kansalaisten
äänioikeus.

Tiedämme, etteivät kyseiset aloitteet sisälly Lissabonin sopimukseen, mikä osaltaan vaikutti
siihen, että vastustimme sopimusta.
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Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, Tanskan liberaalipuolue äänesti tänään
kansalaisaloitteen puolesta, koska se kannustaa kansalaisia osallistumaan ja tekee EU:sta
paljon helposti lähestyttävämmän. Parlamentti onnistui saamaan läpi muutaman
vakiomuotoisen ehdon, jotta kansalaisaloitetta voi hyödyntää jäsenvaltiosta riippumatta
ja jotta se olisi helppokäyttöinen. Minimiehtona on kuitenkin, että mukana on kansalaisia
vähintään neljänneksestä jäsenvaltioita. Kustakin jäsenvaltiosta on myös oltava vähintään
niin monta ihmistä kuin kyseisellä jäsenvaltiolla on jäseniä Euroopan parlamentissa
kerrottuna 750:llä. Lisäksi allekirjoittaneiden on oltava riittävän vanhoja äänestämään
parlamenttivaaleissa. Mielestämme nuo ehdot ovat tärkeitä kansalaisaloitteen riittävän
laillisuuden varmistamiseksi, jotta se nähtäisiin todellisena keinona kehittää demokratiaa.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa muutaman sanan
kansalaisaloitteesta. On totta, että Lissabonin sopimuksen myötä saimme tällaisen uuden
aloitteen, joka rohkaisee kansalaisia osallistumaan demokratiaan. Kun miljoona kansalaista
allekirjoittaa jonkin vetoomuksen, niin sen jälkeen komissio ottaa sen käsittelyyn, mutta
tässäkö kaikki? Minun mielestäni tämä on hyvä aloite, mutta meidän pitää miettiä, että
miten sitä viedään eteenpäin.

Lähtökohtana olisi se, että kansalaiset osallistuisivat demokraattiseen toimintaan ennen
kaikkea vaalien kautta. Sitä kautta voitaisiin viedä eteenpäin niitä asioita, jotka ovat ihmisille
tärkeitä. Näin ollen tämä uusi aloite tietenkin ehkä vahvistaa kansalaisten aktiivisuutta,
mutta toisaalta itse näen niin, että se voi johtaa siihen, että komissio vain vastaa aloitteisiin,
eikä mitään konkretiaa synny. Sen vuoksi meidän pitää miettiä uudella tavalla, miten me
voisimme aidosti rohkaista ihmisiä osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon.

Morten Løkkegaard (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, haluaisin vain lisätä jotain
liittyen siihen, mitä Tanskan liberaalipuolueesta jo todettiin. Haluaisin todeta, kuten täällä
on jo sanottu, että kyse on äärimmäisen tärkeästä aloitteesta. Kyse on myös kokeilusta,
jota – ja tämä on pyyntö – meidän on valvottava hyvin tarkasti. Meidän on myös
varmistettava että aloitteelle määritettyä kolmivuotiskautta todella noudatetaan. Meidän
pitää myös arvioida, onko kyse todellisesta kansalaisaloitteesta vai – sanotaan nyt vaikka
näin – käytetäänkö sitä sittenkin muiden etujen ajamiseksi. Välineen onnistumisen kannalta
– mitä tietenkin kaikki toivomme – on tärkeää, että juuri kansalaiset tekevät aloitteen.
Tähän liittyen haluaisin myös sanoa, että itse toivon kansalaisten tuovan esiin edistyksellisiä,
rakentavia ja myönteisiä ehdotuksia EU-hankkeesta, jotta ei-leiri ei aina pääsisi
monopolisoimaan tällaisten aloitteiden käyttöä.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, olen seurannut
eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa lainsäädäntömenettelyä hyvin tiiviisti ja olen
iloinen – osittain neuvoston ja komission antamien lausuntojen perusteella – että
ensimmäiset vetoomukset otetaan käyttöön vuoden päästä.

Olen myös ylpeä voidessani kertoa Euroopan parlamentille, että Italiassa on syntynyt
laajoja ruohonjuuritason kansalaisliikkeitä, yhdistyksiä ja komiteoita pöyristyttävän
eläinkoedirektiivin hyväksymisen seurauksena. Ne eivät tänä vuonna istu odottamassa ja
pyörittelemässä peukaloitaan, vaan ne valmistelevat ehdotusta komissiolle: ehdotuksen
tavoitteena on luoda Euroopan unionille nykyaikainen ja sivistynyt lainsäädäntö, jossa
kielletään eläinkokeet – tuo julma ja tieteellisesti tehoton käytäntö – ja edistetään
vaihtoehtoisia menetelmiä.

Eläinkokeiden kieltäminen on otettava Euroopan unionin tavoitteeksi, koska se on
kansalaisten tahto.
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Ashley Fox (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni kansalaisaloite voisi olla
hyödyllinen, koska sen ansiosta kansalaiset voivat puhua suoraan komissiolle. Ongelmana
on kuitenkin edelleen se, miten komissio reagoi ehdotuksiin, joista se ei pidä.

Voimme varmaankin odottaa lukuisia aloitteita, joissa pyydetään komissiota tekemään
enemmän ja lisäämään unionin merkitystä. Niihin komissio vastaa epäilemättä suurella
innolla.

Mutta miten komissio reagoi ehdotuksiin, joissa vaaditaan unionin merkityksen
vähentämistä tai kehotetaan unionia tekemään asiat paremmin, tuhlaamaan vähemmän
rahaa tai jopa julistamaan, ettei unionin tason verotusta oteta koskaan käyttöön? Odotan
mielenkiinnolla komission reaktioita tuollaisiin ehdotuksiin. Käsitteleekö komissio kyseiset
ehdotukset kunnioittavasti? Jos komissio reagoi vain sille mieleisiin ehdotuksiin,
kansalaisaloite on täysin turha.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, olin iloinen voidessani äänestää näiden
ehdotusten puolesta, ja kumpikin esittelijä teki mielestäni erittäin hyvää työtä sekä Euroopan
unionin että yleisestikin kansalaisten kannalta.

– (EN) Kansalaisaloite oli hyvin merkittävä tekijä sen suhteen, että Lissabonin sopimus
meni läpi Irlannissa hieman yli vuosi sitten. Jonkin aikaa kuitenkin näytti siltä, että
monimutkaisuus ja sääntely hankaloittaisivat itse prosessia. Esittelijöiden tekemän työn
ansiosta menettelyä saatiin yksinkertaistettua. Erityisen tervetullut oli ehdotus, jonka
mukaan seitsemää jäsenvaltiota edustavien seitsemän henkilön muodostama paneeli
käynnistäisi menettelyn. Uskon tämän ja joidenkin muiden toimenpiteiden auttavan
varmistamaan, että kansalaisten todelliset huolenaiheet tulevat esiin ja että omien etujen
tavoittelu onnistutaan toivon mukaan estämään.

– (GA) Haluaisin näin ollen päättää puheenvuoroni äidinkielelläni sanontaan, jonka mukaan
hyvä alku on puolet työstä. Tämä on hyvä alku.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, eikö tässä olekin kyse valedemokratiasta?
On suuri vahinko, ettette oikeasti halunneet kuunnella unionin kansalaisia ennen kuin
hyväksyitte Lissabonin sopimuksen, jolla kansalaisaloite otettiin käyttöön.

Vastaan Ashley Foxin hetki sitten esittämiin huomioihin: ensimmäisen vaiheen jälkeen
komissio voisi päättää, ettei tämän aloitteen toteuttamista kannata enää jatkaa. Tämä onkin
aloitteen ongelma, koska se ei ole sitova. Komissio voi jättää kansalaisaloitteen
huomioimatta. Jälleen kerran näemme, ettei Euroopan unioni ota huomioon unionin
kansalaisten tahtoa. Kuunnelkaa herran tähden kansalaisia, jotka eivät halua tätä.

Päätöslauselmaesitykset RC-B7-0688/2010

Jim Higgins (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen komission vuoden 2011
työohjelmaan ja äänestin sen puolesta.

Rahoituskriisi on suuri haaste, johon on reagoitava päättäväisesti. Toivotan komissiolle
menestystä sen asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. Euron osalta on ehdottoman
tärkeää, niin unionin eheyden ja yhtenäisyyden kuin unionin sisäisen solidaarisuuden
vuoksi, että meillä on yhteinen rahayksikkö ja teemme kaiken mahdollisen sen
suojelemiseksi.

Työpaikkojen ja talouden osalta olen tyytyväinen siihen, että komissio aikoo hyväksyä
tammikuussa 2011 ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksensä. Vuotuisessa
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kasvuselvityksessä analysoidaan unionin taloudellista tilaa sekä sen mahdollista
epätasapainoa ja järjestelmäriskiä. Tämä on välttämätöntä, jotta unionista voisi tulla älykäs
ja kestävä talous.

Viimeiseksi totean, että unioni on 500 miljoonan ihmisen muodostama yhteisö. Meidän
on ylitettävä omat kykymme sekä unionin tasolla että kansainvälisissä yhteyksissä. Toivotan
komissiolle kaikkea hyvää tulevalle vuodelle.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Arvoisa puhemies, äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan
lukuisista syistä. Omituisin on kuitenkin kohta, jossa todetaan, että Euroopan parlamentin
mukaan jäsenvaltioiden pitäisi käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun
ja että komission pitäisi varmistaa tämän velvoitteen toteutuminen.

En puutu siihen, onko kehitysavussa oikeastaan mitään järkeä, mutta tämä rikkoo vakavasti
toissijaisuusperiaatetta. Toinen omituinen kohta on kohta 52, jossa komissiota kehotetaan
hyödyntämään laajentumisprosessin vauhtia. Voiko joku kertoa, mistä vauhdista tässä on
kyse? Puhutteko Turkin jatkuvasta provokaatiosta, räikeistä ihmisoikeusloukkauksista
kyseisessä maassa vai kenties alati lisääntyvästä islamilaistumisesta?

Päätöslauselmaesitykset RC-B7-0693/2010

Philip Claeys (NI). -    (NL) Arvoisa puhemies, tässä päätöslauselmassa on varmasti
muutama hyvä asia. Esimerkkinä mainittakoon se, että presidentti Mugaben, tuon rikollisen,
osallistuminen Lissabonin huippukokoukseen tuomitaan, sekä viittaus Afrikkaa koettelevan
aivovuodon haittoihin.

Päätöslauselmassa korostetaan myös aivan oikein maataloutta koskevien valmiuksien
ratkaisevaa asemaa. Toisaalta meidän pitäisi todellakin päästä eroon 0,7 prosentin absurdista
standardista. Yhdysvallat on syytänyt 60 vuoden aikana Afrikkaan miljardi dollaria
kehitysavun muodossa, mutta tuo raha on vain ajanut kyseisen maanosan yhä pahempaan
kurjuuteen. Avun lisäämisen sijasta meidän pitäisi käyttää enemmän energiaa muun muassa
laittomien pääomavirtojen torjumiseen, kuten päätöslauselmassakin tuodaan esiin.

En ollut myöskään vakuuttunut siirtolaisuutta koskevasta kohdasta, minkä takia äänestin
lopulta päätöslauselmaa vastaan.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, kun tarkastelemme useiden Afrikan
kansakuntien huonoa tilannetta, me EU:ssa ja EU:n eri jäsenvaltioissa haluamme tietenkin
auttaa noita maita nousemaan köyhyydestä. Mielestäni meidän pitäisi kuitenkin käyttää
apua järkevämmin. Katastrofitilanteissa on tietenkin aivan oikein, että apu on lyhyellä
aikavälillä tärkeässä asemassa. Pitkällä aikavälillä apuamme käytetään kuitenkin joskus
väärin.

Ei varmastikaan ole oikein, että veronmaksajat EU:n jäsenvaltioissa lähettävät rahaa
afrikkalaisille hallituksille, jotka eivät hallitse maitaan hyvin, ja että raha ei päädy niille,
jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Paras keino tukea kehitystä on auttaa köyhempien maiden
yrittäjiä luomaan hyvinvointia omissa yhteisöissään ja vetämään ystävänsä ja naapurinsa
pois köyhyydestä.

Meidän pitäisi avata markkinoitamme ja suunnata apumme kaupan ja kehityksen
vauhdittamiseen sen sijaan, että annamme pelkkää rahallista apua.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, osallistuin hiljattain lukuisten muiden
Euroopan parlamentin jäsenten kanssa AKT-huippukokoukseen Kinshasassa, joka on
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virallisesti maailman toiseksi huonoin maa asua. YK:n käyttämän onnellisuusindeksin
mukaan ainoastaan Zimbabwe jää Kongon demokraattisen tasavallan taakse. Kongolaiset
eivät kuitenkaan voi, toisin kuin zimbabwelaiset, vakuutella itselleen, että asiat muuttuisivat
paremmaksi, jos hallitus vaihtuisi: maassa on pidetty monipuoluejärjestelmän mukaiset
vaalit, maan perustuslaki on hyväksytty kansainvälisesti ja niin edelleen.

Kongon demokraattinen tasavalta suurentelee ja paisuttaa afrikkalaista tragediaa.
Siirtomaavaltaa voidaan mielestäni syyttää siellä enemmän kuin naapurimaissa, mutta en
nyt käy Kongon vapaavaltion koko tragediaa läpi. Sillä on luonnollisesti niskassaan myös
luonnonvarojen kirous, mikä murtaa verotuksen ja menojen välisen yhteyden sekä tekee
politiikasta taistelua kunniasta ja rikkauksista. Ennen kaikkea ongelmana on kuitenkin
maan heterogeenisyys; kansallistunteen puuttuminen sekä kielellisen ja etnisen
yhtenäisyyden puuttuminen. "Se, joka rakastaa maataan, maksaa veroja", luki surullisen
oloisessa kyltissä Kinshasassa. No kukaan ei tietenkään maksa.

Voitte varmaankin arvata, miksi kerron tämän. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja sanoi,
että kansallishenki johtaa sotiin. Haluaisin siis viedä hänet johonkin, missä kansallishenkeä
ei ole ollenkaan. Voisimme katsoa, mihin se johtaa.

Päätöslauselmaesitykset RC-B7-0688/2010

József Szájer (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, me kaikki tiedämme, että rahoituskriisin
seurauksena valtion tukemasta eläkejärjestelmästä, joka on turvatumpi, on tulossa yhä
houkuttelevampi vaihtoehto monissa unionin maissa. Monet maat tarkistavat järjestelmiään
ja pyrkivät vahvistamaan valtiollista eläkejärjestelmää. Vaikka eläkejärjestelmä kuuluukin
pääasiassa kansalliseen toimivaltaan, on tärkeää, mihin suuntaan unionissa aiheesta käydyt
keskustelut kehittyvät. Näin ollen panen tyytyväisenä merkille, että komission työohjelmaa
koskevan päätöksen kohdassa 30, joka juuri hyväksyttiin kolmen suurimman ryhmän, eli
kansanpuolueen, sosialidemokraattien ja liberaalien, tuella, todetaan, että ensimmäistä
pilaria, eli eläkejärjestelmän valtion pilaria on lujitettava. Omassa maassani Unkarissa
otettiin merkittävä askel oikeaan suuntaan eilen hyväksytyn säädöksen muodossa. EU:ssa
käytävää eläkekeskustelua, eli valkoisten kirjojen ja myöhemmin vihreiden kirjojen
laadintaa, on jatkettava tässä hengessä. Euroopan parlamentti kehottaa komissiota
toimimaan niin, ja olen näin ollen erittäin tyytyväinen tähän ehdotukseen.

Mietintö: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Clemente Mastella (PPE). -    (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, uudessa
toimielinjärjestelmässä, joka otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä, korostetaan
sitä, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tehokas suojelu tukee demokratiaa ja
oikeusvaltion periaatetta Euroopan unionissa.

Tuin tätä mietintöä, koska olen varma siitä, että unioni tarvitsee uuden sisäisen, tehokkaan
ja kokonaisvaltaisen ihmisoikeuspolitiikan. Sen avulla pitäisi voida varmistaa tehokkaat
tilivelvollisuusmekanismit niin kansallisesti kuin EU:n tasolla, jotta voisimme puuttua
niihin lukuisiin rikkomuksiin, joita näemme päivittäin.

Haluamme painottaa sitä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo muutti radikaalisti
Euroopan unionin lainsäädäntöä. Perusoikeuskirja on nyt oikeudellisesti yhtä velvoittava
kuin perussopimukset, ja se on myös nykyaikaisin perusoikeuksia koskeva säädöskokoelma.
Perusoikeuskirjassa vallitsee oikeanlainen tasapaino oikeuksien ja yhteisvastuullisuuden

15-12-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI80



välillä, ja siinä huomioidaan kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten
ja kulttuuristen oikeuksien ohella myös kolmannen sukupolven oikeudet.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, päätin äänestää
tämän mietinnön puolesta siksi, että poliittinen ryhmäni päätti tehdä niin. Äänestin
mietinnön puolesta myös siksi, että olen aivan vakuuttunut tämän mietinnön tärkeydestä
toimielimille sekä sen tarpeellisuudesta nyt, kun parlamentin toimivalta on määritelty
mutta täytäntöönpano vie aikaa.

Halusimme selvästi hyväksyä ensimmäistä kertaa talousarvion Lissabonin sopimuksen
mukaisessa menettelyssä. Se oli merkittävä tapahtuma. Näin ollen meidän kaikkien piti
työskennellä yhteisen kannan puolesta. Tämän takia esittelijä pyrki laatimaan
kompromissitarkistuksia sellaisten päätösten estämiseksi, joilla vain pitkitetään Lissabonin
sopimuksen soveltamista koskevan lopullisen linjan määrittämistä.

Kiitänkin kollega Kinga Gália hänen tekemästään työstä ja toivon, että tämä mietintö auttaa
osaltaan parantamaan unionin toimielinten toimintaa.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella Kinga
Gália tästä hyvästä mietinnöstä, joka koskee perusoikeuksien tilaa Euroopan unionissa,
mutta tämä on vain mietintö. Meidän täytyy muistaa, että meillä on edelleen paljon tehtävää
Euroopan unionin alueella. Valitettavasti kaikkien ihmisten perusoikeudet eivät toteudu
käytännössä, vaikka teoriassa näin sanotaan. Meillä on esimerkiksi suuri romanivähemmistö,
jonka perusoikeudet eivät kaikilta osin toteudu.

Meillä on myöskin ongelmia mielipiteenvapauden kanssa. Me olemme tänään jakaneet
Saharov-palkinnon mielipiteenvapauden vuoksi kuubalaiselle toisinajattelijalle, mutta
meillä on vielä ongelmia myös Euroopan sisällä. Kaikkialla ei voida vapaasti puhua, eikä
tuoda omaa mielipidettä esille. Siitä on meillä konkreettisena esimerkkinä Euroopan
parlamentissa meidän eräs kollegamme, joka kulkee täällä turvamiesten ympäröimänä,
koska joutuu pelkäämään oman turvallisuutensa puolesta. Meidän täytyy puolustaa
eurooppalaisia perusoikeuksia ja taistella sen puolesta, että jokaisella on ilmaisunvapaus
Euroopan unionissa.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kuten hyvin tiedetään,
Italian hallituksen toimet rikkovat jatkuvasti unionin perusoikeuskirjaa. Esimerkkinä
voidaan mainita vaikkapa Italian ja Libyan välinen sopimus, jossa onnistuttiin rikkomaan
noin kymmentä perusoikeuskirjan artiklaa, tai bavaglio-lakiesitys, jonka tavoitteena oli
vaientaa lehdistö ja oikeuslaitos.

Puhumme hallituksesta, jota vaaleilla valittu parlamentti tukee epädemokraattisesti ja
antamatta kansalaisille mahdollisuutta ilmaista kantaansa. Kyseinen hallitus voitti eilen
luottamusäänestyksessä sellaisten oppositiossa istuvien parlamentin jäsenten äänillä, jotka
myönsivät julkisesti, että heille oli lupailtu ehdokkuutta seuraavissa vaaleissa sekä rahaa
äänistä.

(Häirikkö keskeytti puhujan.)

Nämä tosiseikat ovat todiste korruptiosta. Tämä on korruptoituneelle Silvio Berlusconille
normaalikäytäntö, kuten Mondadori- ja Mills-tapauksissa annetut lopulliset tuomiot
osoittavat.

(Onko niin, että huonosti käyttäytyvät naiset pääsevät nykyään Euroopan parlamenttiin?)
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Euroopan parlamentissa vietettiin 9. joulukuuta kansainvälistä korruptionvastaista päivää.
Italian parlamentissa vietettiin eilen parlamentin jäsenten korruption laillistamisen
ensimmäistä päivää.

Puhemies. −    (EN) Hyvä Licia Ronzulli, voisitteko istuutua ja olla hiljaa. Tuo ei ole
hyväksyttävää käytöstä Euroopan parlamentin istuntosalissa. Teille ei ole annettu
puheenvuoroa, ettekä voi keskeyttää muita puhujia tuolla tavalla. Voisitteko kunnioittaa
tätä? Hyvä Sonia Alfano, olkaa hyvä ja jatkakaa. Saatte vielä 30 sekuntia puheaikaa.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Euroopan parlamentissa vietettiin 9. joulukuuta
kansainvälistä korruptionvastaista päivää. Italian parlamentissa vietettiin eilen parlamentin
jäsenten korruption laillistamisen ensimmäistä päivää.

Puhemies. −   Licia Ronzulli, sanon tämän viimeisen kerran. Jos vielä nousette ylös ja
häiritsette istuntoa, pyydän teitä poistumaan istuntosalista. Tuliko selväksi? Älkää enää
tehkö niin.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen hyväksymisen
myötä yksi keskeisimpiä uusia aloja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta on sitova
perusoikeuskirja. Seuraavassa askeleessa EU:n eri toimielinten tulee keskittyä siihen, että
perusoikeuksien toteuttamista valvotaan ja edistetään kaikilla unionin politiikka-alueilla
ja kaikissa jäsenvaltioissa mahdollisimman sitovasti ja tehokkaasti.

Tämän aikaansaamiseksi on tärkeää, että yksittäiset henkilöt ja myös eri toimielimet
toimivat sen hyväksi, että yhdenvertaisuusdirektiivi, joka on tällä hetkellä juuttunut
neuvostoon, saadaan eteenpäin ja että sitä kautta saadaan laillisesti sitovat keinot puuttua
jäsenvaltioissa tapahtuvaan syrjintään.

Pyydän myös saada huomauttaa, että on erityisen tärkeää puuttua räikeän syrjinnän lisäksi
hiljaiseen syrjintään, joka kohdistuu muun muassa ikäihmisiin.

Philip Claeys (NI). -    (NL) Arvoisa puhemies, äänestin tietenkin tätä poliittisesti korrektia
mietintöä vastaan. Flaamilaisena nationalistina en voi mitenkään hyväksyä sitä, että
Euroopan parlamentti yhdistää automaattisesti kansallismielisyyden muukalaisvihaan ja
syrjintään.

Ehdotus jäsenvaltioita vastaan käynnistettävien rikkomismenettelyjen täydentämisestä
menettelyllä, joka estää tiettyjen poliittisten toimien toteuttamisen siihen asti, että komissio
päättää käynnistää tai olla käynnistämättä rikkomismenettelyn, on todella vaarallinen.
Tämä johtaa jäsenvaltioiden lähestulkoon jokaisen liikkeen seuraamiseen, mitä ei voida
hyväksyä.

Tulevaisuudessa Euroopan komissio voi estää tehokkaan karkotuspolitiikan, jolloin se
ylittää reilusti toimivaltansa. Kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanon pitäisi olla
yksittäisten jäsenvaltioiden, ei Euroopan komission vastuulla.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, George Orwell kirjoitti teoksensa 1984
liitteessä kapulakielestä ja siitä, miten kieli voidaan tehdään tyhjäksi ja miten sitä voidaan
muuttaa ajatustemme muokkaamiseksi. Hän käytti esimerkkinä sanaa "vapaa". Hänen
mukaansa sanaa "vapaa" oli mahdollista käyttää kapulakielessä vain merkityksessä tämä
koira on "vapaa" kirpuista tai tämä pelto on "vapaa" rikkaruohoista. Näin ollen intellektuellin
tai poliittisen vapauden käsite katosi, koska kielessä ei ollut sanaa sen ilmaisemiseksi. Tuo
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esimerkki oli hämmästyttävän enteellinen, koska sanalle vapaa on käynyt enemmän tai
vähemmän näin meidän aikakaudellamme.

Ennen se tarkoitti vapautta vastakohtana valtion harjoittamalle pakottamiselle: sananvapaus,
kokoontumisvapaus, uskonnonvapaus. Nyt sillä tarkoitetaan oikeutta. Minulla on vapaus
tehdä töitä, minulla on vapaus käyttää kansallista terveydenhoitojärjestelmää ja niin
edelleen. Tässä mietinnössä oikeuksilla ei enää tarkoiteta yksilönvapauksien takaamista,
vaan oikeus nähdään vaatimuksena toisiin nähden. Sen sijaan, että mietinnössä taattaisiin
oikeutemme tulla kohdelluksi tasavertaisesti, siinä vahvistetaan oikeutemme tulla
kohdelluksi eri tavalla. Ihmisoikeudet eivät ole kriisissä unionissa, mutta demokratia on.
Emme voi ratkaista tuota kriisiä siirtämällä valtaa vaaleilla valituilta kansanedustajilta
muulla tavoin nimetyille juristeille.

***

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, pyydän anteeksi sitä, mitä
aiemmin tapahtui. En vain voi italialaisena hyväksyä tietynlaista asennetta. Olen kyllästynyt
siihen, että Sonia Alfano käyttää jatkuvasti puheaikaa äänestysselitysten yhteydessä
kertoakseen valeita ja vääristelläkseen sitä, mitä Italiassa oikeasti tapahtuu. Italian
parlamentissa toimitettiin eilen luottamusäänestys periaatteella yksi ehdokas vaalipiiriä
kohden, ja se tehtiin täysin demokraattisesti. Näin ollen jätän äänestysselitykseni antamatta
ja totean vain, että äänestin Philippe Juvinin mietinnön puolesta.

Mietintö: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, minäkin olen vakuuttunut
siitä, että mainonnalla voi olla merkittävä rooli yritysten välisen kilpailun ja kilpailukyvyn
edistämisessä kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Unionin täytyy kuitenkin saada käyttöön tiukempia säädöksiä tälle alalle, joka muutoin
saattaa muuttua yhä päällekäyvemmäksi esimerkiksi uuden teknologian käytön myötä.
Kuluttajat antavat nimittäin yhä useammin arkaluonteisia tietoja tiedostamatta mahdollisia
seurauksia.

Tämän takia olen tyytyväinen Philippe Juvinin mietintöön. Olen erityisen tyytyväinen
mietintöön siksi, että siinä keskitytään kaikkein alttiimpiin ryhmiin, kuten lapsiin, jotka
eivät osaa itse arvioida kaupallisia tarjouksia jatkuvasti aggressiivisemman mainonnan
joukossa.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, mainonta toimii usein hyödyllisenä
informaationa kuluttajille ja tukee järkeviä valintoja. Alalla on ollut myös erittäin hyvä
omaohjaus sellaisten eettisten koodien osalta, joilla määritellään minkälainen on sallittavaa
ja hyvää mainontaa.

Viime vuosina tämä käytäntö on kuitenkin selvästi rapistunut, mikä näkyy muun muassa
lasten käyttönä sekä lapsiin kohdistuvana mainontana. Sen vuoksi, arvoisa puhemies,
uskon, että parlamentin on syytä puuttua tähän asiaan, ja tämän hyvän mietinnön pohjalta
myös myöhemmässä vaiheessa on syytä tarkastella, onko direktiiviä tarpeen uudistaa ja
tiukentaa.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, mainonta on tärkeä osa
hyvin toimivia sisämarkkinoita. Sillä turvataan kilpailu ja annetaan kuluttajille mahdollisuus
valita. Äänestin mainontaa käsittelevän mietinnön puolesta. Siinä ei ehdoteta uutta
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lainsäädäntöä tai säännellä mainontaa, eikä siinä pyritä myöskään valvomaan tai
rajoittamaan Internetiä.

Mietinnön tavoitteena on lisätä tietoisuutta vastuullisen mainonnan tarpeellisuudesta.
Pyrkimyksenä on torjua sopimattomia kaupallisia menettelyjä sekä suojella kuluttajien
henkilötietoja ja yksityisyyttä.

Pyydän yritysmaailmaa kantamaan oman vastuunsa itsesääntelyn ja vapaaehtoisten toimien
kautta harhaanjohtavan mainonnan, piilomainonnan sekä päällekäyvän mainonnan
välttämiseksi. Vetoan erityisesti siihen, että lapset jätettäisiin mainonnan ulkopuolelle.
Älkää enää käyttäkö Batmania, Hämähäkkimiestä ja Bamsea lapsiamme vastaan.

Mietintö: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen Bendt Bendtsenin
mietintöön, joten äänestin sen puolesta. Meidän täytyy korostaa energiansäästöä keinona
vähentää energian tarvetta sekä toteuttaa energiatehokkuutta kaikkialla Euroopan unionissa.
Keskustelemme säännöllisesti uusiutuvista energianlähteistä, mutta unohdamme hyvin
helposti sähkönkulutuksen. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska se on äärimmäisen
merkittävä. Haluan onnitella esittelijää.

Jens Rohde (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, italialainen kollegamme häiritsee täällä
melko omituisella tavalla.

Viime viikolla suuri joukko ihmisiä matkusti kauas Cancúniin, mutta ilmastonmuutoksen
torjunnassa ei juuri edistytty. Äänestäessämme tänään energiatehokkuudesta harppaamme
todellisen askeleen eteenpäin. Kuten mietinnössä aivan oikein todetaan, energiatehokkuus
on kaikkein kustannustehokkain ja nopein keino vähentää hiilidioksidipäästöjä.
Jäsenvaltioiden toteuttamat toimet eivät kuitenkaan riitä vielä alkuunkaan. Nykyisillä
ponnistuksilla pääsemme vain puoleenväliin tavoitteessa "20 prosenttia vuoteen 2020
mennessä". Siksi tarvitsemme energiatehokkuudelle sitovan tavoitteen. Tässä mietinnössä
esitetään monia ratkaisuja. Nyt ne on toteutettava käytännössä. Haluaisin kiittää Bendt
Bendtseniä ja onnitella häntä tästä erinomaisesta mietinnöstä.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella
esittelijä Bendt Bendtseniä tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä, jossa käsitellään
energiatehokkuutta koskevan suunnitelman tarkistamista. Äänestin mietinnön puolesta,
koska se on mielestäni merkittävä niin siinä esitettyjen taloudellisten huomioiden kuin
Cancúnin konferenssin vuoksi. Onnistuimme luomaan jonkinlaisen yhteisen perustan, ja
tärkeintä onkin nyt jatkaa sitä työtä, jonka Euroopan unioni oli jo omalla alueellaan
aloittanut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Energiatehokkuus on yksi parhaimmista
keinoista. Jäsenvaltioiden on laadittava alalle tehokkaita toimintasuunnitelmia sekä
rahoitusmekanismeja. Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission on sovittava keskenään
erityisistä tukimuodoista. Kaikki eurooppalaiset hyötyvät sellaisista päätöksistä kuin se,
jonka tänään teimme, koska puhumme monista toisistaan riippumattomista aloista. Noita
aloja ovat esimerkiksi liikenne, uusi teknologia, rakennusten energiatehokkuus,
tehdasteollisuus sekä kuljetusinfrastruktuuri. Tässä asiakirjassa luetellaan monia
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ympäristönsuojelun ohella tukea myös kansallisia
talouksia.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, minä myös äänestin tämän Bendtsenin
energiatehokkuutta käsittelevän mietinnön puolesta. Euroopan unionissa ollaan sitouduttu
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Eurooppa 2020 -ohjelman myötä myöskin energiatehokkuuteen ja säästöön sekä
uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Täytyy kuitenkin muistaa, että kun me asetamme
tämäntyyppisiä tavoitteita itsellemme, niihin pitää kaikkien sitoutua. Tämä on ollut
ongelmana Euroopan laajuisesti, että on ollut hyviä tavoitteita, mutta jäsenvaltiot eivät ole
niihin sitoutuneet.

Tietenkin on toivottavaa, että kun puhutaan energian tehokkaasta käytöstä, että se ei vain
rajoittuisi Eurooppaan vaan laajemminkin. On selvää, että energiatehokkuudesta ja säästöstä
ei saa tulla missään tapauksessa este kilpailukyvylle, vaan meidän pitää huolehtia myös
siitä, että me voimme kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla ja sitä kautta huolehtia
myöskin Euroopan hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä. Kuten sanoin, tärkeätä on pitää kiinni
niistä sitoumuksista, joita olemme tehneet.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, mielestäni Euroopan
unioni ei voi antaa periksi tämän energiahaasteen edessä, joka ratkaisee maapallon kohtalon.

Meidän on päästävä eroon uskomuksesta, jonka mukaan maan taloudellinen kehitys on
tiukasti sidoksissa energiankulutuksen kasvuun. Unionin täytyy tehdä uraauurtavaa työtä
sellaisen uuden ja kestävän talousmallin luomiseksi, joka perustuu energiavarojen käytön
vähentämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Näin ollen meidän täytyy murtaa talouskasvun
ja teollisuudelle sekä kansalaisille myydyn energian määrän kasvun välinen yhteys. Sen
sijaan meidän on liitettävä talouskasvu työllisyyttä ja energiatehokkuutta edistävien
energiapalvelujen lisäämiseen.

Näiden syiden takia pidän energiatehokkuutta EU:n ensisijaisena tavoitteena tulevaisuudessa
sekä taloutta että ympäristöä ajatellen. Toivon myös, että komissio ryhtyy välittömästi
toimenpiteisiin parlamentin tänään hyväksymien sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Sirpa Pietikäinen (PPE). -    (FI) Arvoisa puhemies, äänestin sitovamman ja
kunnianhimoisemman linjan puolesta tässä energiatehokkuustoimintaohjelmassa, ja olen
hyvin tyytyväinen parlamentin lopulliseen kantaan tässä asiassa.

Ilmastonmuutosta ei torjuta ensisijaisesti pelkästään kansainvälisillä sitoumuksilla tai
julistuksilla, vaan tarvitaan käytännön keinoja, joilla päästövähennysprosentteihin ylletään.
Tässä on aivan keskeisenä kärkihankkeena energiatehokkuuden parantaminen. Jotta
voimme saada sen aikaan, tarvitsemme hyvin laajan ja kattavan sekä sitovan ja tarvittaessa
myöskin taloudellisesti kannustetun ja sanktioidun linjan energiatehokkuuden
parantamiseen. Tämä toimintaohjelma on hyvä askel siihen suuntaan.

***

Puhemies. −    (EN) Hyvä Sergio Paolo Francesco Silvestris, taputatteko minulle vai
pyydättekö työjärjestyspuheenvuoroa äänestysselitysten aikana? Tämä on merkillistä,
mutta olkaa hyvä ja puhukaa.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, näette,
että taputan. Käytän kuitenkin tilaisuuden hyväksi ja pidän työjärjestyspuheenvuoron.

Arvoisa puhemies, aiotteko ryhtyä toimenpiteisiin myös sellaisia parlamentin jäseniä
vastaan, jotka ovat riittävän onnekkaassa asemassa käyttääkseen heille annettua puheaikaa
oman maansa hallituksen haukkumiseen?

Eräs kollegamme pilkkasi äsken teidän läsnä ollessanne Italian hallitusta, joka voitti Italian
parlamentissa eilen pidetyn luottamusäänestyksen ja nauttii myös Italian kansan
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luottamusta. Kyseinen kollega ei välttämättä pidä siitä, mutta se on aivan hänen oma
ongelmansa ja hän voi ratkaista ongelman ystäviensä kesken. Kyseinen kollega käytti
puheaikaansa haukkuakseen oman maansa ja samalla minun maani hallitusta sen sijaan,
että olisi selvittänyt äänestyspäätöstään.

Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä, aiotteko hyväksyä tällaisen menettelyn työjärjestyksestä
piittaamatta. Jos nimittäin vastauksenne on kyllä, aion olla jatkossa aina paikalla
äänestysselitysten aikana ja puhua kyseisen hallituksen puolesta, joka johtaa Italiaa laillisesti
sekä maan kansan että sen parlamentin tuella.

Puhemies. −    (EN) Toivottavasti osaatte arvostaa sitä, että annoin teille puheenvuoron,
vaikka kyse ei kylläkään ollut työjärjestyspuheenvuorosta. Minun tehtäväni ei ole valvoa
sitä, mitä parlamentin jäsenet päättävät sanoa. Minun tehtäväni on varmistaa, että
parlamentin jäsenet puhuvat silloin, kun heille on annettu puheaikaa, eivätkä keskeytä
toistensa puheenvuoroja – mitä jotkut tosin tekevät joskus melko epäkohteliaasti ja
äänekkäästi. Kiitos siis huomiostanne. Aion ainakin itse puhemiehenä ollessani pitää huolen
siitä, että tämän parlamentin jäsenet käyttäytyvät sivistyneesti toisiaan kohtaan. Yritän
myös pitää kiinni annetuista puheajoista. Se, mitä parlamentin jäsenet sanovat tämän
istuntosalin kaltaisessa demokraattisessa paikassa, on heidän oma asiansa eikä kuulu
minulle.

***

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, minulla on pari huomiota tästä aiheesta.

– (EN) Mielestäni ilmastonmuutoksen torjunnassa on tähän asti painotettu lähes pelkästään
uusiutuvaa energiaa, mikä on luonnollisesti hyvin tärkeää. Energiatehokkuuden alalla
voitaisiin kuitenkin tehdä paljon enemmän, minkä vuoksi olen tyytyväinen tähän
mietintöön.

Rakennusten alalla voitaisiin tehdä paljon enemmän esimerkiksi tässä rakennuksessa,
Brysselin rakennuksissa sekä muissa julkisissa rakennuksissa. On hyvin tärkeää, että
parannamme niiden energiatehokkuutta. Sama pätee moniin liikennevälineisiin, moniin
valtaviin dieselsyöppöihin moottoreihin. Valmistajat pitäisi velvoittaa tekemään niistä
energiatehokkaampia.

Yhtä tahoa haluan kuitenkin kiittää. Kotimaassani koulut tekevät fantastista työtä Vihreä
lippu -ohjelman yhteydessä. Niille pitäisi antaa tunnustusta ja tukea, koska koulun kautta
voidaan vaikuttaa lapsiin ja heidän vanhempiinsa sekä luoda myönteistä ilmapiiriä.

Kirjalliset äänestysselitykset

Mietintö: Reimer Böge (A7-0367/2010)

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unionin budjettikäytännössä
noudatetaan tiettyjä periaatteita, mukaan luettuna erikoistuminen. Se merkitsee sitä, että
tiettyyn politiikkaan osoitettu rahamäärä voidaan käyttää vain kyseiseen politiikkaan.
Kyseisellä periaatteella muiden muassa turvataan unionin hyvä varainhoito. Se kuitenkin
aiheuttaa tietynlaista joustamattomuutta talousarviossa. Vuosittaisessa talousarviossa ja
varsinkaan monivuotisessa rahoituskehyksessä ei voida ennustaa kaikkia menoja, joita
unionille aiheutuu. Siksi joitakin vuosia on käytössä ollut "joustoväline". Se koostuu
rahoitusvarauksesta, jonka määrä sisällytetään talousarvioon joka vuosi. Se antaa
mahdollisuuden rahoittaa politiikkaa ja hankkeita, joiden kustannuksia ei ole ollut
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mahdollista ennakoida. Kollegani Reimer Bögen mietinnössä suositellaan, että kyseistä
välinettä käytetään elinikäisen oppimisen ohjelman, kilpailukyvyn ja innovoinnin
puiteohjelman sekä Palestiinan avun rahoitukseen. Kaikki nämä ovat aloja, joilla uskon
unionin myönteiseen toimintaan, enkä epäröinyt äänestää mietinnön puolesta.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Kannatan Euroopan parlamentin päätöstä
osoittaa lisärahoitusta elinikäisen oppimisen ohjelman sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin
puiteohjelman täytäntöönpanoa varten vuonna 2011. Lissabonin strategiassa annettu
tavoite tehdä Euroopan unionista maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen ja tietoon perustuva
talous, joka perustuu kestävään talouskehitykseen ja uusiin työpaikkoihin ja pyrkii
parantamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, voidaan saavuttaa panemalla kyseiset ohjelmat
täytäntöön.

Jotta Euroopan unionin maailmanlaajuista kilpailukykyä voidaan parantaa, erityistä
huomiota olisi kiinnitettävä pk-yrityksiin ja niille olisi annettava riittävästi apua ja
taloudellista tukea. Lisäksi investoinnit vihreisiin innovaatioihin sekä tieteellisen
tutkimuksen kehittäminen edistäisivät uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mikä
helpottaisi uusien kestävien työpaikkojen luomista eri aloille, mukaan luettuna energia,
valmistus ja liikenne.

Bastiaan Belder (EFD),    kirjallinen. − (EN) Reimer Bögen mietintö joustovälineen käytöstä
ei saa minun tukeani. Euroopan komission ehdotuksessa ei ole asianmukaista perustelua
kysymykseen, miksi lisärahoitusta tarvitaan. Suhtaudun myös yleensä erittäin kriittisesti
joustovälineen käyttöön. On syytä vähentää muita budjettikohtia, jotta voidaan rahoittaa
sellaisia budjettikohtia, joissa syntyy tarvetta perusteltuun lisärahoitukseen.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Joustoväline antaa mahdollisuuden rahoittaa tarkasti
määritettyjä menoja, joita ei voida kattaa monivuotisen rahoituskehyksen yhden tai
useamman otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävistä olevista määristä. Siten sen
käyttö vuoden 2011 talousarviossa liittyy tarpeeseen rahoittaa elinikäisen oppimisen
ohjelmaa sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa – Eurooppa 2020 -strategian
puitteissa – ja antaa talousapua Palestiinalle, rauhanprosessille ja Yhdistyneiden
Kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA). Koska kyseiset
ohjelmat ovat tärkeitä, aion äänestää ehdotuksen puolesta.

Mario Mauro (PPE),    kirjallinen. − (IT) Euroopan parlamentin on epäilemättä suhtauduttava
myönteisesti Reimer Bögen mietintöön joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta
elinikäisen oppimisen ohjelmaa, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja Palestiinaa
varten. Hyväksyn tarpeen ja siitä johtuvan rahoituksen lisäyksen, joka ylittää otsakkeiden
1 ja 4 enimmäismäärät. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kyseiset menot ovat
elintärkeitä monestakin syystä, kriisin torjumiseksi ja myös oman kansanvälisen
uskottavuutemme kannalta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) En voi hyväksyä sitä, että Palestiinalle
annettava apu, eurooppalaiset koulutusohjelmat sekä ohjelmat, joilla edistetään
kilpailukykyä ja vapaata kilpailua, sisällytetään yhteen tekstiin. Paha aie voidaan havaita
selvästi. Kyseinen yhdistelmä pakottaa minut äänestämään tyhjää. Toistan täyden tukeni
Palestiinan kansan asialle.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Äänestin mietinnön puolesta, jotta voidaan
taata 70 miljoonan euron käyttöön ottaminen maksusitoumus- ja maksumäärärahoina
EU:n solidaarisuusrahastosta luonnonkatastrofeille Portugalissa, joka haki rahoitusta
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maanvyöryjen ja tulvien Madeiran saarella aiheuttamaan katastrofiin, ja myös Ranskalle,
joka teki hakemuksen Xynthia-myrskyn aiheuttaman katastrofin jälkeen. Katson, että
meidän on osoitettava tukemme kyseisille jäsenvaltioille, jotta ne voivat torjua ja minimoida
luonnonkatastrofien seuraukset. EU:n solidaarisuusrahasto perustettiin osoittamaan
Euroopan unionin solidaarisuutta katastrofien koettelemien alueiden asukkaille. Äänestin
mietinnön puolesta, koska katson, että siinä pyydetään varojen käyttöön ottamista kyseistä
tarkoitusta varten ja että siinä käytetään siten oikein käytettävissä olevaa mekanismia.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Tässä mietinnössä mainitut rahamäärät ovat
täysin epärealistisia. Sen lisäksi että nykyisen rahoituskehyksen pitäisi riittää kyseisiin
tavoitteisiin, mahdollisessa korotuksessa olisi suunniteltava paljon pienempiä rahamääriä.
Rahoituskehyksen mukauttaminen mietinnön ehdotuksiin ei lisäisi unionin joustavuutta
vaan rajoittaisi sitä. Siitä syystä äänestin mietintöä vastaan.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjallinen. – (PL) Olen tyytyväinen ennen kaikkea
siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen elinikäisen
oppimisen ohjelman sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman rahoituksesta.
Kiinnittäisin erityistä huomiota elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Se koostuu neljästä
alakohtaisesta ohjelmasta. Mielestäni erityisen tärkeä on Erasmus-ohjelma, jolla helpotetaan
valtavasti opiskelijavaihtoa. Se on erittäin tärkeää uusien tietojen ja taitojen hankkimisen
sekä uusien tuttavuuksien ja jäsenvaltioiden kulttuureihin tutustumisen kannalta.
Comenius-ohjelmalla on vastaava tehtävä kouluikäisten tapauksessa.

Kyseiset ohjelmat ovat hyödyllisiä EU:n taloudelle, mutta niillä varmistetaan myös sellaisen
eurooppalaisen tietoisuuden luominen, joka perustuu ylikansallisiin tuttavuusverkostoihin.
Kyseiset ohjelmat pitäisi asettaa etusijalle talousarvion tilanteesta riippumatta, sillä ne ovat
investointi, joka hyödyttää Euroopan unionia monella alalla – talouden lisäksi kulttuurissa
ja politiikassa. Palestiinalle annettavaa apua koskeva päätös on tärkeä muista syistä, mutta
pidän sitäkin perusteltuna.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Euroopan komissio on jättänyt ehdotuksen
joustovälineen käyttöön ottamiseksi osana uutta talousarvion toimintamarginaalia vuodeksi
2011 sovittelumenettelyn epäonnistuttua. Äänestin ehdotuksen puolesta ennen kaikkea
siksi, että korotus vaikuttaa kahteen ohjelmaan eli elinikäisen oppimisen ohjelmaan sekä
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan, jotka ansaitsevat paljon tukea ja resursseja
Euroopan unionilta. Joustovälineestä säädetään talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta
tehdyssä toimielinten sopimuksessa. Molempien budjettivallan käyttäjien (Euroopan
parlamentin ja neuvoston) sopimuksen jälkeen sillä voidaan antaa rahoitusnäkymissä
säädetyt enimmäismäärät ylittävää rahoitusta tarpeisiin, joita ei voitu ennakoida silloin
kun monivuotisesta rahoituskehyksestä sovittiin, vuosittain korkeintaan 200 miljoonaa
euroa. Tämä on tärkeä tulos Euroopan parlamentille, koska se merkitsee onnistumista
neuvoston kanssa talousarviosta käytävässä vuoropuhelussa.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kiitän sovittelumenettelyssä saavutetusta
sopimuksesta, joka koskee joustovälineen käyttöä erityisesti elinikäisen oppimisen ohjelman
rahoitukseen. Mielestäni Euroopan unionin on erittäin tärkeää investoida laadukkaan
koulutuksen kehittämiseen sekä kannustaa suuriin saavutuksiin. Vain tiukalla kurilla ja
laadukkaalla opetuksella EU:sta voidaan tehdä entistä kilpailukykyisempi.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) 17. toukokuuta 2006 tehty
toimielinten sopimus antaa mahdollisuuden käyttää joustovälinettä rahoittamaan selvästi
määriteltyjä menoja, joita ei voida rahoittaa monivuotisen rahoituskehyksen yhden tai
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useamman otsakkeen enimmäismäärien rajoissa käytettävissä olevista määristä. Vuoden
2011 talousarviota varten vaaditaan lisämenoja, jotka ylittävät otsakkeiden 1a ja 4
enimmäismäärät. Siksi ehdotetaan joustovälineen käyttöön ottamista toimielinten
sopimuksen 27 kohdan mukaisesti. Rahamäärät ovat seuraavanlaiset: 18 miljoonaa euroa
elinikäisen oppimisen ohjelmalle otsakkeessa 1a, 16 miljoonaa euroa kilpailukyvyn ja
innovoinnin puiteohjelmalle otsakkeessa 1a, 71 miljoonaa euroa Palestiinalle otsakkeessa
4. Budjettivallan käyttäjiä muistutetaan, että edellä mainittua asiaa koskeva päätös on
julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään samaan aikaan kuin vuoden
2011 talousarvio.

Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi
varainhoitovuodeksi 2011

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Yhteisön talousarvio vuodeksi 2011
on 141,8 miljardia euroa maksusitoumuksia ja 126,5 miljardia euroa maksuja. Euroopan
parlamentin painopisteeksi tässä talousarviossa voidaan katsoa koulutuksen ja innovoinnin
rahoituksen vahvistaminen. Niinpä otsakkeessa 1a – kasvua ja työllisyyttä edistävä
kilpailukyky – on 18 miljoonan euron korotus elinikäisen oppimisen ohjelmalle, ja
otsakkeessa 3b – kansalaisuus – on vielä 3 miljoonaa euroa lisää nuorisotoimintaohjelmalle.

Olen tyytyväinen EU:n neljän seuraavan puheenjohtajan (Unkarin, Puolan, Tanskan ja
Kyproksen hallitukset) sitoumukseen ottaa Euroopan parlamentti mukaan tuleviin
keskusteluihin ja neuvotteluihin, jotka liittyvät seuraavaan monivuotiseen
rahoituskehykseen.

Kannatan Euroopan komission sitoumusta esittää kesäkuun 2011 loppuun mennessä
virallinen ehdotus, jolla varmistetaan, että sen omiin varoihin liittyvistä ehdotuksista
keskustellaan samaan aikaan kuin monivuotisesta rahoituskehyksestä. Euroopan
parlamentin osallistumisesta kyseisiin asioihin säädetään myös Lissabonin sopimuksessa
(312, N:o 5, 324 ja 311 artikla).

Toivon, että yksimielisyyden tarve neuvostossa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen
ja uusien omien varojen hyväksymiseksi ei merkitse niiden estämistä.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjallinen. – (PL) Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat
päässeet sopimukseen vuoden 2011 talousarviosta. Äänestin talousarvion hyväksymisen
puolesta sen taustalla olevien poliittisten ja institutionaalisten periaatteiden takia. Niiden
tarkoituksena on muun muassa Euroopan parlamentin roolin vahvistaminen neuvotteluissa
uudesta rahoituskehyksestä vuoden 2013 jälkeen ja osallistuminen keskusteluun uusista
tulolähteistä, joihin kuuluu myös eurovero. Yksi talousarvion lisäetu on sen joustavuuden
lisääntyminen odottamattomissa olosuhteissa. Olemme välttäneet vaaran toimia alustavan
talousarvion pohjalta, mikä lamauttaisi merkittävässä määrin unionin toimintaa. Sellainen
tilanne olisi erityisen haitallinen aikana, jolloin on kamppailtava tehokkaasti talouskriisiä
vastaan ja pantava Lissabonin sopimus täytäntöön. Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän kanta on edistänyt asiaa huomattavasti.

Bogusław Sonik (PPE),    kirjallinen. – (PL) Vuoden 2011 talousarvion hyväksyminen
osoittaa sen, että Euroopan unionissa voidaan sopia kompromisseista. Luonnos vuoden
2011 rahoitussuunnitelmaksi hyväksyttiin äänestyksessä niiden toimielinten hyvän tahdon
ansiosta, jotka auttoivat luomaan sen. Tämän kompromissin pitäisi saada hyvä vastaanotto,
koska päätöksentekomenettelyt ovat Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen uusia,
ja ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti on tehnyt menoja koskevan yhteisen päätöksen
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tasavertaisesti Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission kanssa. Talousarvio
ei ole ihanteellinen, mutta katson, että menot on jaettu järkevästi ja ne kattavat kaikki
Euroopan unionin painopistealat. Äänestyksessä vuoden 2011 talousarvion hyväksymiseksi
annoin tukeni myös jatkokehitykselle ja Euroopan yhdentymisen ajatukselle.

Mietintö: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
yhteisön vuoden 2011 talousarviossa, jonka parlamentin budjettivaliokunta esitteli
istuntojaksolla, vahvistetaan rahoitusta Euroopan parlamentin määrittelemille painopisteille,
kuten koulutus, innovointi, Lähi-idän rauhanprosessi ja Palestiina, elinikäisen oppimisen
ohjelma, "Ihmiset"-tutkimusohjelma sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma.
Onnittelen parlamenttia, neuvostoa ja komissiota siitä, että ne ovat sopineet, että jos EU:n
oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseen tarvitaan lisärahoitusta, vuoden 2011 aikana
tulee lisätalousarvioita ottaen huomioon, että oikeudellisesti EU:n talousarvio ei voi olla
alijäämäinen. Talousarvion ohella parlamentilla on tiettyjä poliittisia vaatimuksia, jotka
koskevat Lissabonin sopimuksen sääntöjen täytäntöönpanoa eli uutta omien varojen
järjestelmää, ja niistä on hyvä tietää, että komissio on nyt ilmoittanut esittelevänsä kesäkuun
2011 loppuun mennessä virallisen aloitteen, jolla varmistetaan, että omiin varoihin
liittyvistä ehdotuksista keskustellaan samaan aikaan rahoitusnäkymien kanssa.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta
ja kannatin EU:n talousarviota vuodeksi 2011. Olen tyytyväinen neuvoston, komission ja
Euroopan parlamentin lopulta tekemään sopimukseen ja toivon, että siitä tulee kestävä
talousarvio, joka voidaan panna täysin ja ennakoitavasti täytäntöön varainhoitovuoden
alusta. Hyväksymällä päätöslauselma me, Euroopan parlamentti, turvaamme neuvoston
ja budjettivaliokunnan sopiman talousarvion rahoituksen ja jatkuvuuden. Olen vakuuttunut
siitä, että oli tarpeellista osoittaa lisää rahaa koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin,
sillä EU:n on lisättävä tehokkuuttaan ja kilpailukykyään, jotta se voi nousta talous- ja
rahoituskriisistä. Tavoitteen saavuttamiseksi EU:n on luotava pitkän aikavälin strategia ja
tämän talousarvion pitäisi olla osa sitä.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Se, että Euroopan parlamentti
hyväksyy yhteisön talousarvion vuodeksi 2011 vain muutama päivä sen hylkäämisen
jälkeen, osoittaa, että koko menettely on kehno harhautus talousarvion ytimestä, joka on
suurten yritysten palveleminen, kun nämä siirtävät talouskriisin taakkaa ja lisäävät
imperialistisia interventioita työntekijöille. Samaan aikaan huolella laadittu peli korosti
vakavaa kilpailua imperialistien ja sen tosiasian välillä, että yhteisön elimet kamppailevat
asemista sen mukaan, kuka palvelee parhaiten plutokratian etuja Lissabonin sopimuksen
hyväksymisen jälkeen. Jo jonkin aikaa sitten oli päätetty vähentää köyhien maanviljelijöiden,
työntekijöiden ja ammatinharjoittajien hyväksi mahdollisesti käytettäviä
vähimmäismäärärahoja ja lisätä määrärahoja, jotka ohjataan suoraan monopoliryhmille,
siviili- ja sotilasinterventioiden palveluihin ja infrastruktuuriin sekä työväenluokan ja
ruohonjuuritason liikkeen sortoon.

Pääoman poliittiset edustajat eivät säästy solvauksilta tällaisilla tempuilla. Heidän roolistaan
tule yhä selvempi. Työväenluokka ja ruohonjuuritaso kiihdyttävät taisteluaan EU:n
politiikkaa ja porvarihallituksia vastaan, mikä luo uusia mahdollisuuksia ruohonjuuritason
taloudelle, joka palvelee heidän etujaan eikä pääoman etuja.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Vuoden 2011 talousarvion valmistelu on jälleen
saanut aikaan todelliset poliittiset neuvottelut Euroopan parlamentin jäsenten ja
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jäsenvaltioiden hallitusten välillä. Nykyisten budjettileikkausten aikana Euroopan unionin
neuvosto, joka edustaa jäsenvaltioiden hallituksia, halusi saada unionin osallistumaan
säästötoimiin, joita jäsenvaltiot määräävät itselleen. Huolimatta siitä, että Euroopan
parlamentti, samoin kuin komissio, halusi päinvastoin, että kriisiä torjutaan vapaaehtoisella
politiikalla, se asettui neuvoston kannalle selvänä solidaarisuuden osoituksena jäsenvaltioille.
Vastineeksi myönnytyksestä parlamentti halusi keskustella unionin resursseista sekä
erityisesti siitä, että se saa omia varoja, jotka eivät ole riippuvaisia jäsenvaltioista. Neuvosto
oli aluksi tinkimätön mutta myöntyi lopulta oikeutettuihin vaatimuksiimme. Siksi muut
parlamentin jäsenet ja minä olemme voineet hyväksyä talousarvion, joka ei ole mitenkään
kunnianhimoisen lyhyellä aikavälillä mutta joka antaa mahdollisuuden kehittää unionin
politiikan tulevaisuudennäkymiä.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatin äänestyksessä vastuuvapauden
myöntämistä vuoden 2011 talousarviosta. Talousarviota vahvistettiin uusilla menettelyillä,
joista määrätään Lissabonin sopimuksessa. Pitkät ja vaikeat neuvottelut sopimuksen
tekemiseksi vuoden 2011 talousarviosta osoittavat, että kun uudet budjettiperiaatteet
tulevat voimaan, meidän on pakko löytää järkeviä institutionaalisia kompromisseja
tärkeimmistä EU:n politiikanaloista. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun uusi sopimus on
tullut voimaan, Euroopan parlamentti on käyttänyt sille myönnettyä valtaa osallistua
täysimääräisesti Euroopan unionin talousarvion laatimiseen. Ensimmäinen epäonnistunut
yritys päästä sopimukseen ja hyväksyä Euroopan parlamentin oikeutetut vaatimukset
kertoo konfliktista, joka edelleen vallitsee toimielimissä ja jota ei oikeasti pitäisi olla
olemassa, koska se haittaa tehokasta toimielinten yhteistyötä. Kaikkien EU:n toimielinten
tavoitteena on varmistaa, että sopimukset, jotka ovat erityisen tärkeitä koko EU:lle ja sen
kansalaisille, hyväksytään mahdollisimman sujuvasti. Siksi katson, että tulevaisuudessa
tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia itse toimielinten toimintaa koskeviin periaatteisiin,
ja Euroopan parlamentin mukaan ottamista kaikkiin neuvotteluvaiheisiin sekä erityisesti
niihin, jotka koskevat talousarviota, on pidettävä erityisen tärkeinä edustuksellisen
demokratian periaatteen noudattamisen kannalta.

Dominique Baudis (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unionin on annettava itselleen
talousarvio, joka vastaa sen tavoitteita. Se ei saa antautua kriisin vietäväksi vaan sen on
vastattava kohtaamiinsa haasteisiin. Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentilla
on nyt tasavertaiset toimintaedellytykset neuvoston kanssa ja se on saanut tunnustusta
ennakoivasta toiminnasta. Äänestin vuoden 2011 talousarvion puolesta, koska meidän
velvollisuutemme Euroopan parlamentin jäseninä on antaa EU:lle selvä poliittinen suunta.
Vuonna 2011 EU pitää kiinni painopisteitään. Se pystyy tarkistamaan taloudellisia tarpeitaan
ylöspäin pannakseen täytäntöön uutta toimivaltaansa. Vaikeista taloudellisista olosuhteista
huolimatta Euroopan parlamentin on onnistunut saada vahva sitoumus jäsenvaltioilta.

Euroopan parlamentin ehdotuksesta komissio aloittaa vuonna 2011 keskustelut
uudentyyppisistä omista varoista, resursseista, joita EU tarvitsee taatakseen taloudellisen
riippumattomuutensa tulevaisuudessa. Olen kuitenkin erittäin huolestunut siitä, ettei
parlamentti päässyt yksimielisyyteen lisärahoituksesta, jota ITER-hanke tarvitsee vuodesta
2012 alkaen. Lämpöydinkoereaktori, kansainvälisen tutkimuksen ja eurooppalaisen
tieteellisen dynaamisuuden lippulaivahanke, olisi hyötynyt käyttämättömästä ja
ylimääräisestä osuudesta vuoden 2011 talousarviosta.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Suoriuduttuaan hyvin neuvotteluista,
joita käytiin neuvoston kanssa vuoden 2011 talousarviosta, seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen laatimisen ehdoista ja kysymyksestä unionin omista varoista, Euroopan
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parlamentti on hävinnyt taistelun. Hyväksymällä vuoden 2011 talousarvion joulukuun
istuntojaksolla osoitimme, että neuvosto oli oikeassa. Huolemme eivät koskeneet lukuja
vaan pikemminkin poliittisia vaatimuksia. Emme ole unohtaneet seitsemää vaatimustamme,
jotka hyväksyttiin edellisellä istuntojaksolla. Myönteistä on se, että komissio aikoo myös
esittää ehdotuksen keväällä 2011 omia varoja koskevasta kysymyksestä. Euroopan
parlamentti otetaan mukaan kyseisiin keskusteluihin samoin kuin niihin, joita tarvitaan
rahoitusnäkymien laatimiseksi. Ehdot on vielä määriteltävä ja siten taistelu
yhteispäätösmenettelyn noudattamiseksi tällä alalla on vasta alkanut.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Se, että Euroopan parlamentti hyväksyy
EU:n talousarvion vuodeksi 2011, osoittaa, että kun komissio ja lainsäätäjä käyvät
vuoropuhelua, asiat voidaan järjestää tavalla, joka hyödyttää kumpaakin. Komissio on
ymmärtänyt, että Euroopan parlamentilla on nyt enemmän sananvaltaa unionin
rahoitukseen, ja on päättänyt, vaikkakin myöhässä, kunnioittaa tilannetta. Käytännössä
talousarvio säilyy neuvoston asettamissa rajoissa, mutta samalla se sisältää myös joitakin
lainsäädännön painopisteitä. Ennen kuin sopimukseen päästiin, olimme oudossa tilanteessa,
jossa oli kaikenlaisia strategioita ja ohjelmia, joita ei näkynyt lainkaan ensi vuoden
budjettiennusteissa. Kyseiset strategiat ja ohjelmat eivät voi jäädä paperille, koska ne vain
edistäisivät epäjohdonmukaisuutta ja luottamuksen puutetta Euroopan unionin itsensä
hyväksymässä lainsäädännössä.

On selvää, että EU ei voi kehittää ohjelmia nuorison, innovoinnin ja tutkimuksen
tukemiseksi eikä se voi väittää olevansa aktiivinen toimija ulkopolitiikassa
maailmanlaajuisesti ilman kyseisille suunnitelmille osoitettuja varoja. Euroopan parlamentti
on väitellyt onnistuneesti neuvoston kanssa tarpeesta tehdä säännöllisiä arvioita uuden
lainsäädännön ja sen rahoituksen eduista. EU:n kansalaisten suoraan valitsemina edustajina
meille on tärkeää, että veronmaksajat näkevät rahojaan käytettävän viisaasti.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen tyytyväinen tänään hyväksyttyyn
talousarvioon, koska siinä säilytetään painopistelinjaukset, jotka Euroopan parlamentti
hyväksyi lokakuussa ja joissa vahvistetaan keskeisiä aloja kuten koulutusta, nuorisoa,
tutkimusta ja innovointia. On tärkeää antaa EU:lle kestävä talousarvio, joka voidaan panna
täytäntöön täysimääräisesti ja ennakoitavasti varainhoitovuoden alusta, verrattuna
väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmään, joka vaarantaisi EU:n politiikan
täytäntöönpanon. Yhtä tärkeää on tavoitella talousarviota, joka on kriisin aikana
näkemyksellinen ja jossa vahvistetaan aloja, joilla edistetään talouskasvua ja entistä useampia
ja parempia työpaikkoja, kuten tiede ja innovointi. EU:n talous voi elpyä vain
kunnianhimoisella talousarviolla.

Frédéric Daerden (S&D)  , kirjallinen. – (FR) Vuoden 2011 talousarviosta äänestettiin
vastuullisesti, katkerasti ja vakuuttuneesti. Vastuu: Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmä ja parlamentti kantoivat vastuunsa äänestämällä talousarvion puolesta
välttääkseen institutionaalisen umpikujan ja turvautumisen väliaikaisten kahdestoistaosien
järjestelmään. Katkeruus: yhteispäätösmenettely budjettiasioissa on turhaa taistelua.
Parlamentin tekemistä myönnytyksistä huolimatta jotkut jäsenvaltiot, jotka toisin kuin
minä eivät usko EU:n talousarvion lisäarvoon, ovat pysyneet joustamattomina.
Vakuuttuneisuus: unionin tulevaisuus riippuu uusista omista varoista ja transaktioverosta.
Tarvitsemme komissiota, ja sen on sitouduttava tähän, jos haluamme tehdä periaatteellisesta
tavoitteesta totta. Tarvitsemme kaupan ja liikenteen helpottamista (TTF) ja myös vuoden
2011 talousarviota, ja siksi äänestin tyhjää vihreiden asiasta jättämästä tarkistuksesta, joka
oli symbolinen mutta vastuuton. TTF on aihe, joka on liian tärkeä leikittäväksi poliittisissa
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strategioissa, jotka koskevat sellaisten tarkistusten jättämistä, joissa laatija ei ole alkuperäinen
laatija ja joiden budjettikohta on nollan suuruinen. Alun perin sosialistien esittämällä
tarkistuksella piti viedä tätä keskustelua eteenpäin budjettimenettelyn aikana, mutta jos
se olisi hyväksytty tänään, se olisi merkinnyt sitä, että valitaan unioni ilman talousarviota.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin talousarvion puolesta, joka ei
kasva vuodesta 2010, osoittaakseni, että Euroopan parlamentti voi osoittaa kypsyyttä ja
vastuullisuutta talouskriisissä, joka lamauttaa jäsenvaltioiden hallituksia. Ei ole oikein
ryhtyä kasvattamaan vuoden 2011 talousarviota aikana, jolloin suurin osa jäsenvaltioista
on siirtymässä tiukan talouskurin kauteen. Olen iloinen siitä, että tiukat neuvottelut, joita
asiasta käytiin toimielinten välillä, johtivat kompromissiin ja että olemme välttyneet
budjettikriisiltä vuonna 2011.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin uutta vuoden 2011 talousarvioesitystä
koskevan mietinnön puolesta, koska sillä vahvistetaan rahoitusta aloilla, jotka Euroopan
parlamentti on määritellyt painopisteiksi, kuten kasvua ja työllisyyttä edistävät koulutus,
innovointi, kilpailukyky ja yhteenkuuluvuus sekä luonnonvarojen suojelu ja hoito.

Göran Färm (S&D),    kirjallinen.  −  (SV) Me Ruotsin sosiaalidemokraatit äänestimme
tänään EU:n vuoden 2011 yleisen talousarvioesityksen puolesta. Kyseessä on maltillinen
talousarvio, mutta siihen sisältyy tärkeitä investointeja tutkimukseen, nuoria koskeviin
aloitteisiin ja tarpeellisiin Palestiinaa koskeviin tukialoitteisiin, ja sen ansiosta voidaan
perustaa uusi EU:n ulkosuhdehallinto ja uudet finanssivalvontaviranomaiset.

Äänestimme kuitenkin tyhjää tekstistä ja ehdotetuista budjettikohdista, jotka liittyvät
uusiin EU:n omiin varoihin. Kannatamme EU:n omien varojen järjestelmän tarkistusta ja
finanssitransaktioveron tarkastelua, mutta katsomme, että meillä on tällä hetkellä liian
vähän tietoa, jotta voisimme ottaa yksityiskohtaisen kannan tähän asiaan.

Riippumatta siitä, millainen EU:n tuloja koskevan uuden järjestelmän rakenne on,
korostaisimme sitä, että se ei saa vaikuttaa talousarvioon ja siinä on kunnioitettava
jäsenvaltioiden toimivaltaa verotuksen alalla.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Vuoden 2011 talousarvio on ensimmäinen unionin
talousarvio, josta sovitaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Vaikka kyseisessä
sopimuksessa, joka tehtiin uudella yhteispäätösmenettelyllä, ei käsitellä kaikkia Euroopan
parlamentin esiin nostamia kysymyksiä, se on perusta yhteisymmärrykselle unionin
talousarvion painopisteistä. Unioni kohtaa uusia haasteita, ja tarvitaan väline, jolla komissio
voi muuttaa talousarviota, kun varattu rahoitus ei riitä strategisten tavoitteiden
saavuttamiseen Eurooppa 2020 -strategiassa annettujen painopisteiden puitteissa.

Samalla tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston tehtävänä on löytää yhteinen perusta
nopealle ja tehokkaalle toiminnalle, jolla luodaan edellytykset entistä tasa-arvoisemmalle
ja kilpailukykyisemmälle unionille, joka pystyy vastaamaan uusiin haasteisiin.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Vuoden 2011 talousarviota koskevan
keskustelun tulos oli ennakoitavissa ottaen huomioon neuvoston ja tämän parlamentin
tärkeimpien poliittisten ryhmien vastuut, kun määritellään ja hyväksytään nykyistä
monivuotista rahoituskehystä tai hyväksytään seuraavia talousarvioita, jotka sen on
katettava.

Se, mitä tällä sopimuksella ei poisteta vaan itse asiassa vahvistetaan, ovat monet syyt olla
kriittinen tätä talousarviota kohtaan, ja ne me olemme jättäneet pois. Taloudellisen ja

93Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



sosiaalisen kriisin sekä miljoonien ihmisten elinolojen pahetessa – mihin vaikuttavat
huomattavasti suunnitelmat todellisesta sosiaalisesta terrorismista, jonka EU aikoo kohdistaa
jäsenvaltioihin – havaitsemme jälleen kerran mikä on paljon kehutun eurooppalaisen
solidaarisuuden todellinen merkitys: talousarvio, joka ei ylitä yhtä prosenttia yhteisön
bruttokansantulosta, jolla ei voida täyttää vaurauden uudelleenjaon tehtävää, jolla ei voida
varmistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja jolla epäilemättä lisätään EU:n
noudattaman politiikan haittavaikutuksia. Toistamme vielä kerran, että tälle talousarviolle
on vaihtoehto, joka on mahdollinen mutta myös todella tarpeellinen. Vaihtoehto, jolla
vahvistettaisiin merkittävästi yhteisön talousarviota jäsenvaltioiden bruttokansantuloon
perustuvan oikeudenmukaisen panoksen perusteella.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Olen tyytyväinen Euroopan
parlamentin ja 27 jäsenvaltion hallituksen sopimukseen, erityisesti koska ilman sopimusta
maksut, jotka Irlannin maanviljelijät saavat ensi vuonna, olisivat viivästyneet.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    kirjallinen. – (PL) Väliaikaisen talousarvion
uhka vuodelle 2011 sai Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston tehostamaan
keskustelujaan, joiden tulosta – talousarvioesitystä josta tänään äänestettiin – voidaan pitää
käytännön kompromissina. Toimielinten väliset neuvottelut johtivat siihen, että suurin
osa parlamentin ehdotuksista sisällytettiin talousarvioon. Olemme saaneet neuvostolta
vakuutuksen, että se on valmis tekemään yhteistyötä vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen
valmistelussa, millä toteutetaan käytännössä Lissabonin sopimuksen määräykset.
Parlamentti on päässyt tästä asiasta sopimukseen myös Unkarin, Puolan, Tanskan ja
Kyproksen pääministerien kanssa, toisin sanoen niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka
toimivat seuraavan kahden vuoden aikana Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana.
Olemme tyytyväisiä myös neuvoston päätökseen säilyttää joustoväline Euroopan unionin
talousarviossa tasolla, joka vastaa 0,03 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta. Kyseisten
varojen avulla voidaan rahoittaa ratkaisevan tärkeät menot, joita ei voitu ennakoida
neuvotteluissa edellisestä rahoituskehyksestä, kuten Euroopan ulkosuhdehallinto ja
Galileo-järjestelmä. Euroopan parlamentti teki sen myönnytyksen, että lykkäsi keskustelua
Euroopan unionin tulevista rahoituslähteistä, mitä myös Euroopan komissio on vaatinut.
Ajatus unionin talousarvioon suoritettavien kansallisten maksujen helpottamisesta törmäsi
päättäväiseen oppositioon, jonka muodosti ryhmä jäsenvaltioita, jotka pelkäsivät yleisen
mielipiteen reaktiota. Palaamme epäilemättä tähän keskusteluun kesällä 2011, kun komissio
esittää monta uutta vaihtoehtoa EU:n rahoittamiseksi.

Julie Girling (ECR),    kirjallinen.  −  (EN) (Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien
valtuuskunnan puolesta) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit äänestivät tänään
talousarvion 2,9 prosentin korotusta vastaan, koska me katsomme, että kun jäsenvaltioiden
hallitukset etsivät keinoja omien vajeidensa supistamiseksi tai finanssipoliittisen tilanteensa
parantamiseksi, Euroopan parlamentin jäsenten ei sovi vaatia EU:n menojen kasvua. EU:n
talousarviota ei voida, kuten jotkut Euroopan parlamentin jäsenet väittävät, käyttää
kansallisten talousarvioiden täydennyksenä tiukan talouden aikana; pikemminkin
jäsenvaltioiden vaikean tilanteen pitäisi näkyä siinä. Siksi konservatiivit jättivät alun perin
tarkistuksen, jossa vaaditaan maksujen jäädyttämistä pitkäksi aikaa vuoden 2010 tasolle,
toimenpidettä, jolla vakuutettaisiin kansalaisille, että EU tekee oman osansa saadakseen
pitkän aikavälin julkiset menot hallintaan ja kestävälle pohjalle.

Estelle Grelier (S&D),    kirjallinen. – (FR) Vuoden 2011 talousarvion hyväksyminen
tänään on korostanut Euroopan parlamentin kaksinkertaista virhettä. Hyväksytty
talousarvio on liian pieni: +2,91 prosenttia, joka jää alle ensimmäisen käsittelyn
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(+6 prosenttia) ja komission alkuperäisen ehdotuksen (+5,8 prosenttia). Hyväksytyt määrät
ovat täsmälleen samat kuin ne, joita ehdotettiin ilman, että neuvostolle jäi todellista
liikkumavaraa, mikä ei ole vakuuttavaa, kun ajatellaan tulevien talousarvioiden
neuvoteltavuutta. Siitä lähtien kun Lissabonin sopimus pantiin täytäntöön, Euroopan
parlamentti on noudattanut neuvoston kanssa yhteispäätösmenettelyä budjettiasioissa:
koska emme ole saaneet vielä täsmällistä sitoumusta roolista, joka meillä Euroopan
parlamentin jäsenillä on seuraavan rahoituskehyksen valmistelussa ja uusien omien varojen
käsittelyssä, meillä on uhkana se, että neuvostosta tulee Eurooppa-hankkeen tulevaisuuden
herra ja isäntä. Tiettyjen jäsenvaltioiden kannat huomioon ottaen on olemassa riski, että
hanke takertelee. Eniten minua tyrmistyttää EU:n oikeiston asenne, sillä he olivat
neuvottelujen alussa erittäin päättäväisiä, mutta luovuttivat heti, kun valtion tai hallituksen
päämiehet alkoivat soitella. Jokainen voi tehdä omat päätelmänsä tällaisen täyskäännöksen
poliittisesta johdonmukaisuudesta.

Małgorzata Handzlik (PPE),    kirjallinen. – (PL) Olen tyytyväinen siihen, että EU:n
talousarvio vuodeksi 2011 hyväksyttiin selvällä äänten enemmistöllä. Euroopan
parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston tekemällä sopimuksella on vältetty väliaikaisen
talousarvion käyttö – mikä olisi haitannut EU:n koheesio- ja maatalouspolitiikan
noudattamista. Se on erityisen hyvä uutinen Puolan paikallishallinnoille, maanviljelijöille
ja yrittäjille, jotka käyttävät yhä enemmän unionin varoja, koska talouskriisistä huolimatta
maksut kasvavat 2,91 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Olen tyytyväinen myös
resurssien lisäämiseen painopistealoilla, jotka parlamentti on hyväksynyt, mukaan luettuna
nuoriso, koulutus, tutkimus ja innovointi.

Constance Le Grip (PPE)  , kirjallinen. – (FR) Äänestin uuden talousarvion puolesta ja olen
iloinen siitä, että EU:n toimielimet ovat lopultakin löytäneet yhteisen linjan. Tällä
äänestystuloksella Euroopan parlamentti pyrkii tarjoamaan Euroopan unionille vakaan
talousarvion, joka voidaan ottaa käyttöön heti vuoden 2011 alusta, millä vältetään
väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmä, joka olisi uhannut monen EU:n politiikan
täytäntöönpanoa. Pahoittelen kuitenkin joustavuuden puutetta, jonka uusi talousarvio
aiheuttaa, sekä tiettyjen poliittisten ryhmien, erityisesti sosialistien, päätöstä vaarantaa
ITER-hanke, ainoa pitkän aikavälin tutkimushanke, jossa Euroopan unioni on johtavassa
roolissa, lykkäämällä äänestystä sen rahoituksesta. Luopumalla 600 miljoonasta eurosta,
jotka olivat käytettävissä ITER-hankkeen rahoittamiseksi kriisissä, jossa EU:n julkiset varat
ovat vähissä, sosialistit ovat osoittaneet vastuuttomuutensa ja epäjohdonmukaisuutensa
ja vaarantavat strategisen hankkeen, joka luo työpaikkoja.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    kirjallinen. – (PL) Olen tyytyväinen siihen, että
monista ongelmista huolimatta on ollut mahdollista sopia EU:n talousarviosta vuodeksi
2011 ja hyväksyä se neuvoston tekemien muutosten jälkeen. Se on erittäin tärkeää, sen
lisäksi että vältyttiin väliaikaiselta talousarviolta, periaatteessa sen takia, että voimme olla
varmoja koheesiopolitiikkaan liittyvien menojen suunnittelusta, mikä on erittäin tärkeää
EU:n kansalaisille sekä ennen kaikkea unionin varojen edunsaajille. Lisäksi korostaisin sitä,
että koheesiopolitiikan resurssit ovat kasvaneet 10 prosenttia. On tärkeää, että olemme
päässeet poliittiseen sopimukseen. Siten olemme osoittaneet eurooppalaista solidaarisuutta,
ja se tarjoaa meille nyt rahoitusvakauden vuodeksi 2011.

Véronique Mathieu (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tänään vuoden 2011 talousarvion
puolesta. Pitkien neuvottelujen jälkeen meidän on onnistunut tehdä sopimus, joka tyydyttää
Euroopan parlamenttia. Parlamentti todellakin odottaa, että Lissabonin sopimuksen
määräykset pannaan täytäntöön. Sopimuksessa määrätään, että toimielimemme osallistuu
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neuvotteluihin seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta, ja kyseinen muutos pitäisi
hyväksyä joka tasolla. Lisäksi parlamentti haluaa säilyttää jotkut varaukset vuoden 2011
talousarviossa. Hyvä esimerkki on 425 000 euroa, joka varataan vuoden 2011
talousarviossa Euroopan poliisiakatemialle (CEPOL) ja joka on nyt vapautettu tietyin
ehdoin. Viraston on siten pantava täytäntöön Euroopan parlamentin jäsenten suositukset,
sen jälkeen kun parlamentti kieltäytyi vahvistamasta viraston talousarvion toteutusta, niin
että voidaan tehdä päätös täysimääräisestä CEPOLin talousarviosta vuodeksi 2011.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Vuoden 2011 talousarvio,
ensimmäinen, jonka Euroopan parlamentti on saanut tutkia, on osoittanut miten vähän
valtaa parlamentillamme on. Vaikka onkin tyytymätön uusliberalististen uudistusten
vahvistamiseen ja työskentelyyn rahoitusmarkkinoiden eikä parlamentin jäsenet valinneiden
kansalaisten hyväksi, parlamentti menee jopa niin pitkälle, että antautuu kiireen nimessä.
En helpota halveksittavaa toimenpidettä omalla äänelläni.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tiiviiden neuvottelujen jälkeen oli lopultakin
mahdollista päästä sopimukseen vuoden 2011 talousarviosta; se ei ole ihanteellinen
talousarvio, mutta se on kuitenkin asiakirja, joka antaa mahdollisuuden EU:n ehdottamien
tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteisön talousarviolla vuodeksi 2011, joka hyväksyttiin
tämän päivän istuntojaksolla, vahvistetaan rahoitus Euroopan parlamentin määrittelemille
painopisteille, kuten koulutus, innovointi sekä Lähi-idän ja Palestiinan rauhanprosessi.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Ottaen huomioon lukuisat byrokraatit
Euroopan parlamentissa ja Euroopan komissiossa, päätöslauselma tuo ajan mittaan
Euroopan yhteisön lähemmäs hyvin harkittua ja tehokasta resurssien jakoa. Olen tutkinut
huolellisesti muut lausunnot mietinnössä ja olen iloinen havaittuani, että tietyt henkilöt
parlamentissa ymmärtävät tarpeen käyttää rahaa ajoissa eikä sitten kun on liian myöhäistä.
Äänestin mietinnön puolesta.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Aivan kuten edellistä ehdotusta kasvattaa vuoden
2011 talousarviota minun oli vastustettava tätäkin EU:n kansalaisten etujen nimissä. On
mahdotonta ymmärtää, miten EU:lla voi olla varaa kasvattaa talousarviotaan, kun kaikkialla
EU:ssa otetaan käyttöön säästöohjelmia. Viimeisin korotus on perusteltu, koska Lissabonin
sopimus on tullut voimaan ja sillä on luotu uusia elimiä, kuten Euroopan ulkosuhdehallinto.
Kaukokatseisena Itävallan vapauspuolue vastusti äänestyksessä Lissabonin sopimusta,
joka, vaikka toi muutamia etuja, aiheutti pääasiassa lisää byrokratiaa ja kustannuksia
kansalaisille. Siksi vastustin talousarviota vuodeksi 2011.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    kirjallinen. – (FR) Tuen keskiviikkona 15. joulukuuta
2010 toimitettua Euroopan parlamentin äänestystä, jossa hyväksyttiin Strasbourgin
istuntojaksolla vuoden 2011 talousarvio tiistain keskustelun jälkeen. Hyväksytty talousarvio
sisältää lisärahoitusta useimmille parlamentin asettamille painopisteille samalla kun siinä
noudatetaan neuvoston asettamia yleisiä rajoja. Tämän vuoden budjettineuvotteluissa
kollegani Euroopan parlamentissa tekivät myös sopimukset neuvoston ja komission kanssa
monista poliittisista vaatimuksista, jotka koskevat talousarviota.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Talousarvioesitys, jota Eurooppa-neuvosto
muutti, ei heijasta täysin Euroopan parlamentin esittämiä tarpeita ja vaatimuksia, mutta
Euroopan unionia ei voida jättää ilman hyväksyttyä talousarviota vuoden 2011
ensimmäisinä kuukausina. Sen takia komissio, neuvosto ja parlamentti löysivät
6. joulukuuta pidetyissä kolmikantaneuvotteluissa oikean kompromissin talousarvioksi,
joka voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön heti varainhoitovuoden 2011 alusta.
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Äänestin sen puolesta, koska vastuullinen kanta noudattelee parlamentin pyrkimyksiä
osoittaa unionin kansalaisille riittävästi varoja, mikä vahvistettiin hyväksymällä yhteinen
julkilausuma maksumäärärahoista.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin Euroopan parlamentin
päätöslauselman puolesta, koska katsoin, että vaikka neuvoston muuttama talousarvioesitys
ei täysin täytäkään todellista tarvetta unionin talousarviosta, joka on kestävä,
johdonmukainen ja tehokas, nyt saavutettiin parlamentin tavoite antaa unionille talousarvio,
joka voidaan panna täysimääräisesti ja ennakoitavasti täytäntöön varainhoitovuoden
alusta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman
puolesta, koska katsoin, että vaikka neuvoston muuttama talousarvioesitys ei täysin
täytäkään todellista tarvetta unionin talousarviosta, joka on kestävä, johdonmukainen ja
tehokas, nyt saavutettiin parlamentin tavoite antaa unionille talousarvio, joka voidaan
panna täysimääräisesti ja ennakoitavasti täytäntöön varainhoitovuoden alusta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Viime kuussa koettiin hyvin
erikoinen hetki, kun kaikki poliittiset ryhmät olivat valmiita tekemään poliittiseen
sopimuksen vuoden 2011 talousarvion lisäksi EU:n rahoituksen tulevaisuudesta. Niinpä
kaiken neuvottelujen aikana aiheuttamansa hälinän jälkeen kolme suurinta poliittista
ryhmää luovuttivat loppusuoralla. Euroopan parlamentti on uudesta toimivallastaan
huolimatta päästänyt juuri käsistään tilaisuuden ottaa haltuun roolinsa budjettiasioiden
päätöksentekijänä. Belgian pääministerin kirje, jonka puheenjohtajavaltio Belgia näytti
meille ja jossa taataan, että perussopimusta noudatetaan (sic) ja että Euroopan parlamentti
osallistuu tuleviin keskusteluihin, ei anna mitään takuuta hyvästä poliittisesta tuloksesta.
Se, että äänestimme esitystä vastaan, johtuu menetetystä tilaisuudesta ja sitä seuraavasta
uudelleentarkastusta.

Paras väline sen saavuttamiseksi on käyttää samaa menetelmää kuin valmistelukunta,
saattaa yhteen Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, kansalliset hallitukset ja
Euroopan komissio. Emme ole pahoillamme siitä, että valtava ITER-hanke, joka vaatii
kohtuuttomia määrärahoja, on lykkääntynyt. Yritämme jälleen osoittaa sen edustaman
rahanhukan, heti kun asia palaa Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan käsiteltäväksi.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Aiomme hyväksyä Euroopan unionin talousarvion
vuodeksi 2011, mikä tehdään ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen uuden
järjestelmän mukaisesti. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentin roolia
vahvistetaan tässä asiassa, ja tuen tänään äänestyksen kohteena olevassa asiakirjassa
korostettuja painopisteitä. Vuonna 2011 erityistä huomiota on kiinnitettävä aiheeseen
nuoriso, koulutus ja liikkuvuus, painopisteeseen, joka on otettu huomioon kaikissa talousarvion
pääluokissa. Meidän on investoitava nuoriin ja kaikkien EU:n kansalaisten koulutukseen
elinikäisen oppimisen ohjelmalla sekä Erasmus Mundus- ja Eures-ohjelmalla.

On myös ehdottomasti edistettävä investointeja tutkimukseen ja innovointiin sekä
pk-yrityksiä moottorina, joka tekee taloudestamme dynaamisen. Koska koheesiopolitiikka
on tärkeä kaikkia EU:n politiikanaloja yhdistävä tekijä, olen tyytyväinen suunnitelmaan
sisällyttää se asiakirjaan, joka on keskeinen tekijä kyseisen politiikan onnistuneessa
täytäntöönpanossa. Mainituista syistä ja koska uskon, että Euroopan unioni käy läpi
vaihetta, joka vaatii enemmän toimia EU:n vahvistamiseksi ja sen kilpailukyvyn
parantamiseksi, samalla kun on vahvistettava toimielinten välistä vuoropuhelua, äänestän
parlamentin esityksen puolesta.
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Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin mietinnön puolesta. Neuvotteluissaan
neuvoston kanssa Euroopan parlamentti on näyttänyt olevansa tosissaan. Viime vuonna
Lissabonin sopimuksen yhteydessä neuvosto teki merkittäviä myönnytyksiä parlamentille.
Tässä talousarviota koskevassa päätöksessä parlamentti on siirtynyt lähemmäs neuvoston
kantaa. Kompromissi näyttää toimivalta.

Derek Vaughan (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Vuoden 2011 talousarviosta on päätetty
haastavana ja epävakaana aikana. Aikana, jolloin näemme tehtävän suuria leikkauksia
jäsenvaltioiden talousarvioihin, on entistä tärkeämpää varmistaa, että EU tarjoaa resurssit,
joilla voidaan käsitellä kriisin vaikutuksia. EU:n rahoituksen edut voidaan nähdä kaikkialla
vaalipiirissäni ja se tarjoaa apua niille, jotka kärsivät Yhdistyneen kuningaskunnan nykyisestä
armottomasta politiikasta.

Talousarviossa on kuitenkin osia, joita en voi hyväksyä. En katso esimerkiksi voivani
äänestää tuhlailevien maataloustukien ja viihdemenojen korotuksen puolesta. Mielestäni
näinä taloudellisesti epävarmoina aikoina on tärkeää osoittaa maltillisuutta menoissa. Sen
takia äänestin tyhjää vuoden 2011 talousarviosta.

Glenis Willmott (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Työväenpuoluetta edustavat Euroopan
parlamentin jäsenet äänestivät budjettipakettia vastaan, koska emme katso sopivaksi
korottaa EU:n talousarviota aikana, jolloin kotimaan julkisia menoja leikataan
huomattavasti.

Emme todellakaan tue tapaa, jolla monet hallitukset riskeeraavat taloutensa leikkaamalla
julkisia menoja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi automaattisesti tukea
Euroopan unionin kokonaismenojen korotusta.

EU tekee paljon tärkeää työtä ensi vuonna ja tarjoaa monissa tapauksissa tukea niille aloille,
joihin kotimaiset leikkaukset osuvat rajuimmin. Siellä missä uusia menoja tarvitaan,
olisimme kuitenkin katsoneet, että olisi ollut mahdollista löytää säästöjä, joilla vapautetaan
rahaa tärkeisiin hankkeisiin.

Ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden taloudet ovat nykyään paineen alla, nämä
budjettineuvottelut olisivat voineet olla tilaisuus saada EU:n johtajat leikkaamaan EU:n
tuhlailevia menoja aloilla kuten maataloustuet, jotka usein heikentävät taloutta juuri niissä
valtioissa, joita EU:n kansainvälisen avun talousarviolla autetaan. Budjettipaketissa kyseiset
tuet jäävät käytännössä koskemattomiksi.

Näissä olosuhteissa työväenpuoluetta edustavat parlamentin jäsenet eivät voineet tukea
EU:n talousarvion kasvattamista.

Mietintö: Barbara Matera (A7-0353/2010)

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Alankomaat
on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 613 työntekijän irtisanomista NUTS II -alueella
Alankomaiden Pohjois-Hollannin provinssissa NACE Rev 2:n kaksinumerotason 46
(tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivassa
kahdessa yrityksessä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission
ehdotuksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa. Olen myös samaa mieltä
siitä, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn
toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa
samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi.
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Mário David (PPE),    kirjallinen. – (PT) Rakenneuudistusten ja tuotannonsiirtojen vuoksi
irtisanottujen työntekijöiden tuen on oltava dynaamista ja joustavaa, jotta sitä voidaan
antaa nopeasti ja tehokkaasti. Kansainvälisen kaupan rakenneuudistusten valossa on
tärkeää, että EU:n talous voi nopeasti panna täytäntöön välineitä, joilla tuetaan tällaisten
muutosten uhreiksi joutuneita työntekijöitä samalla kun annetaan heille taidot, joita
vaaditaan nopeaan paluuseen työmarkkinoille. Tästä syystä taloudellisen tuen olisi oltava
yksilökohtaista. On myös tärkeää korostaa, ettei tuella korvata tavallisesti yrityksille
kuuluvaa vastuuta eikä sitä ole tarkoitettu yritysten rahoittamiseen ja rakennemuutoksiin.
Ottaen huomioon, että Alankomaat on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 613
työntekijän irtisanomista Pohjois-Hollannin provinssissa NACE Rev 2:n kaksinumerotason
18 (tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivassa
kahdessa yrityksessä, äänestän päätöslauselman puolesta tai toisin sanoen kannatan EGR:n
varojen käyttöön ottoa Alankomaiden tukemiseksi.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Talous- ja rahoituskriisi, jota käymme läpi, sekä
kansainvälisen kaupan rakenteen vaihteluiden aiheuttamat jatkuvat työmarkkinoiden
muutokset ovat ajaneet lukuisia ihmisiä työttömyyteen, joka on monissa tapauksissa
pitkäaikaista. Euroopan globalisaatiorahasto luotiin toimimaan tämänkaltaisissa tilanteissa.
Tässä tapauksessa puhumme hieman yli 2,5 miljoonan euron käyttöön ottamisesta
Alankomaita varten tukemaan 613 henkilöä, jotka on irtisanottu kahdessa kaupallisessa
vähittäisliikkeessä 1. toukokuuta 2009 – 31. tammikuuta 2010. Ottaen huomioon että
komissio piti hakemusta käsittelyssään asianmukaisena ja katsoi sen täyttävän annetut
vaatimukset ja siksi suosittelee sen hyväksymistä, äänestin esityksen puolesta.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon maailmanlaajuisen
talouskriisin sosiaaliset vaikutukset erityisesti työllisyyteen Euroopan globalisaatiorahaston
asianmukainen käyttö on hyvin tärkeää monien Euroopan kansalaisten ja perheiden hädän
lieventämisessä, heidän sosiaalisen integroitumisensa ja ammattikehityksensä tukemisessa
samalla kun tarjotaan uusia resursseja yritysten tarpeisiin ja vauhditetaan taloutta. Tässä
yhteydessä Alankomaille esitetään toimintasuunnitelmaa, joka koskee 613 irtisanomista
Pohjois-Hollannin provinssissa NACE Rev 2:n kaksinumerotason 46 (tukkukauppa, pl.
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivassa kahdessa yrityksessä.
Toivon tämän vuoksi, että EU:n toimielimet vahvistavat sitoumustaan sellaisten
toimenpiteiden täytäntöönpanossa, joilla nopeutetaan niinkin merkittävän resurssin kuin
EGR:n käyttöä ja parannetaan sen käyttöastetta, sillä tällä hetkellä käyttöaste on hyvin
matala. Tänä vuonna haettiin vain 11:tä prosenttia saatavilla olleista 500 miljoonasta
eurosta.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue ja Euroopan
globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja
globalisaatioon liittyvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat yritykset
siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin Kiinan ja Intian,
alhaisempia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka kunnioittavat
työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten tuotannonsiirtojen
uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se on erittäin tärkeä toimija helpotettaessa heidän
työllistymistään uudelleen. Muut jäsenvaltiot ovat aikaisemmin käyttäneet EGR:ää niin
että on asianmukaista tarjota apua Alankomaille, joka on esittänyt tukihakemuksen, joka
koskee 613 irtisanomista Pohjois-Hollannin provinssissa NACE Rev 2:n kaksinumerotason
46 (tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivassa
kahdessa yrityksessä.

99Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Työntekijöiden, jotka ovat menettäneet
työpaikkansa talous- ja rahoituskriisin seurauksena, pitäisi saada mahdollisuus palata
nopeasti työmarkkinoille. Jäsenvaltioilla on velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin
kyseisten henkilöiden tukemiseksi. Euroopan globalisaatiorahasto tarjoaa tähän
tarkoitukseen rahoitusta, jota jäsenvaltiot voivat hakea. Äänestän mietinnön puolesta, sillä
rahaston varojen käyttöön ottaminen Alankomaita varten on täysin perusteltua ja kaikki
kriteerit on täytetty.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ottaen huomioon, että Alankomaat
on esittänyt tukihakemuksen, joka koskee 613 työntekijän irtisanomista NUTS II -alueella
Alankomaiden Pohjois-Hollannin provinssissa NACE Rev 46:n kaksinumerotason 2
(tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivassa
kahdessa yrityksessä, äänestin päätöslauselman puolesta, koska olen samaa mieltä komission
ehdotuksen ja parlamentin siihen esittämien tarkistusten kanssa.

Olen samaa mieltä myös seuraavista seikoista:

– EGR:stä pitäisi tukea yksittäisten irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumista
työelämään, ja toistaisin, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen
lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta
myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

– EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa on arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten
sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa.

Suhtaudun myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen perustaa muu rahoituslähde
kuin käyttämättömät EGR:n varat, jotta voidaan vastata Euroopan parlamentin toistuviin
lausuntoihin, joiden mukaan on löydettävä asianmukaisia budjettimekanismeja varojen
siirtämiseksi ottaen huomioon, että EGR perustettiin erityiseksi ja erilliseksi välineeksi,
jolla on omat tavoitteensa ja rahoituskautensa.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. − (IT) Olen täysin samaa mieltä kuin esittelijä Barbara
Matera, joka on tyytyväisenä havainnut, että komissio löytää maksumäärärahoille jatkuvasti
muita lähteitä kuin käyttämättömät Euroopan sosiaalirahaston varat, aivan kuten Euroopan
parlamentti on usein pyytänyt.

Olen esittelijän kanssa samaa mieltä myös siitä, että viimeisissä tapauksissa valitut
vaihtoehdot (yrittäjyydelle ja innovoinnille omistetut budjettikohdat) eivät ole tyydyttäviä
ottaen huomioon vakavat puutteet, joita komissio kohtaa pannessaan täytäntöön
kilpailukykyä ja innovointia koskevia ohjelmia. Talouskriisin aikana kyseisiä määrärahoja
pitäisi pikemminkin lisätä. Esittelijä pyytää siksi komissiota jatkamaan ponnisteluja
asianmukaisempien budjettikohtien löytämiseksi maksuille tulevaisuudessa.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Alankomaiden esittämä hakemus Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) tuen myöntämiseksi asiassa, joka koskee 613 irtisanomista
NUTS II -alueella Pohjois-Hollannissa NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 46 (tukkukauppa,
pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivissa kahdessa
yrityksessä, täyttää kaikki lainmukaiset tukikelpoisuusvaatimukset. Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 546/2009, joka on annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,
Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006
muuttamisesta, säädetään EGR:n toimialan tilapäisestä laajentamisesta, jotta EGR voisi
puuttua tämänkaltaisiin tilanteisiin, jotka ovat välitöntä seurausta maailmanlaajuisesta
rahoitus- ja talouskriisistä ja joiden tuloksena "vähintään 500 työntekijää vähennetään
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NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän kuukauden aikana jollakin
NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella". Tästä syystä äänestin
päätöslauselman puolesta ja toivon, että EGR:n varojen käyttöönotolla edistetään näiden
työntekijöiden menestyksellistä integroitumista työmarkkinoille.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  − Tällä äänestyksellä Euroopan
parlamentti: 1) kehottaa asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavia toimia EGR:n
varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi, 2) palauttaa mieliin, että toimielimet ovat
sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten
tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja
talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota
kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea, sekä korostaa, että EGR:n rooli voi olla
ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille, 3)
korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan
työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään,
sekä toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön
tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten
tai toimialojen rakenneuudistuksia.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin Euroopan parlamentin
päätöslauselman puolesta. Kyse on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön
ottamisesta tieto- ja viestintätekniikan alan työntekijöille, jotka on irtisanottu Alankomaiden
Pohjois-Hollannin provinssissa.

Euroopan tieto- ja viestintätekniikan ala on kärsinyt maailmanlaajuisesta talous- ja
rahoituskriisistä sekä maailmanlaajuisten tietotekniikkamarkkinoiden rakennemuutoksista
erityisesti sen takia, että tuotantoa on siirretty Kiinaan ja Intiaan, mikä näkyy myös ICT 5
-indikaattorissa.

ICT 5 -indikaattori kokoaa yhteen tärkeimmät tutkimustulokset, jotka liittyvät
suhdannejaksoon, kustannuksiin sekä tieto- ja viestintätekniikan alan talousarvioihin.
Länsi-Euroopan indikaattori on pudonnut 160:stä elokuussa 2008 noin 30:een huhtikuussa
2009.

Alankomaat on valmistellut henkilökohtaisia palveluita koskevan koordinoidun paketin
613 työntekijälle, jotka kaksi Randstad-yhtiöön kuuluvaa yritystä ovat irtisanoneet. Paketti
sisältää esimerkiksi työpaikan vaihtoa koskevaa ohjausta, liikkuvuuskeskusten perustamista,
irtisanottujen sijoittamista, ammatillisen koulutuksen tarjoamista ja työllistettävyyden
tutkimista. Kokonaisbudjetti on 3 934 055 euroa, ja Alankomaat jätti 8. huhtikuuta 2010
hakemuksen saadakseen EGR:stä 2 557 135 euroa.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin mietinnön puolesta. Jälleen kerran
me voimme auttaa työnhaussa EU:n kansalaisia, jotka on irtisanottu sen jälkeen kun heidän
työnantajansa ovat joutuneet vaikeuksiin.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. − (DE) Tämä hakemus on vain yksi monista
Alankomaista tulleista hakemuksista, joita olemme viime aikoina hyväksyneet
budjettivaliokunnassa. Annoin tietysti ääneni Barbara Materan mietinnölle Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöön ottamisesta Pohjois-Hollannissa irtisanottujen
kansalaisten tukemiseksi. EGR:n tarkoituksena on tarjota rahoitusta, jolla autetaan yksittäisiä
kansalaisia, jotka ovat menettäneet työpaikkansa globalisaation seurauksena. Viime
viikkojen budjettineuvotteluissa Alankomaiden hallitus on ylittänyt itsensä jääräpäisillä
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vastauksillaan aina kompromissivalmiin Euroopan parlamentin oikeutettuihin kantoihin.
Tässä vaiheessa sanoisin, että toiminta vaikuttaa yhdenmukaiselta sen poliittisen kansallisen
näkökannan kanssa, jossa toisaalta haetaan kymmeniä miljoonia euroja EU:n tukea ja
toisaalta kieltäydytään perustelluista keskusteluista Euroopan parlamentin esittämissä
kysymyksissä.

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin päätöslauselman puolesta,
koska katson, että EU:ssa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä avio- ja asumuseroa koskevan
lainsäädännön alalla. Mielestäni EU:n lainsäädännön pitäisi olla tällä alalla yhdenmukaista.
Toisin sanoen lainvalintaa koskevien yleisten sääntöjen perusteella voidaan määrätä, että
mitä tahansa lainsäädäntöä voidaan soveltaa – osallistuvan jäsenvaltion, muun kuin
osallistuvan jäsenvaltion tai EU:n ulkopuolisen valtion lainsäädäntöä. Unioni on asettanut
itselleen tavoitteen ylläpitää ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, jossa
varmistetaan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Siten sen varmistamiseksi, että puolisot voivat
valita sovellettavan lainsäädännön, jonka perusteella heillä on läheinen yhteys, tai valinnan
puuttuessa, jotta lainsäädäntöä voidaan soveltaa heidän avio- tai asumuseroonsa, kyseistä
lainsäädäntöä on sovellettava, vaikka se ei olisikaan osallistuvan jäsenvaltion lainsäädäntö.
Kansalaisten liikkuvuuden lisääntyminen vaatii entistä enemmän joustavuutta ja parempaa
oikeusvarmuutta, mitä uudella EU:n asetuksella voidaan edistää.

Roberta Angelilli (PPE),    kirjallinen. − (IT) Tarve muodostaa selvä, kattava oikeuskehys
avio- ja asumuseroon sovellettavasta lainsäädännöstä johtuu kiireellisestä tarpeesta käsitellä
ongelmia, joita esiintyy "kansainvälisten" avioerojen tapauksessa. Tähän saakka kansallisten
säännösten erot eivät ole suosineet puolisoiden yhtäläisten mahdollisuuksien suojelua,
eikä niillä ole suojeltu lasten etuja. Päinvastoin ne ovat kannustaneet niin sanottuun
oikeuteen ryntäämiseen. Toimittuani Euroopan parlamentin välittäjänä eri kansallisuuksia
edustaville vanhemmille, jotka kiistelevät lapsistaan, ja työssäni saamien kokemusten
perusteella kannatan ehdotusta asetukseksi, jolla saadaan aikaan oikeusvarmuus kyseisille
pareille ja taataan ennakoitavuus ja joustavuus.

Yksi innovatiivisista ajatuksista, jotka sisältyvät asetustekstiin, on mahdollisuus kuulla
perhevälittäjää ennen avioeromenettelyä sekä sen aikana ja jälkeen. Se johtuu siitä, että
kyseinen henkilö auttaa huomattavasti tiedottamalla parille avioeron eri muodoista ja
ehdoista ja ratkaisee heidän erimielisyytensä, mutta myös siitä, että siten suojellaan lasten
oikeuksia ja autetaan paria tekemään asianmukaisia ja sovinnollisia päätöksiä, joilla
suojellaan jälkeläisten hyvinvointia.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Kun yritetään yhdenmukaistaa eurooppalaisia
avioliittoasioita koskevia säännöksiä, on vaikeaa saada 27 jäsenvaltioita pääsemään
yksimielisyyteen asiasta. Onneksi vuoden 1997 Amsterdamin sopimuksen jälkeen
jäsenvaltiot ovat halutessaan voineet kokoontua edistämään tietyn alan asioita "tiiviimmällä
yhteistyöllä" siten, että johtavat jäsenvaltiot voivat viedä unionia eteenpäin. Puolisot, jotka
ovat halunneet asemansa tunnustettua kaikkialla EU:ssa, ovat kokeneet ongelmia erityisesti
avio- tai asumuserossa, ja se on johtanut siihen, että tietyt jäsenvaltiot ovat kokoontuneet
parantamaan kansallisten säännösten koordinointia. Haluan todellakin, että tiiviimpi
yhteistyö, johon Ranska haluaa osallistua, toteutuu. Minun mielestäni aloitteella lähennetään
eurooppalaisia toisiinsa alalla, joka koskee meitä kaikkia ja jolla oikeusvarmuus on
olennaista. Siksi äänestin tiiviimmän yhteistyön täytäntöönpanoa koskevan asetuksen
puolesta. Tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä pitäisi käyttää niin usein kuin tarpeellista.
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Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    kirjallinen. – (ES) Äänestin mietinnön puolesta, koska
asetuksen tarkoituksena on taata oikeusvarmuus pareille, jotka kuuluvat eri jäsenvaltioihin
ja jotka haluavat asua erillään tai erota, ja taata heille ennakoitavuus ja joustavuus.

Siinä suhteessa hyväksytty aloite on ollut askel eteenpäin, mutta ensinnäkin on valitettavaa,
että nyt on menetetty mahdollisuus laajentaa soveltamisalaa avioliittojen tunnustamiseen,
mitätöintiin, lasten huoltajuuteen ja perintöön. Siinä ei myöskään käsitellä muunlaisten
liittojen olomassaoloa. Sellaisia ovat esimerkiksi homoseksuaalisten parien liitot, jotka on
tunnustettu joissakin jäsenvaltioissa.

Toiseksi on valitettavaa, että 27 jäsenvaltiosta vain 15 on valmis sitoutumaan tiiviimpään
yhteistyöhön, mikä haittaa niiden valtioiden kansalaisia, jotka eivät siihen sitoudu.

Niinpä toivonkin, että tulevaisuudessa soveltamisalaa voidaan laajentaa ja niiden valtioiden
lukumäärää, jotka sitoutuvat tiiviimpään yhteistyöhön, voidaan kasvattaa: ne ovat sen
velkaa kansalaisilleen, joita ne edustavat.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen. − (LT) Äänestin avio- ja asumuseroon sovellettavan
laisäädännön alalla toteutettavaa tiiviimpää yhteistyötä koskevan Euroopan parlamentin
mietinnön puolesta, koska on annettava selvä ja yksiselitteinen oikeusperusta, jonka
mukaan voidaan soveltaa sääntöjä sovellettavaan lainsäädäntöön. Muistuttaisin siitä, että
yksi Euroopan unionin päätavoitteista on ylläpitää ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja
oikeuden aluetta, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Eri kansallisuutta edustavien
puolisoiden avio- ja asumuseroon sovellettavan lainsäädännön oikeudellinen tilanne EU:ssa
on tällä hetkellä hyvin sekava, koska on epäselvää, mitä lakia pitäisi soveltaa. Se johtaa
usein "oikeuteen ryntäämiseen", jossa toinen puoliso hakee avioeroa ennen toista
varmistaakseen, että menettelyyn sovelletaan tiettyä lainsäädäntöä, jota hän pitää parempana
omien etujensa kannalta. Korostaisin sitä, että ehdotetulla uudella asetuksella pitäisi luoda
pareille oikeusvarmuus ja taata ennakoitavuus ja joustavuus.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Onnittelen Tadeusz Zwiefkaa mietinnöstä, jota
kannatan. Toimen tarkoituksena on luoda selvä, kattava oikeuskehys avio- ja asumuseroon
sovellettavassa lainsäädännössä antamalla osapuolille tietynlainen itsemääräämisoikeus.
Säännösten erilaisuus jäsenvaltioissa voi todellakin aiheuttaa ongelmia "kansainvälisten"
avioerojen tapauksessa.

Kuhunkin tapaukseen sovellettavan lainsäädännön valintaan liittyvän oikeudellisen
epävarmuuden lisäksi voi esiintyä myös "ryntäys oikeuteen" sen varmistamiseksi, että
menettelyyn sovelletaan tiettyä lainsäädäntöä, joka suojelee toista puolisoa paremmin.
Siksi Euroopan unionin on rajoitettava kyseisiä riskejä ja puutteita ottamalla käyttöön
mahdollisuus valita sovellettava lainsäädäntö osapuolten molemminpuolisella sopimuksella.
Ymmärrän siten tarpeen varmistaa, että osapuolet saavat oikeudenmukaisia ja
paikkansapitäviä tietoja, joiden perusteella he saavat valinnanmahdollisuutensa selville
mahdollisimman pian.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjallinen. – (CS) Lissabonin sopimuksen mukaan jäsenvaltiot
voivat nyt tehdä tiiviimpää yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla ja
tarkemmin sanottuna avio- ja asumuseroa koskevissa asioissa. Tässä asetuksessa
määritellään tiiviimpi yhteistyö tiettyjen jäsenvaltioiden välillä (Itävalta, Belgia, Bulgaria,
Ranska, Saksa, Unkari, Italia, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Romania, Slovenia ja
Espanja). Tärkeimpänä tavoitteena on poistaa sukupuoleen perustuva syrjintä, taata
yhdenvertaiset mahdollisuudet kummallekin puolisolle ja asettaa lasten hyvinvointi
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etusijalle. Puolisot usein "kilpailevat" siitä kumpi niistä hakee avioeroa ensimmäisenä
varmistaakseen, että avioeromenettelyyn sovelletaan lainsäädäntöä, joka suojelee paremmin
kyseisen osapuolen etuja. Tämän asetuksen tarkoituksena on parantaa parien
oikeusvarmuutta ja taata samalla menettelyn ennakoitavuus ja joustavuus. Kannatan
asetusta, vaikka se ei tällä hetkellä vaikutakaan Tšekin tasavaltaan. Kaiken kaikkiaan uskon,
että asetuksella annetaan hyvä esimerkki muille jäsenvaltioille, myös Tšekin tasavallalle.
Tulevaisuudessa toiset jäsenvaltiot voivat allekirjoittaa asetuksen ja hyötyä edelläkävijöinä
toimivien jäsenvaltioiden kokemuksista.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Ehdotuksella ei pyritä yhdenmukaistamaan aineellista
oikeutta, jota sovelletaan avio- ja asumuseroon, vaan luomaan yhdenmukaiset säännöt
kansainvälisten oikeudenkäyttöä koskevien konfliktien ratkaisemiselle. Se tarkoittaa sitä,
että meidän on toimittava kansainvälisen yksityisoikeuden puitteissa eikä perheoikeuden
aineellisissa puitteissa, joissa jokainen valtio säilyttää oman lainsäädäntönsä.

Siksi on tärkeää muistaa esimerkiksi, että ehdotetussa asetuksessa, 7 -A artiklan muutoksella,
ei vaadita sitä, että valtio tunnustaa avioliitoksi – vaikka vain varmistaakseen sen purkamisen
– toimenpiteen, jota ei katsota sellaiseksi kansallisessa lainsäädännössä tai joka olisi vastoin
toissijaisuusperiaatetta. Sillä ei kuitenkaan voida rajoittaa niiden ihmisten oikeuksia, joiden
liittoja ei tunnusteta valtiossa, tähän asiaan on löydettävä kompromissiratkaisu.

Edellä mainitun perusteella pidän entistä suurempaa oikeusvarmuutta kansainvälisen
toimivallan konfliktien ratkaisussa perhelainsäädännön alalla, erityisesti tämä koskee
avioliiton purkamista ja asumuseroa, tärkeänä edistysaskeleena, kun rakennetaan vapauden
ja oikeuden aluetta, jossa ihmisten vapaa liikkuvuus on todellisuutta.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän mietinnön hyväksyminen on
mielestäni hyvä asia, koska siinä annetaan eri jäsenvaltioiden kansalaisuuksia edustavien
puolisojen tai muussa maassa kuin kotimaassaan asuvan pariskunnan valita avioeroonsa
sovellettava lainsäädäntö.

EU:ssa myönnettiin miljoona avioeroa vuonna 2007; 13 prosentissa niistä pari muodostui
kahdesta eri kansallisuudesta. Näissä menettelyissä EU:n kansalaiset kohtasivat eroonsa
vaikuttavia oikeudellisia ongelmia.

Muistuttaisin siitä, että Portugali osallistuu tiiviimpää yhteistyötä koskevaan prosessiin,
mikä mahdollistaa edistymisen tässä asiassa, joka on pysähtynyt neuvostossa.

Korostaisin sitä, että mietinnön ei pidä johtaa siihen, että jäsenvaltiota vaaditaan
tunnustamaan avioliitoksi – vaikka vain sen purkamista varten – tilanne, jota ei katsota
sellaiseksi kyseisessä valtiossa tai joka olisi vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    kirjallinen. – (PL) Onnittelen esittelijää
siitä, että hän on käsitellyt perusteellisesti niinkin vaikeaa aihetta kuin avio- ja asumuseroon
sovellettavan lainsäädännön valintaa. Se, kuinka arka asia on kyseessä, näkyy siitä, että
Rooma III -ehdotus on EU:n tiiviimmän yhteistyön historiassa ensimmäinen tapaus, joka
on toteutettu perussopimuksissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti. Asetus tulee siten
voimaan rajoitetusti 14:ssä 27 jäsenvaltiosta. Puola ei ole niiden joukossa. Ottamalla
käyttöön periaatteen, joka antaa osapuolille mahdollisuuden valita avioeroon sovellettava
lainsäädäntö, Rooma III -ehdotus lisää ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. Kun otetaan
huomioon asetuksen rajoitettu soveltamisala – se koskee vain kansainvälisiin avioeroihin
sovellettavaa lainsäädäntöä – on tärkeää vastata myös kysymykseen siitä, millä
tuomioistuimella on toimivalta päättää yksittäisestä tapauksesta.
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Kyseinen ongelma on toisen EU:n asetuksen aihe – kyse on Bryssel IIa -asetuksesta. Siksi
pidän esittelijän tavoin tärkeänä sitä, että kyseinen asetus tarkistetaan mahdollisimman
pian, jotta varatoimivaltaa (forum necessitatis) koskeva sääntö saadaan voimaan. Sillä
poistetaan monien jäsenvaltioiden pelot siitä, että niiden tuomioistuinten on päätettävä
sellaisten parien avioeroista, jotka eivät niiden oikeusjärjestelmän mukaan ole avioliitossa,
mikä puolestaan kannustaa niitä omaksumaan yleiset eurooppalaiset periaatteet
kansainvälisten avioerojen alalla ja tekee epäilemättä elämän helpommaksi monille EU:n
kansalaisille.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Jos kaksi eri kansallisuutta edustavaa
ihmistä tai vain kaksi ihmistä, jotka eivät enää asu samassa jäsenvaltiossa, suunnittelevat
avioeroa, heidän pitäisi tietää, millä tuomioistuimella on toimivalta ja missä valtiossa.
Vastedes kyseiset kaksi ihmistä ovat pian siinä asemassa, että he voivat valita mitä Euroopan
unionin oikeusjärjestelmää heidän eroonsa sovelletaan. Toinen erityinen edistysaskel on
"yhteisen eurooppalaisen oikeusalueen" asteittainen luominen. Sitä voidaan suoraan
soveltaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Vaikka olenkin tyytyväinen siihen, että
mietintö on hyväksytty ja tiiviimmän yhteistyön menettelyä on käytetty ensimmäisen
kerran, pahoittelen sitä, että menettelyä piti käyttää ja että kaikki jäsenvaltiot eivät päässeet
sopimukseen. Toivon, että muut jäsenvaltiot osallistuvat yhteistyöhön pian.

Edvard Kožušník (ECR),    kirjallinen. – (CS) Tšekin tasavalta on edustettuna Euroopan
parlamentissa. Tšekin tasavalta ei allekirjoittanut tiiviimmän yhteistyön mekanismia
lainvalintasääntöihin sovellettavien sääntöjen yhteensopivuuden alalla. Se johtuu siitä,
että Tšekin tasavalta ei katso, että asetusehdotus on tarpeellinen toimi sisämarkkinoiden
asianmukaisen toiminnan kannalta. Tšekin tasavalta katsoo myös, että asetus on
kyseenalainen toissijaisuusperiaatteen kannalta, koska se ei tarjoa lisäarvoa, jolla
oikeutettaisiin jäsenvaltioiden kansallisen perhelainsäädännön säännösten rikkominen.
Tšekin tasavalta pitää ehdotusta kyseenalaisena myös suhteellisuusperiaatteen kannalta,
koska asetukseen valittu oikeudellinen muoto ei ole sopiva väline varmistamaan
lainvalintasääntöjen yhteensopivuutta kansainvälisen perheoikeuden alalla. Tarkoitukseni
ei kuitenkaan ole se, että ääneni pitäisi estää kaikkia niitä valtioita valitsemaltaan tieltä,
jotka ovat valinneet tiiviimmän yhteistyön välineeksi varmistamaan lainvalintasääntöjen
yhteensopivuus, sikäli kun määritellään avioliittoa koskeviin asioihin sovellettavaa
lainsäädäntöä.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjallinen. – (CS) Asetusehdotus, joka koskee tiiviimpää
yhteistyötä avio- ja asumuseroon sovellettavan lainsäädännön alalla, auttaa käsittelemään
yleisesti esiintyviä monimutkaisia ja arkoja kysymyksiä, joita liittyy eromenettelyihin
voimassa olevissa avioliitoissa, jotka on solmittu kahta eri kansalaisuutta edustavien
ihmisten välillä. Se selventää asioita eroaville ihmisille ja antaa heille mahdollisuuden valita
sovellettava lainsäädäntö. Se myös lisää heidän oikeusvarmuuttaan alusta alkaen. Koska
hyväksytty lainsäädäntö menee yhteisön säännöstöä pidemmälle, tiiviimmän yhteistyön
soveltaminen on toimi, joka antaa siihen osallistuville jäsenvaltioille mahdollisuuden
käsitellä joitakin kansainvälisen yhteistyön lainsäädäntöongelmia, joita liittyy tällaisten
avioliittojen hajoamiseen.

Se antaa muille jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu yhteistyöhön tässä vaiheessa, riittävästi
mahdollisuuksia arvioida asetusehdotuksen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ajan mittaan
ja harkita siihen osallistumista. Usean vuoden ajan ja monissa perustelluissa tapauksissa
tällaisiin avioeromenettelyihin on sovellettu Tšekin tasavallassa ulkomaista lainsäädäntöä.
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Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Uudella asetuksella kansainvälisille pareille (eri
kansallisuutta edustaville pareille, pareille, jotka asuvat eri valtioissa, tai pareille, jotka
asuvat yhdessä muussa kuin alkuperävaltiossaan) annetaan mahdollisuus valita avioeroonsa
sovellettava lainsäädäntö edellyttäen, että toisella puolisolla on yhteys kyseiseen valtioon,
esimerkiksi vakinainen asuinpaikka tai kansalaisuus. Uusilla säännöillä selkiytetään myös
lainsäädäntöä, jota sovelletaan silloin kun puolisoiden välillä ei ole sopimusta. Uusi asetus
antaa esimerkiksi espanjalais-portugalilaiselle Belgiassa asuvalle parille mahdollisuuden
valita sovelletaanko heidän eroonsa Portugalin, Espanjan vai Belgian lainsäädäntöä.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Avioero on vakava asia. Usein siihen liittyy
rikkoutuneita astioita ja jaettua omaisuutta. Ihailen vilpittömästi esittelijän Tadeusz
Zwiefkan idealismia. Mitä tapahtuu, jos saksalainen aviomies haluaa erota Saksassa mutta
hänen vaimonsa haluaa erota Sisiliassa, koska hänen äitinsä on sisilialainen? Miten jaetaan
pölynimuri ja tiskikone, jos sopimusta ei ole? Ajatus on hyvä, mutta se on viimeisteltävä.
90 prosenttia eroista on murhenäytelmiä ja skandaaleita. Kannatan ehdotusta, mutta
tarkastellaan yksityiskohtia, kun käsittelemme tällaista asiakirjaa. Tarvitsemme
lainsäädäntöä, emme sääntöjä.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Asumus- ja avioero on aina vaikea asia ja siihen
liittyy monia oikeudellisia seurauksia. Kaikki muuttuu erityisen ongelmalliseksi, kun mies
ja vaimo tulevat eri maista. Olemme etsineet ratkaisua Euroopan unionissa, mutta olemme
onnistuneet sopimaan vain tiiviimmän yhteistyön menettelystä, joka helpottaa vain hieman
niiden eroavien parien tilannetta, jotka tulevat eri jäsenvaltioista. Menettelyn soveltamisalaa
ei ole määritelty ja siten se ei ole myöskään täysin selvä.

Tietenkään yhteistyö ei tarkoita sitä, että tuomiot, kuten avioeroa koskevat tuomiot, on
tunnustettava jäsenvaltiossa, jossa niille ei ole säännöksiä. Menettely ei saa myöskään
tarjota tilaisuutta pakottaa jäsenvaltiot tunnustamaan samaa sukupuolta olevien ihmisten
liittoja takaoven kautta. Vähän huomiota on kiinnitetty myös vanhempien oikeuksiin rajat
ylittävien erojen tapauksessa. Sen takia äänestin tyhjää.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni
on tarpeen luoda selvä ja kattava säädöskehys avio- ja asumuseroon sovellettavalle
lainsäädännölle. 3a artiklan myötä puolisoilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus valita
avioeromenettelyyn sovellettava lainsäädäntö yhteisellä sopimuksella. Katson myös, että
meidän olisi varmistettava, että osapuolten päätös perustuu tietoon, toisin sanoen, että
molemmille puolisoille on tiedotettu asianmukaisesti päätöstensä käytännön seurauksista.
Siinä suhteessa on varmistettava, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä. Mielestäni
on tärkeää suojella parin suhdetta siten, että puolisot voivat toteuttaa eron selvällä, avoimella
ja yksimielisellä tavalla ja että he ovat siten tasa-arvoisia päätöksentekijöitä.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Portugali osallistuu yhdessä 13
muun valtion (Espanja, Italia, Unkari, Luxemburg, Itävalta, Romania, Slovenia, Bulgaria,
Ranska, Saksa, Belgia, Latvia ja Malta) kanssa ensimmäiseen tiiviimpää yhteistyötä koskevaan
prosessiin EU:n historiassa. Tiiviimpää yhteistyötä sovelletaan avio- ja asumuseroon
sovellettavaan lainsäädäntöön ihmisten ja omaisuuden osalta.

Äänestin mietinnön puolesta. Se koskee asetusta, jossa annetaan selvät säännöt
kansainvälisten parien (joissa puolisot edustavat eri kansallisuuksia) avio- tai
asumuseromenettelylle, joka koskee ihmisiä tai omaisuutta, heidän alkuperä- tai
asuinmaissaan. Asia perustuu täysin yhteisymmärrykseen ja tekee monien eurooppalaisten
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elämän helpommaksi. Hetki on myös symbolinen, sillä tämä on ensimmäinen kerta, kun
on sovellettu jäsenvaltioiden tiiviimpää yhteistyötä.

Säännösten tarkoituksena on vahvistaa oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta avio- ja
asumuserossa ihmisten ja omaisuuden osalta. Sopimuksella tähdätään vain
konfliktitilanteiden yhdenmukaistamiseen eikä kansallisten perussääntöjen
yhdenmukaistamiseen.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. − (IT) Yksi Euroopan unionin päätavoitteista on
ylläpitää ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, jolla taataan henkilöiden
vapaa liikkuvuus. EU:n oikeudellinen tilanne, joka koskee eri kansallisuutta edustavien
puolisoiden avio- ja asumuseroon sovellettavaa lainsäädäntöä, on tällä hetkellä erittäin
sekava. Se johtaa usein "oikeuteen ryntäämiseen", jossa toinen puoliso hakee avioeroa
ennen toista varmistaakseen, että menettelyyn sovelletaan tiettyä lainsäädäntöä, jota hän
pitää parempana omien etujensa kannalta. Asetusehdotuksen tarkoituksena on luoda
pareille oikeusvarmuus ja taata ennakoitavuus ja joustavuus. Siten minun on asetuttava
esittelijän Tadeusz Zwiefkan kannalle; hän tukee avio- ja asumuseroon sovellettavan
lainsäädännön määrittelyä koskevien sääntöjen sisältöä.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Belgia, Bulgaria, Saksa, Kreikka (perui pyyntönsä
3. maaliskuuta 2010), Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Unkari, Malta, Itävalta,
Portugali, Romania ja Slovenia esittivät komissiolle pyynnön, jonka mukaan ne aikovat
aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön avioliittoasioita koskevan lainsäädännön alalla,
ja pyysivät komissiota antamaan asiasta ehdotuksen neuvostolle. Kansalaisten lisääntyvä
liikkuvuus edellyttää toisaalta lisää joustavuutta ja toisaalta lisää oikeusvarmuutta. Kyseisen
tavoitteen saavuttamiseksi asetuksella on parannettava osapuolten itsemääräämisoikeutta
avio- ja asumuseron tapauksessa antamalla puolisoille mahdollisuus valita avio- tai
asumuseroon sovellettava lainsäädäntö.

Asetusta sovelletaan vain avioliiton purkamiseen tai aviollisten velvollisuuksien
päättymiseen (asumusero) eikä sitä sovelleta asioihin, jotka koskevat luonnollisten
henkilöiden oikeuskelpoisuutta, avioliiton olemassaoloa, voimassaoloa tai tunnustamista,
avioliiton pätemättömäksi julistamista, puolisoiden nimeä, avioliiton vaikutusta
omaisuuteen, vanhempien vastuuta, elatusapuvelvollisuuksia, huoltajuutta tai perintöä,
vaikka ne esiintyvät vain esikysymyksenä avio- tai asumuseromenettelyn yhteydessä.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, missä
ihmisten vapaa liikkuvuus on taattu, on yksi Euroopan unionin perustavoitteista. Olen
siksi tyytyväinen tähän ehdotukseen, jolla lisätään oikeusvarmuutta valittaessa avio- ja
asumuseroon sovellettavaa lainsäädäntöä, ja haluaisin muiden jäsenvaltioiden liittyvän
ponnisteluihin lainvalintaa koskevien kansallisten säännösten yhteensopivuuden
lisäämiseksi alalla.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Tekstillä pyritään ratkaisemaan
seuraavanlaisia ongelmia: A ja B ovat eri maiden kansalaisia, jotka ovat solmineet samaa
sukupuolta olevien henkilöiden liiton yhdessä niistä jäsenvaltioista, jotka ovat antaneet
lainsäädäntöä tällaisten liittojen sallimiseksi. He ovat asuneet kolme vuotta jäsenvaltiossa,
jossa samaa sukupuolta olevien henkilöiden liittoja ei sallita mutta joka hyväksyi tiiviimmän
yhteistyön menettelyn mukaisen asetuksen sovellettavasta lainsäädännöstä. A ja B haluavat
purkaa liittonsa.
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Toimivaltaa koskevan asetuksen 2201/2003 säännösten mukaisesti ainoat tuomioistuimet,
joilla on toimivaltaa tällaisissa olosuhteissa, ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa
he asuvat. Se ei selvästikään ole oikeudenmukaista kyseiselle parille, jonka pitäisi ponnistella
huomattavasti ja käyttää paljon aikaa siirtääkseen eromenettelynsä toisen tuomioistuimen
toimivaltaan.

Alf Svensson (PPE),    kirjallinen.  −  (SV) Kun Euroopan parlamentti äänesti tänään
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi, jolla pannaan täytäntöön tiiviimpi yhteistyö avio-
tai asumuseroon sovellettavan lainsäädännön alalla, päätin äänestää tyhjää. Minun
mielestäni perhelainsäädäntö, kuten avioeroa koskeva sääntely, on ala, jolla pitäisi noudattaa
toissijaisuusperiaatetta ja jolla jokaisen jäsenvaltion pitäisi tehdä omat päätöksensä.
Yhteistyö, jota mietinnössä käsitellään, on jäsenvaltioille vapaaehtoista, ja tällä hetkellä
siihen osallistuu 14 jäsenvaltiota. Ruotsi ei ole yksi niistä. Minun mielestäni minun ei sovi
ruotsalaisena Euroopan parlamentin jäsenenä ottaa kantaa lainsäädäntöön, joka liittyy
pelkästään sellaiseen yhteistyöhön, johon Ruotsi ei osallistu.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. − (DE) Kun EU:ssa on eri kansallisuutta edustavien
puolisoiden välillä 16 miljoonaa avioliittoa, joista noin 140 000 päätyy joka vuosi eroon,
neuvottelut ja sopimus kysymyksestä ovat elintärkeitä oikeusvarmuuden takaamiseksi
kansalaisille. Sen jälkeen kun yksittäiset jäsenvaltiot ovat käyttäneet veto-oikeuttaan tällä
alalla, tiiviimmän yhteistyön menettely on nyt antanut ainakin 14 jäsenvaltiolle
mahdollisuuden määrätä tarvittavat kriteerit.

Mietintö: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska
maailmanlaajuinen rahoituskriisi, johon luottoluokituslaitokset olivat osasyyllisiä, on
osoittanut tarpeen ottaa käyttöön mekanismi luottoluokituslaitosten luokittelua ja valvontaa
varten. Tuen mietintöä sikäli kun siinä tuetaan rekisteröintiä ja valvontaa koskevan
järjestelmän perustamista EU:ssa luottoluokituslaitoksille, jotka antavat luokituksia EU:ssa
käytettäväksi, ja harkitaan ehtoja kolmansissa valtioissa toimivien laitosten luokitusten
käyttämiselle EU:ssa. EU:n valvontarakenteesta tehty sopimus, joka tulee voimaan
1. tammikuuta 2011, mahdollistaa kyseisten laitosten tehokkaan valvonnan. On elintärkeää,
että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) voi alusta alkaen käyttää valtaansa
valvoakseen tiiviisti EU:ssa toimivia luottoluokituslaitoksia sekä niitä kolmansien valtioiden
laitoksia, joiden luokitukset hyväksytään EU:ssa, täydessä yhteistyössä kansallisten
viranomaisten kanssa. Olen tyytyväinen myös siihen, että myös Yhdysvallat on päättänyt
tiukentaa alan valvontasääntöjä ottaen huomioon, että komissio harkitsee myös
kansainvälisen yhdenmukaistamisen edistämistä.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin päätöslauselman puolesta,
koska katson, että on perustettava mekanismi, jolla valvotaan luottoluokituslaitoksia.
Maailmanlaajuinen rahoituskriisi, jota luottoluokituslaitokset edistivät, on vaikuttanut
tähän aloitteeseen. Kannatan Euroopan komission ehdotusta, jonka mukaan Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) organisoi luottoluokituslaitosten akkreditoinnin
ja valvonnan. On kuitenkin erittäin tärkeää, että EAMV voi heti perustamisensa jälkeen
käyttää toimivaltaansa varmistaakseen vakaan valvonnan, joka koskee EU:ssa toimivia
luottoluokituslaitoksia ja myös niitä kolmansien valtioiden laitoksia, joiden luokitukset
hyväksytään EU:ssa.
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Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Periaatteessa luottoluokituslaitokset esittävät
riippumattomia mielipiteitä yhteisöjen, velkojen, rahoitusvelvoitteiden tai
rahoitusvälineiden luottokelpoisuudesta. Kyseiset laitosten mielipiteet voivat kuitenkin
joskus vaikuttaa merkittävästi niiden valtioiden talouteen, joiden rahoituksen
asianmukaisuutta ne arvioivat. Vuonna 2009 unioni antoi asetuksen (EY) N:o 1060/2009,
jolla pyritään sääntelemään laitosten toimintaa sijoittajien ja EU:n rahoitusmarkkinoiden
suojelemiseksi väärinkäytösten riskeiltä. Siinä annetaan ehdot luottoluokitusten antamiselle
sekä luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja valvontaa koskeville säännöille. Tällä välin
asiantuntijaryhmän antamassa raportissa pääteltiin, että valvonnan puitteita on parannettava
tulevien rahoituskriisien riskien ja vakavuuden vähentämiseksi. Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisesta (EAMV) annetulla asetuksella perustettiin Euroopan
valvontaviranomainen. Sen varmistamiseksi, että viranomainen toimii hyvin ja on
asianmukaisesti integroitu rahoitusalan sääntelyn yleisiin puitteisiin, asetusta
(EY) N:o 1060/2009 oli muutettava. Äänestin mietinnön puolesta, koska sillä parannetaan
luottoluokituslaitosten valvontaa.

Jean-Pierre Audy (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan kansanpuolueen
(kristillisdemokraatit) ryhmää edustavan kollegani ja ystäväni Jean-Paul Gauzès'n mietinnön
perusteella äänestin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen puolesta. Sillä
muutetaan vuoden 2009 asetusta luottoluokituslaitoksista ja annetaan uudelle Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) valtaa valvoa kyseisiä laitoksia. Kannatan
esittelijän tarjoamia parannuksia, erityisesti EAMV:lle siirrettävää uutta valtaa, jonka
komissio aikoi pitää itsellään erityisesti rangaistusten alalla. Mielestäni on tärkeää, että
EAMV voi delegoida osan tehtävistään kansallisille viranomaisille. Pahoittelen sitä, ettei
ole mainittu (vaikka asetuksen muuttaminen ei todennäköisesti ole oikea väline) asiaa,
joka koskee valtioiden arviointia ja erityisvalvontaa, jota pitäisi suorittaa valtioita
arvioitaessa. Ehdotan, että valtioita arvioimaan perustetaan Euroopan julkinen virasto,
mikä takaisi tarvittavan tekniset yksityiskohdat ja riippumattomuuden.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Maailmanlaajuinen talouskriisi osoitti
tarpeen perustaa mekanismi, jolla valvotaan luottoluokituslaitoksia. Luottoluokituslaitoksia
on valvottava yhdessä ja integroidusti koko EU:ssa. Hyväksyn tämän tärkeän asiakirjan.
Vuonna 2009 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista. Sillä
voitiin perustaa luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja valvontaa suorittava eurooppalainen
järjestelmä, joka antaa luokituksia käytettäväksi Euroopan unionissa. Siinä annetaan myös
ehdot kolmannen valtion laitosten luokitusten käytölle Euroopan unionissa. Luotettava
valvontajärjestelmä on tarpeellinen, ja kannatan siksi ehdotettuja tarkistuksia, joilla
vahvistetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista. Kyseinen viranomainen on
perustettava valvomaan luottoluokituslaitoksia, jotka toimivat EU:ssa, ja sen on hoidettava
tehtävänsä tehokkaasti.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska
talous- ja rahoituskriisi, joka on vaikuttanut koko maailmaan, on osoittanut tarpeen
perustaa mekanismi, jolla valvotaan luottoluokituslaitoksia. Sen takia Euroopan komissio
antoi ehdotuksen, jonka mukaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV)
organisoi luottoluokituslaitosten akkreditoinnin ja valvonnan. Merkittävää on se, että
viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa
rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta. Yhdyn Euroopan parlamentin kantaan, jonka
mukaan tarvitaan EU:n laajuista luottoluokituslaitosten tuotteiden yhteistä ja integroitua
valvontaa. Euroopan parlamentti ehdottaa myös, että keskitytään EAMV:n käyttöönottoon
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laitosten valvonnassa sekä sen uusien tehtävien ja uuden vallan määrittelyyn. On erittäin
tärkeää, että EAMV voi heti perustamisensa jälkeen käyttää toimivaltaansa varmistaakseen
vakaan valvonnan, joka koskee EU:ssa toimivia luottoluokituslaitoksia ja myös niitä
kolmansien valtioiden laitoksia, joiden luokitukset hyväksytään EU:ssa.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Äänestin tyhjää luottoluokituslaitoksia
koskevasta mietinnöstä. Kyseiset laitokset ajavat avoimesti kansainvälisten keinottelijoiden
etuja. Niillä on ollut kielteinen rooli kriisin alusta lähtien, ja ne jatkavat samassa roolissa
edelleen. Ne alentavat kohdennetusti ja mielivaltaisesti valtioiden luottoluokituksia EU:n
sisä- ja ulkopuolella ja saattavat kyseiset valtiot keinottelun ja lainaamisen noidankehään.
Spreadien kasvu lisää valtioiden taloudellisia ongelmia ja rikastuttaa markkinoita niiden
kustannuksella. Erityisesti euroalueella luottoluokituslaitosten roolilla ja käytännöillä on
kielteinen vaikutus myös euroon. EU:lla on suuri poliittinen vastuu, kun se on antanut
laitoksille luvan arvioida yrityksiä ja jäsenvaltioiden talouksia. Mielestäni on välittömästi
toteutettava tehokkaita toimia, joilla lopetetaan luottoluokituslaitosten keinottelu, ja on
muutettava perusteellisesti asetusta EY (EY) 1060/2009. Mietintö sisältää joitakin myönteisiä
asioita mutta valitettavasti heikkoja ehdotuksia, ja sillä otetaan vain arkoja askelia oikeaan
suuntaan.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tarve edetä muutosta kohti johtuu tarpeesta
mukauttaa asetusta (EY) N:o 1060/2009 uuteen eurooppalaiseen valvontarakenteeseen
ja uuden mekanismin käyttöönotosta luottoluokituslaitosten toimien keskittämistä varten.

Tätä tarkoitusta varten Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen – EAMV) annetaan omaa valtaa, joka koskee valvontaa,
tutkimusta ja seuraamusten soveltamista. Nyt meidän on varmistettava, että EAMV voi
harjoittaa valtaansa ja varmistaa, että toimivia luottoluokituslaitoksia valvotaan tarkasti
Euroopan unionissa sekä niissä kolmansissa valtioissa, joiden luokitukset hyväksytään
Euroopan unionissa.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Tämä mietintö on tekninen tarkistus
olemassa olevaan direktiiviin, ja sillä annetaan valtaa uudelle valvontaviranomaiselle
EAMV:lle tammikuusta 2011 alkaen. Meidän on muistettava, että luottoluokituslaitoksia
odotetaan parannettavan vielä perusteellisemmin keväällä 2011.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
luottoluokituslaitosten toimintaa valvotaan ja säännellään jo teoriassa EU:n tasolla. Onko
se kuitenkaan kyseenalaistanut kolmen yhdysvaltalaisen laitoksen hallitsevaa asemaa? Ne
tekevät kaikki tärkeät päätökset EU:n markkinoista, valtionvelasta ja siten koroista, joilla
EU:n jäsenvaltiot voivat lainata. Pelkäänpä ettei ole. Se ei estänyt Standard & Poor'sia
uhkaamasta äskettäin alentaa Belgian luokitusta, eikä Moody'sia uhkaamasta Espanjaa tai
Fichiä uhkaamasta Irlantia.

Mitään näistä laitoksista ei ole rangaistu, ei asiakkaiden toimesta eikä niiden mainetta ole
tahrattu sen takia, etteivät ne ole tehneet työtään kunnolla Enron- tai subprime-kriisin
aikana. Nyt ne väittävät, että niillä on poliittinen rooli: Belgian uhkaaminen on yritys
pakottaa muodostamaan hallitus; sillä ettei Ranskaa uhata yritetään keinotekoisesti estää
euroalueen hajoaminen. Totuus on se, että niillä on valtaa vain siksi, ettei markkinoita ole
säännelty, eikä teidän tekstinne, jonka puolesta kuitenkin äänestin, paranna asioita
paljoakaan.
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Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Asetus kattaa Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittaman luottoluokituslaitosten valvonnan ja
valvonnan, joka koskee luottoluokituslaitosten luokitusten käyttöä yksittäisten yhteisöjen
toimesta, mitä valvotaan kansallisella tasolla. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat edelleen
vastuussa valvonnasta, joka koskee luottoluokitusten käyttöä yksittäisten yhteisöjen
toimesta. Kansallisilla viranomaisilla ei kuitenkaan ole valtaa ryhtyä valvontatoimiin
luottoluokituslaitoksia vastaan, kun nämä rikkovat säännöksiä. Juuri siksi ehdotusta
tutkitaan siltä osin onko se suhteellisuusperiaatteen mukainen. Ehdotuksella luodaan
valvontajärjestelmä, mutta nykyisessä uusliberalistisessa ympäristössä ei ole säännöksiä
sen todellisesta, olennaisesta soveltamisesta; se on vain uusi psykologinen toimi, joka on
suunnattu lähinnä suurelle yleisölle.

Sitä ei ole suunniteltu korvaamaan aikaisempaa järjestelmää; sen tarkoituksena on ottaa
käyttöön uusi valvontajärjestelmä, jollaista ei vielä ole ollut edes tässä muodossa, minkä
takia luottoluokituslaitokset ovat edenneet täyttä höyryä. Siinä mielessä on ehkä parempi,
että on edes tällainen järjestelmä kuin ei järjestelmää lainkaan.

Jiří Havel (S&D),    kirjallinen. – (CS) Äänestin luottoluokituslaitosten keskitetyn valvonnan
käyttöönottamista koskevan mietinnön puolesta. Tuen täysin Jean-Paul Gauzès'n laatiman
asetusehdotusta koskevan mietinnön sisältöä. Asetuksessa annetaan malli Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamalle keskitetylle luottoluokituslaitosten
valvonnalle. Sitä tarvitaan erityisesti sen takia, että luottoluokituslaitosten palveluiden
liikkuvuus on huomattavaa ja niiden välitön vaikutus rahoitusmarkkinoihin on suuri.
Keskitetty valvonta voi johtaa avoimuuden lisääntymiseen luottoluokituslaitosten
maailmassa ja voi edistää entistä kovempaa kilpailua eri laitosten välillä. Sen takia äänestin
mietinnön puolesta. Olen kuitenkin huolestunut siitä, että ehdotettu kausi, jonka aikana
on toteutettava kaikki muutokset, jotka koskevat toimivallan ja velvollisuuksien siirtoa
jäsenvaltioiden valvontaelimiltä EAMV:lle, on liian lyhyt, ja katson että sitä pitäisi pidentää.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. − (LT) Hyväksyin tämän mietinnön, koska
maailmanlaajuinen rahoituskriisi osoitti sen, että on perustettava mekanismi
luottoluokituslaitosten valvontaa varten, sillä laitoksilla oli osuutensa kriisin synnyssä. Sen
takia vuonna 2009 annettiin asetus luottoluokituslaitoksista. Sillä voitiin perustaa
luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja valvontaa suorittava eurooppalainen järjestelmä,
joka antaa luokituksia käytettäväksi Euroopan unionissa. Asetuksessa annetaan myös
ehdot kolmannen valtion laitosten luokitusten käytölle Euroopan unionissa. Euroopan
valvontarakenteesta tehdyssä sopimuksessa, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2011,
määrätään, että EAMV käyttää omaa valvontavaltaansa erityisesti luottoluokituslaitoksiin.
Asetusta luottoluokituslaitoksista on siten muutettava, jotta Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen voi organisoida luottoluokituslaitosten akkreditoinnin
ja valvonnan. Viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi
antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta. Jäsenvaltiot perivät sakot.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjallinen. – (PL) Luottoluokituslaitosten
valvontamekanismi on tarpeellinen. Meidän on pantava merkille se, että
luottoluokituslaitokset olivat osasyyllisiä kriisiin. Vuonna 2011 me saamme komissiolta
ehdotuksen, joka koskee erilaisia täydentäviä toimia, jotka koskevat luokituksia, ja tällaisten
toimien toteuttaminen on mahdollista sen jälkeen kun tämä mietintö on hyväksytty. Edellä
mainitut näkökohdat saivat minut hyväksymään mietinnön, ja tein niin vakuuttuneena
siitä, että mietintö tulee voimaan nopeasti ja me näemme myönteisiä tuloksia.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Yksityisille luottoluokituslaitoksille
on annettu uusia oikeuksia asettaa normit sekä lupauksia vallan delegoinnista viranomaisilta.
Näiden riippuvuudella yksityisistä kumppaneista ei ole mitään rajaa. Ei myöskään niiden
mielivaltaisella luonteella. Viranomaiset ovat luovuttaneet. Se on häpeällistä.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) On siirryttävä kohti tätä muutosta, niin että asetus
(EY) N:o 1060/2009 voidaan mukauttaa uuteen eurooppalaiseen valvontarakenteeseen
ja niin että uusi mekanismi luottoluokituslaitosten toiminnan keskittämisestä voidaan
ottaa käyttöön. Siten Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen – EAMV) annetaan omaa valtaa, joka koskee valvontaa,
tutkimusta ja seuraamusten soveltamista. On tärkeää, että EAMV voi käyttää valtaansa ja
varmistaa luottoluokituslaitosten tiukan valvonnan Euroopan unionissa.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) En voinut tukea tätä mietintöä, koska, vaikka
kannatankin monia sen sisältämiä kohtia ja yleisiä ehdotuksia avoimuuden lisäämisestä
ja luottoluokituslaitosten ja muiden rahoituslaitosten tiedotuksen ja valvonnan
tehostamisesta, ehdotuksella tuetaan sijoittajia, jotka ovat ammattilaisia ja kaukana siitä
mitä on kuvattu reaalitaloudeksi, sillä ehdotus lisää oikeusvarmuutta heidän osaltaan. Siksi,
vaikka katsonkin tarpeelliseksi, kuten ehdotuksessa todetaan, tehdä kovasti työtä
avoimuuden lisäämiseksi ja rahoitusjärjestelmää koskevien selvien tietojen hyväksi, pidän
vielä tarpeellisempana rahoitusalan keinottelun lopettamista ja sellaista asetusta, jolla
rahoitusmarkkinat saadaan jäsenvaltioiden valvontaan. Mietinnöllä edistetään rahoitusalan
toimijoiden avoimuutta, tiedotusta ja valvontaa, mutta niin varovaisesti ja kapitalistisesta
näkökulmasta, jolla pyritään miellyttämään rahoitusalaa, että en ymmärrä enkä kannata
sitä.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Kyse on erittäin tärkeästä välineestä, jolla
tiedotetaan EU:n kansalaisille yritysten ja pankkien tilanteesta mutta myös verrataan eri
brändien ja tuotteiden kilpailukykyä. Äänestin mietinnön puolesta. Toivon myös, että
tulevaisuudessa asetusta täydennetään poliittisten puolueiden ja tiedotusvälineiden korkojen
valvonnalla, jotta vältetään yleisen mielipiteen manipulointi rahan takia.
Luottoluokituslaitokset eivät tee kovasti töitä saadakseen tietoja ja analysoidakseen niitä.
Ne ovat valmiita antamaan miellyttäviä tuloksia niille, jotka maksavat. Kaikki ne, jotka
manipuloivat yleistä mielipidettä ja siten pettävät yhteiskunnan, ansaitsevat ankaran
rangaistuksen.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Rahoituskriisi on osoittanut meille ennen kaikkea
sen, että luottoluokituslaitoksilla on vaarallinen monopoli ja että niiden arviot eivät ole
aina asianmukaisia ja ovat toisinaan erittäin riskialttiita. Siksi on tärkeää perustaa mekanismi
luottoluokituslaitosten valvontaa varten. Koska ne ovat osa erittäin monimutkaista
rahoitusmarkkinajärjestelmää, päätettiin ottaa käyttöön kaksinkertainen järjestelmä. Lisäksi
mietinnössä annetaan ehdot, joiden mukaan kolmannen valtion laitoksen antamia
luokituksia voidaan käyttää Euroopan unionissa.

On tietysti erittäin tärkeää, että valvontajärjestelmä sisältää seuraamuksia. Tulevaisuus
näyttää missä määrin niitä tosiasiassa sovelletaan. Se, että nyt on perustettu useita EU:n
valvontaelimiä, mikä lisää hallintoa ja kustannuksia, ei ole hyvä asia EU:n veronmaksajille.
Olen ottanut sen huomioon äänestäessäni.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin parlamentin
päätöslauselman puolesta, koska mielestäni:
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– vastuun luottoluokituslaitosten rekisteröinnistä ja jatkuvasta valvonnasta unionissa
pitäisi kuulua yksinomaan Euroopan valvontaviranomaiselle eli Euroopan
arvopaperimarkkinviranomaiselle (EAMV), jolla pitäisi olla yksinomainen toimivalta
allekirjoittaa tiedonvaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia toimivaltaisten kolmansien
valtioiden viranomaisten kanssa;

– valvontaviranomaisen (EAMV) pitäisi olla vastuussa luottoluokituslaitosten
rekisteröinnistä ja jatkuvasta valvonnasta, ja sillä pitäisi olla oikeus hakea pyynnöllä tai
päätöksellä kaikkia tietoja, joita se tarvitsee luottoluokituslaitoksilta, luottoluokituslaitosten
toimintaan osallistuvilta henkilöiltä, arvioinnin kohteena olevilta organisaatioilta ja niihin
liittyviltä kolmansilta osapuolilta, kolmansilta osapuolilta, jotka suorittavat alihankintana
tehtäviä luottoluokituslaitoksille, sekä henkilöiltä, joilla on tiivis tai olennainen yhteys
luottoluokituslaitoksiin tai niiden toimintaan;

– luottoluokituslaitoksen rekisteröinnin, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt,
pitäisi olla voimassa kaikkialla unionissa sen jälkeen, kun valvontavalta on siirretty
toimivaltaisilta viranomaisilta valvontaviranomaiselle (EAMV).

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. − (IT) Maailmanlaajuinen rahoituskriisi osoitti sen,
että on perustettava mekanismi luottoluokituslaitosten valvontaa varten, sillä laitoksilla
oli osuutensa kriisin synnyssä. Sen takia vuonna 2009 annettiin asetus (EY) N:o 1060/2009
luottoluokituslaitoksista.

Sillä voitiin perustaa luottoluokituslaitosten rekisteröintiä ja valvontaa suorittava
eurooppalainen järjestelmä, joka antaa luokituksia käytettäväksi Euroopan unionissa. Siinä
annetaan myös ehdot kolmannen valtion laitosten luokitusten käytölle Euroopan unionissa
soveltamalla luokitusten vastaavuutta ja hyväksyntää koskevaa kaksinkertaista järjestelmää.
Sen takia äänestin mietinnön puolesta ja tuen esittelijää Jean-Paul Gauzés'ta, joka kehottaa
keskittymään Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamiseen laitosten
valvonnan alalla sekä sen uusien tehtävien ja toimivallan määrittelyyn. On todella tärkeää,
että EAMV voi heti perustamisensa jälkeen käyttää toimivaltaansa varmistaakseen vakaan
valvonnan, joka koskee EU:ssa toimivia luottoluokituslaitoksia ja myös niitä kolmansien
valtioiden laitoksia, joiden luokitukset hyväksytään EU:ssa.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman
puolesta, koska yhdyn näkemykseen, jonka mukaan luottoluokituslaitoksen arvioiman
rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tarjoamien tietojen avoimuus voi tuottaa merkittävää
lisäarvoa markkinoiden toiminnalle ja sijoittajien suojelulle.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Maailmanlaajuinen rahoituskriisi
osoitti sen, että on perustettava mekanismi luottoluokituslaitosten valvontaa varten, sillä
laitoksilla oli osuutensa kriisin synnyssä. Sen takia vuonna 2009 annettiin asetus
(EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista. Sillä voitiin perustaa luottoluokituslaitosten
rekisteröintiä ja valvontaa suorittava eurooppalainen järjestelmä, joka antaa luokituksia
käytettäväksi Euroopan unionissa. Siinä annetaan myös ehdot kolmannen valtion laitosten
luokitusten käytölle Euroopan unionissa soveltamalla luokitusten vastaavuutta ja
hyväksyntää koskevaa kaksinkertaista järjestelmää. Asetuksen (EY) N:o 1060/2009
hyväksymistä edeltäneissä Euroopan parlamentin keskusteluissa esittelijä korosti, että
luottoluokituslaitoksia ja niiden tuotteita on valvottava yhteisesti ja integroidusti koko
Euroopan unionissa.
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Periaatteesta pidettiin kiinni, ja komissio laati lainsäädäntöehdotuksen sen pohjalta.
Euroopan valvontarakenteesta tehty sopimus, joka tulee voimaan 1. tammikuuta 2011,
mahdollistaa luottoluokituslaitosten tehokkaan valvonnan. Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta annetussa asetuksessa korostetaan, että
viranomainen harjoittaa itsenäistä valvontavaltaa nimenomaan luottoluokituslaitosten
suhteen.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL),    kirjallinen  .  – (EL) Asetus kattaa Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittaman luottoluokituslaitosten valvonnan ja
valvonnan, joka koskee luottoluokituslaitosten luokitusten käyttöä yksittäisten yhteisöjen
toimesta, mitä valvotaan kansallisella tasolla. Kansalliset valvontaviranomaiset ovat edelleen
vastuussa valvonnasta, joka koskee luottoluokitusten käyttöä yksittäisten yhteisöjen
toimesta. Kansallisilla viranomaisilla ei kuitenkaan ole valtaa ryhtyä valvontatoimiin
luottoluokituslaitoksia vastaan, kun nämä rikkovat säännöksiä. Juuri siksi ehdotusta
tutkitaan siltä osin onko se suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Ehdotuksella luodaan valvontajärjestelmä, jonka todellisesta, olennaisesta soveltamisesta
muuten kuin uutena psykologisena toimena ei nykyisessä uusliberalistisessa ympäristössä
kuitenkaan ole annettu säännöksiä; se on suunnattu lähinnä suurelle yleisölle. Sitä ei
kuitenkaan ole suunniteltu korvaamaan aikaisempaa järjestelmää; sen tarkoituksena on
ottaa käyttöön uusi valvontajärjestelmä, jollaista ei vielä ole ollut edes tässä muodossa,
minkä takia luottoluokituslaitokset ovat edenneet täyttä höyryä. Siinä mielessä on ehkä
parempi, että on edes tällainen järjestelmä kuin ei järjestelmää lainkaan.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin mielihyvin tämän mietinnön puolesta.
Rahoitusmarkkinoiden sääntelyprosessi alkaa hiljalleen muotoutua. Sijoittajien suojelua
on parannettu ja avoimuutta on lisätty. Asetukset ovat nyt entistä laajempia ja kattavampia,
ja siksi ne tarjoavat asianosaisille entistä parempaa suojelua.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. − (DE) Maailmanlaajuinen rahoituskriisi, jonka
syntyyn luottoluokituslaitokset ovat osaltaan vaikuttaneet, on tehnyt tarpeelliseksi
mekanismin perustamisen luottoluokituslaitosten valvontaa varten. Sen takia Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2011.

Samalla jatkuvan kriisin ja yhä uusien markkinamekanismeja koskevien havaintojen takia
viranomaisen tehtäviä ja valtaa on jatkuvasti mukautettava ja tarvittaessa laajennettava.
Siksi olen erittäin tyytyväinen yksityiskohtaisiin erittelyihin ja selvityksiin, jotka koskevat
EAMV:n valtaa suhteessa toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin. Siitä syystä äänestin
mietinnön puolesta.

Mietintö: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta,
koska se edistää EU:n lainsäädännön tarpeellista yksinkertaistamista. Katson, että voimassa
olevat kahdeksan metrologiadirektiiviä pikemminkin estävät kuin auttavat tällä alalla
tehtävää työtä. Olen kuitenkin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioille olisi
annettava enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen oikeudelliseen
epävarmuuteen, jonka vuoksi sääntöjä on yhdenmukaistettava EU:ssa. Tästä syystä asia
on mielestäni ratkaistava siten, että direktiivit kumotaan, mutta annetaan myös riittävästi
aikaa analysoida mahdollisia seurauksia alan peruslainsäädäntövälineen perusteellisemman
tarkistamisen yhteydessä.
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Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Metrologia on tiede, joka tutkii mittaamista.
Eurooppalaiset ovat ikimuistoisista ajoista lähtien laatineet vähitellen mittajärjestelmiä
kaikille aloille (esimerkiksi pituus, määrä ja alkoholometria). Esimerkiksi metrijärjestelmän
käyttöönotto paransi eri taloudellisten toimijoiden yhteistyötä Euroopassa ja myöhemmin
koko maailmassa. Monilla aloilla on kuitenkin edelleen käytössä paljon erilaisia mittoja ja
mittausjärjestelmiä. Koska nämä eurooppalaisten välisen yhteistyön esteet halutaan poistaa,
Euroopan unioni on toteuttanut jo kauan toimia mittausjärjestelmien
yhdenmukaistamiseksi. Direktiivi 2004/22 oli tärkeä askel tähän suuntaan.
Valmistautuessamme tarkistamaan tämän alan lainsäädäntöä huomaamme, että jotkin
välineet näyttävät olevan vanhentuneita ja että ne on poistettava, jotta lainsäädännön
ymmärrettävyys parantuu. Kannatin tätä asiakirjaa, koska siinä mukautetaan metrologiaa
koskevaa lainsäädäntöä, mikä on myönteistä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen samaa mieltä siitä, että yhteisön säännöstöä
on yksinkertaistettava ja että nykyaikaan soveltumattomat direktiivit on uudistettava ja
saatettava ajan tasalle. Kyseessä olevat direktiivit ovat vanhentuneita eivätkä edistä sääntelyn
parantamista. Komissio katsoo, ettei metrologiaa koskevaa lainsäädäntöä tarvitse
yhdenmukaistaa, koska sen mielestä jäsenvaltiot tekevät riittävästi yhteistyötä ja koska se
on tyytyväinen nykytilanteeseen, jossa kansainvälisiin parametreihin perustuvat eri
jäsenvaltioiden säännöt tunnustetaan vastavuoroisesti. On kuitenkin otettava huomioon,
että tätä asiaa koskevassa sääntelyssä oleva aukko olisi haitallinen ja että oikeudellista
epävarmuutta ei saa lisätä.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Nyt käsiteltävänä olevassa mietinnössä
tarkastellaan mahdollisuutta kumota kahdeksan metrologiadirektiiviä, jotka koskevat
kuutta eri alaa, jotta Euroopan unionin tämän alan lainsäädäntöä voitaisiin yksinkertaistaa.
Nämä alat ovat kylmävesimittarit, muu kuin puhdas vesi (direktiivi 75/33/ETY),
alkoholimittarit ja alkoholipitoisuustaulukot (direktiivit 76/765/ETY ja 76/766/ETY),
kauppa- ja täsmäpunnukset (direktiivit 71/317/ETY ja 74/148/ETY), moottoriajoneuvojen
rengaspainemittarit (direktiivi 86/217/ETY), viljan hehtolitrapaino (direktiivi 71/347/ETY)
sekä laivatankkien kalibrointi (direktiivi 71/349/ETY).

Näille kahdeksalle direktiiville harkittavat eri vaihtoehdot ovat kumoaminen kokonaan,
kumoaminen tietyin ehdoin ja tilanteen säilyttäminen ennallaan, ja komissio totesi, ettei
mitään vaihtoehdoista voida pitää muita parempana. Sääntelyn parantamiseen liittyvistä
syistä komissio kuitenkin kannattaa kaikkien direktiivien kumoamista kokonaan, toisin
sanoen mittauslaitteiden uudelleensääntelyä.

Lainsäädännön toimivuutta ajatellen kannatan tätä komission ehdottamaa ratkaisua, mutta
jäsenvaltioille on mielestäni jätettävä riittävästi aikaa analysoida mahdollisia seurauksia
alan peruslainsäädäntövälineen, mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY, laajemman
tarkistamisen yhteydessä.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Yksinkertainen ja ajantasainen yhteisön säännöstö
on yksi EU:n tavoitteista. Täysin vanhentuneita säännöksiä ei ole järkevää pitää voimassa.
Metrologia-alan yhdenmukaistamista ei pidetä tarpeellisena, koska voimassa olevassa
lainsäädännössä tunnustetaan vastavuoroisesti kansainvälisiin parametreihin perustuvat
eri jäsenvaltioiden säännöt. On kuitenkin tärkeää, ettei tämän alan sääntelyyn luoda aukkoa,
jotta vältytään oikeudelliselta epävarmuudelta.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Kannatin mietintöä ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kahdeksan metrologiaa koskevan direktiivin
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kumoamisesta, koska tuen esittelijän tavoin sääntelyn parantamista koskevaa yleistä
tavoitetta. Kannatan myös näkemystä, jonka mukaan "jäsenvaltioille olisi annettava
enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen oikeudelliseen epävarmuuteen".
Katson, että nämä mittauslaitteita koskevat direktiivit on kumottava ja että niitä on
yksinkertaistettava tarkistamalla metrologian oikeusperustaa eli mittauslaitteita koskevaa
direktiiviä. Suhtaudun yleensäkin myönteisesti EU:n lainsäädännön yksinkertaistamiseen,
koska sen ansiosta lainsäädäntö on aiempaa helpommin kansalaisten saatavilla ja tällä
alalla työskentelyä voidaan tehostaa.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Metrologian alalla sovelletaan nykyään kahdeksaa
EU:n direktiiviä, jotka koskevat kuutta eri alaa. Säätelyn parantamiseen liittyvistä syistä
komissio ehdottaa direktiivien kumoamista. Komission mielestä yhdenmukaistaminen ei
ole välttämätöntä, sillä nykyinen tilanne, jossa kansainvälisiin standardeihin perustuvat
kansalliset säännöt tunnustetaan vastavuoroisesti, toimii tyydyttävästi. Esittelijä kuitenkin
katsoo, että jäsenvaltioille olisi annettava enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien
kumoaminen oikeudelliseen epävarmuuteen. Äänestin mietinnön puolesta, koska esittelijä
ottaa huomioon oikeudelliseen epävarmuuteen liittyvät ongelmat.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) EU:n direktiivien kumoaminen tarkoittaa lähinnä
sitä, että Euroopan unionin järjestelmään jää oikeudellinen tyhjiö, mutta
metrologiadirektiivien kaltaisen järjestelmän uudistaminen epäilemättä laajentaa ja
ajantasaistaa yhteistä järjestelmää. Äänestin siksi kahdeksan neuvoston metrologiadirektiivin
kumoamista koskevan mietinnön puolesta. Neuvoston ja komission noudattama periaate
on kuitenkin herkässä tasapainossa, koska kunkin jäsenvaltion on luotettava kansallisten
standardien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja vältettävä ongelmien aiheuttamista alan
yrityksille, jotka ovat metrologiasääntöjen varassa siihen saakka, kunnes
mittauslaitedirektiiviä tarkistetaan, missä yhteydessä asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä
on tarkoitus yhdenmukaistaa.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tuen esittelijän kantaa, sillä hän
kannattaa metrologiaa koskevan sääntelyn parantamista.

Komissio kannatti kaikkien kahdeksan metrologiadirektiivin kumoamista kokonaan, mutta
esittelijän kanta on tasapainoisempi, sillä siinä annetaan jäsenvaltioille enemmän aikaa
tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen oikeudelliseen epävarmuuteen, jonka vuoksi
metrologiaa koskevia sääntöjä on yhdenmukaistettava EU:ssa. Näin ollen otetaan käyttöön
siirtymäkausi, jotta voidaan analysoida direktiivien kumoamisen mahdollisia seurauksia
ja tarvetta tarkistaa alan perusdirektiiviä (direktiivi 2004/22/EY).

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. − (IT) Yhdyn esittelijä Weisgerberin näkemykseen,
sillä hän kannattaa sääntelyn parantamista koskevaa yleistä tavoitetta. Tämän ehdotuksen
yhteydessä ei ole kuitenkaan täysin selvää, mikä on paras vaihtoehto. Komissio toteaa
vaikutustenarvioinnissaan, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtoja näille kahdeksalle
metrologiadirektiiville (kumoaminen kokonaan, kumoaminen tietyin ehdoin, tilanteen
säilyttäminen ennallaan), että mitään vaihtoehdoista ei voida pitää muita parempana.

Tästä huolimatta komissio katsoo, että paremman sääntelyn nimissä on parempi kumota
kaikki direktiivit kokonaisuudessaan (ja laskea kansallisen sääntelyn vastavuoroisen
tunnustamisen varaan) kuin yhdenmukaistaa, eli on parempi toteuttaa uudelleensääntely
yleisen mittauslaitedirektiivin puitteissa. Toistan, että olen esittelijän kanssa samaa mieltä
siitä, että jäsenvaltioille olisi annettava enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien
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kumoaminen oikeudelliseen epävarmuuteen, jonka vuoksi sääntöjä on yhdenmukaistettava
EU:ssa.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Kaikkien kahdeksan direktiivin kumoaminen
luultavasti lisää hallinnollista taakkaa, sillä jäsenvaltiot saattavat päättää ottaa käyttöön
kansallisia säännöksiä, joita sovelletaan kumottavien direktiivien kattamiin mittauslaitteisiin.
Mikään kumottavista tai säilytettävistä direktiiveistä ei paranna kuluttajansuojan yleistä
tasoa. Se voitaisiin tehdä ainoastaan muuttamalla direktiivejä. Jäsenvaltioille olisi nähdäkseni
annettava enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen oikeudelliseen
epävarmuuteen, jonka vuoksi EU:ssa sovellettavia sääntöjä voisi olla tarpeen
yhdenmukaistaa. Kannatan myös esittelijän ehdotusta siitä, että prosessi saatetaan
päätökseen 1. toukokuuta 2014 mennessä. Äänestin näin ollen mietinnön puolesta, koska
siinä kannatetaan ratkaisua, jossa direktiivit kumotaan mutta annetaan riittävästi aikaa
analysoida mahdollisia seurauksia alan peruslainsäädäntövälineen,
mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY, laajan tarkistamisen yhteydessä.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Hyväksyn metrologia-alan sääntelyn parantamista
koskevan yleisen tavoitteen. Asiaa kannattaisi mielestäni kuitenkin vielä pohtia, koska
nopealla standardoinnilla voi olla enemmän hajaannusta ja oikeudellista epävarmuutta
aiheuttavia vaikutuksia kuin etuja.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Tällä äänestyksellä Euroopan
parlamentti osoittaa kannattavansa sääntelyn parantamista koskevaa yleistä tavoitetta.
Tämän ehdotuksen yhteydessä ei ole kuitenkaan täysin selvää, mikä on paras vaihtoehto.
Komissio toteaa vaikutustenarvioinnissaan, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtoja näille
kahdeksalle metrologiadirektiiville (kumoaminen kokonaan, kumoaminen tietyin ehdoin,
tilanteen säilyttäminen ennallaan), että mitään vaihtoehdoista ei voida pitää muita
parempana. Tästä huolimatta komissio katsoo, että paremman sääntelyn nimissä on
parempi kumota kaikki direktiivit kokonaisuudessaan (ja laskea kansallisen sääntelyn
vastavuoroisen tunnustamisen varaan) kuin yhdenmukaistaa, eli on parempi toteuttaa
uudelleensääntely yleisen mittauslaitedirektiivin puitteissa. Euroopan parlamentti katsoo,
että jäsenvaltioille olisi annettava enemmän aikaa tutkia, johtaako direktiivien kumoaminen
oikeudelliseen epävarmuuteen, jonka vuoksi sääntöjä on tarpeen yhdenmukaistaa EU:ssa.

Kannatin siksi ratkaisua, jossa direktiivit kumotaan ja jossa myös annetaan riittävästi aikaa
analysoida mahdollisia seurauksia alan peruslainsäädäntövälineen,
mittauslaitedirektiivin 2004/22/EY, laajemman tarkistamisen yhteydessä.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin mietinnön puolesta, koska se edistää
huomattavasti byrokratian vähentämistä, jota vaaditaan jatkuvasti, ja mahdollistaa yli
20 vanhentuneen tai tarpeettoman direktiivin kumoamisen. Tämä on oikea keino
yksinkertaistaa ja keventää Euroopan unionia.

Mietintö: Zita Gurmai, Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Hyväksyin tämän tärkeän
päätöslauselman, koska olen vakuuttunut siitä, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta
tulee tehokas keino vaikuttaa asialistaan ja että se lisää rajatylittävää keskustelua EU:ssa.
Kansalaisaloite antaa EU:n kansalaisille oikeuden tehdä säädösehdotuksen. Jotta aloite voi
olla tehokas, eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien on perustettava
kansalaistoimikunta, joka koostuu eri jäsenvaltioista tulevista henkilöistä. Näin varmistetaan,
että esiin tulevat asiat ovat aidosti eurooppalaisia, ja lisähyötynä on se, että allekirjoitusten
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kerääminen tehdään alusta alkaen helpommaksi. Kansalaisaloite menestyy nähdäkseni
vain, jos sitä koskeva asetus on kansalaisystävällinen, ei luo järjestäjille raskaita velvoitteita
eikä turhauta heitä. Lisäksi on erittäin tärkeää, että prosessissa noudatetaan EU:n
tietosuojavaatimuksia ja että se on alusta loppuun asti täysin avoin. Eurooppalainen
kansalaisaloite on uusi, koko maanosan kattava osallistuvan demokratian väline, minkä
vuoksi on kiinnitettävä runsaasti huomiota viestintä- ja tiedotuskampanjoihin, joiden
tarkoituksena on lisätä tietoisuutta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Euroopan parlamentin ja
neuvoston sopuratkaisu niin kutsutusta kansalaisaloitteesta annettavasta asetuksesta, jonka
yhteydessä on käyty naurettavaa, voitonriemuista keskustelua EU:n demokraattisten
toimielinten vahvistamisesta, on pelkkä loukkaava yritys manipuloida ja narrata ihmisiä.
Harhaanjohtavasti nimetty kansalaisaloite ei ole ainoastaan hyödytön, vaan se voi
osoittautua myös vaaralliseksi ihmisille. Lukuun ottamatta sovittuja menettelyä koskevia
vaatimuksia siitä, että on kerättävä miljoona allekirjoitusta, jotta komissiota voidaan
kehottaa tekemään lainsäädäntöaloite, käytännössä mikään ei muutu: komissiolla ei ole
mitään velvoitetta tehdä lainsäädäntöaloitetta, eikä kansalaisaloitteen sisältö sido sitä.

Tällainen "kansalaisaloite", jota pääoman mekanismit ja porvarillinen poliittinen järjestelmä
ohjaavat ja manipuloivat, antaa päinvastoin EU:n elimille mahdollisuuden ehdottaa täysin
ruohonjuuritason vastaisia ja taantumuksellisia EU:n toimia sekä monopoleja näennäisesti
"kansan pyynnöstä". Tällaisella "aloitteella" kerätään lisäksi allekirjoituksia, muistioita ja
pyyntöjä, joissa vastustetaan järjestäytynyttä ruohonjuuritason ja työväenluokan liikettä,
joukkomielenosoituksia, taisteluja ja erilaisia vastarinnan muotoja. Erilaiset
"kansalaisaloitteet" eivät voi kätkeä EU:n taantumuksellisuutta eivätkä estää luokkataistelun
ja ruohonjuuritason vastarinnan laajentumista.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Lissabonin sopimuksessa luvattua
kansalaisaloitetta ollaan nyt vihdoin toteuttamassa. Tämä uusi keino osallistua Euroopan
unionin politiikan muotoiluun antaa EU:n kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan
komission puoleen ja pyytää sitä tekemään ehdotus heitä kiinnostavista asioista, jos ne
kuuluvat EU:n toimivaltaan. Tämän EU:n kansalaisten uuden oikeuden toteutuminen
edellytti vain menettelysääntöjen vahvistamista. Se on nyt tehty, ja äänestin ehdotuksen
puolesta. Vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta tulevista henkilöistä koostuva
"kansalaistoimikunta" voi rekisteröidä aloitteen komissiossa. Tämän jälkeen voidaan alkaa
kerätä allekirjoituksia paperilla tai sähköisesti. Vaaditut miljoona allekirjoitusta on tultava
ainakin yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioista, ja ne on kerättävä 12 kuukauden kuluessa.
Jäsenvaltiot tarkastavat tuenilmaukset. Kaikkien allekirjoittajien on oltava Euroopan unionin
kansalaisia, jotka ovat riittävän vanhoja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.
Lopuksi totean, että komissio tekee perussopimusten valvojana lopullisen päätöksen siitä,
aloitetaanko ehdotettu lainsäädäntömenettely.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatan Euroopan parlamentin päätöstä
oikeudesta tehdä säädösehdotus eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa. Kansalaisaloitteen
katsotaan luovan suoran yhteyden kansalaisten ja toimielinten välille, kaventavan näin
kansalaisten ja toimielinten välistä kuilua sekä antavan varmuuden siitä, että EU:n
toimielimet puuttuvat kansalaisille tärkeisiin konkreettisiin ongelmiin. EU:n kansalaiset
voivat sen avulla vedota suoraan komissioon, jotta se tekisi lainsäädäntöehdotuksen.
Komissio nimenomaan päättää menestyksellisten kansalaisaloitteiden jatkotoimista.
Euroopan parlamentti voi omalta osaltaan edistää näiden tavoitteiden saavuttamista
järjestämällä julkisia kuulemisia tai antamalla päätöslauselmia. Koska kyseessä on uusi
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aloite, komission olisi hyödyllistä esittää kolmen vuoden välein kertomus asetuksen
täytäntöönpanosta ja ehdottaa tarvittaessa sen tarkistamista. Jotta voidaan varmistaa
aloitteen tehokas soveltaminen, on vältettävä monimutkaisia hallintomenettelyjä. Lisäksi
on tärkeää varmistaa, että prosessissa noudatetaan EU:n tietosuojavaatimuksia.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Sen jälkeen, kun eurooppalaista
kansalaisaloitetta koskevista säännöistä oli tehty sopuratkaisu, mietintö hyväksyttiin erittäin
suurella enemmistöllä: 628 äänesti puolesta, ainoastaan 15 vastaan ja 24 tyhjää. Olen
iloinen tästä äänestystuloksesta, jonka ansiosta EU:n kansalaiset saavat vuodesta 2012
alkaen äänensä paremmin kuuluviin. Kansalaisaloitteen käsite on yksinkertainen: se on
eräänlainen EU:n laajuinen vetoomus. Vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta tulevista
henkilöistä koostuvalla kansalaistoimikunnalla on vuosi aikaa kerätä miljoona allekirjoitusta
yleisesti kiinnostavasta aiheesta, johon komission on kiinnitettävä huomiota. Tämän
jälkeen komission on kolmen kuukauden kuluessa päätettävä, pitääkö se kyseistä aihetta
koskevaa säädösehdotusta asianmukaisena, ja esitettävä perustelut päätökselleen.
Vastustamme ehkä joitakin jäsenvaltioiden asettamia ehtoja, kuten vaatimusta, jonka
mukaan vetoomuksen allekirjoittajan on oltava Euroopan unionin kansalainen eikä
pelkästään asukas, tai valtioiden mahdollisuutta pyytää allekirjoituksen tarkastamisen
yhteydessä tietoja allekirjoittajan henkilötodistuksesta. Kansalaisaloite on kuitenkin hieno
ehdotus, ja se edistää osallistavaa demokratiaa, joka meidän on nyt toteutettava käytännössä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska
Lissabonin sopimuksessa käyttöön otettu eurooppalainen kansalaisaloite lähentää valtavasti
Euroopan unionin ja sen kansalaisten suhteita. Tämä uusi aloite antaa kansalaisille samat
poliittiset aloiteoikeudet kuin neuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on. Se antaa
kansalaisille myös mahdollisuuden tulla kuulluksi tarjoamalla keinon saattaa heitä
kiinnostavia asioita unionin toimielinten käsiteltäviksi. Tällainen vuorovaikutus hyödyttää
molempia osapuolia. Ottamalla käyttöön tämä aloite varmistetaan, että EU:n toimielimet
puuttuvat kansalaisille tärkeisiin konkreettisiin ongelmiin. Lisäksi Euroopan parlamentti
voi omalta osaltaan edistää näiden tavoitteiden saavuttamista tukemalla haluamiaan
kansalaisaloitteita kaikin vallassaan olevin keinoin, etenkin järjestämällä julkisia kuulemisia
tai hyväksymällä päätöslauselmia.

Euroopan unionin on kuitenkin varmistettava, että prosessissa noudatetaan EU:n
tietosuojavaatimuksia ja että se on alusta loppuun asti täysin avoin. Voimme voittaa
kansalaisten luottamuksen ja saada heidät kiinnostumaan Euroopan unionin työskentelystä
ainoastaan takaamalla turvallisen ympäristön, jossa kansalaiset voivat tehdä ehdotuksia.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Kansalaisaloite, jonka ansiosta
miljoonalla eurooppalaisella on oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita, tuo Euroopan unioniin
osallistavan demokratian käsitteen, josta itse asiassa määrätään Lissabonin sopimuksessa.
EU on ottamassa nyt uuden, tärkeän askeleen, ja parlamentti saa siksi edustamiltaan
kansalaisilta palautetta siitä, tekeekö se hyvää työtä vai ei. Minusta on myönteistä, että
parlamentti on pyrkinyt tekemään lainsäädäntöaloitemenettelystä mahdollisimman
yksinkertaisen ja helppokäyttöisen EU:n kansalaisille, koska hehän sitä tosiasiassa käyttävät.
Emme olisi tarvinneet monimutkaista menettelyä, joka olisi vain saanut EU:n kansalaiset
turhautuneiksi.

Parlamentin keskeiset vaatimukset on hyväksytty. Sellainen oli esimerkiksi
hyväksyttävyyden tarkistaminen heti alussa eikä vasta sitten, kun ensimmäiset
300 000 allekirjoitusta on kerätty. Pidän parlamentin ja EU:n kansalaisten voittona sitä,
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jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, josta allekirjoituksia on kerättävä, on neljäsosa eikä
kolmasosa, kuten alun perin ehdotettiin. Toivon, että EU:n kansalaiset tekevät
mahdollisimman paljon aloitteita, kun parlamentin päätös tulee voimaan vuonna 2012.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Äänestin kansalaisaloitetta koskevan
mietinnön puolesta, vaikka tiedän varsin hyvin, että se on vain mahdollisuus ilmaista EU:n
kansalaisten tahto mutta ei voimakas keino osallistua politiikkaan tai muuttaa sen suuntaa.
Komissio yritti aivan loppuun asti rajoittaa tätä kansalaisoikeutta, minkä vuoksi lopullinen
teksti ei vastaa todellisia tavoitteita. Siinä esimerkiksi säädetään tietyistä monimutkaisista
menettelyistä tämä oikeuden käytössä. Euroopan yhtyneen vasemmiston
konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ehdottamat tärkeät tarkistukset
valitettavasti hylättiin, minkä vuoksi aloitteita eivät voi allekirjoittaa EU:ssa asuvat henkilöt,
jotka eivät ole jonkin jäsenvaltion kansalaisia. Näin estetään asukkaiden tasavertaiset
osallistumismahdollisuudet kansalaisuudesta riippumatta, eikä ole mitään takeita siitä,
että allekirjoitukset täsmäävät allekirjoittajien henkilökohtaisen tunnistenumeron kanssa.

Tästä huolimatta lopullinen teksti on huomattavasti parempi kuin alun perin ehdotettu
teksti, koska siinä asetetaan vähimmäisedellytykseksi neljäsosa jäsenvaltioista, ehdotetaan,
että aloitteet rekisteröidään viipymättä, sekä velvoitetaan komissio järjestämään julkinen
kuuleminen jokaisen menestyksellisen aloitteen yhteydessä ja varmistamaan täysi avoimuus
jokaisen aloitteen rahoituksessa.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen aina pitänyt tätä aloitetta yhtenä Lissabonin
sopimuksen tärkeimmistä innovaatioista. Sen, että miljoona kansalaista merkittävästä
määrästä jäsenvaltioita voi tehdä lainsäädäntöaloitteen, pitäisi auttaa vahvistamaan EU:n
tasolla järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa EU:n kansalaisuuden avulla. Olen korostanut
tämän toimenpiteen laajuutta, koska Euroopan parlamentin jäsenillä ei ole oikeutta tehdä
lainsäädäntöaloitteita. Toivon, ettei lainsäädäntöaloitteen tekeminen osoittaudu käytännössä
kohtuuttoman byrokraattiseksi, mikä saisi luopumaan tämän uuden välineen käytöstä.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    kirjallinen.  −  (EN) Annan täyden tukeni eurooppalaiselle
kansalaisaloitteelle, mutta äänestin lopullista lainsäädäntöpäätöslauselmaa vastaan, koska
olen pettynyt siihen, miten vähän tällä lupaavalla välineellä lopulta saavutettiin. En hyväksy
etenkään säännöstä, jossa edellytetään, että allekirjoittajien on useimmissa jäsenvaltioissa
ilmoitettava henkilökohtainen tunnistenumeronsa. Vastustan myös sitä, että
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen voivat osallistua ainoastaan EU:n kansalaiset.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Lissabonin sopimuksessa määrättyä
kansalaisaloitetta koskevien perussääntöjen hyväksyminen on taas yksi askel kohti suoraa
demokratiaa Euroopassa. Komission on vastedes harkittava uuden EU:n säädöksen
laatimista, jos tällaisen vaatimuksen esittää vähintään miljoona kansalaista, jotka tulevat
vähintään yhdestä neljäsosasta jäsenvaltioista. Tämä uusi väline antaa näin ollen EU:n
kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa tosiasiallisesti lainsäädäntöprosessiin tuomalla
esiin heidän tahtoonsa perustuvan vaatimuksen tai huolenaiheen EU:n tasolla. Tämä on
voitto liikkeellemme, joka on aina vaatinut Euroopan unionin tuomista lähemmäs
kansalaisia rakentamalla konkreettisemman, avoimemman ja helpommin lähestyttävän
Euroopan unionin.

Christine De Veyrac (PPE),    kirjallinen. – (FR) Olen iloinen siitä, että kannatin jäsenten
ylivoimaisen enemmistön tavoin kansalaisaloitetta koskevaa mietintöä, jossa kansalaisille
annetaan ennennäkemättömän laajat mahdollisuudet osallistua EU:n lainsäädäntöprosessiin.
Antamalla miljoonalle kansalaiselle poliittisen aloiteoikeuden parlamentti näyttää todellakin
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hienoa esimerkkiä osallistavasta demokratiasta. Euroopan unionin on nyt edettävä
nimenomaan tähän suuntaan: sen on tultava yhä lähemmäs kansalaisiaan.

Martin Ehrenhauser (NI),    kirjallinen. − (DE) Alkuperäiseen ehdotukseen on tehty joitakin
pieniä parannuksia. Äänestin siksi mietinnön puolesta. Haluan kuitenkin todeta, ettei tämä
tehoton kansalaisaloite poista EU:ssa olevaa huomattavaa demokratiavajetta ja kaikkien
suoran demokratian muotojen puutetta. Seuraavaksi on siksi otettava käyttöön pakolliset
kansanäänestykset menestyksellisten aloitteiden yhteydessä. On erittäin myönteistä, että
komission ja parlamentin on kuultava vetoomusten esittäjiä julkisesti. Jäsenvaltioiden on
nyt pantava kansalaisaloite pikaisesti täytäntöön. Ne eivät saa tuhlata aikaa eivätkä soveltaa
liian byrokraattisia menettelyjä.

Tuenilmauksia tarkastaessaan paikallisviranomaisten ei ole tarpeen tarkastaa
henkilötodistusta, kuten kansallisissa kansalaisaloitteissa. Kansallisten vaaliviranomaisten
tarkastusten olisi perustuttava satunnaisotantaan, kuten Euroopan parlamentti ehdottaa.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Kannatin mietintöä ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta, joka on Lissabonin sopimuksen
merkityksellisimpiä määräyksiä ja jonka ansiosta miljoona kansalaista voi pyytää komissiota
tekemään tiettyjä säädösehdotuksia. Euroopan parlamentin hyväksymien ehdotusten
ansiosta pitäisi voida selkeyttää ja yksinkertaistaa kansalaisaloitetta koskevia sääntöjä sekä
helpottaa niiden soveltamista.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tänään hyväksytty kansalaisaloite on edistysaskel
pyrittäessä luomaan Euroopan unioni, jonka ihmiset ovat tehneet ihmisiä varten. Se lisää
Euroopan demokraattista luonnetta ja avoimuutta ja kannustaa Euroopan unionia
lähestymään kansalaisiaan sekä aktiivista, kiinnostunutta ja osallistavaa
kansalaisyhteiskuntaa. Tästä lähtien EU:n kansalaiset voivat pyytää Euroopan komissiota
tekemään tiettyä asiaa koskevan säädösehdotuksen, jos pyynnön on allekirjoittanut
vähimmäismäärä henkilöitä, jotka tulevat vähintään viidesosasta jäsenvaltioista.

Olen kuitenkin hieman hämmästynyt siitä, ettei järjestäjän käsitteeseen (2 artiklan
3 alakohta) sisällytetty yhteisöjä ja järjestöjä, erityisesti kansalaisjärjestöjä, poliittisia
puolueita ja edustuksellisen demokratian perustajaorganisaatioita, sekä siitä, että järjestäjien
ryhmästä käytetään nimitystä "kansalaistoimikunta".

Ihmettelen myös pyrkimystä asettaa allekirjoittajien vähimmäisiäksi 16 vuotta, kun
useimmissa jäsenvaltioissa aktiivinen ja passiivinen äänioikeus saavutetaan 18-vuotiaana.
Tämän olisi oltava mittapuuna, kuten komissio ehdottaa ehdotuksen johdanto-osan
7 kappaleessa ja 3 artiklan 2 kohdassa.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen iloinen siitä, että Lissabonin
sopimuksessa käyttöön otettua eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva mietintö
hyväksyttiin. Sen tavoitteena on antaa kansalaisille samat poliittiset aloiteoikeudet kuin
neuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on.

Aloitteeseen on 12 kuukauden kuluessa kerättävä miljoona allekirjoitusta, joiden on tultava
vähintään neljäsosasta jäsenvaltioista eli nykyään seitsemästä jäsenvaltiosta. Allekirjoittajien
vähimmäismäärä valtiota kohden vaihtelee Saksassa vaadittavien 74 250 henkilön ja
Maltassa vaadittavien 3 750 henkilön välillä. Portugalissa aloitteen allekirjoittajien
vähimmäismäärä on 16 500.
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Jäsenvaltiot tarkastavat tuenilmausten oikeellisuuden. Portugalissa on ilmoitettava
henkilötodistuksen, passin tai kansalaiskortin numero. Allekirjoittajien on oltava EU:n
kansalaisia ja riittävän vanhoja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa (Portugalissa
18 vuotta).

Tämän jälkeen komissio analysoi aloitetta ja päättää kolmen kuukauden kuluessa, tekeekö
se asiasta EU:n säädösehdotuksen. Yhteisön toimeenpanovallan käyttäjän on tämän jälkeen
esitettävä "toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja tarvittaessa perustelut näille toimille
tai niiden toteuttamatta jättämiselle". Nämä perustelut julkistetaan.

Carlo Fidanza (PPE),    kirjallinen. − (IT) Kannatan Lamassouren ja Gurmain mietintöä
kansalaisaloitteesta. Tällä äänestyksellä hyväksyttiin ja autetaan laatimaan Lissabonin
sopimuksessa määrätyn eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttöä koskevat perussäännöt.

Kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta tulevista henkilöistä,
voi rekisteröidä aloitteen ja alkaa kerätä vaadittuja miljoonaa allekirjoitusta paperilla tai
sähköisesti, kun komissio on tarkistanut hyväksyttävyyden. Tällä esimerkillä osallistavasta
demokratiasta on valtavat mahdollisuudet, koska siinä otetaan kansalaiset henkilökohtaisesti
mukaan ja annetaan heille tilaisuus osallistua jossain määrin työhömme.

Kahden yhteisesittelijän yhteistyö osoitti, että myös ideologiset erot voidaan voittaa, kun
työskennellään tehokkaasti ja kansalaisten etujen mukaisesti. Mietinnön taustalla oleva
kanta on tyypillinen Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmälle, joka
on aina ennakoiva sekä valmis vuoropuheluun ja yhteistyöhön mutta pitää samalla kiinni
vankoista ja vakaista arvoista.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tämä on selvästikin demagoginen aloite,
Euroopan unionin propagandaa, jolla vain yritetään peittää meneillään oleva demokratian
köyhtyminen ja saada meidät unohtamaan, että nimenomaan EU:n vastuuhenkilöt estivät
kansanäänestyksen sisällyttämisen Lissabonin sopimukseen, mikä ennakoi niin kutsuttua
kansalaisaloitetta.

Nykyään kansalaisaloitetta rajoitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa,
jossa todetaan, että edellytyksenä on miljoona allekirjoittajaa merkittävästä määrästä
jäsenvaltioita ja että he voivat ainoastaan kehottaa Euroopan komissiota tekemään
asianmukaisen ehdotuksen asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin
säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.

Vaikka allekirjoitukset on kerätty ja asetusehdotuksessa säädetyt edellytykset on täytetty,
ei ole siis mitään takeita siitä, että kansalaisten toiveet otetaan huomioon. Euroopan
parlamentin hyväksymällä mietinnöllä joka tapauksessa hieman parannetaan komission
ehdotusta, mutta siinä on noudatettava Euroopan unionista tehtyä sopimusta, jossa alun
perin tosisiassa rajoitetaan kansalaisaloitteen laajentamista. Äänestimme siksi tyhjää.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Kaikkiin kansalaisaloitteisiin on
saatava vähintään miljoonan Euroopan unionin kansalaisen allekirjoitus, ja allekirjoittajien
on tultava vähintään neljäsosasta Euroopan unionin jäsenvaltioista. Tämä oli asetuksen
tärkein kohta. Irlannin hallitus aikoo tarkastaa Irlannista kerätyt allekirjoitukset tarkistamalla
Euroopan parlamentin vaaleja koskevan Irlannin vaaliluettelon.

Robert Goebbels (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tyhjää eurooppalaisen
kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa koskevasta asetuksesta. Parlamentti on mielestäni
väärällä tiellä, kun se haluaa tehdä tällaisista aloitteista mahdollisimman helppokäyttöisiä
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erityisesti vähentämällä allekirjoituksiin edellytettävää jäsenvaltioiden määrää. Kannatan
edelleen edustuksellista demokratiaa. Kansalaisaloitteiden avulla ei ratkaista EU:n
taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Nämä niin
sanotut kansalaisaloitteet palvelevat pääasiassa poliittisia äärivoimia, jotka kyseisten
välineiden avulla kampanjoivat kuolemanrangaistuksen palauttamisen puolesta sekä
minareettien rakentamista, salakavalasti etenevää Euroopan islamisoitumista ja muita
populistisia asioita vastaan.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Olemme kaikki odottaneet viime vuonna
tapahtuneesta Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien kansalaisaloitetta koskevaa
asetusta, jossa säädetään tämän aloitteen täytäntöönpanomenettelyistä sekä sitä koskevista
säännöistä ja perusmenettelyistä ja joka ennen kaikkea mahdollistaa lopultakin tämän
uuden välineen käytön. Tästä lähtien miljoona EU:n kansalaista eli vain 0,2 prosenttia EU:n
väestöstä voi pyytää komissiota tekemään ehdotuksia tietyillä aloilla. Tämä on tärkeä askel
kohti osallistavaa demokratiaa, jonka pitäisi mahdollistaa rajatylittävä keskustelu EU:ssa
sekä edistää sitä, koska aloitteen tekijöiden on asuttava eri jäsenvaltioissa. Tämä on
merkittävä askel myös pyrittäessä yhdistämään EU:n kansalaiset siinä toivossa, että he
todellakin käyttävät tätä uutta välinettä, että siitä tulee tehokas keino ja että Euroopan
komissio voi toteuttaa kansalaisten tekemät ehdotukset.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjallinen. – (FR) Eurooppalainen kansalaisaloite on
kiinnostavimpia Lissabonin sopimukseen sisältyviä innovaatioita. Se on eurooppalainen
vetoomus, jonka ansiosta miljoona EU:n kansalaista, jotka tulevat merkittävästä määrästä
EU:n jäsenvaltioita, voi saattaa asian komission käsiteltäväksi. Kansalaisaloite antaa toisin
sanoen EU:n kansalaisille todellisen lainsäädäntövallan, koska komission on vastattava
kansalaisaloitteeseen teettämällä tutkimus tai ehdottamalla direktiiviä. Kun kansalaisten
unioniin kuulumisen tunne on edelleen liian heikko ja huolestuttavan suuri määrä
kansalaisista jättää äänestämättä varsinkin Euroopan parlamentin vaaleissa, tämän uuden
välineen ansiosta EU:n kansalaisista voi tulla täysimääräisiä toimijoita Euroopan
demokraattisessa järjestelmässä. Minusta on siksi varsin harmillista, että nyt tuodaan esiin
kansalaisaloitteeseen sisältyviä riskejä. Neuvoston kanssa tehty kompromissi on täysin
oikeudenmukainen, ja hankkeen hyväksymisperusteilla varmistetaan, ettei
epäoikeudenmukaisia aloitteita voida koskaan tehdä. Emme saa pelätä tätä välinettä
käyttävien kansalaisten aikaan saamia keskusteluja. Äänestin tämän asiakirjan puolesta.

Salvatore Iacolino (PPE),    kirjallinen. − (IT) EU:n kansalaisten lainsäädäntöaloite on
oleellinen askel prosessissa, jossa pyritään toteuttamaan kansalaisten oikeuksiin perustuva
Eurooppa. Tiukat hyväksymisperusteet, helppokäyttöiset ja yksinkertaistetut menettelyt
sekä jäsenvaltioiden edustavuus ovat keskeisiä tekijöitä tässä välineessä, joka palauttaa
osallistavan demokratian arvon ensisijaisuuden.

Unionin arvojen mukaisesti Lissabonin sopimuksessa annetaan vähintään miljoonalle
kansalaiselle, jotka edustavat vähintään neljäsosaa jäsenvaltioista, todellinen mahdollisuus
osallistua tehokkaasti sääntöjen laadintaan EU:n kansalaisten odotusten mukaisesti.
Toivomme, että tämä väline lisää kansalaisten oikeuksia ja että voimme pian arvioida
saavutetut tulokset myönteisiksi sekä tarvittaessa tehdä kansalaisten etujen mukaisia
asiankuuluvia korjauksia, jotta tästä todella innovatiivisesta hankkeesta tulee entistä
yksinkertaisempi ja joustavampi. Näin euroon perustuva unioni sovitetaan yhteen
eurooppalaisten kansalaisuutta koskevaan oikeuteen perustuvan Euroopan kanssa.
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Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. −  (LT) Kannatin mietintöä, koska eurooppalainen
kansalaisaloite on uusi, koko maanosan kattava osallistuvan demokratian väline. Se on
kansalaisten käyttöön tarkoitettu väline, jolla pyritään lujittamaan suoraa demokratiaa,
aktiivista kansalaisuutta ja Euroopan unionin kansalaisten vaikutusvaltaa unionin
politiikassa. Kansalaisaloite otettiin käyttöön sopimuksella Euroopan perustuslaista ja
sitten Lissabonin sopimuksella, ja tarkoituksena oli antaa kansalaisille samat poliittiset
aloiteoikeudet kuin neuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on. Olen tyytyväinen siihen,
että mietinnössä edistetään nykyteknologian hyödyntämistä asianmukaisena osallistavan
demokratian välineenä. Ottamalla käyttöön kansalaisaloite luodaan suora yhteys
kansalaisten ja toimielinten välille, kavennetaan näin kansalaisten ja toimielinten välistä
kuilua sekä varmistetaan, että EU:n toimielimet puuttuvat kansalaisille tärkeisiin
konkreettisiin ongelmiin.

Peter Jahr (PPE),    kirjallinen. − (DE) Tänään hyväksytty kansalaisaloite on tärkeä askel
tuotaessa Euroopan unioni lähemmäs sen kansalaisia. Sen ansiosta Euroopan unionin
kansalaiset voivat vihdoin osallistua aktiivisesti politiikkaan. Kansalaisaloite mahdollistaa
myös sen, että kansalaiset voivat suoraan kehottaa komissiota toteuttamaan toimia.

On tärkeää varmistaa, että kyseinen aloite on kansalaisille mahdollisimman
helppokäyttöinen ja yksinkertainen mutta ei kuitenkaan houkuta väärinkäytöksiin. Olipa
kansalaisaloite käyttäjien kannalta kuinka hyvä tahansa, se menettää merkityksensä, jos
sitä käytetään liikaa. Kansalaisaloite lisää demokratiaa sekä auttaa huomattavasti
nykyaikaistamaan Euroopan unionia ja tekemään siitä konkreettisemman kansalaisten
elämässä. Pyydän jälleen parlamenttia ja komissiota varmistamaan, että
vetoomusvaliokunnalle annetaan asianmukainen asema tässä menettelyssä.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Eurooppalaisen kansalaisaloitteen
päätavoitteita on tuoda EU:n toimielimet lähemmäs kansalaisia sekä auttaa tavallisia
eurooppalaisia käyttämään oikeuksiaan ja etuoikeuksiaan. Se epäilemättä parantaa
jäsenvaltioiden asukkaiden elämää ja auttaa luomaan sosiaalisen kuvan unionista.
Ehdotuksen laatijat ovat pyrkineet myös tekemään aloitteen yhteydessä tapahtuvasta
kokousten järjestämisestä ja allekirjoitusten keräämisestä mahdollisimman yksinkertaista.
Jos eurooppalaiset haluavat ilmaista mielipiteitään tärkeänä pitämästään asiasta, meidän
tehtävänämme on varmistaa, että heitä kuunnellaan ja että heidän pyyntönsä otetaan
huomioon. Sitähän todellinen demokratia tarkoittaa.

Sandra Kalniete (PPE)  , kirjallinen. – (LV) Euroopan parlamentti teki tänään historiallisen
päätöksen, jonka ansiosta kansalaisyhteiskunta voi osallistua huomattavasti aktiivisemmin
päätöksentekoprosessiin. Poliittiseen päätöksentekoon osallistuva aktiivinen
kansalaisyhteiskunta on yksi demokratian kulmakivistä. Se on laadukkaan politiikan
perusedellytyksiä, jonka ansiosta Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat vuosien saatossa
saavuttaneet laajan demokratian ja hyvinvoinnin sekä hyvät ihmisoikeudet ja jonka ansiosta
koko Euroopasta on tullut maailman kehittynein alue. Kansalaisyhteiskunnalla on muitakin
tehtäviä kuin vaaleihin osallistuminen. Kansalaisten on osallistuttava päivittäin myös
päätöksentekoprosessiin ja ilmaistava mielipiteensä tietyistä poliittisista päätöksistä tai
tapahtumista. On kansalaisten etujen mukaista, että he osallistuvat viranomaisten
demokraattiseen valvontaan ja arvostelevat poliitikkoja heidän toimintansa vuoksi. Ilman
aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ei olisi voitu palauttaa Baltian maiden itsenäisyyttä ja
varmistaa niiden paluuta Eurooppaan. Äänestän siksi erittäin vakuuttuneena
kansalaisaloitteen puolesta.
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Euroopan unionin lainsäädäntöön ei ole tähän mennessä sisältynyt riittävän pitkälle
kehitettyjä selkeitä menettelyjä, joiden ansiosta eurooppalaiset voisivat osallistua
päätöksentekoprosessiin ja kiinnittää EU:n toimielinten huomion kansalaisten
huolenaiheisiin. Uskon, että kansalaisaloite vahvistaa kansalaisten luottamusta Euroopan
unioniin ja lisää tehtävien päätösten legitiimiyttä.

Tunne Kelam (PPE),    kirjallinen.  −  (EN) Äänestin Euroopan parlamentin
kansalaisaloitteeseen ehdottamien tarkistusten puolesta, koska ne nähdäkseni vahvistavat
aloitetta ja mahdollistavat useampien henkilöiden osallistumisen. Tämä on historiallinen
hetki, koska Euroopan unionin kansalaisille annetaan nyt konkreettinen väline, jolla he
voivat tuoda tärkeitä asioita ja aiheita EU:n käsiteltäviksi. Kehotan komissiota panemaan
merkille tarkistuksen, jossa pyydetään helppoja menettelyjä ja avointa tiedottamista
kansalaisille. Ei riitä, että perustetaan tällainen menettely. Sen on oltava EU:n kansalaisille
myös helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, jotta he voivat hyödyntää sitä täysimääräisesti.
Parlamentti pyrkii helpottamaan allekirjoittajia koskevia kriteerejä ehdottamalla, että
heidän on tultava kolmasosan sijaan vähintään viidesosasta jäsenvaltioista.

Parlamentti vaatii myös perustamaan helposti käytettävissä olevan ja maksuttoman
sähköisen allekirjoitusten keruujärjestelmän. Haluan erityisesti korostaa, että
kansalaistoimikuntia on kutsuttava koolle järjestämään aloitteita. Kansalaistoimikuntien
toiminta oli tärkeimpiä Viron uudelleenitsenäistymiseen vuonna 1991 johtaneita tekijöitä.
Se osoittaa selvästi, että kansalaiset voivat yhdessä murtaa muureja.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. − (DE) Tuen parlamentin päätöstä siitä, että EU:n
kansalaisille annetaan mahdollisuus tehdä kansalaisaloite. Tämä uusi EU:n laajuinen
vetoomusjärjestelmä on kansalaisille tärkeä osallistumisväline, joka varmistaa aiempaa
suoremman demokratian. Euroopan unionista tehty sopimus parantaa kokonaisuudessaan
unionin demokraattista toimintaa. Kansalaiset voivat osallistua suoraan demokratian
toteuttamiseen unionissa ja kääntyä suoraan komission puoleen. Kansalaisaloite antaa
kansalaisille samanlaisen aloiteoikeuden kuin Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on.
Kansalaisaloitteen asianmukainen täytäntöönpano varmistetaan edellyttämällä, että saadaan
vähintään miljoona allekirjoitusta vähintään viidesosasta kaikista jäsenvaltioista. Parlamentti
suosittelee päätöslauselmassaan lisäksi toimia, joilla helpotetaan kansalaisaloitteen käyttöä.

Komission olisi esimerkiksi harkittava sellaisten olemassa olevien ohjelmien käyttöä, jotka
edistävät liikkuvuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä julkista keskustelua tukevaa
uudenlaista kommunikointia, kuten sosiaalisia verkkoja. Kannatan sitä, että jäsenvaltioiden
edustustot ja toimistot toimivat yhteyspisteinä ja neuvontapaikkoina.

Sabine Lösing ja Sabine Wils (GUE/NGL),    kirjallinen. − (DE) Vaikka komission ja
parlamentin tekemällä kompromissilla parannetaan eurooppalaista kansalaisaloitetta,
siinä on edelleen tarpeettomia byrokraattisia esteitä. Lisäksi vaarana on, että suuret yritykset
ja konsernit käyttävät aloitetta hyväkseen, sillä avoimuuden takaamisesta huolimatta
yritysten lahjoituksille ei ole asetettu rajaa. Muun muassa näistä syistä äänestimme tyhjää
lopullisessa äänestyksessä.

Emme ole tyytyväisiä seuraaviin asioihin:

1. Taloudelliset organisaatiot voivat tehdä aloitteita.

2. Ei ole päätetty, onko osallistumisikäraja 16 vuotta, vaan tämä määräytyy kansallisen
äänioikeuden perusteella.
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3. EU:ssa asuvat kolmansien maiden kansalaiset eivät voi osallistua.

4. Kulukorvausta ei ole saatavilla 100 000 allekirjoituksesta lähtien (5 senttiä allekirjoitusta
kohden). Aloite tulee siksi erittäin kalliiksi tekijöille, minkä vuoksi kaikki eivät voi hyödyntää
tätä mahdollisuutta samalla tavoin.

5. Yritykset voivat tukea eurooppalaista kansalaisaloitetta tekemällä lahjoituksia, eikä
niiden lahjoituksille ole asetettu ylärajaa.

6. Ei ole mitään nimenomaista mainintaa mahdollisuudesta nostaa kanne Euroopan unionin
tuomioistuimessa, jos aloite hylätään.

7. Jos Euroopan komissio hylkää aloitteessa ehdotetun säädöksen, sen ei tarvitse perustella
päätöstään.

Petru Constantin Luhan (PPE),    kirjallinen. – (RO) Kansalaisaloite luo suoran yhteyden
kansalaisten ja toimielinten välille, kaventaa näin nykyistä kuilua sekä antaa varmuuden
siitä, että EU:n toimielimet puuttuvat kansalaisten tärkeimpiin ongelmiin. Haluan korostaa
muutamaa seuraavaa seikkaa, joita ei saa jättää huomiotta:

1. Kansalaisaloite voi menestyä vain, jos siihen liittyvä asetus on kansalaisille helposti
ymmärrettävä eikä tuo järjestäjille kohtuuttomia velvoitteita.

2. Komission ja neuvoston kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päästiin
yhteisymmärrykseen siitä, että kansalaisaloitteen tukijoiden on ilmoitettava joitakin
henkilötietoja ja että jäsenvaltioiden viranomaiset tarkastavat ne. On kuitenkin tärkeää
varmistaa, että prosessissa noudatetaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Kaikkien
organisaatioiden, joilla on mahdollisuus tukea kansalaisaloitteita, on varmistettava
täydellinen avoimuus antamansa tuen osalta, jotta allekirjoittajat tietävät, kuka on heidän
tukemansa aloitteen takana.

3. Jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen ja komission
tietoverkkojen, kuten Europe Direct -tiedotuspisteiden ja Kansalaisten vastauspalvelun,
on osallistuttava kaikkien tarvittavien kansalaisaloitetta koskevien tietojen antamiseen.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    kirjallinen. – (PL) Ilahduin kuullessani
kansalaisaloitteesta tänään toimitetun äänestyksen tulokset. Ottamalla käyttöön
kansalaisaloite Lissabonin sopimuksesta on tullut EU:n kansalaisten lainsäädäntöväline,
mutta on muistettava, ettei miljoonan allekirjoituksen kerääminen vielä merkitse uuden
säädöksen antamista. Tässä prosessissa on käytävä läpi koko EU:n pitkä
lainsäädäntömenettely, ja meidän Euroopan parlamentin jäsenten on varmistettava, että
menettelyjä yksinkertaistetaan pettymyksen välttämiseksi. Jäsenvaltioissa on mielestäni
järjestettävä hyvä tiedotuskampanja tästä välineestä, jotta EU:n kansalaisaloitteen yhteydessä
esiin tuodut asiat vastaavat sitä, mitä perussopimuksissa todetaan, ja ovat EU:n arvojen
mukaisia.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän Euroopan parlamentin tärkeän aloitteen
ansiosta miljoona EU:n kansalaista voi pyytää Euroopan komissiota tekemään
säädösehdotuksen tietystä asiasta. Euroopan parlamentin tänään hyväksymissä
kansalaisaloitteen täytäntöönpanosäännöissä todetaan, että allekirjoittajien on tultava
vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Portugalissa aloitteella on oltava vähintään 16 500
allekirjoittajaa. Lissabonin sopimuksen ohella luotiin kansalaisten aloiteoikeus, jonka
nojalla miljoona EU:n kansalaista voi pyytää Euroopan komissiota tekemään tiettyjä
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säädösehdotuksia. Täysistunnossa tänään hyväksytyssä asetuksessa säädetään
kansalaisaloitteiden tekemistä koskevista edellytyksistä.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Kannatin mietintöä ehdotuksesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta, sillä vaikka se ei ole täysin
ryhmäni kannan mukainen siksi, että siitä puuttuu joitakin tärkeitä asioita, kuten sellaisten
aloitteiden salliminen, joissa ehdotetaan muutoksia perussopimuksiin, tai allekirjoitusten
keräämisajan pidentäminen ehdotetuista 12 kuukaudesta 18 kuukauteen, mietinnöllä
mielestäni kuitenkin parannetaan komission ehdottamaa tekstiä huomattavasti vaikkakaan
ei tarpeeksi. Kansalaisaloite on Lissabonin sopimuksessa määrätty mekanismi, jonka
ansiosta kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta voivat osallistua EU:n politiikan
laadintaprosessiin. Kannatin käsiteltäväksi jätettyä tekstiä, koska siinä helpotetaan kyseisen
mekanismin perustamista ja siihen liittyvää menettelyä. Mietinnössä esimerkiksi
yksinkertaistetaan aloitteiden rekisteröintimenettelyä ja helpotetaan kansalaisten edustamien
jäsenvaltioiden määrää koskevaa vaatimusta (kolmasosasta neljäsosaan). Se on komission
ehdotusta parempi myös siksi, että siinä lisätään allekirjoitusten keruukampanjoiden
rahoitusta koskevaa avoimuutta.

Louis Michel (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tulee
tehokas keino vaikuttaa Euroopan unionin asialistaan. Se otettiin käyttöön Lissabonin
sopimuksessa, ja sen ansiosta miljoona EU:n kansalaista voi kehottaa Euroopan komissiota
tekemään säädösehdotuksia sen toimivaltaan kuuluvista asioista. Tämä aloite antaa EU:n
kansalaisille oikeuden tulla kuulluksi ja siten samanlaisen aloiteoikeuden kuin neuvostolla
ja Euroopan parlamentilla jo on.

Kansalaisaloitteiden pitäisi myös lisätä rajatylittävää keskustelua, koska niiden tekijöiden
on tultava useista eri jäsenvaltioista. Kansalaisaloitteet voidaan kuitenkin panna täytäntöön
vain, jos ne täyttävät tietyt menettelyä tai Euroopan unionin perusarvojen mukaisuutta
koskevat edellytykset, jotta voidaan estää kyseisen välineen käyttö epädemokraattisiin
tarkoituksiin. Näillä edellytyksillä varmistetaan aloitteen vastuullisuus ja siten myös
tehokkuus. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että prosessissa noudatetaan EU:n
tietosuojavaatimuksia ja että se on alusta loppuun asti täysin avoin.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen.  − (EN) En yhdy S&D-ryhmän kollegojeni
näkemykseen, minkä vuoksi äänestin tyhjää. On aivan sama, kuka tätä hölynpölyä kirjoittaa.
Siinä ei joka tapauksessa ole järkeä. Kansalaisaloite on epäilemättä tarpeellinen, mutta on
aivan älytöntä, että kuulluksi tulemineen edellyttää miljoonan allekirjoituksen keräämistä.
Kysyn esittelijöiltä, ovatko he koskaan itse keränneet allekirjoituksia. Jos ovat, heidän pitäisi
tietää, että jokainen notaarin vahvistama allekirjoitus maksaa vähintään 20 euroa. Uuden
säädöksen aikaansaaminen maksaa siis 20–30 miljoonaa euroa. Kuka tällaisen toiminnan
rahoittaa? Sen voivat tehdä ainoastaan suuret yritykset, mutta eivät tavalliset ihmiset. Eikö
tämä siis ole pelkkää hämäystä? On muistettava, että Euroopan parlamentin jäsenet
edustavat myös näitä tavallisia ihmisiä.

Gay Mitchell (PPE),    kirjallinen.  −  (EN) Kansalaisaloite luvattiin Lissabonin prosessin
aikana, joten olen iloinen siitä, että tätä asiaa viedään nyt eteenpäin.

Kansalaisaloite ei saa missään tapauksessa mahdollistaa poliittista, liiketoimintaan liittyvää
tai muuta manipulointia. Sen on oltava aitoja kansalaisaloitteita varten, eikä sitä saa
manipuloida salaa. Sen on oltava avoin ja selkeä.
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Jotta tässä hankkeessa päästään alkuun, komission on tiedotettava aloitetta koskevista
edellytyksistä, kun niistä on sovittu.

Eikö komission olisi järkevää tämän prosessin aluksi järjestää jonkinlainen EU:n laajuinen
puolueeton kilpailu, jossa tunnustellaan maaperää ja selvitetään, mitkä ovat kymmenen
yleisintä aihetta, joista kansalaiset haluaisivat tehdä aloitteen yhdessä muiden kansalaisten
kanssa.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Eurooppalainen kansalaisaloite on ensimmäinen
pieni oikeansuuntainen askel. Äänestin sen puolesta, koska se on ensimmäinen suoran
demokratian väline EU:ssa. Kaiken kaikkiaan kansalaisaloite on kuitenkin vain näennäisesti
suoran demokratian väline, joka saa kansalaiset uskomaan, että he voivat osallistua joihinkin
Euroopan unionissa tehtäviin päätöksiin. Kansalaisaloite ei nimittäin välttämättä johda
mihinkään toimiin, vaikka sillä olisi kuinka paljon allekirjoittajia. Sillä on selvästikin
yhtäläisyyksiä Itävallan kansalaisaloitteen kanssa. Itävallassa kansalaisaloitteita ei yleensä
viedä loppuun asti, ja EU:n kansalaisaloitteille käy pitkälti samoin. On selvästi myös
varmistettu, että epäsovinnaiset mielipiteet voidaan tukahduttaa. Komissio tarkastaa lopuksi
kansalaisaloitteen hyväksyttävyyden. Todellisessa Euroopan unionissa vallassa olevat eivät
siis ainoastaan laadi säädöksiä ja ohjeita vaan haluavat myös ohjailla kansalaisten tahtoa.

Eurooppalainen kansalaisaloite kuitenkin antaa epäsovinnaisille liikkeille ja puolueille
ainakin mahdollisuuden kehittää ajatuksiaan. Kuten Itävallassa, myös EU:ssa voidaan
tulevaisuudessa järjestää kampanjoita ja osoittaa kansalaisille, että Brysselin umpikujien
ulkopuolella on myös teitä, jotka johtavat toisenlaiseen, parempaan Eurooppaan.

Vital Moreira (S&D),    kirjallinen. – (PT) Kannatan tietenkin kansalaisaloitetta koskevaa
asetusta, mutta en hyväksy sitä, että Euroopan parlamentin tai kansallisten parlamenttien
jäsenet voivat osallistua tällaisiin aloitteisiin tai että poliittiset puolueet tai julkiset elimet
voivat rahoittaa niitä.

Molemmat ratkaisut ovat mielestäni tämän uuden välineen perusajatuksen vastaisia, koska
sen tavoitteena on tarjota tavallisille kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle keino osallistua
Euroopan unionin poliittiseen elämään. En myöskään hyväksy sitä, että komissiolle
annetaan valtuudet laatia tiettyjä lainsäädännön soveltamiseen tarvittavia teknisiä eritelmiä
täytäntöönpanosäädöksessä. Komission tehtäväksi osoitettuja lainsäädäntövälineiden
yleisiä soveltamistoimia ei saa pitää jäsenvaltioiden valvonnan alaisina
täytäntöönpanosäädöksinä, vaan niitä on pidettävä lainsäätäjän suoran valvonnan alaisina
delegoituina säädöksinä.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen ei ole myöskään järkevää soveltaa edelleen
perinteiseen komiteajärjestelmään perustuvaa sääntelymenettelyä, koska se selvästikin
koskee asioita, joihin sovelletaan nykyään lainsäätämisjärjestystä tai delegoituja säädöksiä
koskevaa menettelyä. Mainitut säännökset ovat näin ollen Lissabonin sopimuksen vastaisia.
Näistä vastustamistani asioista huolimatta kyseessä on mielestäni kaiken kaikkiaan
erinomainen säädös, joka tekee oikeutta tämän uuden osallistavan demokratian välineen
poliittiselle ja perustuslailliselle merkitykselle EU:ssa.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin eurooppalaista
kansalaisaloitetta koskevan Euroopan parlamentin kannan puolesta, koska tuen täysin
tätä Lissabonin sopimuksessa määrättyä kansalaisten oikeutta. Optimistina katson, että
tämä voi olla yksi keskeisistä välineistä, jotka auttavat tuomaan Euroopan unionin
toimielimet lähemmäs tavallisia ihmisiä. Yhteiskunnallisesti aktiiviset yhteiskunnan jäsenet
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voivat vastedes lopultakin vaikuttaa suoraan EU:ssa tehtäviin päätöksiin. On myönnettävä,
että vaikka kansalaiset suhtautuvat moniin EU:ssa tehtäviin aloitteisiin nykyään varsin
kriittisesti, eurooppalaista kansalaisaloitetta on alusta alkaen pidetty laajalti myönteisenä
ja hyväksyttävänä. Toivon, että saamme lopulta selkeät säännöt, joita ei rasiteta
tarpeettomilla byrokraattisilla vaatimuksilla ja joiden avulla eurooppalainen yhteiskunta
voi ilmaista mielipiteensä.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Tämä mietintö täyttää täysin odotukseni etenkin
kolmessa asiassa. Ensinnäkin lainsäädäntöaloitetta tukevien vähimmäisikärajaksi on
vahvistettu 18 vuotta, joka on vähimmäisikä, joka oikeuttaa äänestämään Euroopan
parlamentin vaaleissa ja joka vaaditaan kansanäänestysten kaltaisiin suoran demokratian
välineisiin osallistujilta. Toinen asia on se, että EU:n kansalaisilta, jotka aikovat allekirjoittaa
tuenilmaisuja, on pyydettävä tietoja henkilötodistuksesta, jotta asetuksessa säädetyt
tarkastukset voidaan suorittaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Viimeinen
seikka on se, että asetuksen soveltamiseen on annettava 12 kuukautta aikaa sen
voimaantulon jälkeen, jotta toimivaltaiset kansalliset hallintoviranomaiset – joista monet
ovat nyt ensimmäistä kertaa tekemisissä tämäntyyppisen välineen kanssa – voivat laatia
kaikki tarvittavat oikeudelliset, hallinnolliset ja rahoitukselliset toimet.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestän erittäin tyytyväisenä
Lissabonin sopimuksen suurimpiin innovaatioihin kuuluvaa kansalaisaloitetta koskevan
mietinnön puolesta. Tästä uudesta oikeudellisesta välineestä voi tulla keino lisätä EU:n
kansalaisten osallistumista. Se, että miljoonat kansalaiset voivat ehdottaa Euroopan
komissiolle tiettyä asiaa koskevan lainsäädännön antamista, on todellakin erittäin
myönteinen askel pyrittäessä tuomaan Euroopan unioni lähemmäs sen kansalaisia. Esittelijät
ovat tehneet loistavaa työtä. Heidän tavoitteenaan oli yksinkertaistaa kansalaisaloitetta ja
poistaa byrokraattiset rasitteet, jotta kansalaisaloite olisi mahdollisimman helppokäyttöinen.

Hyväksyn valtaosan Euroopan parlamentin pyynnöistä, erityisesti sen, että aloitteen
hyväksyttävyys olisi tarkistettava sen tekohetkellä eikä 300 000 allekirjoituksen keräämisen
jälkeen, koska se voisi lisätä allekirjoittaneiden kansalaisten odotuksia. Kannatan aloitteen
allekirjoittamisessa mukana olevien jäsenvaltioiden vähimmäismäärän pienentämistä.
Alkuperäisessä ehdotuksessa edellytettiin, että allekirjoittajien on tultava vähintään
kolmasosasta jäsenvaltioista, mutta Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat, että
allekirjoittajien on tultava neljäsosasta jäsenvaltioista.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. – (IT) Kannatan esittelijöiden Gurmain ja Lamassouren
ehdotusta, jonka mukaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien olisi muodostettava
kansalaistoimikunta, joka koostuu eri jäsenvaltioista tulevista henkilöistä. Näin varmistetaan,
että esiin tulevat asiat ovat aidosti eurooppalaisia, ja lisähyötynä on se, että allekirjoitusten
kerääminen tehdään alusta alkaen helpommaksi

Kannatan esittelijöiden ajatusta siitä, että eurooppalainen kansalaisaloite on uusi, koko
maanosan kattava osallistuvan demokratian väline. Kyseinen asetus ei ehkä ole täydellinen,
ja käytännön toteutus voi tuoda EU:n päätöksentekijöille uusia haasteita. Kehotan siksi
esittelijän tavoin komissiota esittämään kolmen vuoden välein kertomuksen asetuksen
täytäntöönpanosta ja ehdottamaan tarvittaessa sen tarkistamista.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Lissabonin sopimuksessa käyttöön otetun
kansalaisaloitteen tarkoituksena on antaa kansalaisille oikeus osallistua demokratian
toteuttamiseen Euroopan unionissa. Sen tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuus
tulla kuulluksi tarjoamalla keino saattaa heitä kiinnostavia asioita EU:n toimielinten

129Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



käsiteltäviksi. Tällaisia asioita voivat olla heidän jokapäiväisessä elämässään kohtaamat
vaikeudet, jotka eivät heidän mielestään tunnu saavan tarpeeksi huomiota ja tukea
ammattijärjestöiltä, poliittisilta elimiltä tai muilta toimielimiin säännöllisessä yhteydessä
olevilta tahoilta. Kansalaisaloite luo suoran yhteyden kansalaisten ja toimielinten välille ja
antaa näin varmuuden siitä, että EU:n toimielimet puuttuvat kansalaisille tärkeisiin
konkreettisiin ongelmiin. Kansalaisaloitteen on täytettävä tietyt hallinnolliset vaatimukset,
mutta siinä on myös muun muassa kunnioitettava EU:n perusarvoja. Näin varmistetaan
aloitteen vastuullisuus ja tehokkuus, jotka ovat ratkaisevia sen menestymisen kannalta.

Lisäksi on varmistettava, että prosessissa noudatetaan EU:n tietosuojavaatimuksia ja että
se on täysin avoin. Jokaisella järjestöllä, yhdistyksellä tai jopa poliittisella puolueella on
mahdollisuus tukea haluamaansa kansalaisaloitetta, kunhan niiden tuki on täysin avointa,
jotta allekirjoittajat tietävät, kuka on aloitteen takana, ennen kuin he päättävät, antavatko
he sille tukensa.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen iloinen siitä, että parlamentti hyväksyi tämän
mietinnön, joka on erittäin tärkeä askel Euroopan unionin perustuslaillisen luonteen
vahvistamisessa ja jossa kansalaisille tarjotaan keino tehokkaaseen demokraattiseen
osallistumiseen. Se epäilemättä lisää kansalaisten osallistumista ja sitoutumista EU:n
poliittiseen elämään sekä vahvistaa eri jäsenvaltioiden välisiä yhteisvastuun siteitä.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Lissabonin sopimuksen suurimpiin
edistysaskeliin kuuluvaa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva mietintö takaa
osallistavan demokratian voittoisan tulon Euroopan unioniin. Miljoona EU:n kansalaista
voi nyt kääntyä komission puoleen ja vaatia sitä ilmaisemaan näkemyksensä yhteiskuntaa
kiinnostavasta asiasta, joka kuuluu komission toimivaltaan. Näiden miljoonan kansalaisen,
mikä vastaa ainoastaan 0,2:ta prosenttia EU:n väestöstä, on tultava vähintään neljäsosasta
jäsenvaltioista ja oltava äänestysikäisiä. Allekirjoitukset on kerättävä paperilla tai internetin
kautta, ja ne on tarkastettava. Järjestäjät on tunnistettava. On selvitettävä, keitä he ovat,
mitä he tukevat ja kenelle he työskentelevät. Tämä voi lisätä tuntuvasti Euroopan unionin
demokraattista legitimiteettiä. Tämä lähentää kansalaisia EU:hun, jonka he usein
perustellusti tai virheellisesti katsovat olevan valovuosien päässä heidän jokapäiväisistä
huolenaiheistaan.

On kuitenkin otettava huomioon se vaara, että tietyt kansalaisjärjestöt tai teollisuudenalat
saattavat käyttää kansalaisaloitetta hyväkseen. Jotta kansalaisaloite voi menestyä, aloitteen
on tultava aidosti kansalaisilta. Sen on autettava lisäämään keskustelua, sovittamaan
kansalaisten näkökohdat yhteen Euroopan unionin kanssa ja edistämään eurooppalaisen
kansalaisyhteiskunnan kehittämistä.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. − (IT) Äänestimme tänään täysistunnossa
eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Se otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksen
11 artiklassa, ja sen tarkoituksena oli antaa kansalaisille samat poliittiset aloiteoikeudet
kuin neuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on. Eurooppalainen kansalaisaloite on uusi,
koko maanosan kattava osallistuvan demokratian väline.

Komissio teki asetusehdotuksensa 31. maaliskuuta 2010, ja neuvosto hyväksyi
eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan yleisen lähestymistavan 14. kesäkuuta. Euroopan
parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta hyväksyi asiaa
koskevan mietinnön marraskuussa, mikä käsitti myös neuvotteluvaltuudet. Erilaisista
tarkistuksista päästiin sopimukseen 30. marraskuuta järjestetyissä kolmikantaneuvotteluissa.
Tämän sopimuksen keskeiset kohdat liittyvät rekisteröinnin ja hyväksyttävyyden

15-12-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI130



yhdistämiseen, edellytykseen, jonka mukaan allekirjoitusten on tultava vähintään
neljäsosasta jäsenvaltioista, kansalaistoimikunnan perustamiseen, aloitteen tukijoilta
vaadittavaan vähimmäisikään sekä sähköiseen keruujärjestelmään.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Kansalaisemme ovat odottaneet
tätä uutta välinettä, joka antaa heille jonkinlaisen mahdollisuuden vaikuttaa EU:n
politiikkaan. He ovat jo osoittaneet haluavansa tietää, miten kansalaisaloitetta käytetään,
jotta he voivat ilmaista mielipiteensä lainsäädäntökeskustelussa. Tästä on esimerkkinä
Greenpeace- ja Avaaz-järjestöjen tekemä geneettisesti muunnettujen organismien
käyttökieltoa koskeva vetoomus, joka lähetettiin viime viikolla komission puheenjohtajalle
José Manuel Barrosolle. Kansalaiset valitettavasti toimivat ennen lainsäätäjiä, ja vetoomus
saapui ennen kuin oli laadittu menettelysäännöt, joiden mukaan kansalaisaloitteita voidaan
tehdä vuoden 2012 alusta lähtien.

Meidän parlamentin jäsenten tehtävänä on näin ollen välittää lähes 1,2 miljoonan ihmisen
esittämä pyyntö, tukea sitä ja varmistaa, että sen perusteella ryhdytään asianmukaisiin
toimiin. Parlamentti onnistui käyttämään vaikutusvaltaansa neuvoston ja komission kanssa
käydyissä keskusteluissa ja vaikuttamaan siihen, että aloitteesta tulee mahdollisimman
helppokäyttöinen ja tehokas, sekä pohjustamaan tietä. Mikään ei nyt estä kansalaisten
suoraa osallistumista EU:n toimintaan.

Debora Serracchiani (S&D),    kirjallinen. – (IT) Tämänpäiväisessä äänestyksessä näytettiin
vihreää valoa ensimmäiselle esimerkille demokraattisesta osallistumisesta Euroopassa.
Eurooppalainen kansalaisaloite on Lissabonin sopimuksen innovatiivisimpia määräyksiä
ja ensimmäinen askel kohti suoraa demokratiaa.

Se on väline, jonka ansiosta kansalaiset voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään
säädösehdotuksen heitä kiinnostavasta asiasta keräämällä miljoona allekirjoitusta, mikä
vastaa 0,2:ta prosenttia Euroopan unionin väestöstä. Muun muassa ympäristöön liittyvät
asiat, sosiaaliasiat ja rahoituskriisin aiheuttamat katastrofit ovat arkaluonteisia aiheita,
jotka voivat saada kansalaiset kehottamaan EU:ta antamaan niitä koskevaa lainsäädäntöä.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Tänään hyväksytyllä kansalaisaloitetta
koskevalla ehdotuksella olemme toteuttaneet Lissabonin sopimuksen tärkeän osatekijän,
jonka ansiosta kansalaiset voivat osallistua suoraan Euroopan unionista käytävään
keskusteluun. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan parlamentille, jonka kansa valitsee.
Meidän tehtävänämme on nyt saada ihmiset kiinnittämään tosissaan huomiota tähän
välineeseen, joka lisää Euroopan julkisen elämän demokratisoitumista. Ei olisi hyvä, jos
kansalaisaloite olisi pelkkä kuollut kirjain ja kansalaiset ajattelisivat, että annamme heille
vain teoreettisen mahdollisuuden osallistua lainsäädäntöaloitteeseen. Tämä on Euroopan
unionin toimielimille tärkeä koetinkivi, jossa testataan, missä määrin ne tosiasiassa
palvelevat omien etujensa sijaan kansalaisten etuja. On hyvä, että voimme kolmen vuoden
kuluttua tämän säädöksen voimaantulosta tarkistaa säännöksiä, jotka ovat osoittautuneet
tehottomiksi, jotta saamme todellakin demokraattisen keskustelun takaavan järjestelmän.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. – (NL) Äänestin eurooppalaista kansalaisaloitetta
koskevien sääntöjen hyväksymisen puolesta. Euroopan parlamentti saavutti riittävästi
neuvoston kanssa käymissään neuvotteluissa. Kansalaisaloitteen ansiosta Euroopan unionin
asukkaat voivat saada ehdotuksen EU:n poliittiselle asialistalle. Kun on kerätty miljoona
allekirjoitusta, Euroopan komission on arvioitava ehdotusta ja ilmoitettava perusteet, miksi
se laatii sen perusteella virallisen säädösehdotuksen tai ei laadi sellaista. Euroopan unioni
vaati, että allekirjoituksia on kerättävä vähintään yhdeksästä EU:n jäsenvaltiosta, mutta
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parlamentti onnistui pienentämään tämän vähimmäismäärän seitsemään. Järjestäjät, jotka
onnistuvat keräämään riittävästi allekirjoituksia, voivat myös selvittää ehdotustaan
henkilökohtaisesti Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille. On valitettavaa, ettei
parlamentti ole pystynyt kumoamaan sääntöä, jonka mukaan 18 valtion on vaadittava
kansalaisiaan ilmoittamaan henkilötodistuksensa numeron allekirjoittaessaan
kansalaisaloitteen. Tämä pelottaa ihmiset pois. Jotkut pelkäävät väärän henkilöllisyyden
käyttöä. Kaikki valtiot eivät aio kysyä henkilötodistuksen numeroa. Tämä luo epätasa-arvoa
EU:n oikeuteen. Riippuu nyt ennen kaikkea Euroopan komissiosta, kuinka vakavasti EU:n
kansalaiset suhtautuvat tähän.

Ernst Strasser (PPE),    kirjallinen. − (DE) Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tänään
toimitetulla äänestyksellä perustettiin uusi suoran demokratian väline. Tämä tapahtui lähes
tarkalleen vuoden kuluttua Lissabonin sopimuksen voimaantulosta. Ryhdyin Euroopan
parlamentin jäseneksi, jotta voin tuoda itävaltalaisten huolenaiheet esiin Brysselissä. Olen
sitoutunut tähän periaatteeseen, minkä vuoksi minulle on tärkeää, että ihmisten
huolenaiheita kuunnellaan EU:ssa. Eurooppalaista kansalaisaloitetta olisi pidettävä
mahdollisuutena ottaa kansalaiset tiiviimmin mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin. EU:n
kansalaisilla on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus tehdä komissiolle
lainsäädäntöaloitteita ja vaikuttaa näin aktiivisesti EU:n politiikkaan.

Pitkien neuvottelujen jälkeen voidaan pitää menestyksenä sitä, että poistettiin vaatimus,
jonka mukaan aloitteen hyväksyttävyys on tarkistettava 300 000 allekirjoituksen jälkeen,
ja että vaadittavaa jäsenvaltioiden määrää pienennettiin neljäsosaan. Itävallan erityispiirteenä
on, että jo 16-vuotiaat voivat osallistua kansalaisaloitteeseen. Tämä osoittaa jälleen kerran,
että Itävallan mielestä on tärkeää ottaa nuoret mukaan EU-hankkeeseen, koska hehän
nimenomaan vievät eurooppalaisia ajatuksia eteenpäin.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Eurooppalainen kansalaisaloite on kansalaisten
osallistumisväline, jolla pyritään poistamaan demokratiavaje ja pienentämään EU:n
kansalaisten unionin toimielimiin tuntemaa etäisyyttä. Vakiinnuttamalla tämä Lissabonin
sopimuksessa määrätty aloite EU:n kansalaisille annetaan mahdollisuus pyytää epäsuoraan
Euroopan komissiota ehdottamaan tiettyjä lainsäädäntötoimia, jos ne kuuluvat sen
toimivaltaan.

Euroopan parlamentin mietinnössä määritellään tämän eurooppalaisen aloiteoikeuden
täytäntöönpanokriteerit, jotta täytäntöönpanoa voidaan yksinkertaistaa, helpottaa,
nopeuttaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa kaikissa jäsenvaltioissa. Kansalaisaloite
mahdollistaa aidon Euroopan julkisen hallinnon perustamisen sekä edistää
kansalaisvuoropuhelua ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Kaikkia aloitteita, joiden
tavoitteena on tuoda kansalaiset lähemmäs EU-hanketta, on mielestäni korostettava, ja ne
on pantava täytäntöön ja toteutettava täysimääräisesti.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin kansalaisaloitetta koskevan
mietinnön puolesta. Lissabonin sopimuksessa käyttöön otetut uudet määräykset lujittavat
osallistavaa demokratiaa ja ovat tärkeä askel kansalaishengen vahvistamisessa. Kaikkiaan
42 prosenttia EU:n kansalaisista luottaa EU:n toimielimiin. Tämä voi johtua muun muassa
siitä, että EU:n kansalaiset eivät juurikaan tiedä heitä koskevista EU:n aloitteista ja toimista.
Nimenomaan tästä syystä kansalaisaloite tarjoaa EU:n kansalaisille mahdollisuuden paitsi
osallistua suoraan päätöksentekoprosessiin myös vaikuttaa Euroopan unionin asialistaan.
Kansalaisaloite auttaa näin ollen saattamaan kansalaisten tärkeimmät huolenaiheet ja
pyynnöt EU:n lainsäätäjän käsiteltäviksi. Tämä ei ole uusi asia. Vuonna 2007 ehdotimme
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miljoonan allekirjoituksen keräämistä, jotta komissiota voitaisiin pyytää ehdottamaan
direktiiviä vammaisten yhteiskuntaan integroimisesta.

Tuolloin kerättiin ainoastaan noin 700 000 allekirjoitusta, mutta säädösehdotukset
toimitettiin Euroopan komissiolle. Jotta voimme täyttää EU:n kansalaisille antamamme
lupauksen, meidän on näin ollen ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kansalaisaloitteen
kautta esitettyjen pyyntöjen perusteella laaditaan säädöksiä, jotka parantavat kyseisten
kansalaisten tilannetta.

Derek Vaughan (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Tämä mietintö on mielestäni oiva keino lisätä
EU:n kansalaisten osallistumista EU:n toimintaan antamalla heille mahdollisuus ehdottaa
lainsäädäntöä, joka voi vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Kansalaiset voivat
vastedes saattaa Euroopan unionin tietoon mielipiteensä sen työskentelystä. Tämä aloite,
johon on kerättävä miljoona allekirjoitusta vähintään neljäsosasta EU:n jäsenvaltioista,
palauttaa hieman valtaa kansalaisten käsiin. Parlamentti on yksinkertaistanut menettelyä,
jotta sitä olisi helppo käyttää ja jotta mahdollisimman monet kansalaiset osallistuisivat
aloitteeseen. Kun allekirjoitukset on tarkastettu, komissio päättää kolmen kuukauden
kuluessa, voidaanko sen perusteella tehdä säädösehdotus, ja sen on julkistettava päätöksensä
perustelut.

Anna Záborská (PPE),    kirjallinen. – (SK) Euroopan parlamentissa puhutaan usein
Euroopan unionin kansalaisista, joiden etuja ajamme. Juuri nämä kansalaiset ovat kuitenkin
pitkään olleet sitä mieltä, että Euroopan parlamentti ja kaikki muutkin EU:n toimielimet
tuntuvat liian etäisiltä ja etteivät ne ota huomioon heidän ongelmiaan.

Euroopan kansalaisaloite voi muuttaa tilanteen. Sen ansiosta kansalaiset voivat sanoa
suoraan, mitä he haluavat ja mihin asioihin he vaativat muutosta.

Puhumme mielellämme myös Euroopan yhdentymisestä. Mikäpä kuitenkin yhdistäisi eri
valtioista tulevia ihmisiä enemmän kuin tarve etsiä yhteistä näkemystä, laatia yhteinen
ehdotus ja saada useita eri kieliä puhuvat henkilöt kannattamaan sitä? Kansalaisaloitteen
täytäntöönpano tarkoittaa käytännössä sitä, että eri jäsenvaltioista tulevat kansalaiset
puhuvat yhdellä äänellä heille tärkeistä asioista. Yhteinen aloite ja yhteinen etu muodostavat
maaperän, jossa todellinen eurooppalainen identiteetti voi kasvaa.

Uskon vakaasti, että tämä eurooppalaisuuden tunne alkaa muodostua lähitulevaisuudessa.
Uskon sen saavan eloa ja voimaa, toisin kuin EU:n toimielinten esitteissä olevat lauseet,
koska uusi eurooppalainen identiteetti ja eurooppalaisuus lähtevät kansalaisesta itsestään.

Kannatan siksi kansalaisaloitteen täytäntöönpanoa koskevaa asetusehdotusta ja olen valmis
tekemään kaikkeni sen varmistamiseksi, että kansalaisten ääntä kuunnellaan ja myös
kunnioitetaan.

Päätöslauselmaesitykset RC-B7-0688/2010

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Komission työohjelma 2011 on mielestäni
kunnianhimoinen, koska sen päätavoitteena on Euroopan talouden elpyminen EU 2020
-strategian poliittisten painopistealueiden avulla, ja talousarvio sisällytetään vuonna 2011
laadittavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa uusia
rahoitusta ja menoja koskevia toimia sekä tehdä uusi omia varoja koskeva päätös. Tämä
osoittaa, että ehdollinen rahoitus voi pahentaa heikompien kansantalouksien tilannetta ja
että sillä ei välttämättä saavuteta EU 2020 -strategian toivottua vaikutusta eli onnistuta
käynnistämään taloutta uudelleen. Rakennerahastoilla on nähdäkseni oleellinen merkitys
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talouden elpymisen ja Euroopan alueiden kilpailukyvyn kannalta, koska kriisiaikana
ehdollisuus ja säästötoimet yhdessä voivat vaikuttaa kielteisesti EU:n sisäiseen kehitykseen.
On painotettava yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan ja
koheesiopolitiikan uudistamista, ja eri alueiden erilaiset lähtökohdat on aina otettava
huomioon. Tähän sisältyvät myös erilaisiin realiteetteihin sovitetut toimet. Pk-yritysten
on oltava merkittävässä asemassa, ja on syytä kannattaa lähestymistapaa, johon sisältyvät
pk-yritysten kansainvälistyminen maailmanlaajuisissa kauppasuhteissa sekä toimet niiden
uudistamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi tämän työohjelman painopistealueiden
puitteissa.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (EN) Haluan kiinnittää huomionne
tiettyihin erittäin tärkeisiin asioihin, jotka puuttuvat komission ensi vuoden työohjelmasta.
Kyse on ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista. Aikooko komissio panna ensi vuonna alulle
mitään ihmisoikeuksiin liittyviä erityistoimia tai lainsäädäntöä?

Olemme kuulleet, että komission varapuheenjohtaja ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja Ashton aikoo kiinnittää virkakaudellaan erityistä huomiota ihmisoikeuksiin.
Hänen toimissaan ja lausunnoissaan on kuitenkin kiinnitetty toistaiseksi hyvin vähän
huomiota ihmisoikeuksiin. Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tarkoituksena on tehostaa
EU:n toimintaa myös ihmisoikeuksien alalla, mutta koska vuodelle 2011 ei ole EU:n
talousarviota, EUH ei voi hoitaa tehtäviään täysimääräisesti 1. tammikuuta 2011 alkaen.

Arvoisa puheenjohtaja, voitteko kertoa, mikä on suunnitelmanne B ja miten aiotte lisätä
EU:n uskottavuutta ihmisoikeuksien puolustajana ja edistäjänä koko maailmassa?

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Parlamenttia kehotettiin ilmaisemaan
mielipiteensä komission työohjelmasta 2011 annetusta komission julkilausumasta. Äänestin
päätöslauselman puolesta, sillä siinä kiinnitetään huomiota komission ja parlamentin
välisen asianmukaisen yhteistyön tarpeeseen sekä komission tehtävään perussopimusten
ja EU:n yleisen edun valvojana. Päätöslauselmassa myös korostetaan erityisesti
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, jotka koskevat työllisyyttä edistävää kasvua, ja
kannatetaan EU-ohjausjaksoa, jolla on tarkoitus tehostaa julkisen talouden hoitoa. Tämän
kasvun on oltava älykästä (sen on edistettävä digitaalitekniikkaa, tutkimusta ja kehitystä
sekä koulutusta), kestävää (energiatehokkuutta on pyrittävä lisäämään 20 prosenttia) ja
osallistavaa (sen on torjuttava työntekijöiden välistä syrjintää ja parannettava sosiaalista
vuoropuhelua). Komission on tehostettava sisämarkkinoita, vapauden, oikeuden ja
turvallisuuden aluetta sekä ulkopolitiikkaansa, joka on vielä lapsenkengissä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin Euroopan parlamentin yhteisen
päätöslauselman puolesta, koska siinä käsitellään ja arvioidaan Euroopan komission
vuodeksi 2011 suunnittelemien toimien painopistealueita ja tulevia haasteita. Strasbourgissa
pidetyllä Euroopan parlamentin edellisellä istuntojaksolla puheenjohtaja Barroso esitteli
komission ensi vuoden työohjelman, minkä vuoksi Euroopan parlamentin mielestä on
erittäin tärkeää käydä vuoropuhelua komission kanssa ja kiinnittää erityistä huomiota
EU:n keskeisiin strategisiin tavoitteisiin. Parlamentti kehottaa komissiota varmistamaan
myös realistisen ja selkeämmän aikataulun tärkeimmille toimenpide-ehdotuksille. Sen on
oltava tehokas ja käytäntöön sovellettava, ja se on pantava täytäntöön aikaisempia
paremmin. Haluan kiinnittää huomion siihen, että vaikka komissio aikoo luoda uusia
työpaikkoja ja saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet mahdollisimman pian,
komission ensi vuoden työohjelmaan ei sisälly työllisyyttä ja sosiaaliasioita koskevia
konkreettisia ehdotuksia uusien, laadukkaiden työpaikkojen luomisesta. Komissio ehdottaa
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jälleen kerran samoja työntekijöiden lähettämistä ja työaikoja koskevia
lainsäädäntöaloitteita, joita se ehdotti edellisen vuoden työohjelmassa, ja lupaa parantaa
siirtotyöläisten oikeuksia kaikkialla Euroopan unionissa. Talouden täydellinen elpyminen
edellyttää yhteistä eurooppalaista strategiaa kestävän kasvun ja työpaikkojen luomiseksi,
ja strategian tueksi tarvitaan riittäviä toimivaltuuksia ja resursseja.

Mário David (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kun otetaan huomioon, että nykyinen kriisi, johon
Eurooppa on ajautunut, vaikuttaa edelleen jäsenvaltioiden talouksiin, sekä jäsenvaltioissa
että EU:ssa on toteutettava kiireesti huomattavia sopeuttamistoimia. Äänestän
päätöslauselmaesityksen puolesta, koska tiedän, että vuodella 2011 on oleellinen merkitys
Euroopan unionin menestyksen kannalta ja että tämä on suuri haaste Euroopan komissiolle
ja yleisesti ottaen koko unionille. Haluan lisäksi korostaa kaikkia niitä ehdotuksia, joissa
komissio aikoo tarkastella sisämarkkinoiden kasvumahdollisuuksia. Uskon, että
sisämarkkinoiden mahdollisuuksien maksimoinnilla, joka voitaisiin toteuttaa tehostamalla
markkinoiden yhdentymistä sekä vahvistamalla eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien
luottamusta, voisi olla vipuvaikutus Euroopan talouteen. Komissio olisi kuitenkin voinut
mielestäni mennä pitemmälle tässä asiassa ja esittää vielä kunnianhimoisempia ja
konkreettisempia ehdotuksia, joilla vastataan markkinatoimijoiden tarpeisiin.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    kirjallinen. – (IT) Komission työohjelmaan 2011 tarvitaan
vielä Euroopan unionin henkeä sekä lisää rohkeutta kohdata EU:n suurimmat poliittiset
ja institutionaaliset ongelmat etenkin Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi ja sen
mukaisesti. Käsittelyä edellyttäviä asioita ovat seuraavat: 1. Euroopan parlamentin aseman
parempi kunnioittaminen ehdotuksia laadittaessa ottamalla huomioon kannat, jotka se
esittää lausunnoissaan ja aloite-ehdotuksissaan, 2. tiiviimpi ja toimielinten välillä paremmin
tasapainotettu yhteistyö talousarvion ja rahoitusnäkymien yhteydessä, 3. rohkeuden
lisääminen laadittaessa EU:n resurssien tehokasta käyttöä koskevia ehdotuksia, joiden
avulla saadaan aikaan sitovia tavoitteita ja konkreettisia arviointiperusteita, sekä 4. tehokas
ja tiukka EU:n talouden ohjausjärjestelmä ja rahoitushallinto sekä työntekijöiden
taloudellinen osallistuminen yrityksen menestykseen, jotka mahdollistavat laajemman,
tasapainoisemman ja osallistavamman taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen. Komission
työohjelmaa 2011 on mielestäni kannatettava, vaikka siihen sisältyy vain muutama edellä
mainituista asioista.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin komission työohjelmaa 2011 koskevan
päätöslauselman puolesta. Tämä on ensimmäinen uuden ohjelmakauden yhteydessä
laadittava työohjelma, jonka pitäisi edistää parlamentin ja komission välisen vuoropuhelun
syventämistä, jotta voidaan parantaa EU:n poliittisten ja talousarvioon liittyvien
painopisteiden välistä suhdetta.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komissio on esittänyt kunnianhimoisen komission
työohjelman vuodelle 2011. Siihen sisältyvät seuraavat keskeiset kohdat: i) osallistava
kasvu, ii) kestävä kasvu ja iii) rahoitusalan sääntely. Osallistavasta kasvusta, jonka yhteydessä
komissio painottaa sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyttä ja köyhyyden torjuntaa, totean,
että säästötoimet ja sosiaalituki on mielestäni saatettava tarkasti tasapainoon ja että on
määritettävä, mihin suuntaan eurooppalaisten sosiaaliturvajärjestelmien uudistuksissa on
mentävä.

Kestävän kasvun yhteydessä on tärkeää ymmärtää, miten saavutetaan tasapaino
välttämättömän ympäristönsuojelun sekä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja yhteisen
kalastuspolitiikan (YKP) tulevien uudistusten välillä. Rahoitusalan sääntelyn ja talouden
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ohjausjärjestelmän vahvistamisen yhteydessä olisi pyrittävä ensisijaisesti toteuttamaan
toimia, joilla vahvistetaan Euroopan pankkijärjestelmää, parannetaan sen valmiuksia
vastustaa kriisejä sekä tehostetaan jäsenvaltioiden talousarviopolitiikkaa ja niiden talouksien
yhteensovittamista, koska vuonna 2011 suurimpana haasteena on selviytyä kriisistä ja
luoda perusta kasvupolitiikalle.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestimme Euroopan komission
työohjelmaa 2011 koskevaa Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitystä vastaan, koska
siinä tuetaan perusasioissa parlamentin omia kantoja eikä kiinnitetä huomiota todelliseen
tarpeeseen lopettaa komission kannattamat uusliberaalit, militaristiset ja epäsosiaaliset
toimet.

Vaikka Euroopan komissiota on arvosteltu siitä, ettei se ole antanut parlamentin pyytämiä
vastauksia, se on tosiasiassa tehnyt niin, kun se onnittelee itseään talousuudistuksen
asettamisesta painopistealueeksi ja talousarvion kestävyyden asettamisesta ensisijaiseksi
ja sosiaalisen kestävyyden asettamisesta toissijaiseksi asiaksi tai kun se itsepintaisesti
kannattaa sisämarkkinoiden syventämistä tai Dohan kierroksen ja vapaakauppasopimusten
saattamista päätökseen mahdollisimman pian.

Parlamentin enemmistö haluaa siis jatkaa samaa politiikkaa eli edistää edellä mainittujen
säästösuunnitelmien toteuttamista eri jäsenvaltioissa, vaikka työttömyys, köyhyys,
epätasa-arvo, epäsuhta ja säästösuunnitelmista johtuva talouden taantuma lisääntyvät ja
taloudelliset ja rahoitusalan ryhmittymät saavat yhä suurempia voittoja. Kaikista edellä
mainituista syistä meidän on äänestettävä vastaan.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Euroopan komissio julkaisee
vuonna 2011 ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan
muuttamisesta. Nämä kaksi aloitetta ovat äärimmäisen tärkeitä Irlannin viljelijöille ja
kalastajille.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. − (DE) Komissio aikoo esittää vuonna 2011
monivuotista rahoituskehystä 2013–2020 koskevat ehdotuksensa. Mielestäni on selvää,
että maatalouden ja maaseudun kehittämisen alan rahoitus on säilytettävä ennallaan ja
että Euroopan unionin kansalaisten elintarvikeomavaraisuus on taattava. Elintarviketuotanto
ja maaseutualueiden elvyttäminen talousalueina ja kaupunkien lähellä sijaitsevina
virkistysalueina on vastedeskin sisällytettävä EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin. Komission
sitoutumisessa kestävään ja osallistavaan kasvuun otetaan huomioon vuodeksi 2020
asetetut ympäristö- ja ilmastotavoitteet sekä edellytetään investoimista ympäristöä säästäviin
teknologioihin, mikä puolestaan luo työpaikkoja.

Kannatan parlamentin vaatimusta siitä, että vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle laadittavassa
uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä on otettava huomioon EU:n toimivaltuuksien
laajentuminen. EU:n kauppapolitiikkaa koskevilla suunnitelmilla on suuri merkitys.
Komission on saatettava WTO-neuvottelut myönteiseen päätökseen. Meidän on
suhtauduttava erittäin kriittisesti lisääntyviin kahdenvälisiin kauppasopimuksiin, etenkin
ensi vuonna jatkettaviin Mercosur-neuvotteluihin.

Thomas Mann (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin juuri komission työohjelman 2011
puolesta tietyin varauksin. Siihen ei enää sisälly luvattua yritys- ja teollisuustoiminnan
pääosaston tiedonantoa yritysten yhteiskuntavastuusta. Sisämarkkinoiden ja palvelujen
pääosasto on sen sijaan aloittanut internetissä toteutettavan kuulemisen "yritysten
velvollisuudesta julkistaa muita kuin taloudellisia tietoja". Tämä on hälyttävää ja merkitsee
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mahdollista politiikan muutosta. Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto ei enää pohdi
sitä, tarvitaanko yritysten yhteiskuntavastuun alalla EU:n sääntelyä, vaan sitä, miten tällainen
sääntely olisi toteutettava. Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto järjesti useita avoimuutta
käsitelleitä työpajoja, joissa kävi selvästi ilmi, että lähes kaikki työmarkkinaosapuolet
vastustavat voimakkaasti pakollista yritysten yhteiskuntavastuuta. Vuodesta 2006 lähtien
vastuu on ollut yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolla, koska yritysten
yhteiskuntavastuuta koskevat aloitteet ovat yritysten liiketoimintansa yhteydessä tekemiä
panostuksia kestävään yhteiskuntaan. Ne syntyvät yritysten sitoutumisen tuloksena ja
perustuvat omaan aloitteeseen ja vastuuseen. Tästä perusperiaatteesta vallitsee yksimielisyys,
joka on saavutettu vuosien kuluessa lukuisilla monien sidosryhmien välisillä foorumeilla.

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosastolla on institutionaalinen tietämys, jonka avulla
näitä prosesseja on ohjattu. Kehotan komissiota jättämään kyseiselle pääosastolle vastuun
yritysten yhteiskuntavastuun hallinnoinnista ja toteutuksesta. Vastustan edelleen yritysten
yhteiskuntavastuuta koskevaa pakollista raportointia, koska se lisää byrokratiaa ja saa
yritykset luopumaan vapaaehtoisista lisäsitoumuksista.

Arlene McCarthy (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Rahoituskriisi on vahingoittanut vakavasti
kaikkien EU:n jäsenvaltioiden talouksia. Tässä päätöslauselmassa vaadimme Euroopan
komissiolta vahvaa ja määrätietoista vastausta, jotta voidaan edistää kasvua sekä varmistaa
vankka ja kestävä elpyminen, josta kaikki EU:n kansalaiset hyötyvät. Tuemme vaatimusta
omien varojen järjestelmän tarkistamisesta, jotta voidaan luoda EU:n kansalaisten
verotaakkaan liittyvä oikeudenmukainen, selkeä, seurattava ja neutraali järjestelmä.
Mielestämme on hyvä tarkastella vaihtoehtoja, joilla voitaisiin vähentää EU:sta sen
kansalaisille aiheutuvia kustannuksia esimerkiksi puuttumalla rahoitusalan liian vähäiseen
verotukseen.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komission työohjelma vuodelle 2011 perustuu
kolmeen kohtaan, jotka ovat 1) osallistava kasvu, 2) kestävä kasvu ja 3) rahoitusalan
sääntely. Meidän on siksi pyrittävä varmistamaan sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys,
jotta voidaan torjua köyhyyttä, toteuttamaan samalla talouskasvu, jossa kiinnitetään
huomiota myös ympäristönsuojeluun, lujittamaan talouden ohjausjärjestelmää,
vahvistamaan Euroopan pankkijärjestelmää ja lisäämään sen valmiuksia vastustaa kriisejä
sekä tehostamaan jäsenvaltioiden talousarviopolitiikkaa ja niiden talouksien
yhteensovittamista, koska vuonna 2011 suurimpana haasteena on selviytyä kriisistä ja
jatkaa kasvupolitiikkaa.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Onneksi olkoon. Lopultakin joku kiinnitti
huomiota Euroopan komission ja jumalten väliseen eroon. On aika korvata turhat puheet
käytännön toimilla. Komissio ei saa jättää Euroopan parlamentin kysymyksiä huomiotta.
Sen tehtävänä on toteuttaa parlamentin päätökset. Komission jäsenet näyttävät unohtaneen
tämän. Mitä nimittäin tapahtui Euroopan parlamentin 11. maaliskuuta 2004 antamalle
kokonaisvaltaista seurantakertomusta koskeneelle päätöslauselmalle, joka toi esiin Latvian
maahanmuuttajia koskevan kysymyksen? Se vain katosi asialistalta. Kuka siitä oli vastuussa?
Kenen palkkaa pienennettiin? Ketä nuhdeltiin? Ei ketään. Kauan eläköön
Eurooppa-neuvosto!

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin Euroopan komission
työohjelmaa 2011 koskevan päätöslauselman puolesta, koska hyväksyn sen keskeiset
tavoitteet. On totta, että vuonna 2011 on pyrittävä ensisijaisesti edistämään talouden
elpymistä. Komission työohjelmassa pidän erittäin myönteisenä talouden ohjausjärjestelmän
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vahvistamista ja rahoitusalan uudistuksen saattamista päätökseen toimilla, joilla voidaan
palauttaa kasvu ja luoda siten työpaikkoja. Tehokas, kestävä ja osallistava talouskasvu on
oleellista, jotta EU:hun voidaan palauttaa luottamus ja optimismi. Kasvuun suunnatun
työohjelman peruspilarin muodostavat investoinnit, joita tehdään tutkimukseen ja
kehitykseen, energiavarmuuteen sekä työntekijöiden tosiasiallisen liikkuvuuden
mahdollistaviin horisontaalisiin työvoimapoliittisiin toimiin. On painotettava myös
tavoitteena olevaa yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttamista.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Komission työohjelmassa 2011 ei oteta
riittävästi huomioon merkittäviä tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet Eurooppaan
vuodesta 2008 lähtien, eikä Euroopan unionin kansalaisten toiveita ja odotuksia. On
valitettavaa, ettei tässä ohjelmassa kiinnitetä enempää huomiota siihen, että rahoituskriisin
vuoksi on menetetty seitsemän miljoonaa työpaikkaa, vaan käytännössä varmistetaan
työttömyyden jatkuminen tulevina vuosina. Tämä näkökohta on EU:n suurimpia haasteita
vuonna 2011. Komission on siksi löydettävä keino, jonka avulla sen aloitteilla ja ehdotuksilla
luodaan riittävästi kunnollisia työpaikkoja tavallisille kansalaisille. Komission on otettava
huomioon eläkkeitä koskevat työmarkkinaosapuolten näkemykset ja varmistettava, että
tulevassa valkoisessa kirjassa kiinnitetään huomiota sidosryhmien odotuksiin, mikä käsittää
ensimmäisen eli julkisen pilarin vahvistamisen.

Kannatan nuorille työntekijöille tarkoitetun EURES-työpaikkaportaalin uudistamista, jotta
heidän on helpompi käyttää sitä. Minusta on kuitenkin valitettavaa, että tätä ehdotusta on
lykätty vuoteen 2012, kun nykynuoret tarvitsevat sitä nyt. Komission ohjelmassa ei mainita
sukupuolikysymystä. Tästä syystä tarvitaan EU:n direktiivi, jossa käsitellään naisten ja
miesten välistä 17,4 prosentin palkkaeroa, sekä direktiivi naisiin kohdistuvan väkivallan
poistamisesta.

Britta Reimers (ALDE),    kirjallinen. − (DE) Koska äänestyslistaa muutettiin lyhyellä
varoitusajalla, minulla ei ollut enää aikaa tarkistaa sisältöä ja päättää, mitä puolta kannatan.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Verts/ALE-ryhmä kannatti
yhteistä päätöslauselmaesitystä ja monia ehdotettuja tarkistuksia. Olen iloinen siitä, että
muutoksia ei tehty kohtaan, jossa toteamme, että Euroopan parlamentti kehottaa
painokkaasti komissiota esittämään rohkeita ja innovatiivisia ehdotuksia omien varojen
järjestelmän merkittävästä tarkistamisesta.

Joanna Senyszyn (S&D),    kirjallinen. – (PL) Kannatin komission työohjelmaa 2011
koskevaa päätöslauselmaa. Totesin aiemmassa puheessani, että on laadittava naisiin
kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva direktiiviehdotus, pantava Tukholman ohjelma
pikaisesti ja tehokkaasti täytäntöön ja sisällytettävä urheilu ensi vuoden talousarvioon.
Lisäksi on oleellista uudistaa syrjinnän vastaisen direktiivin parissa tehtävää työtä. Pyydän,
että komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat vuonna 2011 tämänsuuntaisia määrätietoisia
toimia.

EU:n kansalaiset odottavat kärsimättöminä tätä direktiiviä, mutta jotkin jäsenvaltiot
kyseenalaistavat edelleen sen antamisen. On vaikea ymmärtää, ettei olla tietoisia tarpeesta
ottaa käyttöön yksi ainoa syrjinnän vastainen säädös, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten
eikä vain tiettyjen sosiaaliryhmien yhdenvertainen kohtelu. En ole vakuuttunut
taloudellisista argumenteista, joissa korostetaan vammaisia koskevan direktiivin
käyttöönotosta aiheutuvia suuria kustannuksia. Euroopan unionin on kohdeltava kaikkia
kansalaisiaan yhdenvertaisesti myös kriisiaikana.
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Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Komissio esitti työohjelmansa vuodelle 2011
Euroopan unionin kannalta erityisen herkällä hetkellä. Talouskriisistä ei ole vielä täysin
toivuttu, minkä vuoksi ensi vuoden ohjelmassa on edelleen keskityttävä Euroopan talouden
elpymisen dynaamisuuteen. EU 2020 -strategia olisi sisällytettävä vuonna 2011 EU:n
menettelyihin, ja on pyrittävä saavuttamaan tavoitteena oleva älykäs, kestävä ja osallistava
kasvu.

Toistan, että on tärkeää palauttaa työpaikkoja luova kasvu nopeuttamalla EU 2020
-uudistusohjelmaa. Tässä yhteydessä korostan seuraavien lippulaivahankkeiden merkitystä:
innovaatiounioni, digitaalistrategia, Uusi osaaminen ja työllisyys sekä
Köyhyydentorjuntafoorumi. Mielestäni on oleellista varmistaa rakenneuudistus, jotta
voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä ja vauhdittaa talouskasvua etenkin harjoittamalla
koheesiopolitiikkaa, jossa edistetään reaalitalouteen tehtäviä investointeja. Tulevassa
koheesiopolitiikassa on myös varmistettava, että uusi monivuotinen rahoituskehys on
suunnattu EU 2020 -strategian tavoitteisiin ja EU:n toimiin Lissabonin strategian yhteydessä.
Euroopan parlamentin on otettava tässä aktiivinen rooli, ja komission on tärkeää laatia
kiireesti toimielinten välisen yhteistyön malli tätä tarkoitusta varten.

Päätöslauselmaesitys RC-B7-0693/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin päätöslauselman puolesta,
koska EU:n ja Afrikan unionin on yhdessä tarkasteltava yhteisiä huolenaiheita, jotta Afrikan
ja EU:n välinen kumppanuus, joka perustuu kyseisten maanosien yhteiseen etuun niiden
yhdistettyjen voimavarojen hyödyntämisessä, voidaan panna onnistuneesti täytäntöön.
Tiivis yhteistyö edellyttää demokraattisen hallintotavan ja ihmisoikeuksien varmistamista,
mutta valitettavasti Robert Mugabe kutsuttiin ja hän osallistui aktiivisesti kolmanteen EU:n
ja Afrikan väliseen huippukokoukseen. Kehotan näin ollen kaikkia toimijoita ottamaan
voimakkaamman poliittisen kannan tulevaisuudessa, jotta EU:n lujasta uskosta
oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan lähetetään selvä viesti.

On myös tärkeää, että kaikki Afrikan unionin jäsenvaltiot ratifioivat Afrikan unionin
demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan peruskirjan ja tukevat täysimääräisesti
kansainvälistä rikostuomioistuinta. Tällä tavoin varjellaan demokratian, oikeusvaltion ja
ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita ja tarjotaan samalla mahdollisuuksia toteuttaa
tehokasta yhteistyötä taloudellisella, sosiaalisella, kulttuurisella ja muilla aloilla.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Kairossa vuonna 2000 järjestetystä EU:n ja
Afrikan välisestä huippukokouksesta alkaen Euroopan unioni on noudattanut hyvin
laaja-alaista ulkopolitiikkaa Afrikassa. EU käynnisti Afrikkaa koskevan strategiansa
vuonna 2005. Kaksi vuotta myöhemmin näkökulma oli erilainen ja tällä kertaa Lissabonissa
järjestetty EU:n ja Afrikan välinen huippukokous päättyi Afrikan kanssa noudatettavan
strategisen kumppanuuden perustamiseen. Kolmas Afrikan ja EU:n välinen huippukokous
päättyi juuri äskettäin. Se ei ollut täydellinen menestys: emme esimerkiksi pitäneet
myönteisenä diktaattori Robert Mugaben läsnäoloa ja olisimme sitä vastoin toivoneet, että
Sudanin edustaja olisi osallistunut huippukokoukseen. Äänestin kumppanuuden
tulevaisuutta koskevan Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Uusi
toimintasuunnitelma perustuu kahdeksaan tärkeään uuteen aihekokonaisuuteen: 1 - rauha
ja turvallisuus, 2 - demokraattinen hallintotapa ja ihmisoikeudet, 3 - kauppa, alueellinen
yhdentyminen ja infrastruktuuri, 4 - vuosituhannen kehitystavoitteet, 5 - energia, 6 -
ilmastonmuutos, 7 - maahanmuutto, liikkuvuus ja työllisyys, 8 - tiede, tietoyhteiskunta ja
avaruus.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta.
On jatkettava Afrikan ja Euroopan unionin välisen strategisen kumppanuuden kehittämistä,
jotta voidaan yhdessä vastata yhteisiin haasteisiin, edistää kestävää talouskasvua ja kehittää
energian, kaupan ja ilmastonmuutoksen aloilla tehtävää yhteistyötä. Yhteistyötä
kehitettäessä on tuettava merkittävästi köyhyyden torjumista, ihmisoikeuksien ja
sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien oikeuksien suojelemista sekä Afrikan
mantereen rauhan ja turvallisuuden haasteiden ratkaisemista. Pidän myönteisenä uusiutuvia
energialähteitä koskevaa Afrikan ja EU:n yhteistyöohjelmaa sekä sitoumuksia, jotka koskevat
kestävien energiapalvelujen saannin varmistamista afrikkalaisille, uusiutuvan energian
käytön lisäämistä Afrikassa ja energiatehokkuuden parantamista kaikilla aloilla kyseisellä
mantereella. EU:n ja Afrikan olisi yhdistettävä voimansa vähentääkseen päästöjä, jotka
johtuvat metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä, ja toteutettava tehokkaita toimia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. On myönnettävä tarvittava rahoitus suunniteltujen
toimien toteuttamiseksi ja EU:n rahoitustuen tehokkaan parlamentaarisen valvonnan
varmistamiseksi.

Mário David (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin mielihyvin kolmannen EU:n ja Afrikan
huippukokouksen päätelmistä annetun yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta. Ottaen
huomioon, että Afrikan maanosan on lisättävä investointikumppanuuksiensa
monimuotoisuutta erityisesti Aasian ja Latinalaisen Amerikan valtioihin nähden, ehdotettu
EU:n ja Afrikan välinen strateginen toimintasuunnitelma vuosiksi 2010–2013 on erityisen
merkittävä, koska se voi tuottaa lisäarvoa Välimeren unionille ja Cotonoun sopimukselle.
Olen sitä mieltä, että Afrikan valtioiden alueellinen yhdentyminen Afrikan unionin
välityksellä ja tässä yhteydessä toteutettavat kauppa- ja investointitoimet saavat keskeisen
merkityksen poliittisen ja taloudellisen vakauden sekä kestävän kasvun kannalta Afrikassa.
Tästä syystä toivon, että Afrikan ja EU:n johtajat kunnioittavat Tripolin sopimusta ja
tunnustavat samalla, että tämä strateginen kumppanuus on muiden vastaavien välineiden
ohella arvokas väline, jolla edistetään alueiden välistä Afrikan-kauppaa. Olen myös
puheenjohtaja Barroson tavoin vakuuttunut siitä, että uusiutuva energia on keskeisessä
asemassa Afrikan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta ja tuen hänen kehotustaan
käynnistää vihreä vallankumous Afrikassa.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, joka koskee
EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden tulevaisuutta kolmatta EU:n ja Afrikan
huippukokousta edeltävänä aikana, koska katson, että on syytä jatkaa sen kumppanuuden
vahvistamista, jonka kyseiset kaksi maanosaa perustivat kolme vuotta sitten Portugalin
toimiessa EU:n puheenjohtajana, jotta voimme yhdessä vastata yhteisiin haasteisiin ja
edistää kestävää kehitystä, rauhaa ja ihmisoikeuksia.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olin Lissabonissa joulukuussa 2007, kun
ensimmäinen EU:n ja Afrikan välinen huippukokous järjestettiin; tuolloin luotiin perusta
Euroopan ja Afrikan maanosan, jonka kanssa olemme solmineet erittäin tärkeitä
historiallisia, kulttuurisia, taloudellisia ja kaupallisia suhteita, väliselle pysyvälle
vuoropuhelulle. Siten mahdollistettiin yhteistyö, joka johdatti Euroopan ja Afrikan johtajat
Tripoliin kolme vuotta myöhemmin.

EU:n ja Afrikan välinen pysyvä ja järkevä kumppanuus on mielestäni kehityksen ja
edistyksen kannalta keskeisessä asemassa, minkä vuoksi katson, että molempien osapuolien
suhteiden vahvistamiseksi tekemät investoinnit ovat täysin perusteltuja. Elämme aikana,
jolloin pelkän humanitaarisen avun turvin täytäntöön pannut perinteiset yhteistyöpolitiikat
eivät enää vastaa kehitysmaiden tarpeita, erityisesti Afrikan mantereella.
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Katson näin ollen, että yhteistyön painopiste siirtyy tulevaisuudessa selvästi kohti
kaupallisten suhteiden ja taloudellisten kumppanuuksien kehittämistä sekä kohti tehokkaita
vaihtoja tutkimuksen, innovaation ja opetuksen aloilla, joilla EU:n ja Afrikan välistä
yhteistyötä on vahvistettava.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Kolmas EU:n ja Afrikan välinen
huippukokous järjestettiin Tripolissa 29. ja 30. marraskuuta 2010. Afrikan ja EU:n yhteisen
strategian avulla ei valitettavasti pystytty luomaan uutta strategista suhdetta.

Toistan toivovani, että seuraavassa huippukokouksessa saavutetaan tuloksellinen sopimus
ja asetetaan kestäviä tavoitteita molemmille kumppaneille, jotta Afrikassa voidaan torjua
köyhyyttä ja taata oikeudenmukaiset tulot ja tuet sekä ylläpitää perusihmisoikeuksia, kuten
sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä oikeuksia.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Afrikan valtioihin kohdistuu valtavia haasteita
maailmantalouden vakavan kriisin yhteydessä. Kriisi, joka on määritelty rahoitusalan
kriisiksi, on vihdoin paljastanut kapitalismin mukaisen talouskasvun rajat, eli
elintarvikkeiden ja muiden orgaanisten raaka-aineiden tuottamisen edellyttämän
hedelmällisen maaperän saatavuuden, mineraaliraaka-aineiden louhimisen edellyttämät
geologiset varannot ja teollisuuden edellyttämät energiavarat.

Tilanne voimistaa ryntäystä kohti Afrikkaa, maanosaa, jolla on mittaamattoman arvokkaat
luonnonvarat. Tavoitteena on saavuttaa valta-asema markkinoihin ja luonnonvaroihin
nähden. EU:n Afrikan-politiikkaa olisi tarkasteltava tässä yhteydessä. Tarkoitan niin
sanottujen talouskumppanuussopimuksien allekirjoittamiseen liittyvää kiristämistä,
Etelä-Sudanin irtautumisen edistämistä sekä Afrikan rauhan ja turvallisuuden rakenteiden,
joiden sotilaalliset joukot pyrkivät tukahduttamaan kansalaisten oikeudet, tukemista ja
rahoittamista, jotta edistetään EU:n ja sen taloudellisten ja rahoitusalan ryhmittymien etuja.
Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä.

Niinpä tässä päätöslauselmassa on kyse uuskolonialismista. On höllennettävä siteitä, joiden
vuoksi alueen valtiot joutuvat alistumaan kansalaisten kannalta vieraille eduille, luotava
todellista yhteistyötä ja autettava valtioita vahvistamaan itsenäisyyttään ja
itsemääräämisoikeuttaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja edistystä silmällä pitäen.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) On kulunut kolme vuotta edellisestä Afrikan ja EU:n
välisestä huippukokouksesta. Siellä käynnistettiin vuoropuhelu, johon Eurooppa ja Afrikan
maanosa ovat pyrkineet. Tämä kumppanuus on perustavassa asemassa kehityksen ja
edistyksen kannalta, ja on tärkeää, että molemmat osapuolet pyrkivät vahvistamaan
suhteitaan. Kumppanuuksien ei pitäisi liittyä ainoastaan yhteisön tukeen, vaan olisi luotava
myös kaupallisia ja taloudellisia kumppanuuksia, joihin liittyy kokemuksien vaihtoa
tutkimuksen, innovaation ja opetuksen alalla, mikä vahvistaa tulevia suhteita.

Louis Michel (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Afrikan ja EU:n strateginen kumppanuus on
Euroopan unionin ainoa maanosien väliset suhteet kattava väline. Se osoittaa EU:n ja
Afrikan väliseen suhteen muuttuneen. Niistä on tulossa todellisia ja tasa-arvoisia
kumppaneita, joiden välinen vuoropuhelu kattaa monenlaiset yhteisen edun mukaiset
aiheet. Kyse ei enää ole lahjoittajien ja vastaanottajien välisestä suhteesta. Suhde on
strategisesti tärkeä ja sitä on elvytettävä ja vahvistettava, mikäli sekä Eurooppa että Afrikka
haluavat selviytyä tulevista haasteista. Viittaan vuosituhannen kehitystavoitteiden
täytäntöönpanoon, elintarvikekriisiin, talous- ja rahoituskriisiin, ilmastonmuutokseen ja
niin edelleen. Tripolin huippukokouksen aiheet, investointi, talouskasvu ja työpaikkojen
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luominen, muistuttavat siitä, että rauha ja turvallisuus, taloudellinen ja poliittinen hallinto
sekä ihmisoikeuksien kunnioitus ovat kehityksen ennakkoedellytyksiä. Yksityisten
investointien lainsäädännöllinen ja oikeudellinen suojelu on yksi Afrikan taloudellisen ja
yhteiskunnallisen kehityksen kannalta keskeisistä tekijöistä. Sosiaalinen, inhimillinen ja
taloudellinen kehitys edellyttää vaurautta.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Tulevaisuus on hämärän peitossa, erityisesti
näin Afrikan ja EU:n välistä huippukokousta edeltävänä aikana. Paras tapa varmistaa se
on rahoittaa julkisia koulutusohjelmia. Ihmiset, joilla on mahdollisuus toisen asteen
koulutukseen, asuvat mieluummin omissa kotimaissaan kuin kerjäävät Euroopassa. Meidän
on tuettava hallituksia, jotka pyrkivät toimillaan lisäämään kotimaiden houkuttelevuutta
omien kansalaistensa kannalta. Äänestin päätöslauselman puolesta.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) On tärkeää, että EU on tiiviimmin yhteydessä
Afrikan valtioihin ja että nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan yhteisellä strategialla.
Tällaisia haasteita ovat erityisesti demokratian vakiinnuttaminen Afrikassa, siellä asuvien
ihmisten elinolojen parantaminen ja raaka-aineiden kestävä hyödyntäminen, mikä hyödyttää
molempia osapuolia. Toinen ongelma, joka on vielä ratkaistava, on lahjonta. Se estää monia
Afrikan valtioita kehittymästä tavalla, joka lisäisi niiden kansalaisten hyvinvointia. EU:n
tukia katoaa kuitenkin edelleen miljoonittain lahjonnan seurauksena. Varoja olisi
mahdollista käyttää rakentavasti kansalaisten hyödyttämiseksi. Meidän on noudatettava
periaatetta, jonka mukaan ihmisiä on autettava auttamaan itseään. Tätä ei kuitenkaan
valitettavasti oteta huomioon päätöslauselmassa, vaan siinä suunnitellaan yksinkertaisesti
olemassa olevien käytäntöjen jatkamista.

Köyhyys on yksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi ihmiset muuttavat Afrikasta ja tulevat
Eurooppaan. Sen sijaan, että kyseenalaistaisimme unionin vientitukia koskevan käytännön,
joka vaikuttaa laajamittaisesti joidenkin Afrikan valtioiden selviytymiseen, kykenemme
vain tuottamaan lisää sanahelinää. Maahanmuuton kielteiset seuraukset sivuutetaan tyystin,
minkä vuoksi tunsin olevani pakotettu äänestämään päätöslauselmaa vastaan.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan unionin ja Afrikan väliset
suhteet ovat selvästi keskeisessä asemassa. Tästä syystä olen tyytyväinen strategisen
toimintasuunnitelman vuosiksi 2010–2013 hyväksymiseen ja perustettuihin
kumppanuuksiin. Niiden joukosta korostan rauhaan ja turvallisuuteen liittyvää
kumppanuutta ja EU:n toimia ennakoitavissa olevan ja kestävän rahoituksen myöntämiseksi
Afrikan rauhanturvaoperaatioille sekä tarvetta edistää paikallisia valmiuksia, kestävyyttä
ja päättäväisyyttä siviilien suojelemiseksi aseistettujen selkkauksien yhteydessä. Painotan
myös pyrkimyksiä tehdä yhteistyötä yhteisen edun mukaisissa kysymyksissä, joita ovat
demokraattinen hallintotapa ja ihmisoikeudet, kauppa, alueellinen yhdentyminen ja
infrastruktuuri sekä vuosituhannen kehitystavoitteet. Tämän viimeksi mainitun näkökulman
yhteydessä on korostettava, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat uudistaneet
sitoutumisensa myöntää 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysapuun vuoteen 2015
mennessä. Toimi on ratkaisevan tärkeä vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi
erityisesti odottavien äitien terveyttä, vastasyntyneiden terveyttä, lasten terveyttä,
sukupuolten tasa-arvoa, koulutusta, maatalouspolitiikkaa, kestävää kehitystä, vedensaantia
ja jätevesihuoltoa koskevilla politiikanaloilla.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. − (IT) Pahoittelen Zimbabwen presidentin
Mugaben läsnäoloa Tripolissa 30. marraskuuta 2010 järjestetyssä huippukokouksessa ja
lukuisten eurooppalaisten valtioiden tai hallituksien päämiehien poissaoloa. Totean myös,
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että konfliktialueiden mineraaleja koskeva Yhdysvaltojen uusi laki ("Conflict Minerals’ Law")
on valtava edistysaskel pyrittäessä torjumaan mineraalien laitonta hyödyntämistä Afrikassa.

Kehotan tästä syystä komissiota ja neuvostoa esittämään vastaavia ehdotuksia, jotta taataan
EU:n markkinoille tuotujen mineraalien jäljitettävyys, ja Afrikan unionia tekemään
yhteistyötä raaka-aineiden kestävän hyödyntämisen alalla.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Useat ryhmät – oma ryhmämme
mukaan luettuna – olivat samaa mieltä muun muassa seuraavista kohdista: 1. pitää
myönteisenä strategisen toimintasuunnitelman 2010–2013 ja sen kumppanuuksien
hyväksymistä ja toivoo, että se tuo mukanaan lisäarvoa Cotonoun sopimukseen ja Välimeren
unioniin nähden ja että siinä konkretisoituvat mannertenvälisten suhteiden kunnianhimoiset
pyrkimykset, 2. painottaa, että Afrikan ja EU:n yhteisen strategian perusperiaatteet olisi
suunniteltava siten, että niillä tuetaan kehitysmaiden kestäviä tarpeita, jotta voidaan torjua
köyhyyttä, turvata ihmisarvoiset tulot ja toimeentulo sekä taata perusihmisoikeuksien
toteutuminen, sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät oikeudet mukaan luettuina,
3. toivoo, että ensimmäisen toimintasuunnitelman (2008–2010) vaikeuksista otetaan
opiksi ja että valtion- ja hallitusten päämiesten loppujulistukseen sisältyneet periaatteelliset
aikomukset toteutetaan käytännössä, 4. ottaa huomioon, että sekä yksityisen sektorin että
kansalaisyhteiskunnan, erityisesti Afrikassa, voitaisiin antaa osallistua kyseiseen strategiaan
tähänastista huomattavasti aktiivisemmin.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. −  (NL) Yhdysvaltalaisella lailla on jo ryhdytty
hillitsemään "konfliktialueiden mineraalien" laitonta hyödyntämistä. EU:n ja Afrikan
tulevasta strategiasta annetussa yhteisessä päätöslauselmassa EU:ta kehotetaan toimimaan
samoin. EU:hun tuotavien mineraalien on oltava jäljitettävissä. Laiton hyödyntäminen on
nykyään aivan liian usein sisällissotien ja selkkauksien aiheena kyseisellä alueella, vaikka
tätä vaurauden lähdettä olisikin mahdollista hyödyntää kestävää taloudellista kehitystä
edistävänä tekijänä.

Osaamisen, hyvän hallintotavan, infrastruktuurin kehittämisen ja investoinnin aloilla
toteutettavat toimet ovat ratkaisevan tärkeitä. On välttämätöntä noudattaa sellaista
politiikkaa, jolle on ominaista osallistaminen, joka on sosiaalisesti ja ympäristön kannalta
vastuullista ja joka hyödyttää ihmisiä. Maatalous on myös kehitystä edistävä tekijä. Tästä
syystä maataloutta ja kalastusalaa on vahvistettava kestävällä tavalla, erityisesti
pienviljelijöiden ja kalastajien kohdalla.

Viljelymaasta ja sen omistajuudesta olisi käytävä perusteellista keskustelua. Cancúnin
sopimus on keskeisen tärkeä köyhyyden torjumiseksi Afrikassa, kun otetaan huomioon
luonnonvarojen – auringonvalon, tuulen, jokien ja vuoroveden – valtava potentiaali, jota
Afrikan valtioilla usein on runsaasti käytössään. Päätöslauselmassa ei vältellä kiistanalaisia
kysymyksiä, minkä vuoksi hyväksyin sen.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Afrikan ja EU:n välisessä kolmannessa
huippukokouksessa, joka järjestettiin Libyan pääkaupungissa Tripolissa, pyrittiin
vahvistamaan kyseisten kahden maanosan välistä yhteistyötä. Kasvuun, investointiin ja
työpaikkojen luomiseen liittyen huippukokouksessa painotettiin talouskasvun lisäämisen
merkitystä, millä voidaan edistää työllisyyttä kestävän sosiaalisen kehityksen ohella.

Afrikan ja EU:n yhteinen strategia otetaan käyttöön vuosiksi 2010–2013 hyväksytyn
toimintasuunnitelman mukaisesti; siinä tarkastellaan kahdeksaa painopistealaa, jotka
vahvistettiin jo vuonna 2007 järjestetyssä Lissabonin huippukokouksessa. Tripolin
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loppujulistuksessa mainitaan konkreettiset toimet, jotka liittyvät yksityisyrittäjyyteen,
taloudelliseen yhdentymiseen ja sosiaalisiin kysymyksiin, rauhaan ja turvallisuuteen Afrikan
mantereella, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vuosituhannen kehitystavoitteiden
täytäntöönpanoon.

Pidän tätä kahden maanosan välistä kumppanuutta ensisijaisesti erittäin myönteisenä,
koska se on osoittanut tuottavansa lisäarvoa molemmille kumppaneille ja että on tärkeää
jatkaa Afrikan mantereen alueellisen ja kokonaisvaltaisen yhdentymisen edistämistä.
Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että Euroopan parlamentti toimii aktiivisemmin
kumppanuuden kehyksessä ja että laaditaan rahoitussuunnitelma vuosia 2010–2013
koskevan toimintasuunnitelman tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi.

Mietintö: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu
ja edistäminen on keskeinen demokraattinen periaate Euroopan unionissa. Olen samaa
mieltä siitä, että paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat olla näiden arvojen
täytäntöönpanon kannalta ratkaisevassa asemassa, ja ehdotan alhaalta ylöspäin
suuntautuvaa lähestymistapaa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon pitäisi katsoa
vahvistavan järjestelmää monella ihmisoikeuksien suojelun tasolla, perusoikeuskirja
mukaan lukien. On tullut tarpeelliseksi ilmentää oikeuksien suojeluun liittyvää kehitystä
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeisenä aikana, pitäen mielessä, että
perusoikeuskirja on samanarvoinen kuin perustamissopimukset ja se on sisällytettävä
EU:n primaarioikeuteen. Lissabonin sopimuksen luomia uusia monialaisia velvollisuuksia
on syytä pitää myönteisinä ja toimielimien välisiä toimia on koordinoitava paremmin
niiden tehostamiseksi. On myös muistutettava, että komissioon on perustettu uusi oikeus-,
perusoikeus- ja kansalaisasioita koskeva kokonaisuus ja komission odotetaan toteuttavan
toimia tämän uuden kokonaisuuden yhteydessä. Konkreettisia tuloksia on syytä odottaa
saavutettavan komission uuden tiedonannon "Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan
panemiseksi tehokkaasti täytäntöön" myötä.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan yhdentyminen perustui hyvin pitkän
aikaa pelkästään sisämarkkinoiden luomiseen. Ennenkuulumaton jäljittelyn halu on
kuitenkin vallannut EU:n lainsäätäjät kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Alussa työt
jaettiin automaattisesti ja kuin hiljaisesta sopimuksesta Euroopan neuvoston, joka vastasi
yksittäisiä vapauksia koskevista asioista, ja alkiovaiheessa olevien yhtenäismarkkinoiden
eli Euroopan yhteisön välillä. Ei kuitenkaan kestänyt kauan ennen kuin jäsenvaltioiden
kansalliset tuomioistuimet joutuivat tarkastelemaan riitoja, joissa yhteisön oikeus haastettiin
ihmisoikeuksiin liittyvin perustein. Tästä syystä perusoikeuskirja hyväksyttiin vuonna 2000,
pitkän kypsyttelyn jälkeen, ja se tuli voimaan viime vuonna Lissabonin sopimuksen myötä.
Perusoikeuskirja tarjoaa Euroopan unionin tuomioistuimelle yhtenäisen oikeusperustan,
jonka nojalla suojellaan unionin kansalaisten perusoikeuksia. Tämä uusi järjestelmä on
kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Tästä syystä tuin asiakirjaa, jossa kaikkia unioniin kuuluvia
osapuolia, kuten jäsenvaltioita ja toimielimiä, muistutetaan niiden perusoikeuskirjan
mukaisista velvollisuuksista ja tarpeesta kehittää todellista kansalaisvapauksien kulttuuria
ja tehdä tehokasta yhteistyötä aiheeseen liittyen.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tehokas suojelu ja edistäminen on demokratian ja
oikeusvaltion keskeinen periaate EU:ssa. Tästä syystä kannatan Lissabonin sopimuksessa
vahvistettua velvollisuutta suojella perusihmisoikeuksia, torjua sosiaalista syrjäytymistä
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ja syrjintää ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja suojelua. Vaikka nämä tavoitteet
saavutettaisiinkin, on tarpeen varmistaa, että Euroopan unioni ja kansalliset toimielimet
tekevät yhteistyötä ja toimielimien välinen tehokas yhteistyö vakiinnutetaan EU:n
ihmisoikeustilanteen seurantaa varten. Komission olisi jatkuvasti seurattava lainsäädännön
täytäntöönpanoa ihmisoikeuksien suojelun alalla ja, mikäli puutteita ilmenee, ehdotettava
erityistoimia. Olisi hyödyllistä laatia vuotuinen kertomus EU:n perusoikeustilanteesta,
jotta EU:n kansalaiset saavat asianmukaista tietoa uudesta perusoikeuksia koskevasta
rakenteesta. Lisäksi EU:n toimielimien olisi lisättävä kansainvälisten järjestöjen kanssa
ihmisoikeuksien suojelun alalla tehtävää yhteistyötä.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Olen tyytyväinen siihen, että olemme
saavuttaneet Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen merkittävää edistystä
ihmisoikeuksien alalla ensinnäkin siitä syystä, että Euroopan unionin perusoikeuskirjasta
tuli oikeudellisesti sitova, ja toiseksi siitä syystä, että Euroopan unionin on noudatettava
Euroopan ihmisoikeussopimusta. Äänestin mietinnön puolesta, koska on hyvin tärkeää
kehittää lasten oikeuksia koskevaa Euroopan unionin strategiaa käytännön toimilla, joilla
torjutaan lasten pahoinpitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornografiaa, edistetään
Internetin turvallisempaa käyttöä ja lopetetaan lapsityövoiman käyttö ja lasten köyhyys.
Erityisesti naisilla ja lapsilla käytävän ihmiskaupan torjuminen on myös kiireellinen haaste.
Huolimatta siitä, että alalla on jo hyväksytty lukuisia EU:n ja kansallisia lakeja, EU:hun tai
EU:n alueella kaupataan vuosittain useita satoja tuhansia henkilöitä, minkä vuoksi on
kiireellisesti pantava täytäntöön uusi ehdotettu EU:n direktiivi, joka koskee ihmiskaupan
torjuntaa.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Perusoikeuksien tehokkaan suojelemisen ja
ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion kunnioittamisen olisi
oltava kaikkien unionin politiikkojen yleistavoite ja olennainen edellytys Euroopan
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vahvistamiseksi. Vuosi 2009–2010 oli tältä
osin hyvin tärkeä, koska Lissabonin sopimus tuli tuolloin voimaan ja perusoikeuskirjasta
sen myötä oikeudellisesti sitova; näin perusoikeudet muutettiin konkreettisiksi oikeuksiksi,
jotka Euroopan unionin tuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet voivat panna
välittömästi täytäntöön.

On varmistettava, että kaikki uudet lainsäädäntöehdotukset ovat perusoikeuskirjan mukaisia
ja tarkistettava vastaavasti kaikkia olemassa olevia välineitä. On tärkeää vahvistaa yhteistyötä
ja johdonmukaisuutta vastuussa olevien eri elimien välillä niin unionissa kuin kansallisesti
Lissabonin sopimuksen mukaisen uuden yleiskehyksen valvomiseksi ja soveltamiseksi,
jotta varmistetaan sen tehokas täytäntöönpano. Toivon myös, että komissio saattaa
mahdollisimman pian päätökseen prosessin, joka johtaa EU:n liittymiseen Euroopan
ihmisoikeussopimukseen, mikä antaa lisävälineen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että kansalaiset ja heidän oikeuksiensa suojeleminen on
vihdoin sijoitettu unionin ytimeen.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin mietinnön puolesta, joka liittyy
perusoikeuksien tilanteeseen Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaaseen täytäntöönpanoon
Lissabonin sopimuksen jälkeen, koska on mielestäni syytä edistää aitoa
perusoikeuskulttuuria Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa. Perusoikeuksien suojelu on
asetettava kaikkien unionin politiikkojen ja erityisesti ulkopolitiikan tavoitteeksi rauhan,
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämiseksi.
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Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo luo uudenlaista
ajattelutapaa perusoikeuksien alalla unionissa ja tekee perusoikeuskirjasta oikeudellisesti
sitovan. Olemme velvollisia tarkastelemaan unionia yhteisönä, joka suojelee perusoikeuksia
niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.

Kuten olen jo monta kertaa todennut, ilmaisunvapautta vastaan hyökätään edelleen aivan
liian usein, esimerkiksi viimeksi Saudi-Arabiassa ja Azerbaidžanissa. Esittelijä mainitsee
päätöslauselmassa useita tilanteita, jotka ovat kiireellisempiä ja tiheämmin toistuvia, sekä
jäsenvaltioissa että koko Euroopan unionissa. Haasteena on nyt vastata näihin kysymyksiin
ja hyväksyä tarvittavia strategioita ja toimia ongelmien ratkaisemiseksi.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo
luo uudenlaisen tilanteen perusoikeuksien alalla EU:ssa siten, että se tekee
perusoikeuskirjasta oikeudellisesti sitovan ja antaa Euroopan unionille oikeushenkilön
aseman, minkä ansiosta se voi liittyä kansainvälisiin sopimuksiin.

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tehokas suojelu ja edistäminen on demokratian ja
oikeusvaltion keskeinen periaate Euroopan unionissa ja olennaisen tärkeä edellytys
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen lujittamiselle, mikä edellyttää
useilla tasoilla toteutettavia toimia (kansainvälisesti, unionissa, kansallisesti, alueellisesti
ja paikallisesti). Tässä yhteydessä on myös syytä mainita alueellisten ja paikallisten
viranomaisten tärkeä rooli näiden oikeuksien konkreettisessa täytäntöönpanossa ja
edistämisessä.

Olen myös tyytyväinen siihen, että komissiota kehotetaan nimeämään vuosi 2013 Euroopan
kansalaisten teemavuodeksi, jotta herätetään keskustelua Euroopan kansalaisuudesta ja
tiedotetaan kansalaisille heidän uusista, Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvista
oikeuksistaan.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Kuten tavallista, mietintö perusoikeuksien
tilanteesta Euroopan unionista on aiheuttanut kaksi vääristynyttä suuntausta: toisen
suuntauksen kannattajat vaativat entistä enemmän oikeuksia kaikenlaisille vähemmistöille
kansalaisten muodostaman enemmistön kustannuksella, kun taas toisen suuntauksen
edustajat arvostelevat isänmaallisia poliittisia liikkeitä syytäen samoja vanhoja
vasemmistolaisia herjauksia ja pyrkien samalla kiistämään heidän vaalivoittonsa
legitiimiyden ja estämään heidän ilmaisunvapautensa. Tällainen militantti ksenofilia ja
isänmaallisuuden vastaisuus on hyvin uuvuttavaa. Te ette voi tuomita demokraattisissa
valtioissa toimitettujen demokraattisten vaalien tuloksia. Kansallisten puolueiden Ranskassa,
Unkarissa, Itävallassa, Ruotsissa, Alankomaissa ja muualla saavuttamat viimeaikaiset voitot
eivät ole osoitus huolestuttavasta vääristymästä.

Ne ovat merkki siitä, että Euroopan kansalaiset ovat kyllästyneet politiikkaanne, höllään
suhtautumiseenne maahanmuuttoon, siihen, miten voimattomasti puolustatte
kansakuntiemme taloudellisia etuja, myötämieliseen asenteeseenne vaikutusvaltaisten
tahojen taloudellisia etuja kohtaan ja siihen, miten horjutatte sosiaaliturvajärjestelmiämme.
Juuri te rikotte jatkuvasti heidän oikeuksiaan ja erityisesti heidän oikeuttaan turvallisuuteen,
työllisyyteen ja kunnolliseen palkkaan sekä heidän oikeuttaan suojella omaa kulttuuriaan
ja päättää omasta tulevaisuudestaan.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Olemme täällä Euroopan parlamentin
muodostamalla foorumilla monesti tarkastelleet asioita, jotka liittyvät
ihmisoikeusrikkomuksiin, demokraattisiin periaatteisiin ja kansallisten vähemmistöjen
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syrjintään, ja teemme niin jatkossakin. Myönnämme Saharov-palkinnon, tuemme
humanitaarisia toimia ja pyrimme siihen, että koko maailma voisi Euroopan kansojen
ohella nauttia oikeuksista ja etuoikeuksista. Mielestäni on kuitenkin hyvin valitettavaa, että
unionin jäsenvaltioissa ei vieläkään kunnioiteta perusihmisoikeuksia.

Liettuan kansallista puolalaisvähemmistöä, jonka osuus on lähes seitsemän prosenttia
koko väestöstä, syrjitään edelleen ja sen oikeuksia rikotaan räikeästi. Vetoan jälleen kerran
Euroopan parlamentin jäseniin, jotka ovat kokoontuneet tähän istuntosaliin, samoin kuin
Euroopan parlamentin puhemieheen, komissioon ja Eurooppa-neuvostoon, jotta
toteutetaan tehokkaita toimia sen varmistamiseksi, että Liettuan hallitus noudattaa
demokraattisia periaatteita ja kunnioittaa kansalaisten arvokkuutta.

Timothy Kirkhope (ECR),    kirjallinen. −  (EN) ECR-ryhmä kannattaa vankkumatta
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Katsomme, että EU on merkittävässä asemassa
perusoikeuksia puolustettaessa, joskin jäsenvaltiot kantavat ensisijaisen vastuun
demokraattisten periaatteidensa ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti. Olemme sitä mieltä,
että Gálin mietintö sisältää hyviä asioita, mutta siinä korostetaan kaikkiaan liikaa EU:n
roolia aloilla, jotka kuuluvat mielestämme jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan,
kuten maahanmuutto ja oikeudelliset järjestelmät. Tästä syystä jouduimme äänestämään
tyhjää mietinnöstä tänään toimitetussa äänestyksessä.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo on lisännyt
EU:n vastuuta sellaisen kulttuurin luomisesta, jossa puolustetaan perusoikeuksia EU:ssa
ja jäsenvaltioissa. On olennaisen tärkeää, että EU edistää perusoikeuksien suojelua unionissa
mutta myös kaikkialla maailmassa, jossa näitä oikeuksia vastaan tehdään valitettavasti
jatkuvasti vakavia hyökkäyksiä. Vain tällä tavoin voidaan edistää rauhaa, ihmisoikeuksia
ja perusvapauksia.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Pahoittelen, ettei neuvosto sen enempää
kuin komissiokaan ole noudattanut suosituksia, jotka sisältyvät Euroopan maiden alueen
epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomasta vankien säilyttämisestä
vuonna 2007 annettuun mietintöön, kuten mietinnössä todetaan, ja etteivät ne ole antaneet
tästä tietoa parlamentille. Kannatan yleisarviota, jonka mukaan EU:n on lisättävä toimiaan,
jotta estetään maahanmuuttajiin ja Euroopan unionissa asuviin kolmansien valtioiden
kansalaisiin tänä vuonna liian usein kohdistuneet ihmisoikeusrikkomukset. Vaikka en
olekaan samaa mieltä mietinnön kanssa siltä osin kuin siinä arvioidaan EU:n roolia
maailmassa ihmisoikeuksien takaajana ja Euroopan ulkosuhdehallinnon roolia – koska
mietinnössä tarkastellaan epämääräisesti kyseisen roolin yhteensoveltuvuutta siihen
periaatteeseen nähden, jonka mukaan muiden valtioiden sisäisiin asioihin ei pidä puuttua
– äänestin mietinnön puolesta, koska kannatan sen yleistä henkeä ja koska Euroopan
unionin on kunnioitettava ihmisoikeuksia kaikilla toimintaansa liittyvillä osa-alueilla.

Louis Michel (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu ja
edistäminen ovat demokratian ja oikeusvaltion keskeisiä periaatteita Euroopan unionissa.
Euroopan unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen antaa lisävälineen
ihmisoikeuksien toteuttamiseksi eli mahdollisuuden valittaa Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimelle ihmisoikeusloukkauksista. On myös tärkeää, että EU:n
toimielimet ja jäsenvaltiot uudistavat toimiaan kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi, jotta
he ovat selvillä näistä perusoikeuksista ja jotta varmistetaan niiden parempi suojelu. Lisäksi
on tehtävä tehokkaampaa yhteistyötä perusoikeuksien ja -vapauksien suojelemiseksi
toimivien kansainvälisten järjestöjen kanssa.
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Euroopan unionin on laadittava lasten oikeuksia koskeva strategia käytännön toimilla,
joilla torjutaan lasten pahoinpitelyä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornografiaa,
edistetään Internetin turvallisempaa käyttöä ja lopetetaan lapsityövoiman käyttö ja lasten
köyhyys. Ihmiskaupan ja erityisesti naisilla ja lapsilla käytävän kaupan – orjuuden muoto,
jota on mahdoton hyväksyä – torjuntaa on edelleen pidettävä painopistealana.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat demokratian
ja oikeusvaltion keskeisiä periaatteita. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että näitä
perusarvoja suojellaan Euroopan unionissa. Sanan-, uskonnon- ja kokoontumisvapaus,
oikeus vapaaseen liikkuvuuteen sekä koskemattomuuden ja ihmisarvon kunnioittaminen
ovat vapaan yhteiskunnan kulmakiviä. En äänestänyt mietinnön puolesta, koska siinä ei
keskitytty kristillisiin arvoihin ja maahanmuutosta aiheutuviin, asukkaisiin kohdistuviin
rajoituksiin.

Franz Obermayr (NI),    kirjallinen. − (DE) EU:n liittyminen Euroopan
ihmisoikeussopimukseen Lissabonin sopimuksen mukaisesti on ongelmallinen asia.
Liittymisen seurauksena EU:n perusoikeudet kuuluisivat Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen päätösvaltaan. Niiden oikeudellisten ongelmien lisäksi, joista
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarit ovat myös varoittaneet, on selvää, että sellaisen
päätöksen, jonka mukaan ristejä ei saa sijoittaa koululuokkiin, tehnyt tuomioistuin ei
sovellu EU:n päätöksentekoelimeksi. Risti on kristinuskon symboli ja kristinusko on yksi
Euroopan perustoista ja perusarvoistamme. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
päätökset ovat viime aikoina herättäneet huomiota, erityisesti pyrkimys estää Dublin II
-asetuksen mukaiset siirrot Itävallasta Kreikkaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
katsoo ilmeisesti, että parhaat sosiaaliturvajärjestelmät kehittäneiden jäsenvaltioiden olisi
kannettava koko taakka, joka pakolaisista aiheutuu EU:ssa. Tällä Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen päätöksellä ei paranneta pakolaisten integroitumista eikä se
ole tehokas keino ratkaista EU:hun kohdistuvia turvapaikkoihin liittyviä haasteita. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen tuomareiden puolueettomuutta ei myöskään voida taata. Yksi
tuomareista myönsi aikovansa tutkia turvapaikanhakijoiden tekemät valitukset tarkemmin
kuin muut valitukset. On sopimatonta kohdella tiettyjä valittajia paremmin kuin toisia.
Todettakoon vielä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen jäsenenä on muun muassa
tuomari Turkista, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia ja joka miehittää sotilaallisesti EU:n
osia. En pidä Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta sen enempää Euroopan tuomioistuimena
kuin ihmisoikeustuomioistuimena. Äänestin siksi tätä mietintöä vastaan.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu on
demokratian ja oikeusvaltion perusperiaate. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus
hyväksyttiin viime vuonna, Euroopan unionin perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti
sitova; siinä luotiin unionille uusi oikeudellinen kehys, jossa perusoikeuskirjan
yleismaailmallisista arvoista tuli konkreettisia oikeuksia. Äänestin Gálin mietinnön puolesta,
koska siinä hyväksytään perusoikeuksien tehokas täytäntöönpano Euroopan unionissa
Lissabonin sopimuksen jälkeen. Kyse ei ole pelkästään EU:n sisäisestä toimesta vaan myös
ulkoisesta kannasta, jonka mukaan on varjeltava ja suojeltava ihmisoikeuksia ja edistettävä
rauhaa ihmisten hyvinvoinnin nimissä, sellaisen ilmapiirin vallitessa, jossa lainsäädäntö
takaa mielenrauhan, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) Äänestin tänään perusoikeuksien
tilanteesta EU:ssa laaditun mietinnön puolesta. Mietinnössä tuotetaan lisäarvoa
selventämällä EU:n toimielimien roolia perusoikeuksien alalla unionin uudessa rakenteessa,
erityisesti Lissabonin sopimuksen jälkeen, siten, että ne edistävät avoimuutta, demokraattista
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valvontaa ja asiakirjojen keskinäistä saatavuutta EU:n elimien välillä. Todettakoon
perusoikeuskirjasta, joka on nyt sitova ja kattaa monenlaiset oikeudet, että komissiota on
kehotettu laatimaan vuosikertomus perusoikeuskirjan määräyksien täytäntöönpanosta ja
arvio eri oikeuksien täytäntöönpanosta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Mietinnössä korostetaan Lissabonin
sopimukseen perustuvia velvoitteita, jotka koskevat sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän
torjumista, oikeudenmukaisuuden, sosiaalisen suojelun, sukupuolten tasa-arvon ja
sukupolvien välisen solidaarisuuden edistämistä sekä lasten oikeuksien suojelemista.
Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä korostetaan juuri näitä kohtia ja viitataan
yksiselitteisesti vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin, mikä on jälleen yksi Euroopan unionin
perusarvoista. Tuen Euroopan parlamentin kantaa sen kehottaessa komissiota saattamaan
neuvottelut ja tekniset kuulemismenettelyt päätökseen, jotta Euroopan unioni voi
viipymättä liittyä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Tämän mietinnön myötä
Euroopan parlamentti korostaa jälleen kerran, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
tehokas suojelu ja edistäminen on demokratian ja oikeusvaltion keskeinen periaate
Euroopan unionissa ja olennaisen tärkeä edellytys vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuvan alueen lujittamiselle ja että sen puolesta on toimittava monilla tasoilla
(kansainvälisellä, eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla);
parlamentti korostaa lisäksi alue- ja paikallisviranomaisten roolia näiden oikeuksien
konkreettisessa täytäntöönpanossa ja edistämisessä. Parlamentti kehottaa siksi kaikkia
EU:n toimielimiä sekä jäsenvaltioiden hallituksia ja parlamentteja kehittämään unionille
Lissabonin sopimuksella luotujen uusien institutionaalisten ja oikeudellisten puitteiden
pohjalta kattavan sisäisen ihmisoikeuspolitiikan, jolla taataan, että niin kansallisella kuin
EU:n tasolla on vastuuvelvollisuutta koskevia tehokkaita mekanismeja
ihmisoikeusloukkauksiin puuttumiseksi.

Joanna Senyszyn (S&D),    kirjallinen. – (PL) Kannatin Gálin mietintöä perusoikeuksien
tilanteesta Euroopan unionissa (2009). Kiinnitän huomion 13 kohtaan, jossa vaaditaan
toteuttamaan Tukholman ohjelma täysipainoisesti ja yhdenmukaisesti. Puheenjohtaja
Barroso vakuutti meille tämän vuoden syyskuussa, että komissio toteuttaa tiiviisti toimia
tällä alalla. On tärkeää noudattaa toimille asetettua aikataulua ja ylläpitää niiden sujuvaa
edistymistä. Kaikilla eurooppalaisilla on oltava samat oikeudet. 2000-luvun Euroopassa
ei ole tilaa syrjinnälle.

Kysyn puheenjohtajavaltioilta Unkarilta ja Puolalta, mitä toimia ne aikovat toteuttaa
Tukholman ohjelman tehokkaaksi täytäntöön panemiseksi. Meidän on täytettävä
velvollisuutemme kansalaisiin nähden ja pantava laatimaamme lainsäädäntöä täytäntöön.
Painotan myös, että päätöslauselman 39 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on annettava
kansallisille tuomareille koulutusta perusoikeuksista ja -vapauksista, Lissabonin
sopimuksesta aiheutuvat uudet alaa koskevat näkökulmat mukaan lukien. Paraskaan
lainsäädäntö ei muuta asioita, jollei sitä tulkita ja panna täytäntöön asianmukaisella tavalla.

Mietintö: Philippe Juvin (A7-0338/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin tämän päätöslauselman
puolesta, koska on toteutettava toimia mainonnassa ilmenevien sopimattomien kaupallisten
menettelyjen torjumiseksi, jotka vaikuttavat ennen kaikkea kielteisesti kuluttajiin.
Konkreettisten tuloksien saavuttamiseksi on tärkeää tehostaa yhteistyötä unionissa
Internet-mainonnassa ilmenevien sopimattomien menettelyjen torjumiseksi ja on erityisesti
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suojeltava haavoittuvimpia ryhmiä, kuten lapsia, nuoria, ikääntyneitä ja niin edelleen. On
syytä huomauttaa, että mainontaa koskevista kuluttajan oikeuksista ei tiedoteta tarpeeksi,
minkä vuoksi kannatan ehdotusta toimien toteuttamisesta tiedonsaannin helpottamiseksi
ja mainontaan liittyvän avoimuuden lisäämiseksi. On myös olennaisen tärkeää kehittää
kykyä suhtautua kriittisesti median sisältämän tiedon laatuun, koska kuluttajat, jotka ovat
saaneet riittävästi tietoa, ovat paremmassa asemassa. Mainontatekniikoiden tuntemuksen
puutteen vuoksi olisi mielestäni kehitettävä erityinen opetusohjelma, joka on tarkoitettu
lapsille ja nuorille ja jolla pyritään auttamaan lapsia ymmärtämään paremmin mainontaa
ja siten suhtautumaan siihen oikein.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unioni on ottanut kunnia-asiakseen
suojella kuluttajia sisämarkkinoilla. Kyse ei ole pelkästään etiikasta vaan poliittisesta
strategiasta. Kuluttajien luottamuksen lisääntyminen markkinoille tulvivia tuotteita kohtaan
edistää kysyntää. Tältä osin mainonnan rooli on ristiriitainen. Se on tehokas väline, joka
voi lisätä kysyntää, mutta joka saattaa samanaikaisesti ja kyseenalaisten käytäntöjen vuoksi
olla markkinoiden toiminnan kannalta kielteinen tekijä. Tällaiset väärinkäytökset ovat
yleisempiä Internet-mainonnassa ja sen uhreiksi joutuvat heikoimmat meistä. Äänestin
tämän päätöslauselman puolesta, jossa komissiota kehotetaan toteuttamaan tarvittavia
toimia olemassa olevien säännöksien uudistamiseksi parlamentin jo käynnistämien
kuulemismenettelyn ja tutkimuksen päätteeksi. Näiden uusien vilpillisten käytäntöjen
tarkastelu on jälleen yksi toimi kohti yksilöitä kunnioittavia yhteismarkkinoita.

Liam Aylward (ALDE),    kirjallinen. – (GA) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka
koskee mainonnan vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. Harhaanjohtava ja aggressiivinen
mainonta huolestuttaa kuluttajia ja yrityksiä, ja mietinnössä esitetään hyviä ehdotuksia
ongelman ratkaisemiseksi.

Unionin kuluttajia ja yrityksiä on suojeltava harhaanjohtavia mainontakäytäntöjä
noudattavilta yrityksiltä. Tässä tarkoituksessa EU:n kansalaisille ja yrityksille on tiedotettava
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä
sisämarkkinoilla annetusta direktiivistä ja harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta
annetusta direktiivistä, jotta kansalaiset ja yritykset olisivat tietoisia oikeuksistaan. Alkoholin
ja online-rahapelien kaltaisia hyödykkeitä on valvottava haavoittuvien kuluttajien
suojelemiseksi.

Pidän erityisen myönteisenä, että mietinnössä kehotetaan komissiota teettämään tutkimus
aggressiivisen mainonnan vaikutuksesta haavoittuviin kuluttajaryhmiin ja soveltamaan
asianmukaisesti lasten suojelemiseksi annettuja säännöksiä.

Huolestuttavia käytäntöjä ovat käyttötottumuksiin perustuva mainonta ja aggressiivisten
mainontakäytäntöjen lisääntyminen, kuten esimerkiksi sosiaalisten verkostojen
hyödyntäminen ja sähköpostien lukeminen mainonnassa käytettävien tietojen
hankkimiseksi. Komission on tarkasteltava näitä kuluttajien yksityisyyttä loukkaavia
käytäntöjä.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. − (LT) Koska mainontatekniikka kehittyy nopeasti
ja mainonta leviää Internetin, matkapuhelimien ja sosiaalisten verkostojen välityksellä, on
toteutettava tehokkaita toimia kuluttajien suojelemiseksi ei-toivotun ja harhaanjohtavan
mainonnan vaikutukselta. On kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimpiin
ihmisryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin. On syytä tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä
Internet-mainonnassa ilmenevien sopimattomien menettelyjen torjumiseksi, jotta vältetään
sisämarkkinoiden vääristymisestä ja sopimattomista kaupallisista menettelyistä aiheutuvat
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seuraukset. Kuluttajille on myös annettava lisätietoa heidän oikeuksistaan mainonnan
alalla, helpotettava tiedon saatavuutta ja lisättävä sen avoimuutta. Komission olisi jatkuvasti
valvottava ja arvioitava sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun lainsäädännön
soveltamista jäsenvaltioissa ja laadittava kertomuksia lainsäädännön täytäntöönpanosta.
Koska mainonnan sosio-psykologisista vaikutuksista kuluttajiin ei edelleenkään ole tarpeeksi
tietoa, on toteutettava toimia näiden vaikutuksien tutkimiseksi.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä
tarkastellaan mainonnassa ilmeneviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä ja koska siinä
keskitytään seikkoihin, jotka liittyvät uusien mainontakäytäntöjen ja -tekniikan
kehittymiseen. Totean, että mainonnalla on merkittävä vaikutus sukupuolien tasa-arvoon,
erityisesti, koska mainonnassa välitetään usein erilaisiin sukupuolistereotypioihin perustuvia
syrjiviä ja/tai halventavia viestejä, jotka haittaavat sukupuolten tasa-arvoon pyrkiviä
strategioita. Tästä syystä olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentin olisi kehotettava
komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että viestinnän ja mainonnan ammattilaiset
kunnioittavat ihmisarvoa ja vastustavat kaikin tavoin syrjiviä tai stereotypioihin perustuvia
kuvia tai kiihottamista vihaan sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, iän, uskonnon tai
muun vakaumuksen, sukupuolisen suuntautumisen, vammaisuuden tai sosiaalisen aseman
perusteella. Todettakoon haavoittuvien ihmisryhmien suojelusta, että komission olisi
teetettävä tutkimus harhaanjohtavan ja aggressiivisen mainonnan vaikutuksesta
haavoittuviin kuluttajiin. Painotan, että erityisesti lapset, nuoret ja ikääntyneet tarvitsevat
erityistä suojelua mainonnan kielteisiltä vaikutuksilta.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Mainontaan liittyy sopimattomia
menettelyjä ja tunkeutumista julkisille ja yksityisille aloille, samalla kun edistetään joidenkin
mainonnan julkisten kohderyhmien haavoittuvuutta. Internet-mainonta on ala, joka on
laajentunut merkittävästi viime vuosina: sen arvo on tällä hetkellä yli 14 miljardia euroa
pelkästään Euroopan markkinoilla. On tärkeää tehostaa unionissa tehtävää yhteistyötä
Internet-mainonnassa ilmenevien sopimattomien menettelyjen torjumiseksi, kuten
"Sweep"-hankkeen (jäsenvaltioiden toteuttamien järjestelmällisten ja samanaikaisten
Internet-sivujen tarkastusten) onnistuminen osoittaa. Nämä tarkastukset on toistaiseksi
rajattu kolmeen alaan, joita ovat lentoliput, matkapuhelimien soittoäänet ja sähkölaitteet.
Tarkastuksia olisi tehtävä säännöllisemmin ja niiden soveltamisalaa olisi laajennettava.
Kansallisten markkinoiden itsesääntelyllä voidaan nopeasti reagoida mainonnan
kehitykseen. Se perustuu vastuun siirtämiseen toimijoille ja hyvien käytäntöjen
levittämiseen.

Itsesääntelyä on kannustettava EU:ssa, jotta luodaan itsekurin ja vastuullisen viestinnän
perinne. Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista
menettelyistä sisämarkkinoilla annettu direktiivi, joka kattaa Internet-mainontaan liittyvät
näkökulmat osana yrityksien ja kuluttajien välisiä suhteita, ei enää ole
tarkoituksenmukainen, koska Internet-mainonnan ala kehittyy jatkuvasti. Sosiaaliset
verkostot ovat laajenneet tavalla, joka ei ollut ennakoitavissa muutama vuosi sitten.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, joka koskee
mainonnan vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. Kun otetaan huomioon, missä määrin
mainonta vaikuttaa kuluttajiin ja talouteen, on entistä tarpeellisempaa toteuttaa toimia,
jotta estetään tiettyjä sopimattomia mainontaan liittyviä menettelyjä vaikuttamasta
kaupallisiin valintoihin ja säätelemästä niitä.
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Internetin kaltaisten uusien viestintäjärjestelmien leviämisestä johtuu, että on kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota kuluttajiin ja erityisesti yhteiskunnan haavoittuvampiin ryhmiin,
kuten lapsiin ja nuoriin. Velvollisuutenamme on torjua virheellisen ja harhaanjohtavan
tiedon leviämistä ja ennen kaikkea tiettyjä käytäntöjä, kuten roskapostia, jotka tunkeutuvat
käyttäjien yksityisille elämänaloille ja loukkaavat heidän yksityisyyttään.

Olen samaa mieltä esittelijä Juvinin kanssa hänen kehottaessaan kohdistamaan toimia
sopimattomien mainonnassa ilmenevien menettelyjen poistamiseen laajentamalla voimassa
olevan direktiivin soveltamisalaa. Katson, että toimi, josta äänestimme tänään, mahdollistaa
asianmukaisen tasapainon ilmaisunvapauden ja kuluttajansuojan välillä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Mainonta on perusväline toimivien markkinoiden
olemassaolon ja kilpailun sekä viime kädessä kuluttajien kannalta, koska se mahdollistaa
asianmukaisesti säänneltynä tietoon perustuvan päätöksenteon. Uusi tekniikka, jota
mainonnassa hyödynnetään, tarjoaa kuitenkin uuden tilaisuuden uusien mainonnassa
ilmenevien sopimattomien menettelyjen kehittämiseksi, minkä vuoksi on tarkistettava
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä
sisämarkkinoilla annettua direktiiviä.

Jotta mainonta täyttäisi perustehtävänsä vapailla ja kilpailukykyisillä markkinoilla, sitä on
säänneltävä asianmukaisesti, ja markkinoita vääristävistä kaupallisista käytännöistä on
rangaistava. Tämä koskee erityisesti Internetin online-mainontaa ja puhelimitse tapahtuvaa
mainontaa, jolloin yleisöön otetaan ei-toivottu yhteys ja mihin liittyy tärkeitä kysymyksiä,
kuten sopimattomat menettelyt ja henkilötietojen luvaton käyttö. Tästä syystä pidän
aloitetta erinomaisena ja katson sen ansaitsevan tukeni.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Mietintö koskee mainonnassa ilmeneviä
sopimattomia kaupallisia menettelyjä, jotka on määritelty sopimattomista
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla
annetussa direktiivissä, ja mietinnössä keskitytään tarkastelemaan uusien
mainontakäytäntöjen ja -tekniikan kehittymiseen liittyviä ongelmia. Mietinnössä ei
tarkastella yrityksien välisiä suhteita, joihin sovelletaan direktiiviä 2006/114/EY.

Mainonnassa ilmenee monenlaisia sopimattomia käytäntöjä, kuten tunkeutuminen julkiseen
tilaan ja mainonnan kohdistaminen erityisen haavoittuviin henkilöihin, kuten lapsiin.
Koska nuoret ja lapset ovat kaikkein alttiimpia Internet-mainonnalle, kannatan ajatusta
sellaisen yhdennetyn unionin politiikan kehittämisestä, jolla torjutaan Internetin ja
viestintävälineiden sääntelemätöntä käyttöä.

Tässä tarkoituksessa ehdotan sellaisen uuden, pakollisen alan luomista, jonka
erityistavoitteena on oppia Internetin ja viestintävälineiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja
erityisesti mainonnassa ilmenevistä sopimattomista käytännöistä. Toimi kohdistettaisiin
ala-astetta käyville koululaisille ja se olisi myös pakollinen oppiaine tulevien ala-asteen
opettajien ja lastenhoitoalan työntekijöiden opintojen viimeisenä vuonna, jotta he voisivat
opastaa lapsia käyttämään Internetiä ja viestintävälineitä turvallisesti ja vastuullisesti.
Koulutusta olisi tarkoitus tarjota samalla myös opetusalan ammattilaisille.

Elisabetta Gardini (PPE),    kirjallinen. − (IT) Viestintävälineiden ja Internetin kehittyminen
ovat edistäneet piilomainonnan leviämistä ja mainonnassa ilmeneviä sopimattomia
menettelyjä, jotka usein tunkeutuvat kuluttajien yksityiselämään.

On olennaisen tärkeää tarkastella huolellisesti seurauksia, joita tämä saattaa aiheuttaa
kaikkein haavoittuvimmille ryhmille. Niitä on suojeltava vahingolliselta ja valvomattomalta

15-12-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI152



mainonnalta. On myös muistettava, että mainonta saattaa toisinaan tuoda julki sosiaalisia
stereotypioita, jotka liittyvät esimerkiksi liian välinpitämättömään näkemykseen
seksuaalisuudesta ja väkivallasta, tai sopimattomia viestejä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti
vaikutuksille alttiiden lasten ja nuorten käytökseen, koska heiltä puuttuvat tarvittavat
kriittiset valmiudet.

Tästä syystä on tarpeen saattaa ajan tasalle voimassa olevaa lainsäädäntöä ja varmistaa
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä
sisämarkkinoilla annetun direktiivin parempi täytäntöönpano ja tulkinta. Haluan lopuksi
korostaa, että on keskeisen tärkeää tiedottaa kuluttajille asianmukaisesti siitä, miten kerättyjä
tietoja käytetään ja käsitellään, erityisesti tapauksissa, joissa heiltä pyydetään tietoja
hinnanalennuksien myöntämiseksi ja muun myynninedistämisen yhteydessä. Tässä
tarkoituksessa olisi hyödyllistä edistää asiaan liittyviä kuluttajaoikeuksia koskevia tehokkaita
tiedotuskampanjoja ja pyrkiä siten korvaamaan tiedon puute asioissa, jotka liittyvät
henkilötietojen käyttöön.

Louis Grech (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Äänestin mainonnan vaikutuksesta kuluttajien
käyttäytymiseen laaditun mietinnön puolesta, koska olen esittelijän kanssa samaa mieltä
siitä, että digitaalisella aikakaudella mainonta on saanut uuden ulottuvuuden, joka edellyttää
– esittelijän suosituksen mukaan – European Privacy Seal -hankkeen mallin mukaista
internetsivujen merkintään tarkoitettua yhteisön järjestelmää, jonka avulla ilmoitetaan,
kuinka hyvin tiedot on suojattu tietyllä sivustolla. Kuluttajille on annettava selkeää,
ei-manipulatiivista ja objektiivista tietoa, jotta he voivat tehdä älykkäitä päätöksiä.
Kehittyneet ja aggressiiviset markkinointitekniikat ovat estäneet kuluttajia vuosien ajan
tekemästä hyödykkeitä ja palveluja koskevia valistuneita päätöksiä. Tämä pätee erityisesti
haavoittuviin kansalaisiin, kuten lapsiin. Meidän on noudatettava kurinalaisempaa
lähestymistapaa, jolla suojellaan aidosti kansalaisten etuja.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatan mietintöä, koska siinä tarkastellaan
mainonnassa ilmeneviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä, siten kuin ne määritellään
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä
sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä, ja koska siinä keskitytään seikkoihin, jotka liittyvät
uusien mainontakäytäntöjen ja -tekniikan kehittymiseen. Mainonta on väline, joka
hyödyttää sekä sisämarkkinoita – taloudellisen toiminnan voiteluöljynä, joka edistää
kilpailua ja kilpailukykyä, innovointia ja luovuutta – sekä kuluttajia, tarjoten näille lisää
valinnanvapautta ja halvempia hintoja. Se on tärkeä talouselämän ala: pelkästään Internetissä
tapahtuvan mainonnan arvo EU:n markkinoilla on yli 14 miljardia euroa. Mainontaa ei
pidä kuitenkaan idealisoida, sillä sopimattomat menettelyt, julkiseen (esimerkiksi suuret
tienvarsimainokset) tai yksityiseen (esimerkiksi ei-toivotut sähköpostit) tilaan
tunkeutuminen, haavoittuviin henkilöihin (esimerkiksi lapset, ylivelkaantuneet)
kohdennettu mainonta, mahdolliset sisämarkkinoille pääsyn esteet (vaadittu maksu on
liian korkea) ja sisämarkkinoiden vääristyminen (sellaisten tavaroiden/palvelujen
hankkiminen, joita kuluttajat eivät normaalisti olisi ostaneet) ovat myös osa sitä. Näistä ja
muista uuden tekniikan käyttöön liittyvistä ongelmista johtuen esittelijä ehdottaa
kuluttajansuojaan liittyvien toimien toteuttamista. Vaikka henkilökohtaisesti suunnattu
mainonta, kuten esimerkiksi kuluttajan maun mukaisten tuotteiden ja palvelujen
tarjoaminen, ei sinänsä ole ongelma, se ei saa johtaa kuluttajan käyttötottumuksia
seuraavaan tunkeilevaan mainontaan, joka loukkaa tietosuojan ja yksityisyyden suojelun
periaatteita.
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Peter Jahr (PPE),    kirjallinen. − (DE) Haluamme kuluttajien olevan vastuuntuntoisia,
selvillä asioista ja kykeneviä tekemään järkeviä päätöksiä. Tavoitteenamme on tarjota
kuluttajille tietoa, jota he tarvitsevat voidakseen tehdä taloudelliselta kannalta oikeita
päätöksiä. Kuluttajat saavat merkittävästi tietoa myös mainonnan välityksellä. Tiedon on
kuitenkin oltava objektiivista, luotettavaa ja asianmukaista, koska muutoin kuluttajille
suunnattu tiedotus muuttuu nopeasti harhaanjohtavaksi tai saattaa jopa johtaa pettymyksiin.
Politiikan tavoitteena on taata oikeudenmukainen ja turvallinen kaupankäyntiympäristö,
jotta kuluttajat voivat osallistua markkinoiden toimintaan yhtäläisin edellytyksin. Pidän
kuitenkin myös tärkeänä, että kuluttajista ei tule uhreja. Ostopäätöksiä tehdessään heillä
on runsaasti vaikutusvaltaa, mutta heidän on varmistettava, että he hyödyntävät sitä
asianmukaisesti.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Mainonta on keskeinen väline, jolla
varmistetaan, että vapaat markkinat toimivat moitteettomasti. Se tuottaa merkittävää
hyötyä taloudelle mutta myös kuluttajille, joilla on mainonnan ansiosta valinnanvaraa.
Uuden teknologian ja erityisesti Internetin jatkuva kehittyminen on valitettavasti johtanut
siihen, että yritykset noudattavat entistä enemmän epäeettisiä ja epärehellisiä
mainontakäytäntöjä.

Kuten esittelijä toteaa, nykyisessä lainsäädännössä ei säännellä riittävästi kaikkia näkökulmia.
On olennaisen tärkeää toteuttaa toimia, jotta Euroopan kuluttajia suojellaan tehokkaasti
ja jotta heitä koulutetaan heille kuuluvien oikeuksien alalla. On erityisesti suojeltava ryhmiä,
joilla on suurin riski joutua epäeettisten käytäntöjen uhreiksi, kuten lapsia, nuoria ja
ikääntyneitä. Tästä syystä olen samaa mieltä esittelijän tekemistä ehdotuksista.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. − (DE) Uudet viestintävälineet, kuten erityisesti
sosiaaliset verkostot ja blogit, tarjoavat uusia viestintä- ja mainontamahdollisuuksia.
Internet-mainontaan liittyvien mahdollisuuksien vuoksi kuluttajansuojalainsäädännöltä
vaaditaan enemmän. Nykyisessä direktiivissä, joka koskee sopimattomia
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiä kaupallisia menettelyitä sisämarkkinoilla, ei
säännellä tällaisia uusia mainontamenetelmiä. Nuoret kuluttajat, erityisesti nuoret ja lapset,
hyödyntävät laajalti uutta tekniikkaa ja saattavat altistua harhaanjohtavalle ja aggressiiviselle
mainonnalle. "EU kids online" -tutkimuksen mukaan kolmasosa Internetin 9-10-vuotiaista
käyttäjistä käyttää Internetiä päivittäin, kun taas 15–16-vuotiaista 77 prosenttia käyttää
Internetiä päivittäin. Tästä syystä on entistä tärkeämpää toteuttaa tällä alalla kiireellisiä
toimia, kuten ottaa käyttöön rajoituksia ja samalla antaa koulutusta ja tietoa. Kannatan
päätöstä tiedottaa kuluttajille paremmin uusista teknisistä viestintävaihtoehdoista ja niihin
liittyvistä riskeistä.

Edvard Kožušník (ECR),    kirjallinen. – (CS) Olen samaa mieltä monista asiakirjassa
esitetyistä kannanotoista ja ehdotuksista. En kuitenkaan samastu kaikkiin ehdotuksiin,
joiden tarkoituksena on antaa valtioille lisää valtaa kuluttajien suojelemisen varjolla. Olen
sitä mieltä, että mietinnössä olisi korostettava enemmän käyttäjien kouluttamista siitä,
miten Internetissä toimitaan, miten tietokoneen turvallisuutta edistetään ja miten ja kenelle
henkilötietoja olisi annettava. Ei ole valtioiden tehtävä kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka
pannaan täytäntöön käyttäen tekosyynä kuluttajien suojelemista. Tietokone on aivan yhtä
haavoittuva kuin kaikki muut sähköiset laitteet, jotka on yhdistetty Internetiin sähköisen
viestintäverkon välityksellä. Poliitikkojen ja valtioiden olisi opetettava kansalaisia
suojelemaan yksityisyyttä. Aivan kuten oma koti on lukittava ja suojattava, nykyisin on
yhtä tärkeää suojata sähköiset laitteet samoin kuin niiden viestintä muun maailman kanssa.
Poliitikkojen olisi myös määrättävä ankaria rangaistuksia niille, jotka käyttävät väärin
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henkilötietoja tai loukkaavat ihmisten yksityisyyttä. Pohjimmiltaan on merkityksetöntä,
tapahtuuko se Internetissä tai joillakin muilla keinoin.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen.  –  (FR) Arvelin tämän valiokunta-aloitteisen
mietinnön otsikon perusteella, että parlamentti tarkastelee vihdoin yhteiskuntamallia,
jonka mainostajat ovat meille tahtomattamme myyneet. Asiakirja ei kuitenkaan vastaa
odotuksiamme huolimatta muutamasta mielenkiintoisesta kohdasta, joita ovat esimerkiksi
erityismainonnan ja mainonnassa esiintyvän syrjinnän valvominen tai kehotus vähentää
lapsille suunnattua tv-mainontaa. Asiakirjassa tyydytään arvostelemaan laitonta mainontaa,
joka oletettavasti haittaa loukkaamatonta kilpailunvapautta, ja julistetaan, mitä hyötyä
mainonnasta on kansalaisille, joihin viitataan kuluttajina, ja tiedotusvälineille. En hyväksy
tätä. Vastustan tätä mietintöä.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Mainonnassa ilmeneviä sopimattomia kaupallisia
menettelyjä on torjuttava. Lähestymme entistä enemmän henkilökohtaiseen
velkaantumiseen liittyvää vakavaa ilmiötä. Meidän on tehtävä kaikkemme estääksemme
ongelman pahentuminen. Mainonta voi ja sen pitäisi olla tärkeä väline yrityksille; se toimii
tulonlähteenä, edistää kilpailukykyä, mahdollistaa terveen kilpailun ja kannustaa luovuutta.
Me kaikki tiedämme, että haavoittuvat henkilöt, esimerkiksi lapset, ovat mainoskampanjojen
erityinen kohde. Tämän vuoksi olen samaa mieltä siitä, että asiaan olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota, jotta voimme luoda yhteiskunnan, joka on taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävämpi. Tästä syystä äänestin siten kuin äänestin.

Alajos Mészáros (PPE),    kirjallinen.  −  (HU) Todettakoon mainonnan vaikutuksesta
kuluttajien käyttäytymiseen, että mainonta hyödyttää sisämarkkinoita samalla tavoin kuin
kuluttajia. Mainonnalla kannustetaan kilpailua, parannetaan kilpailukykyä ja edistetään
innovaatiota ja luovuutta. Mainonta on myös tärkeä taloudellinen ala, koska pelkästään
Internet-mainonnan arvo on 14 miljardia euroa. Meidän on kuitenkin oltava tietoisia myös
asioiden kääntöpuolesta. Monissa mainoksissa pyritään manipuloimaan kohdeyleisöä,
kuten lapsia ja raskaasti velkaantuneita henkilöitä. Mielestäni on tärkeää vahvistaa yhteistä
unionissa tehtävää yhteistyötä mainonnassa ilmenevien sopimattomien menettelyjen
torjumiseksi.

Katsomme, että on mahdoton hyväksyä syrjiviä sukupuolisia stereotypioita, jotka saattavat
muodostaa sukupuolten tasa-arvon esteen. Meidän on varmistettava asianmukaisin keinoin,
että viestintävälineet ja mainosalan ammattilaiset kunnioittavat ihmisarvoa ja vastustavat
välitöntä tai välillistä syrjintää tai stereotypioihin perustuvia kuvia.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Äänestin tämän mainonnan vaikutuksesta
kuluttajien käyttäytymiseen laaditun mietinnön puolesta, koska siinä viitataan selvästi
nykyisen lainsäädäntökehyksen parantamiseen kuluttajien suojelemiseksi mainonnalta ja
todetaan, että kehystä on tarpeen tarkistaa ottaen huomioon uudet mainontavälineet, joita
ei vielä säännellä. Kannatin mietintöä myös siitä syystä, että siinä pyritään kohentamaan
jäsenvaltioiden välistä yhteensovittamista, jotta estetään lainsäädännölliset aukkokohdat,
joiden ansiosta yritykset voivat noudattaa harhaanjohtavia mainontakäytäntöjä EU:n
jäsenvaltioissa. Viittaus Internetissä kehittyneeseen ja siellä käytössä olevaan
"piilomainontaan" on mielestäni perusteltu. Monissa tapauksissa mainonta naamioidaan
mielipiteiksi tai kommenteiksi, joita esitetään sosiaalisissa verkostoissa, foorumeilla tai
blogeissa. Olen myös tyytyväinen siihen, että neuvostolle ja komissiolle välitetään
mietinnössä huolenaiheet, jotka koskevat sekä sisällöntuottajina että mainostajina toimivien
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yrityksien aiheuttamaa todellista riskiä. Muun muassa näistä syistä äänestin tämän
mietinnön puolesta.

Louis Michel (ALDE),    kirjallinen.  –  (FR) Mainontaa on kaikkialla, kuten kaduilla,
sanomalehdissä, televisiossa, radiossa ja Internetissä, ja halusimmepa sitä tai emme, se
vaikuttaa suuresti kuluttajien käyttäytymiseen. Mainonta on viestintäkanava. Vaikka
mainonnan tiedottava rooli on keskeisen tärkeä sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan
kannalta, kuluttajilla on oikeus saada tietoa ja suojelua. Tästä syystä mietintö, jossa
tarkastellaan mainonnassa ilmeneviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä ja uusien
mainontakäytäntöjen ja -tekniikan kehittymiseen liittyviä ongelmia, on hyvin tärkeä.
Mainontaa on ehdottomasti valvottava, mikäli haluamme sen pysyvän järkevänä ja
totuudenmukaisena. Unionissa tehtävää yhteistyötä on vahvistettava ja yhteistä sääntelyä
kannustettava. Totean lopuksi, että Internet-mainonta on usein aggressiivista ja tunkeilevaa.
Sitä on tarkasteltava syventävämmin.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Äänestin mietinnön puolesta useasta syystä:

1. On tullut aika tunnustaa kaikki joukkotiedotusvälineet Internetissä.

2. Virheellisten tietojen levittämistä ja herjaamista olisi pidettävä rangaistavina tekoina,

3. jotta rajoitetaan pääsyä haavoittuvilta ryhmiltä, kuten lapsilta,

4. jotta Internet voidaan puhdistaa roskapostista ja rangaista niitä, jotka laskevat sitä
liikkeelle,

5. jotta otetaan käyttöön ilmoittamista koskevia hyvin ankaria sääntöjä,

6. jotta parlamentti velvoitetaan laatimaan erityinen rakenne juonittelijoiden ja hakkereiden
paljastamiseksi ja vastuuseen saattamiseksi.

Nyt töihin.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Mainonta on yrityksien kannalta tehokas väline,
jota voidaan joissakin tapauksissa käyttää alitajuntaan vetoamiseksi. Mainonnan
tarkoituksena on vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Sopimattomien kaupallisten
menettelyjen noudattaminen on kuitenkin estettävä. Tärkeintä on suojella julkista tilaa,
haavoittuvia ihmisiä ja yksityisyyttä. On tietysti hyvin aikaa vievää arvioida, onko mainonta
ylittänyt nämä rajat. Arkaluonteisia aloja, kuten alkoholin ja tupakan kaltaisia laillisia
huumeita, on jo kauan säännelty ankarin määräyksin.

Muita aloja säännellään jäsenvaltioissa edelleen itsesääntelyn avulla lainsäädännön
määräyksien täydentämiseksi. Tilannetta on saatettava ajan tasalle, ei ainoastaan
Internet-mainonnan alalla vaan myös esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa
lisäkustannuksia peitellään ja joissa uuden tekniikan ja uusien mainontamenettelyjen,
kuten sosiaalisten verkostojen tai blogien, käyttö on aivan uusi asia. Äänestin mietinnön
puolesta, koska on tärkeää suojella kansalaisia "piilomainonnalta" ja vastaavilta
ongelmallisilta mainontataktiikoilta.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Uudenaikainen mainonta
on jo kauan sitten ohittanut alalla sovellettavan oikeudellisen kehyksen. Internet-mainontaa
– hakukoneissa, sähköpostissa, sosiaalisissa verkostoissa ja Internet-televisiossa – ja
matkapuhelinmainontaa kohdistetaan kuluttajiin usein ilman heidän suostumustaan ja,
mikä vielä pahempaa, käyttäen heidän tietojaan, joiden keräämisestä he eivät ole tietoisia
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tai ovat vain osittain tietoisia. Lisäksi tällaista mainontaa koskevassa oikeudellisessa
kehyksessä on kymmeniä aukkokohtia. Vaikka alkoholimainonta on kielletty esimerkiksi
televisiossa, alaikäiset näkevät sitä Internetissä. Toisaalta Internet-mainonta ylittää hyvin
helposti valtioiden rajat. Niinpä aloite, joka koskee tällaisen mainonnan sääntelyn
tiukentamista ja siten kuluttajien, heidän yksityisyytensä ja henkilötietojensa suojelua
luvattomalta tai suhteettomalta käytöltä, on hyvin myönteinen asia.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjallinen. – (PL) Mainonta on tärkeä talouden
ala, kuten esittelijä painotti. Siihen liittyy kuitenkin monenlaisia vaaroja. Kannatan täysin
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausuntoa, jonka mukaan on
torjuttava syrjivää mainontaa. On myös erittäin tärkeää – näin esittelijä toteaa – suojella
ryhmiä, jotka ovat erityisen alttiita mainontaan liittyvälle manipulaatiolle, kuten lapsia,
nuoria ja ikääntyneitä. Kannatan esittelijän ehdotusta sellaisen unionin laajuisen
opetusohjelman käyttöön ottamisesta, joka on suunnattu lapsille ja jolla opetetaan lapsia
ymmärtämään mainonnassa käytettyjä menettelyjä. Olisi myös harkittava vastaavien
ohjelmien kehittämistä kahdelle muulle manipulaatiolle alttiille ryhmälle eli nuorille ja
ikääntyneille. Saattaisi olla hyvä ajatus laajentaa tällaiset opetusohjelmat koskemaan myös
muita ikäryhmiä. Nämä seikat huomioon ottaen päätin tukea tätä mietintöä, joka koskee
mainonnan vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Mainonnan vaikutus kuluttajaan saavuttaa usein
valtavat mittasuhteet, joihin voi liittyä sopimattomien kaupallisten menettelyjen riski.
Päätökseni äänestää mietinnön puolesta perustuu siihen, miten mainontaa käytetään
markkinoilla. Se on väline, joka hyödyttää sekä sisämarkkinoita − taloudellisen toiminnan
voiteluöljynä − että kuluttajia. Se on kuitenkin ennen muuta tärkeä talouden ala. On tietysti
myös otettava huomioon mainontaan mahdollisesti liittyvät kielteiset näkökulmat:
sopimattomat käytännöt, tunkeutuminen julkiseen ja yksityiseen tilaan, mainonnan
kohdentaminen haavoittuvimpiin henkilöryhmiin, mahdollisten markkinoille pääsyn
esteiden luominen ja sisämarkkinoiden vääristyminen. Tästä syystä on tärkeää vahvistaa
unionissa tehtävää yhteistyötä, jotta torjutaan mainonnassa ilmeneviä sopimattomia
käytäntöjä sellaisen yhteissääntelyprosessin avulla, jolla voidaan parantaa toimien
tehokkuutta ja sovellettavuutta. Pidän myös olennaisen tärkeänä varjella haavoittuvimpia
ryhmiä ja lisätä koulutusta ja tiedottamista mainoksien avoimuuden lisäämiseksi. Olisi
erittäin hyvä ajatus toteuttaa kuluttajien oikeuksia koskevia tiedotuskampanjoja
oppimateriaalia hyödyntäen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Mainonnan vaikutus kuluttajien
käyttäytymiseen on tosiasia, jota ei pitäisi lakaista maton alle, eikä tässä mietinnössä niin
tehdäkään. Mietintö, jonka puolesta äänestin, koskee mainonnassa ilmeneviä sopimattomia
kaupallisia menettelyjä, siten kuin ne on määritelty sopimattomista elinkeinonharjoittajien
ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä,
ja mietinnössä keskitytään tarkastelemaan uusien mainontakäytäntöjen ja -tekniikan
kehittymiseen liittyviä ongelmia.

Mainonta on myönteinen väline sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien kannalta. On
kuitenkin tärkeää torjua erilaisia väärinkäyttöjä, joista korostan seuraavia: sopimattomat
käytännöt, tunkeutuminen julkiseen ja yksityiseen tilaan, kuten esimerkiksi ei-toivotut
sähköpostit, mainonnan aiheeton kohdentaminen haavoittuvimpiin henkilöryhmiin ja
mahdollinen sisämarkkinoiden vääristyminen eli sellaisten hyödykkeiden ja palvelujen
hankkiminen, joita kuluttajat eivät tavallisesti ostaisi.
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Analysoitaessa nykyistä lainsäädäntöä ja sen tarkistamista tai parantamista koskevia
ehdotuksia olisi keskityttävä arvioimaan tällaisia vääristymiä. Tuen esittelijää hänen
painottaessaan unionissa tehtävän yhteistyön tiivistämistä mainonnassa ilmenevien
sopimattomien menettelyjen torjumiseksi joko laajentamalla yhteistyön soveltamisalaa
tai toteuttamalla sitä säännöllisemmin.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. − (IT) Olen samaa mieltä esittelijä Juvinin kanssa siitä,
että on tehostettava unionissa tehtävää yhteistyötä Internet-mainonnassa ilmenevien
sopimattomien menettelyjen torjumiseksi, kuten "Sweep"-hankkeen (jäsenvaltioiden
toteuttamien järjestelmällisten ja samanaikaisten Internet-sivujen tarkastusten)
onnistuminen osoittaa. Nämä tarkastukset on toistaiseksi rajattu kolmeen alaan: lentoliput,
matkapuhelinten soittoäänet ja sähkölaitteet. Yhdyn esittelijään, joka ehdottaa, että
tarkastusten soveltamisalaa laajennetaan ja että niitä tehdään säännöllisemmin; esittelijä
kannustaa samoin yhteissääntelyä, johon otetaan mukaan lainsäädännön kehittämiseen
osallistuvia eri osapuolia ja joka siten lisää toimien tehokkuutta ja helpottaa niiden
soveltamista.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Mietinnössä tarkastellaan mainonnassa
ilmeneviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä, siten kuin ne määritellään sopimattomista
elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla
annetussa direktiivissä, ja mietinnössä keskitytään seikkoihin, jotka liittyvät uusien
mainontakäytäntöjen ja -tekniikan kehittymiseen. Mietinnössä ei tarkastella yrityksien
välisiä suhteita, joihin sovelletaan direktiiviä 2006/114/EY. Mainonta on väline, joka
hyödyttää sekä sisämarkkinoita – taloudellisen toiminnan voiteluöljynä, joka edistää
kilpailua ja kilpailukykyä, innovointia ja luovuutta – sekä kuluttajia, tarjoten näille lisää
valinnanvapautta ja halvempia hintoja. Mainonta on tärkeä talouselämän ala, koska
pelkästään Internetissä tapahtuvan mainonnan arvo Euroopan markkinoilla on yli
14 miljardia euroa. Aikana, jolloin mainontaa koskevista kuluttajan oikeuksista ei tiedoteta
tarpeeksi, on toteutettava toimia tiedonsaannin helpottamiseksi ja mainontaan liittyvän
avoimuuden lisäämiseksi.

Koska suuri yleisö ei useinkaan ole tietoinen henkilötietojen käyttöön liittyvistä ongelmista
eikä myöskään keinoista, joita sillä on käytettävissään niihin puuttumiseksi, olisi järjestettävä
tiedotuskampanjoita, joissa tiedotetaan mainontaan liittyvistä kuluttajien oikeuksista ja
erityisesti henkilötietojen käytöstä, riippumatta siitä, onko ne annettu vapaaehtoisesti vai
kerätty automaattisesti. On myös tarpeen laatia oppimateriaalia, jolla Internetin käyttäjiä
opetetaan huolehtimaan esimerkiksi Internetiin jättämistään jäljistä ja suojaamaan
yksityisyyttään.

Crescenzio Rivellini (PPE),    kirjallinen. – (IT) Haluan onnitella jäsen Juvinia hänen
erinomaisesta työstään. Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla vuonna 2005 annetun direktiivin myötä, jossa
ei taata tarkoituksenmukaista oikeudellista kehystä harhaanjohtavan ja aggressiivisen
mainonnan torjumiseksi, Internetin välityksellä on kehittymässä uusia ja vakuuttavampia
mainonnan muotoja. Päätöslauselman ansiosta unionin kuluttajille annetaan paremmin
tietoa Internet-mainonnan uusista tunkeilevista muodoista, ja päätöslauselmassa vaaditaan
haavoittuvien kuluttajien parempaa suojelua ja korostetaan mainonnan merkitystä
myönteisten roolimallien edistämiseksi.

Olen erityisen huolestunut käyttötottumuksiin perustuvan mainonnan arkistumisesta ja
kuluttajien yksityisyyttä loukkaavien tunkeilevien mainontakäytäntöjen kehittymisestä
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(kuten sähköpostien lukeminen, sosiaalisten verkostojen ja maantieteellisen sijainnin
hyödyntäminen, toistuva kohdennettu mainonta). Kehotan näin ollen komissiota tekemään
pakolliseksi selvästi luettavissa olevan merkinnän "käyttötottumuksia seuraava mainos"
lisäämisen Internetissä tapahtuvaan käyttötottumuksiin perustuvaan mainontaan.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Mietinnössä tarkastellaan
mainonnassa ilmeneviä sopimattomia kaupallisia menettelyjä, siten kuin ne määritellään
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä
sisämarkkinoilla annetussa direktiivissä, ja mietinnössä keskitytään seikkoihin, jotka liittyvät
uusien mainontakäytäntöjen ja -tekniikan kehittymiseen. Mietinnössä ei tarkastella
yrityksien välisiä suhteita, joihin sovelletaan muun muassa direktiiviä 2006/114/EY.
Mainonta on väline, joka hyödyttää sekä sisämarkkinoita – taloudellisen toiminnan
voiteluöljynä, joka edistää kilpailua ja kilpailukykyä, innovointia ja luovuutta – sekä
kuluttajia, tarjoten näille lisää valinnanvapautta ja halvempia hintoja.

Se on tärkeä talouselämän ala: pelkästään Internetissä tapahtuvan mainonnan arvo EU:n
markkinoilla on yli 14 miljardia euroa. Mainontaa ei pidä kuitenkaan idealisoida, sillä
sopimattomat menettelyt, julkiseen (esimerkiksi suuret tienvarsimainokset) tai yksityiseen
(esimerkiksi ei-toivotut sähköpostit) tilaan tunkeutuminen, haavoittuviin henkilöihin
(esimerkiksi lapset, ylivelkaantuneet) kohdennettu mainonta, mahdolliset sisämarkkinoille
pääsyn esteet (vaadittu maksu on liian korkea) ja sisämarkkinoiden vääristyminen (sellaisten
tavaroiden/palvelujen hankkiminen, joita kuluttajat eivät normaalisti olisi ostaneet) ovat
myös osa sitä.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjallinen. – (CS) Korostan Juvinin mietinnössä erityisesti
näkökulmaa, joka liittyy tietojen suojeluun Internetissä. On tarpeen varmistaa, että
kuluttajille tiedotetaan selkeästi ja ymmärrettävästi siitä, miten heitä koskevia tietoja
kerätään, käsitellään ja käytetään. Internetin sääntelyn sijaan pitäisin kuitenkin parempana
ratkaisua, jossa Internetin käyttäjiä koulutetaan ja sääntelyyn tai rajoituksiin turvaudutaan
ainoastaan äärimmäisissä tapauksissa. Sensurointitoimien toteuttaminen johtaa vain uusiin,
kehittyneempiin vilpillisiin toimiin ja huijauksiin, jotka ovat aina askeleen edellä
lainsäädäntöä. On tärkeää toteuttaa toimia käyttäjille tiedottamiseksi ja heidän
kouluttamisekseen, samoin kuin tarjota henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lisävaihtoehtoja
Internetin käyttäjille. Komission on aloitettava mainontaan liittyviä kuluttajan oikeuksia
ja erityisesti henkilötietojen käyttöä koskevien tiedotuskampanjojen laatiminen. Pidän
myös myönteisenä sellaisten EU:n koulutusohjelmien kehittämistä, joilla opetetaan lapsia
ja muita haavoittuvia ryhmiä ymmärtämään, millaisia ansoja mainontaan liittyy. Annan
myös tukeni sille, että mietinnössä painotetaan haavoittuvien kuluttajaryhmien suojelua
ja ihmisarvon kunnioittamisen takaamista mainonnassa.

Mainonnalla voidaan tehokkaasti haastaa ja kohdata stereotypiat. Se voi toimia myönteisenä
voimana, jolla torjutaan rasismia, seksismiä, syrjintää ja niin edelleen. Se saattaa kuitenkin
myös aiheuttaa kielteisiä seurauksia, kuten väkivaltaa, tupakoinnin ja alkoholismin kaltaista
riippuvuutta tai syömishäiriöitä, kuten anoreksia nervosaa ja bulimiaa. Mietinnössä
mainitaan vielä muita tärkeitä tekijöitä, joita on syytä tarkastella. Tämän vuoksi kannatin
mietintöä.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. − (DE) Internet-mainonta mukautuu käyttäjien
käyttäytymiseen. Mainostajat voivat kohdistaa mainonnan tiettyyn käyttäjäprofiiliin ja
jättää kohderyhmän ulkopuoliset henkilöt huomiotta. Tutkimukset osoittavat kuitenkin,
että käyttäjät vastustavat laajalti henkilökohtaisesti suunnattua Internet-mainontaa, jota
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pidetään usein tunkeilevana. Monista jopa tuntuu siltä, että heitä tarkkaillaan. Tutkimukseen
osallistuneista henkilöistä yhteensä 62 prosenttia on huolestunut siitä, että tietosuoja
sivuutetaan henkilökohtaisesti suunnatun mainonnan yhteydessä. Myös
tietosuoja-asiantuntijat suhtautuvat asiaan epäilevästi, koska henkilötietoja talletetaan,
vertaillaan ja yhdistetään muihin tietoihin. Jokainen käyttäjä voi teoriassa estää tämän.
Linkkiä ei kuitenkaan ole helppo löytää, minkä vuoksi mietinnössä esitetään, että kuluttajien
kieltäytymistä sähköpostitse lähetettyihin mainoksiin liittyvien lisämainosten
vastaanottamisesta on helpotettava suoran ja toimivan linkin avulla.

Lisäksi mietinnössä pyritään siihen, että kuluttajille tiedotetaan selkeästi, ymmärrettävästi
ja perusteellisesti siitä, miten heitä koskevia tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään. Heitä
koskevat tiedot on pidettävä täysin erillään mainonnan yhteydessä kerätyistä tiedoista.
Yksityisten sähköpostien sisältöä ei pidä missään tapauksessa käyttää mainontatarkoituksiin
ja tietokonejärjestelmien vakioasetuksia on hyödynnettävä yksityisyyden suojelemiseksi
Internetissä (sisäänrakennettu yksityisyyden suoja).

Mietintö: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    kirjallinen. – (PT) Olen samaa mieltä tämän
toimintasuunnitelman yleisistä tavoitteista; sen avulla olisi parannettava tiedonsaantia
paikallisesti eli luotava keskitetty yhteyspiste ottaen huomioon, että Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) varojen, jotka on tarkoitettu energiatehokkuuteen liittyviä
toimia varten, käyttö on vähentynyt. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot ja alueet ovat
siirtymässä noudattamaan kehityksensä kannalta monialaista lähestymistapaa
energiatehokkuuteen, koska se on hyödyllinen tapa parantaa taloudellista kilpailukykyä
ja vähentää polttoainepulaa. Olen myös yhtä mieltä siitä, että komission olisi kuultava
paikallisia ja alueellisia edustajia, jotta voidaan määritellä energiapolitiikkaa koskeva
kehityssuunta ja myöntää rahoitustukea paikallisille ja alueellisille hankkeille sellaisten
innovatiivisten ohjelmien välityksellä, joissa hyödynnetään olemassa olevia energiavaroja
ja rakennerahastoja. Tämän mahdollisen toimenpidekehyksen yhteydessä ehdotetaan
merkittävien kannustimien luomista sellaisia alueita varten, joilla on tähän mennessä ollut
keskimääräistä tärkeämpi rooli energiatehokkuuden alalla. Kannustimilla pyritään
edistämään alueiden energiaomavaraisuutta ja toisaalta kannustamaan hyvien käytäntöjen
jakamista kyseisten alueiden ja niiden alueiden välillä, joiden kehitys on ollut vähäistä tällä
alalla.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin päätöslauselman puolesta,
koska olemme sitoutuneet kunnioittamaan ympäristöä, kehittämään taloudellisia
energiantuotantokeinoja ja torjumaan ilmastonmuutosta. On taattava kestävä kehitys,
mutta myös taloudellinen kehitys on tärkeässä asemassa. Nämä kaksi ulottuvuutta on
sovitettava yhteen. Ilmastonmuutosta on mahdoton torjua ottamatta huomioon
energiatehokkuutta. Tässä tarkoituksessa on asetettava kattavia ja realistisia tavoitteita,
jotta energiatehokkuus ei perustu ainoastaan taloudelliseen hyötyyn. Energiatehokkuus
koskee lähinnä rakennuksia, koska niiden energiatehokkuutta voidaan parantaa todella
merkittävästi. Tästä syystä tuen esittelijän kantaa, jonka mukaan olisi keskityttävä käytössä
olevien rakennusten kunnostamiseen, koska uusien kiinteistöjen rakentamisvauhti on
hidastunut EU:ssa ja koska monien vanhojen kiinteistöjen kunnostaminen tuottaa parhaat
energiatehokkuustulokset sillä edellytyksellä, että kunnostustyöt tehdään asianmukaisella
tavalla.
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Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Energiakysymys on merkittävä haaste unionille.
On muistettava, missä määrin maanosamme kehitys riippuu helposta energiansaannista,
mitä Euroopan valtiot ovat hyödyntäneet jo yli vuosisadan. Energiakysymys on nyt saanut
uuden ulottuvuuden. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on tullut entistä enemmän
menneisyyttä. Kaksinkertainen paine, joka johtuu ilmaston lämpenemisestä ja öljyvaroihin
sekä vähäisemmässä määrin kaasuvaroihin liittyvistä väistämättömistä ongelmista, pakottaa
meidät kehittämään uusia ratkaisuja. Energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma
on ollut käytössä vuodesta 2006 ja siinä tarkastellaan kahta tehokkuuteen liittyvää
näkökulmaa. Jotta EU saavuttaisi säästöjä tavalla, joka vähentää sen riippuvuutta
kansainvälisistä kumppaneistaan, tehokkuutta on tarkasteltava sekä tuotannon että
kulutuksen kannalta: vähemmän energiaa kuluttavia rakennuksia, taloudellisempia koneita,
mutta myös virtaviivaisempaa tuotantotekniikkaa, minkä ansiosta kilpailukyky ja innovaatio
ovat yhdistettävissä mittakaavaetuihin. Lienee tarpeetonta todeta, että kannatin tätä keskeistä
asiakirjaa (kuten sitovaa tavoitetta, jonka mukaan energiatehokkuutta olisi lisättävä 20
prosenttia vuoteen 2020 mennessä), jonka myötä Euroopan unioni nousee alan johtavien
toimijoiden joukkoon.

Zigmantas Balčytis (S&D)  , kirjallinen. −  (LT) Paljon on saavutettu sen jälkeen, kun
energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 2006; sen
jälkeen on kuitenkin tapahtunut monia sekä poliittisia että taloudellisia muutoksia. Näin
ollen on selvää, että EU:n energiatehokkuustoimia on tarkistettava niiden mukauttamiseksi
uusiin ensisijaisiin tavoitteisiin ja uuteen kehitykseen. Energiatehokkuus on
kustannustehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä. Edut ovat valtavan
suuret sekä taloudellisen kasvun että työpaikkojen luomisen kannalta. Vuonna 2006
hyväksytyn energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman tuloksia ja puutteita on
mielestäni arvioitava perusteellisesti siten, että EU:n energiatehokkuustoimia tarkistetaan
arvioinnin perusteella. On entistä ilmeisempää, että EU ei pysty saavuttamaan 20 prosentin
tavoitettaan, minkä vuoksi on toteutettava tehokkaampia toimia energiatehokkuuden
edistämiseksi. On kiinnitettävä suurta huomiota käytössä olevien rakennusten
kunnostamiseen, koska tähän mennessä alalla ei ole saavutettu merkittävää edistymistä.
Uusien kiinteistöjen rakentamisvauhti on hidastunut EU:ssa ja monien vanhojen
kiinteistöjen kunnostaminen tuottaa parhaat energiatehokkuustulokset sillä edellytyksellä,
että kunnostustyöt tehdään asianmukaisella tavalla. Näin helpotettaisiin EU:n
kokonaisvaltaisen energiariippuvuuden vähentämistä.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen.   –   (FR) Bendt Bendtsenin
valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä, annetaan
myönteinen energia-alaan liittyvä poliittinen signaali useita päiviä Cancúnin
huippukokouksen päättymisen jälkeen ja kaksi kuukautta ennen 4. helmikuuta 2011
järjestettävää energia-alan huippukokousta. Energiatehokkuus on epäilemättä yksi
ratkaisevista tekijöistä pyrkiessämme suojelemaan ympäristöä. Energiasäästöt ja
energiatehokkuus ovat kustannustehokkain ja nopein tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä
ja parantaa energiavarmuutta. Mietinnössä vaaditaan toteuttamaan uusia toimia, jotta
saavutetaan vaatimus energiatehokkuuden lisäämisestä 20 prosenttia vuoteen 2020
mennessä. Pidän kuitenkin valitettavana, että tarkistus, jossa Euroopan komissiota
kehotetaan käynnistämään ensi vuonna nykyisen rakennuskannan peruskorjaamista
koskeva aloite, ei saanut tarvittavaa enemmistöä. Mietinnössä tyydytään vain mainitsemaan
uudet rakennukset eikä siinä tarkastella nykyisten rakennusten hallintaa. Tilanne on
kuitenkin se, että EU:ssa rakennusten osuus energiankulutuksesta on 40 prosenttia ja
kasvihuonekaasupäästöistä 36 prosenttia.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska on
toteutettava erityistoimia energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöön
panemiseksi, erityisesti, kun on käymässä entistä ilmeisemmäksi, että EU ei saavuta
tavoitettaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 20 prosentin verran. Kiinnitän
huomion siihen, että energiatehokkuus on kustannustehokkain tapa vähentää
hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä. Se antaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden tukea
työpaikkoja ja luoda niitä samalla, kun se vähentää riippuvuutta energiantuonnista.
Euroopan parlamentti kehottaa näin ollen Euroopan komissiota laatimaan uuden
energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman siten, että siinä otetaan huomioon
haavoittuvien energiankuluttajien tarpeet. Parlamentti kehottaa lisäksi jäsenvaltioita
toteuttamaan energiaköyhyyden vähentämiseksi kansallisten toimintasuunnitelmien tai
kohdennettujen sosiaalisten toimenpiteiden kaltaisia asianmukaisia toimenpiteitä ja
tehokkaita politiikkoja sekä raportoimaan säännöllisesti tämän kysymyksen ratkaisemiseen
tähtäävistä toimistaan. Komission olisi myös oltava vastuussa EU:n energiapolitiikan
kaikkien tärkeiden osatekijöiden kehittämistä koskevista tilastoista.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Haluan onnitella jäsen Bendtseniä tästä
energiatehokkuutta koskevasta tärkeästä ja ajankohtaisesta mietinnöstä. Äänestin sen
puolesta, koska katson, että hyvän energiatehokkuuden ansiosta on mahdollista vähentää
merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

Tällaisista poliittisista toimista aiheutuu monenlaisia etuja: ensinnäkin luotaisiin uusia
työpaikkoja, mutta olisi myös mahdollista lisätä pienten ja keskisuurien yrityksien
osallisuutta, jotka ovat Italian ja Euroopan talouden yhdistävä tekijä ja joille voitaisiin
tarjota innovatiivisia kehitysmahdollisuuksia. Tämä edellyttää asianmukaisten
rahoitusvälineiden kehittämistä, jotta vahvistetaan ammatillista täydennyskoulutusta,
tutkimusta ja tiedonsaantia. Tästä syystä olen samaa mieltä siitä, että on tarkistettava
Euroopan unionin energiatehokkuuspolitiikkaa ja pantava täytäntöön konkreettisia
suunnitelmia kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Totean rakennuksista ja ekologisesta suunnittelusta, että olen yhtä mieltä siitä, että on
keskityttävä käytössä olevien rakennusten kunnostamiseen, koska niiden kunnostaminen
tuottaa parhaat energiatehokkuustulokset sillä edellytyksellä, että kunnostustyöt tehdään
asianmukaisella tavalla. Niinpä näiden tuloksien saavuttamiseksi on edistettävä toimia,
välineitä ja niin jäsenvaltioilta kuin unionilta saatavaa rahoitustukea esimerkiksi ottamalla
käyttöön ad hoc -rahastoja.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) Energiatehokkuutta koskevassa mietinnössä vaaditaan
perustellusti, että on kiinnitettävä enemmän huomiota älyverkkojen ja älykkäiden
sähkömittarien kaltaisiin innovatiivisiin ratkaisuihin, uusiutuvien energiavarojen
joustavampaan integroimiseen ja kokonaisvaltaisen lämmöntuotantoa koskevan strategian
luomiseen. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että tavoitteeksi on asetettu, että
50 prosentissa Euroopan kotitalouksista käytettäisiin älykkäitä mittareita vuoteen 2015
mennessä ja että luku nousisi 80 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Olen tyytyväinen
siihen, että energiaköyhyyden alaa koskevien lainsäädäntötoimien toteuttamista ei
ehdotettu. Sanavalinnoilla tehtiin sen sijaan selväksi, että jäsenvaltiot ovat parhaassa
asemassa ratkaistakseen energiaköyhyyttä koskevan ongelman, minkä vuoksi se olisi
ratkaistava jäsenvaltioissa. Energiatehokkuutta olisi mahdollista parantaa myös käyttämällä
15 prosenttia EAKR:n varoista energiatehokkuuteen. Katson kuitenkin, että
energiatehokkuus olisi asetettava unionin monialaiseksi painopisteeksi, jota rahoitetaan
muista lähteistä kuin rakennerahastoista.
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Mielestäni oli perusteltua hylätä ehdotukset yleiseurooppalaisen energia- eli hiiliveron
käyttöön ottamisesta, koska se vain korottaisi energiakustannuksia ja kohdistuisi
voimakkaimmin pienituloisiin ryhmiin. Katson myös, että energiatehokkuutta koskevien
tavoitteiden ei pitäisi olla oikeudellisesti sitovia, ja ettei pitäisi ottaa käyttöön pinta-alaan
liittyviä ehtoja rakennerahastojen varojen myöntämiseksi energiatehokkuuteen perustuen.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Energiatehokkuus on keskeisessä
asemassa toimitusvarmuuden lisäämisen, ilmanlaadun parantamisen,
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ja yhteiskuntamme kilpailukyvyn parantamisen
kannalta. Energiatehokkuus tarkoittaa, että toteutetaan "enemmän" toimia "vähemmillä"
varoilla. Mietinnössä esitetään kunnianhimoinen näkemys energiatehokkuuden
saavuttamisesta esimerkiksi siten, että otetaan käyttöön yksittäisiä tavoitteita ja myönteisiä
kannustimia. Siinä esitellään energia-alan infrastruktuurin nykyaikaistamiseen liittyviä
tärkeitä tekijöitä, kuten älyverkot, energiatehokkuus rakennus- ja liikennealalla, tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntäminen sekä energia-alan tieteellisen tutkimuksen kehittäminen.
Mietinnössä korostetaan, että energia-alaa koskevat tutkimus-, kehitys- ja esittelymäärärahat
on kaksinkertaistettava. Rahoituksesta todettakoon, että mietinnössä kannustetaan myös
käyttämään rakennerahastoja energiatehokkuuden tukemiseen, mikä asetetaan
painopisteeksi EU:n talousarviossa vuoden 2013 jälkeen. Kaikki tämä huomioon ottaen
haluan onnitella esittelijä Bendtseniä erinomaisesta työstä ja saavutetusta tasapainosta.
Kehotan teitä kaikkia tukemaan tätä tärkeää mietintöä.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan unionissa rakennusten osuus
energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin
36 prosenttia. Energiatehokkaat rakennukset olisi asetettava etusijalle, kun
energiatehokkuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa tarkistetaan seuraavan kerran. Tällä
hetkellä 30 prosenttia Euroopan asuinrakennuksista on huonossa kunnossa ja kuluttaa
paljon energiaa. Tästä syystä on tärkeää edistää uusien kestävien rakennuksien rakentamista
mutta myös kunnostaa nykyisiä rakennuksia kestävällä tavalla. Tämän vuoksi
jäsenvaltioiden on välittömästi käynnistettävä ohjelma, jolla tuetaan nykyisen
rakennuskannan peruskorjauksia, jotta saavutetaan energiankulutukseltaan lähellä
nollatasoa oleva rakennuskanta vuoteen 2050 mennessä. Energiatehokkuuden ja
-köyhyyden välillä vallitsee myös yhteys. Kehotamme näin ollen komissiota valmistelemaan
energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon
haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien tarpeet.

Ioan Enciu (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Totean pitäväni tätä energiatehokkuutta koskevaa
mietintöä myönteisenä, koska siinä lisätään energian toimitusvarmuutta ja tuotetaan
sosiaalista ja taloudellista etua EU:n taloudelle. S&D-ryhmä on pannut merkille, että
energiavarat ovat jakautuneet epätasaisesti jäsenvaltioiden välillä. EU:n solidaarisuus on
aina otettava huomioon, kun säädetään energiatehokkuutta koskevia lakeja. On todettu,
että energian säästäminen on yksi nopeimpia energiatehokkuutta edistäviä tekijöitä.
Energiatehokkuutta edistämällä luodaan työpaikkoja ja jäsenvaltioiden hallitukset säästävät
lämmityskuluista vuosittain miljardeja euroja.

Pidän erittäin myönteisenä vähemmän hiilidioksidipäästöjä tuottavan yhteiskunnan
luomista, mutta on pidettävä huoli siitä, että saavutamme oikeanlaisen tasapainon
jäsenvaltioiden välillä niiden valmiuksiin ja varoihin perustuen. Olen huolestunut siitä,
että Romanian kaltaisten jäsenvaltioiden odotetaan toimivan yhtäläisin edellytyksin muiden
jäsenvaltioiden, kuten esimerkiksi Ruotsin kanssa, joilla on runsaasti kokemusta
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energiatehokkuuden alalla. Rahoitusnäkymästä N:o 8 tulee tärkeä rahoitusväline, jolla
kannustetaan ja edistetään energiatehokkuutta vuosina 2014–2020.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän energiatehokkuutta koskevasta
toimintasuunnitelmasta laaditun mietinnön puolesta, koska siinä tehdään ympäristön ja
talouden kannalta tärkeitä ehdotuksia, kuten erityisesti sellaisen unionin lainsäädännön
antamisesta, jossa asetetaan sitovia tavoitteita energiankulutuksen vähentämiseksi.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Unioni sitoutui vuonna 2008 vähentämään
energiankulutusta 20 prosenttia viimeistään vuonna 2020 ja varmistamaan, että
20 prosenttia sen energiankulutuksesta on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Tavoite
on keskeisessä asemassa, jotta unionia autetaan saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen
vähentämistä koskeva tavoitteensa ja jotta vähennetään riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista, ja juuri sellaisena tavoitteen olisi pysyttäväkin – tavoitteena, johon eri valtiot
liittyvät vapaaehtoisesti.

Tämä edellyttää sitovien rajojen asettamisen sijaan, että jäsenvaltiot pääsevät sopimukseen
ratkaisuista, joiden ansiosta on mahdollista parantaa energiatehokkuutta ja vähentää
hukkaan menevän energian määrää vaikuttamatta kehitykseen ja siten, että unionin
teollisuudelle ja tuottajille ei aiheuteta liikaa kustannuksia, erityisesti tällaisena taloudellisena
kriisiaikana.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen.   –   (PT) Tässä mietinnössä tarkastellaan EU:n
energiatehokkuutta koskevaa politiikkaa. Tähän liittyen kannatan sitovien tavoitteiden
asettamista. Komission energiatehokkuudesta antamassa vihreässä kirjassa (2005/0265
lopullinen) arvioidaan, että Euroopassa olisi mahdollista luoda välittömästi tai välillisesti
noin miljoona uutta työpaikkaa. Tämän tiedonannon mukaan energiatehokkuutta
edistävistä toimista hyötyvät erityisesti pk-yritykset ja siinä lisätään, että kotitaloudet
voisivat säästää keskimäärin tuhat euroa vuodessa toteuttamalla energiatehokkuutta
edistäviä toimia.

Pakolliset energiatehokkuutta edistävät toimet ovat myös tärkeitä sikäli, että niillä
vähennetään energiavajetta, joka johtuu öljyn ja kaasun tuonnista Persianlahdelta ja
Venäjältä.

Olemme jo asettaneet sitovia tavoitteita uusiutuvan energian kiintiön kasvattamiseksi
20 prosentin verran Euroopan unionissa. Nykyisessä kehyksessä saavutamme vain puolet
potentiaalista ilman energiatehokkuutta koskevia sitovia tavoitteita. Kyse on myös
oikeusvarmuudesta ja tärkeästä merkistä, jolla ohjataan uusia sijoituksia.

EU:n ja Portugalin kannalta tämä sitova tavoite tuottaa mielestäni enemmän hyötyä kuin
haittaa. Totean lisäksi, että jos EU 2020 -strategian tavoitteet eivät edisty pelkkiä aikeita
pidemmälle, strategiasta ei ole minkäänlaista hyötyä.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Energiatehokkuuden lisäämistä koskevia
lupauksia tehdään entistä enemmän, mutta riskinä on, että Euroopan unioni ei saavutakaan
ehdotettuja tavoitteita eli 20:tä prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Viimeisimpien tietojen
mukaan vuotuinen keskiarvo on vain yhdeksän prosenttia huolimatta siitä, että
energiatehokkuuden lisääntyminen voisi osaltaan vähentää päästöjä, kulutusta ja
energiariippuvuutta.
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Mietintö sisältää monenlaisia tekijöitä, jotka kattavat energiatehokkuuden laajan alan
asianmukaisella tavalla, vaikka siinä ehdotetaan toimia, joiden vuoksi voi olla vaikea
saavuttaa asetettuja tavoitteita menestyksellisesti.

Olemme kuitenkin eri mieltä joistakin seikoista, kuten energiatehokkuuden ja niin sanotun
Eurooppa 2020 -strategian välillä vallitsevasta yhteydestä. Strategiaan sisältyy energian
yhteismarkkinoiden luominen, markkinapohjaisten välineiden edistäminen sekä Euroopan
unionin päästökauppajärjestelmä, millä peitetään osa energiatehokkuuden tuottamista
hyödyistä ja sivuutetaan tarve puolustaa voimakasta julkista energia-alaa, jota on edistettävä
jokaisessa jäsenvaltiossa.

Vaikka olemme samaa mieltä siitä, että tavoitteiden täyttäminen edellyttää yhteisön varoja,
suhtaudumme kuitenkin epäilevästi siihen, onko käytännössä mahdollista käyttää jopa
15 prosenttia EAKR:stä tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa
energiatehokkuuden edistämiseksi, ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden tehtävänä on
määritellä tarpeet ja painopisteet näiden varojen jakamiseksi.

Françoise Grossetête (PPE),    kirjallinen.  –  (FR) On mahdollista toteuttaa lukuisia toimia,
jotka tarjoavat toistaiseksi hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, jotta parannetaan
energiatehokkuutta liikenne- ja rakennusalan kaltaisilla keskeisillä aloilla.

On kuitenkin epärealistista asettaa sitovaa tavoitetta energiatehokkuuden parantamisesta
vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, koska ei ole olemassa
arviointimenetelmää eikä yhteisiä indikaattoreita. Sen sijaan olisi keskityttävä alakohtaisiin
erityistavoitteisiin, kuten sitoutumiseen vähentämään käytössä olevien rakennuksien
energiankulutusta 38 prosenttia.

Rahoituksen puute vaikeuttaa merkittävästi rakennuksien kunnostamista asuinrakennuksien
ja pk-yrityksien alalla. Epärealististen tavoitteiden tavoittelemisen sijaan Euroopan
komission olisi esitettävä innovatiivisia ratkaisuja ja kannustettava julkisen ja yksityisen
sektorin välisiä kumppanuuksia, koska tällaisen luovan ekologian avulla luodaan
työpaikkoja.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatin mietintöä, koska sen tavoitteena
on lisätä energiatehokkuutta vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja siten
edistää siirtymistä kestävään ja ympäristöystävälliseen talouteen. Edut ovat valtavan suuret
sekä taloudellisen kasvun että työpaikkojen luomisen kannalta. Työpaikkoja syntyy sekä
kaupungeissa että maaseudulla. On tunnettua, että rakennusten energiatehokkuutta voidaan
parantaa todella merkittävästi. Tästä syystä olisi keskityttävä käytössä olevien rakennusten
kunnostamiseen, koska uusien kiinteistöjen rakentamisvauhti on hidastunut EU:ssa ja
monien vanhojen kiinteistöjen kunnostaminen tuottaa parhaat energiatehokkuustulokset
sillä edellytyksellä, että kunnostustyöt tehdään asianmukaisella tavalla. Puhtaan teknologian
alalla on yhtäältä kurottava kiinni Yhdysvaltain ja EU:n sekä toisaalta Kiinan ja EU:n välinen
ero. Mainitut valtiot ovat edistyneet EU:ta pitemmälle energiatehokkaita ratkaisuja edistävän
lainsäädännön säätämisessä. Näin ollen EU:n ja jäsenvaltioiden olisi tuettava rahoitusta
lisääviä toimia ja välineitä. Energiatehokkuutta koskevia sopimuksia tukevien kansallisten
energiatehokkuusrahastojen käyttöönottoa olisi kannustettava EU:n laajuisella
rahoitusvälineellä. Energiatehokkuutta koskeva sopimus, jonka puitteissa asiakas maksaa
takuunalaisesta energiansäästöstä, luo vipuvaikutusta, koska investoinnin takaisinmaksuaika
on 2–15 vuotta. Mainittu malli luo työpaikkoja pk-yrityksissä, alentaa kuluttajien
energialaskuja ja vähentää päästöjä.
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Eija-Riitta Korhola (PPE),    kirjallinen.  −  (FI) Äänestäessäni pakollista 20 prosentin
energiansäätötavoitetta vastaan – samoin kuin suurin osa poliittisesta ryhmästäni – en
ottanut kantaa energiansäästön tärkeyteen vaan tapaan, jolla sitä yritetään edistää.
Energiansäästön tehostamisen tärkeys on kiistatonta. Sen sijaan yritykset ratkaista niin
EU:n ilmasto- kuin energiavarmuus- ja huolto-ongelmat eivät mielestäni ole kestävällä ja
viisaalla pohjalla.

Kuuluisassa 20/20/20 ilmasto- ja energiapaketissa energiansäätötavoite oli ainoa ei-sitova
tavoite, sillä sen oletettiin tehostuvan muiden pakollisten tavoitteiden rinnalla, kuten
päästöleikkaukset ja uusiutuvien energialähteiden lisääminen. Energiansäästötavoite ei
toteutunut haluamallamme tavalla, mutta nyt ennemmin kuin rasittaa yhteisöämme vielä
uudella sitovalla tavoitteella, päällekkäin muiden sitovien tavoitteiden kanssa ja tietämättä
kuinka tavoite saavutetaan, meidän tulisi tarkastella, olivatko nuo muut tavoitteet alun
perinkään oikein asetettuja.

Päästöleikkauksia ja uusiutuvia energialähteitä koskevia tavoitteita toteuttaessaan
jäsenvaltiomme ja niiden yritykset joutuvat paineen alle, jossa kiusaus tehdä lyhytnäköisiä
ja kestämättömiä ratkaisuja kasvaa ylivoimaiseksi. Jos sen päälle asetetaan vielä yksi pakko,
olemme tilanteessa, jossa EU sahaa kirjaimellisesti omaa oksaansa samalla jo nyt aiheuttaen
ainoastaan massiivisen tulonsiirron ilman, että siitä hyötyisi sen enempää ilmasto, ympäristö
tai energiavarmuutemme.

Hyvää tarkoittaessa on tapahtunut päinvastoin. Teollisuuden toimintaedellytykset globaalisti
heikkenevät, uusiutuvien energialähteiden nimissä poltetaan kestämättömästi puuta, ja
samaan aikaan itse ongelma, hiilidioksidipäästöt, kasvaa radikaalisti rajojemme ulkopuolella.

On aika tehdä järkeviä ja kestäviä toimia, ei lyhytnäköistä pakkosyöttöä ilman järkevää
konkretiaa.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. − (DE) Energiatehokkuuden lisääminen EU:n
laajuisesti on Euroopan energiastrategian keskeinen tekijä. Sen avulla voidaan vähentää
hiilidioksidipäästöjä ja parantaa samalla energian toimitusvarmuutta nopeimmalla ja
kustannustehokkaimmalla tavalla. Pidän myönteisenä, että mietinnössä korostetaan
investointien lisäämistä rakennuksien energiatehokkuuden alalla, millä edistetään uusien
työpaikkojen luomista rakennusalalla ja pk-yrityksissä ja tuotetaan taloudellista hyötyä,
joka voi olla kotitaloutta kohti vuosittain yli 1 000 euroa. Mietinnössä viitataan myös
tarpeeseen lisätä energiatehokkuutta koko liikennealalla siirtymällä energiaintensiivisistä
liikennemuodoista, kuten rekoista ja autoista, matalaenergisiin liikennemuotoihin, kuten
juniin. Suhtaudun myönteisesti niihin mietinnön kohtiin, joissa komissiota ja jäsenvaltioita
kehotetaan antamaan energiatehokkuudelle sen ansaitseman huomion ja samalla
varmistamaan, että lukuisia alaa koskevia säännöksiä, jotka ovat jo olemassa EU:ssa ja
jäsenvaltioissa, noudatetaan.

Bogusław Liberadzki (S&D),    kirjallinen. – (PL) Kannatin tämänpäiväisessä äänestyksessä
Bendtsenin mietintöä energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman tarkistamisesta.
On selvää, että energiatehokkuuden lisääminen on nopein ja kustannustehokkain tapa
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tosiasia on, että EU:ssa rakennusten osuus
energiankulutuksesta on 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä 36 prosenttia. Tästä
syystä katson, että rakennuksien energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä
toteutettavista toimista; tämä edellyttää nykyisten laitteiden uudistamista ja tehokkaamman
yhteisen infrastruktuurin käyttöön ottamista rakennuksien ja lämpöjärjestelmien alalla.
Puolsin äänestyksessä rakennuksien eristämiskustannuksien kattamista rakennerahastoista.
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Marian-Jean Marinescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Energiatehokkuudesta laadittu mietintö
on erittäin tärkeä, jotta hyväksytään alaa koskeva EU:n toimintasuunnitelma tuleviksi
vuosiksi. Se vaikuttaa laajalti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi käytettäviin menetelmiin,
talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen tietotekniikka-, rakennus- ja palvelualalla. Puolsin
äänestyksessä haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojelun tehostamista. Kyseisten
kuluttajien on hyödyttävä eniten toteutetuista energiatehokkuuden parantamistoimista.
Tarvittavat investoinnit edellyttävät kuitenkin lisää rahoitusvaroja. Lisäksi äänestin
kansallisten, alueellisten tai paikallisten energiatehokkuusrahastojen perustamisen puolesta.
Tällaiset rahastot saattavat olla keskeisessä asemassa kehitettäessä energiatehokkuuteen
liittyviä palveluja tuottavia pk-yrityksiä ja yhtiöitä. Äänestin oikeudellisesti sitovaa tavoitetta
vastaan, joka koskee vähintään 20 prosentin suuruisen energiansäästön saavuttamista
vuoteen 2020 mennessä, koska tällainen EU:ssa toteutettava pakottava toimi saattaa
vaikuttaa kielteisesti yhteismarkkinoihin. Olen sitä mieltä, että siirtyminen kohti kestävää
ympäristöystävällistä taloutta onnistuu myös määräämättä ylimitoitettuja
lainsäädäntötoimia.

Mario Mauro (PPE),    kirjallinen. − (IT) Jäsen Bendtsen toteaa energiatehokkuutta koskevan
toimintasuunnitelman tarkistamisesta laatimassaan mietinnössä syystäkin, että kansallisissa
politiikoissa ei edelleenkään hyödynnetä täysimääräisesti energiatehokkuuden alan
potentiaalia. Tästä syystä meidän on vahvistettava Euroopan unionin tämänsuuntaisia
strategioita. Äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen.  –  (FR) Mietinnössä edistetään
energiatehokkuuden periaatetta ja suositellaan energiamerkintöjä. Se on hyvä asia, vaikka
olisikin ollut toivottavaa, että keskustelua olisi laajennettu kattamaan niukka energiankäyttö
ja ympäristömerkinnät. Mietinnössä tarkastellaan myös energiaköyhyyttä. Tämä on hyvä
uutinen. Niinpä on todella valitettavaa, että niistä tehdään mietinnössä vihreän kapitalismin
välineitä, että mietinnössä kannatetaan vapaata kilpailua, että siinä vaaditaan rahoituksen
välittäjiä toteuttamaan toimia ja ylistetään hiilimarkkinoiden hyviä puolia. Se tuhoaa
lupaamansa edistysaskeleet.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Unionin energiapolitiikan mukaisessa
toimintasuunnitelmassa on tarkasteltava seuraavia asioita: siirtymistä kohti vähähiilisiä
päästöjä tuottavaa energiajärjestelmää, energian toimitusvarmuuden takaamista ja sen
varmistamista, että unionin kilpailukykyä parannetaan ja kaikille kuluttajille taataan
kohtuuhintaiset energiatoimitukset. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huomattavia
taloudellisia ja inhimillisiä ponnisteluja.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Luettelen seuraavassa kymmenen
energiatehokkuutta koskevaa keskeistä suuntaviivaa.

1. energiatehokas tekniikka, 2. liikennetekniikka, 3. tehokas energiankäyttö, 4. energia-alan
kuljetusketjujen turvallisuus, 5. energiantuotantoon käytettyjen hyödykkeiden kerääminen
ja varastoiminen, 6. valtioiden ja tuottajien energian hyödyntäminen, 7. energiavarojen
muodostaminen ja jakeleminen, 8. energiankulutuksen ja -tuotannon monopolin vastaiset
toimet, 9. energiantuotantoon liittyvä nanoteknologia ja sen kehittäminen, 10. tehokas
energia-alaa koskeva lainsäädäntö.

Mietintö ei valitettavasti kata näitä näkökulmia. Äänestin mietinnön puolesta, kun pidetään
mielessä, että tärkein tehtävä on vasta alkanut.
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Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Energiatehokkuus on ala, joka tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia tulevaisuutta varten ja josta EU:lla on jo jonkin verran kokemusta. Lisäksi
monet johtavat tekniikan alan yritykset sijaitsevat EU:n jäsenvaltioissa. Sen lisäksi, että ala
tuottaa ilmeistä hyötyä ympäristölle, se mahdollistaa myös talouskasvun lisäämisen ja
työpaikkojen luomisen. Aiemmin on käynyt ilmi, että EU asettaa itselleen usein
kunnianhimoisia tavoitteita, joita sen on sitten vaikea saavuttaa tai joita se ei saavuta
lainkaan. Sama saattaa päteä rakennuksiin, joiden energiansäästövalmiudet ovat tietysti
suuret.

On huomattavan paljon yksinkertaisempaa toteuttaa tällaisia toimia uusissa kuin nykyisissä,
vanhemmissa rakennuksissa. Suojeltuihin rakennuksiin liittyy erityisiä ongelmia. Totean
viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä, että tilanteen ei pidä antaa karata käsistä määräämällä
energiatehokkuutta lisääviä toimia, joiden toteuttaminen on niin kallista, että
elinkustannukset nousevat pilviin. Äänestin tämän mukaisesti.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjallinen. – (PL) Voi vain yhtyä esittelijän
toteamukseen siitä, että "energiatehokkuus on kustannustehokkain tapa vähentää
hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä." Lisäksi energiatehokkuutta parantavat toimet
edistävät talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Ilmiö on havaittavissa esimerkiksi uusissa
jäsenvaltioissa, joissa on odotettavissa laajamittaisia haasteita.

On myös mainitsemisen arvoista, että tuki, jota Euroopan unioni myöntää rakennuksien
eristämistoimien toteuttamiseksi, on yksi näkyvimmistä koheesiopolitiikkaan liittyvistä
piirteistä. Kunnostetut rakennukset ovat parhaita osoituksia Euroopan unionista kyseisellä
alueella. Tämä huomioon ottaen kannatan mietinnön ehdotuksia, jotka koskevat
energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien menojen lisäämistä.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. − (IT) Äänestin energiatehokkuutta koskevan
toimintasuunnitelman puolesta, koska olen sitä mieltä, että on tärkeää auttaa Euroopan
unionia sen pyrkiessä kohti ympäristöystävällistä ja kestävää tulevaisuutta.
Energiankulutuksen vähentäminen energiainfrastruktuurien ja kaupunkien kehittämisen
alalla toteutettavien järjestelmäinnovaatioiden avulla on tavoite, jonka unioni on asettanut
uudessa toimintasuunnitelmassa; komissio esittelee sen helmikuussa. Olen myös sitä
mieltä, että tavoitteiden ei pidä olla sitovia, koska mikäli nopeutamme ajoitusta, on
mahdollista, että aiheutamme rahoituksellista haittaa yrityksille ja yksityishenkilöille.
Toimintasuunnitelmaa koskevien toimien on oltava yhdenmukaisia kansallisten
suunnitelmien kanssa, jotta voidaan laatia yhteiset perusteet energiatehokkuutta koskevien
tavoitteiden arvioimiseksi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Esittelijä, joka on PPE-ryhmän jäsen,
tekee energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman tarkistamisesta laatimassaan
mietinnössä tasapainoisen ehdotuksen 20 prosentin suuruisen energiansäästön
saavuttamiseksi – tavoite, jonka Eurooppa-neuvosto asetti vuonna 2007.

Käytännönläheinen tapa toteuttaa energiatehokkuutta koskevaa politiikkaa yksittäisten
tavoitteiden välityksellä ja asettamatta oikeudellisesti sitovia tavoitteita, mitä esittelijä
ehdotti, vaikutti mielestäni vallitsevassa taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa
tarkoituksenmukaisimmalta menetelmältä kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunta hyväksyi kuitenkin ratkaisun, jonka mukaan otetaan
käyttöön vähintään 20 prosentin suuruista energiansäästöä koskevia pakollisia tavoitteita;
sosialistiryhmä, liberaaliryhmä ja vihreä ryhmä hyväksyivät tarkistuksen äänestyksessä.
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Äänestin mietinnön puolesta ja korostan siihen sisältyviä yhteisössä ja jäsenvaltioissa
toteutettavia eri toimia energiatehokkuuden tukemiseksi: alaa koskevan voimassa olevan
lainsäädännön täytäntöön paneminen, kaupunkien energiatehokas kehittäminen,
energiatehokkaiden rakennuksien rakentaminen sekä näiden ja muiden toimien
rahoittaminen luomalla kansallisia energiatehokkuusrahastoja.

On syytä painottaa, että tämä Euroopan parlamentin mietintö on tärkeä panos Euroopan
komissiossa parhaillaan toteutettavan energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman
tarkistamisen kannalta.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. − (IT) Osittain siitä syystä, että alkuperäiseen
suunnitelmaan tehtiin lukuisia parannuksia, olen jäsen Bendtsenin kanssa samaa mieltä
siitä, että energiatehokkuus on kustannustehokkain keino vähentää hiilidioksidipäästöjä
ja muita päästöjä ja että se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tukea ja luoda työpaikkoja
vähentäen samalla riippuvuutta energiantuonnista. Hän toteaa, että komission mukaan
energiansäästöstä saatava taloudellinen hyöty voi olla kotitaloutta kohti vuosittain yli
1 000 euroa.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen. – (RO) Energiatehokkuus on kustannustehokkain ja
nopein tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä. Edut ovat valtavan suuret
sekä taloudellisen kasvun että työpaikkojen luomisen kannalta tietotekniikan, rakentamisen
ja palvelujen aloilla. Työpaikkoja syntyy sekä kaupungeissa että maaseudulla, useimmissa
tapauksissa pk-yrityksissä, ja ne ovat paikallisia työpaikkoja, joita ei voida ulkoistaa.
Komissio aikoo esittää vuoden 2011 alussa uuden tarkistetun suunnitelman, jonka on
sisällettävä seuraavat tekijät: - EU:n sitova tavoite energiatehokkuuden lisäämisestä
vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä - kaikkiin energiapolitiikkoihin
sisällytettävät toimet energiaköyhyyden torjumiseksi - energiapalveludirektiivin
tarkistaminen vuonna 2011 - älyverkkoihin tehtävien sijoituksien kannustaminen ja
jäsenvaltioiden mukautuminen sisämarkkinoita koskevaan kolmanteen
lainsäädäntöpakettiin sisältyvään vaatimukseen, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä
80 prosentissa rakennuksista on älykkäät mittarit - jäsenvaltioiden on asetettava vuotuiset
rakennuskannan kunnostamistavoitteet - komission on edistettävä politiikkoja, jotta
saavutetaan rakennuksien lähes nollaenergiataso vuoteen 2050 mennessä - komission on
tarkasteltava innovatiivisia rahoitusmalleja, kuten uusiutuvia rahoitusvälineitä, jotta
saavutetaan alalle asetetut tavoitteet.

Teresa Riera Madurell (S&D),    kirjallinen. – (ES) Äänestin mietinnön puolesta, koska
mielestäni on tärkeää, että 20 prosentin energiatehokkuustavoite on pakollinen
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvistä mutta myös sosiaalisista syistä. Suuri osa
Euroopan kotitalouksien varoista menee energialaskujen maksamiseen. Sellaisten
tehokkaiden toimien käyttöön ottaminen, jolla vähennetään energiajätettä ja autetaan
vähentämään energiaköyhyyttä, on sosialistinen tavoite.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen.  –   (FR) Sitä odotellessamme, että avaruuden
aurinkoenergiaan liittyvästä järjettömästä haasteesta tulee totta ja koko maailma pääsee
hyödyntämään tätä lähes ehtymätöntä sähköistä mannaa, Euroopan unionin on nykyisen
energiapolitiikkansa nimissä tyydyttävä hankkimaan energiansa mahdollisimman monesta
lähteestä ja noudattamaan energiatehokkuuden periaatetta. Tämä on keskeinen
painopisteala unionin strategiassa seuraavalle vuosikymmenelle, mitä korostetaan jäsen
Bendtsenin laatimassa mietinnössä, jonka Euroopan parlamentin jäsenien enemmistö
hyväksyi tänä iltapäivänä. Pidän erityisen myönteisenä niiden sitovien tavoitteiden
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hyväksymistä, joiden mukaan energiansäästöä on saavutettava 20 prosenttia vuoteen 2020
mennessä, minkä ansiosta EU säästäisi noin 100 miljardia euroa. Tämä edellyttää selvästi
lisätoimien toteuttamista niinkin erilaisilla aloilla kuin energiapalvelujen alalla sekä liikenne-
(mihin mennessä on tarkoitus laatia kehys sähköisten ajoneuvojen standardisoimista
varten?) ja rakennusalalla. Viimeksi mainittu ala edellyttää erityistä huomiota, koska
tiedämme, että Euroopan unionissa rakennusten osuus energiankulutuksesta on noin
40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 36 prosenttia. Esimerkiksi julkisten
rakennusten energiatehokkuutta voitaisiin parantaa todella merkittävästi, mikä edistäisi
siirtymistä vakaaseen ympäristöystävälliseen talouteen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Tämä mietintö on painokas ja
oikea-aikainen muistutus komissiolle ja neuvostolle energiansäästöä koskevan sitovan
tavoitteen merkityksestä 4. helmikuuta 2011 järjestettävää keskeistä energiahuippukokousta
edeltävänä aikana ja komission valmistellessa energiatehokkuutta koskevaa
toimintasuunnitelmaansa. EU:n on toteutettava kunnianhimoisia energiansäästöä ja
energiatehokkuutta edistäviä toimia, mikäli sen halutaan vastaavan energian
toimitusvarmuuden ja ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. Toimet ovat myös
taloudellisesti järkeviä, luovat työpaikkoja ja pienentävät kuluttajien energialaskuja.
Jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi onnistuneet täyttämään sitoumustaan energiankulutuksen
vähentämiseksi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä saavutetun edistymisen
riittämättömyyden vuoksi. Tekemällä tavoitteesta sitova autetaan varmistamaan (kuten
uusiutuvan energian tapauksessa), että EU:n hallitukset tosiaan täyttävät sitoumuksensa.

Mietinnössä kehotetaan myös toteuttamaan voimakkaampia toimia rakennuksien
energiankulutuksen vähentämiseksi, erityisesti kunnostamalla nykyistä rakennuskantaa.
Ongelma on ratkaistava päättäväisesti, koska EU:ssa rakennusten osuus
energiankulutuksesta on 40 prosenttia. Vihreä ryhmä toivoo, että tätäkin tärkeää asiaa
tarkastellaan EU:n energiahuippukokouksessa.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    kirjallinen. – (PL) Energiatehokkuutta koskeva
toimintasuunnitelma on kustannustehokas keino lisätä talouden kilpailukykyä ja taata
energian toimitusvarmuus Euroopan unionissa. Energiatehokkuuden parantamisen
alullepanoa koskeva suunnitelma on myös hyvä tilaisuus kehittää pieniä ja keskisuuria
yrityksiä. Bendtsenin mietinnössä kiinnitetään perustellusti huomiota tehokkaaseen
energiankäyttöön ilman, että sen kuluttamista olisi vähennettävä, koska energiankäyttö
kasvaa jatkuvasti jäsenvaltioissa. Uuden energiatekniikan käyttö rakennus- ja liikennealalla
tuottaa merkittävää säästöä koko unionille. Jotta tällaiset menetelmät olisi mahdollista
ottaa käyttöön, tarvitaan kansalaisille suunnattua tiedotuskampanjaa ja
energiansäästötekniikan kustannuksien alentamista. Innovatiivisten laitteiden korkea hinta
on nimittäin niiden käytön suurin este. Sitovien tavoitteiden hyväksyminen vuotta 2020
silmällä pitäen on vaikeaa monille jäsenvaltioille.

On kuitenkin muistettava, että jokainen jäsenvaltio on eri vaiheessa energiapolitiikan
kehityksen suhteen. Sitova tavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian osuuden olisi oltava
20 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, saattaa osoittautua
liian vaikeaksi haasteeksi erityisesti 12 uuden jäsenvaltion kannalta.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. − (NL) Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan
parlamentti on ilmoittanut kannattavansa pakollisen 20 prosentin energiansäästötavoitteen
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. Ennusteiden mukaan EU saavuttaa vain 11 prosentin
energiansäästötavoitteen nykyisen politiikkansa avulla. Samalla kotitaloudet hukkaavat
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vuosittain tuhat euroa energiakuluihin ja me viemme vuosittain jopa 350 miljardin euron
arvosta vaurauttamme öljyvarannoiltaan rikkaisiin valtioihin. Parantamalla rakennuksien
eristystä, tehostamalla energiankuljetusta ja käyttämällä tehokkaampia laitteita pienennetään
kuluttajien ja yrityksien energialaskuja.

Tällaisten tehokkaiden toimien toteuttaminen kariutuu usein sellaisiin seikkoihin kuin
korkeisiin investointikustannuksiin tai saatavaa hyötyä koskevaan epävarmuuteen. Jos
jäsenvaltioiden ministerit kannattavat ehdotusta, hallituksien on lisättävä
energiansäästötoimille myönnettävää tukea. Toimet tuottavat viime kädessä hyötyä, koska
energialasku pienenee.

Energiansäästö on meidän kannaltamme edullisin keino saavuttaa ilmastotavoitteemme
ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 560 miljoonaa tonnia. Tästä syystä meidän on
energiansäästön avulla jopa mahdollista hieman tiukentaa ilmastotavoitettamme.
Valitettavasti olemme edelleen hyvin kaukana tavoitteesta: tuoreen raportin mukaan EU:n
on kolminkertaistettava tavoitteensa, mikäli tarkoituksena on saavuttaa 20 prosentin
energiansäästötavoite. Tämän vuoksi on tärkeää, että tavoite asetetaan sitovana kaikille
EU:n jäsenvaltioille.

Konrad Szymański (ECR),    kirjallinen.  −  (EN) ECR-ryhmään kuuluvat Euroopan
parlamentin jäsenet katsovat, että energiatehokkuus on keskeisessä asemassa pyrittäessä
auttamaan EU:ta saavuttamaan sen uusiutuvaa energiaa ja päästöjen vähentämistä koskevat
tavoitteet. Se on myös keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan energian
toimitusvarmuus ja edistämään taloudellista kilpailukykyämme. Kannatamme suurelta
osin mietinnön sisältöä, kuten keskittymistä älyverkkoihin ja älykkäisiin
mittausjärjestelmiin, Euroopan investointipankin ja yksityisen sektorin rahoitusta sekä
tutkimuksen ja kehityksen hyödyntämistä energiatehokkuuden edistämiseksi. ECR-ryhmään
kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan kannata sitovia
energiatehokkuustavoitteita. Olemme sitä mieltä, että EU:ta ja jäsenvaltioita on jo
kannustettu toteuttamaan energiatehokkuutta koskevaa politiikkaa uusiutuvaa energiaa
ja päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden sekä energiapalveludirektiivin mukaisten
energiansäästötavoitteiden välityksellä. Tästä syystä ECR-ryhmän jäsenet äänestivät tyhjää
tästä mietinnöstä.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin Bendtsenin mietintöä vastaan, koska
lukuja on jälleen kerran muutettu ja tavoitteet ovat rajoittavia. On totta, että kyse ei ole
lainsäädäntömietinnöstä, mutta ympäristömerkintädirektiivistä aiheutuneet seuraukset
ovat osoittaneet, miten huolellisesti näitä asioita on tarkasteltava. Hehkulamppuja koskevan
kiellon seurauksena jouduin tyhjentämään huoneen elohopeaa sisältäneen
energiansäästölampun rikkouduttua, jotta vältyttiin ihmisten terveydelle aiheutuvilta
vahingoilta. Juuri tällaiset asiat on estettävä hyvissä ajoin.

Hermann Winkler (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin mietintöä vastaan. Pidän
myönteisenä tapaa, jolla energiatehokkuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa tarkastellaan
mietinnössä. Katson kuitenkin, että on virhe määrätä pakollisia energiatehokkuustavoitteita
"ylhäältä käsin" ja asettaa pakollisia nykyaikaistamis- ja kunnostamistavoitteita yksityisille
ja julkisille rakennuksille (kuten kouluille). Aikana, jolloin alueiden, paikallisviranomaisten
ja yksityisten kotitalouksien varat ovat tiukalla, tällaiset epärealistiset vaatimukset rasittavat
niitä liikaa. Mainittakoon esimerkiksi, että EU:n komissio, jonka rakennuksiin kohdistettiin
uusia tehokkuuskriteerejä, joutui hiljattain myöntämään, että se ei pysty täyttämään
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rakennuskannan energiaremonttia koskevia lisävaatimuksia. EU:n ei pidä vaatia muilta
asioita, joita se ei pysty itse toteuttamaan.

Monien saksilaisten keskisuurien yrityksien ja erityisesti pienyrityksien kannalta nämä
toimet menevät aivan liian pitkälle. Ne aiheuttavat yrityksille liikaa rasitusta ja johtavat
selvästi työpaikkojen menettämiseen ja kuluttajien kustannuksien kasvamiseen. Meidän
on mielestäni suhtauduttava kriittisesti erityisesti kehotukseen soveltaa energiatehokkuutta
koskevia kriteerejä julkisessa hankintapolitiikassa. Oikea tapa säästää energiaa edellyttää
unionin kansalaisten kouluttamista ja verokannustinjärjestelmien käyttöön ottamista.

Joachim Zeller (PPE),    kirjallinen. − (DE) Vastustan mietintöä. Vaikka se sisältääkin
harkitsemisen arvoisia ehdotuksia, en arvosta tyhjiin eleisiin perustuvaa politiikkaa, jossa
vaaditaan sellaisten rajoittavien toimien toteuttamista, joita on lähes mahdoton panna
täytäntöön. Paikallisille ja alueellisille viranomaisille sekä yksityisille asunnonomistajille
esitetyt kehotukset toteuttaa energiaremontteja kiinteistöissä ovat erityisen turhia, kun
otetaan huomioon kaikkien osapuolien taloudellinen tilanne. Jopa EU:n komissio joutui
myöntämään, että se ei pysty täyttämään rakennuskannan energiaremonttia koskevia
kattavia vaatimuksia. Väitteestä, jonka mukaan energiaremontit tuottavat välitöntä
kustannussäästöä, ei myöskään ole saatu todisteita. Tuotantoon ja infrastruktuurin
ylläpitoon sekä uusiutuvan energian tuotantolaitteisiin tehtyjen sijoituksien seurauksena
energiakustannukset nousevat nopeammin kuin tilannetta voidaan tasapainottaa
energiatehokkuustoimista mahdollisesti saatavilla säästöillä. Voimassa oleva EU:n
energiatehokkuutta koskeva direktiivi vuodelta 2002 on pantu täytäntöön hyvin eri tavoin
yksittäisissä jäsenvaltioissa, minkä vuoksi unionissa ei noudateta yhteistä lähestymistapaa
asiaan. On epäasianmukaista painottaa rakennerahastojen laaja-alaisempaa käyttöön
ottamista energiatehokkuustoimien kustantamiseksi tällä hetkellä käytävien rahoitusalaa
koskevien keskustelujen valossa. Kannatan voimakkaasti energiatehokkuudesta käytävää
keskustelua, joka perustuu kaikkien politiikan tasojen väliseen laajaan yhteisymmärrykseen
ja johon osallistuvat kaikki asianomaiset toimijat, sekä kannustinjärjestelmien luomista.
Vastustan kuitenkin "ylhäältä käsin" annettuja määräyksiä, joiden kustannukset jäävät
muiden maksettaviksi.

11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

(Istunto keskeytettiin klo 14.45 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies  Roberta ANGELILLI

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

13. Talouden ohjausjärjestelmä ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (keskustelu)

Puhemies. −    (IT) Esityslistalla on seuraavana keskustelu

Stephen Hughesin, Pervenche Berèsin ja Udo Bullmannin S&D-ryhmän puolesta neuvostolle
esittämästä suullisesti vastattavasta kysymyksestä taloushallinnosta ja Lissabonin
sopimuksen 9 artiklasta (O-0200/2010 – B7-0660/2010) ja
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Stephen Hughesin, Pervenche Berèsin ja Udo Bullmannin S&D-ryhmän puolesta komissiolle
esittämästä suullisesti vastattavasta kysymyksestä taloushallinnosta ja Lissabonin
sopimuksen 9 artiklasta (O-0201/2010 – B7-0661/2010).

Pervenche Berès,    laatija.   −   (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja,
arvoisa komission jäsen, teidän toimielimenne ovat työskennelleet hyvin ankarasti talouden
ohjausjärjestelmän alalla, ja tänään Euroopan parlamentti keskustelee kuudesta talouden
ohjausjärjestelmää koskevasta komission ehdotuksesta.

Noudatamme nykyisin Lissabonin sopimusta, jonka 9 artiklassa säädetään, että "unioni
ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean
työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutukseen ja ihmisten terveyden
suojelemiseen liittyvät vaatimukset". Tämä artikla koskee sitovasti kaikkia unionin
toimielimiä ja kaikkia sen toimintalinjoja.

Silti ette ole tähän mennessä suorittaneet vaikutustenarviointia "talouden ohjausjärjestelmää
koskevasta säädöspaketista", josta pyydätte meitä käymään keskustelun.
Vaikutustenarvioinnit ovat hyvin lähellä komission sydäntä, kun on kyse esimerkiksi
sähkömagneettisia sairauksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta.

Tämä on hyvä asia, mutta haluaisimme, että taloushallintoon suhtauduttaisiin samalla
tarmolla. Sillä mitä meillä muutoin on? Komission jäsen Rehn on selittänyt meille tänään,
että hänen strategiassaan olisi kolme pilaria: yhtäältä kasvu, toisaalta talouden
ohjausjärjestelmä, ja lisäksi rahoitusmarkkinoiden valvonta. Mutta jos oikea käsi ei tiedä,
mitä vasen käsi tekee, Euroopan unionin toiminta on epäjohdonmukaista eikä 9 artiklan
mukaista unionin lainsäädäntöä noudateta.

Tästä syystä kehotamme teitä arvioimaan valmistelemienne toimenpiteiden sosiaaliset
vaikutukset työllisyyden, vanhuuseläkkeiden rahoituksen, sosiaalisen suojelun ja julkisten
palvelujen rahoituksen kannalta.

Miten köyhyyden torjunta vaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteeseenne, kun
saamme kuulla, että vuoden 2008 lukujen perusteella Euroopan unionissa on tällä hetkellä
116 miljoonaa ihmistä, jotka ovat vaarassa joutua köyhyyteen tai sosiaalisesti syrjäytyneiksi?

Komissio vaikuttaa todellisuudessa käyttävän salaista mandaattia pyytäessään teitä
vastauksena eräiden jäsenvaltioiden neuvostossa esittämiin huoliin uudistamaan vakaus-
ja kasvusopimuksen niin, että siitä tehdään sitovampi, sekä säätämään ennalta ehkäisevistä
ja korjaavista seuraamuksista ja samalla olemaan piittaamatta teidän itsenne hyväksymästä
välttämättömästä investointistrategiasta, Eurooppa 2020 -strategiasta.

Tiedämme, että työpaikkojen luomisen kasvunäkymien suhteen tilanne on muutaman
lähivuoden aikana vaikeampi kuin viime vuosina.

Emme vastusta paluuta julkiseen rahoitukseen, mutta vastustamme kasvustrategiaa, jolla
ei ole rahoituskeinoja, johon liittyy mahdollisesti valtavia sosiaalisia seurauksia aiheuttavia
säästösuunnitelmia, joka saattaa lisätä eriarvoisuutta ja jossa ei puututa millään lailla
varallisuuden epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen.

Tämä ei voi olla Lissabonin sopimuksen hengen mukaista, jonka puolesta me taistelimme
lujasti ja joka teidän velvollisuutenanne, arvoisat neuvoston puheenjohtaja ja komission
jäsen, on panna täytäntöön.
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Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja.  −  (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, olen iloinen siitä, että täällä on yleisöä. Se on
hyvä asia.

Kiitän parlamenttia siitä, että se on sisällyttänyt tämän kysymyksen tämän istuntojakson
esityslistalle. Sen ansiosta voimme käsitellä tärkeää kysymystä, jonka parissa neuvostossa
on viime kuukausina tehty paljon työtä.

Olen luonnollisesti tietoinen siitä, kuinka tärkeänä parlamentti pitää talouden
ohjausjärjestelmää ja sen yhteyksiä laajempiin sosiaalisiin kysymyksiin, jotka esitetään
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa. 9 artiklasta johtuvaa
velvoitetta on noudatettava kaiken unionin politiikan ja toiminnan määrittelyssä ja
toteuttamisessa, ja siten myös kaikessa tulevaa talouden ohjausjärjestelmää koskevassa
työssä.

Haluan ensinnäkin huomauttaa, että Belgian puheenjohtajakaudella 9 artiklan ja siten
horisontaalisen lausekkeen täytäntöönpanon merkitykseen on viitattu varsin usein. Tästä
syystä muistutan neuvoston 6. joulukuuta hyväksymistä päätelmistä sosiaalisesta
ulottuvuudesta yhdennetyn Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä. Päätelmissä kehotetaan
Euroopan komissiota tehostamaan ja kannustamaan nykyisen sosiaalisten vaikutusten
arviointijärjestelmän käyttöä. Siinä kehotetaan neuvostoa laatimaan selonteko siitä, miten
9 artiklaa sovelletaan työskentelyssä ja unionin politiikassa avoimen
koordinointimenetelmän avulla. Siinä kehotetaan myös komissiota etsimään keinoja social
mainstreamingin ja siten myös 9 artiklan täytäntöön panemiseksi sen Euroopan
köyhyydentorjuntafoorumia koskevan lippulaiva-aloitteen yhteydessä, joka on määrä
julkistaa lähipäivinä.

Erityisesti uuden makrotalouden valvonta- ja koordinaatiomekanismin osalta neuvosto
ei pidä työllisyyttä ja sosiaalista suojelua pelkkinä tuloksina, joihin uusi makrotalouden
valvontakehys – jonka vaikutuksia olisi tutkittava – vaikuttaa, vaan myös tekijöinä, jotka
edistävät makrotalouden ja julkisen talouden kasvua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
Tämä on tärkeää, jotta voimme välttää makrotalouden kehyksen epätasapainon ja säilyttää
toimielinten tasapainon, johon perussopimuksissa pyritään.

Neuvoston valmius edistää 9 artiklan toteutumista käytännössä ilmenee myös
talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa, jonka on heijastettava yhdennetyn lähestymistavan
avulla Eurooppa 2020 -strategian ja vakaus- ja kasvusopimuksen tasapainoa. 9 artiklan
sisältämiä periaatteita on tästä syystä sovellettava kaikissa näissä asiakirjoissa ja
lainsäädäntötoimissa, jotta niistä tulee yhtenäinen kokonaisuus.

Tätä silmälläpitäen neuvosto suoritti työnsä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
neuvoston työ muodostui Euroopan työllisyysstrategian laatimisesta, kuten
perussopimuksessa ja uudessa talouden ohjausjärjestelmän kehyksessä säädetään. 21.
lokakuuta hyväksymissään päätelmissä neuvosto määritteli Euroopan työllisyysstrategian
paikan talouden ohjausjärjestelmässä.

Toisessa vaiheessa neuvosto hyväksyi Eurooppa-neuvoston 6. joulukuuta pitämässä
kokouksessa uuden työllisyyden ja sosiaalipolitiikan monenvälisen seurantavälineen,
yhteisen arviointikehyksen, jolla voidaan seurata nykyistä paremmin jäsenvaltioiden
työllisyyttä ja sosiaalista integraatiota edistäviä toimia ja siten varmistaa, että nämä
ulottuvuudet otetaan paremmin huomioon unionin tasolla.
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Nämä uudet välineet on otettava käyttöön makrotalouden valvonnan ennalta ehkäisevässä
vaiheessa, jotta työmarkkinoiden tilanteeseen ja talous- ja rahaliiton (EMU) mahdollisesti
vaarantaviin sosiaalisiin ongelmiin kiinnitetään asianmukaista huomiota. Ne ovat
luonnollisesti myös keskeisiä välineitä Eurooppa 2020 -strategian temaattisessa seurannassa.

Neuvosto muistutti myös, että se aikoo antaa panoksensa sekä Eurooppa 2020 -strategian
viiteen keskeiseen tavoitteeseen perustuvaan temaattiseen seurantaan että makrotalouden
valvontaan, koska nämä molemmat kehykset ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa.
Vastauksena puheenjohtajavaltio Belgian pyyntöön sosiaalisen suojelun komitea antoi
lisäksi lausunnon Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisesta ulottuvuudesta, jossa se korosti
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden välisen yhteisvaikutuksen tarvetta sekä
Eurooppa-neuvoston asettamien tavoitteiden muodostamaa jakamatonta kokonaisuutta.

Huomautan myös, että neuvosto viittasi 9 artiklaan muissa päätelmissään: päätelmissä
eläkkeistä sekä päätelmissä yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista.

Arvoisa puhemies, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, tänä iltapäivänä käymämme
keskustelu antaa meille mahdollisuuden käsitellä talouden ohjausjärjestelmään ja etenkin
sen sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä kysymyksiä. Neuvoston puheenjohtajana kuuntelen
luonnollisesti tarkkaavaisesti puheenvuorojanne, ja odotan kiinnostuneena hedelmällistä
näkemystenvaihtoa, joka auttaa meitä kaikkia tulevissa neuvotteluissa.

Janusz Lewandowski,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen
9 artiklassa, johon viittaatte, todella määritellään eurooppalaisen sosiaalisen ja taloudellisen
mallin erityispiirteet. Kun luette Eurooppa 2020 -strategiaamme, voitte nähdä, että siinä
nimenomaisesti vahvistetaan tätä eurooppalaista mallia kokoamalla yhteen pyrkimykset
parantaa suorituskykyä työmarkkinoille osallistumisen, elinikäisen oppimisen, työvoiman
mukautumiskyvyn ja liikkuvuuden sekä sosiaalisen osallisuuden kaltaisilla aloilla.

Tämä ei kuitenkaan ole riittävä vastaus näinä vakavien haasteiden aikoina, kun Euroopassa
vallitsevan kriisin toimintaympäristö vaikuttaa kielteisesti ja jopa dramaattisesti
reaalitalouteen, julkiseen talouteen, työmarkkinoihin ja elämänlaatuun Euroopassa. Kriisin
paljastamiin haasteisiin vastatakseen komissio on käynnistänyt useita poliittisia aloitteita.
Rahoitusjärjestelmämme vakauden vahvistamiseksi EU on sopinut uudesta
rahoitusvalvonnan rakenteesta. Tästä on keskusteltu parlamentissa. Toiseksi, julkisen
talouden ja makrotalouden epätasapainon haasteiden voittamiseksi Euroopan komissio
on ehdottanut Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmän laajaa vahvistamista
lainsäädäntöpaketilla, johon kysymyksessänne viittasitte.

Tämä paketti sisältää, kuten tiedätte, ehdotuksia aiempaa vakavammasta puuttumisesta
liialliseen julkiseen velkaan määrittelemällä velan vähentämisen tyydyttävä vauhti. Siinä
ehdotetaan myös vähimmäisvaatimuksia kansallisille julkisen talouden kehyksille, jotta
varmistetaan, että ne ovat perussopimuksessa asetettujen velvoitteiden mukaisia, sekä
suurien vaihtotaseen alijäämien tai asuntomarkkinoiden kuplien kaltaisten makrotalouden
epätasapainoisuuksien valvontajärjestelmää. Siinä korostetaan ennalta ehkäisyä ja
varovaisuutta, jotta taataan parempi valmius talouden laskusuhdanteissa. Uuden kehyksen
uskottavuuden varmistamiseksi komissio ehdottaa useita seuraamuksia, joiden olisi
käynnistyttävä varhaisessa vaiheessa.

Ehdotetun lainsäädännön ajatuksena on, että sillä autetaan jäsenvaltioita noudattamaan
kurinalaista politiikkaa ja luodaan perusta vakaalle pitkän aikavälin kasvulle, joka on
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välttämätöntä Euroopan unionin kansalaisten hyvinvoinnille, ja annetaan samalla
merkittävä panos tulevien kriisien ehkäisemiseksi.

Nykyisessä taloustilanteessa on todella tärkeää, että tämä taloushallinnon kehys saadaan
luotua mahdollisimman pian. Mitä vaikutustenarviointiin tulee, hallinnon uudistuksia
valmisteltiin vuonna 2008 julkaistussa EMU@10-tutkimuksessa tehdyllä perusteellisella
analyysilla. Valmistellessaan ja seuratessaan touko- ja kesäkuussa 2010 hyväksyttyjä
tiedonantoja niin kutsutun EU-ohjauskauden uusista hallintorakenteista komissio myös
keskusteli ehdotuksestaan Euroopan parlamentin ja neuvoston lisäksi monien sidosryhmien
kanssa ja edisti vilkasta ja laajaa keskustelua näistä aiheista. Olemme luonnollisesti myös
kehittäneet ehdotuksia aikaisempien tulosten ja saatujen opetusten valossa.

Mitä nämä tärkeimmät opetukset sitten ovat? Tärkein opetus on se, että ennalta ehkäisevät
toimet ovat paljon arvokkaampia kuin korjaavien seuraamusten määrääminen jo
vaikeuksissa olevalle valtiolle. Tästä syystä painotamme myönteistä vaikuttamista
kansalliseen politiikkayhdistelmään, joka vastaa – ja tässä piilee todellinen vastuu –
todellisen talouden elvytyksen ja kasvun sekä säästämisen ja julkisen talouden vakauttamisen
yhteensovittamisesta.

Eurooppa tarvitsee molempia.

Elisabeth Morin-Chartier,    PPE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa
neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, Pervenche Berèsin kysymyksen jälkeen
haluaisin keskittyä siihen talousmalliin, johon Euroopan kansanpuolueen ryhmän
(kristillisdemokraatit) politiikka perustuu: sosiaaliseen markkinatalouteen. Tämä tarkoittaa,
että meidän on todella pyrittävä kaikin voimin paitsi lopettamaan kriisi ja torjumaan
köyhyyttä myös – ja mikä tärkeämpää – varmistamaan eräiden nykyisin tien sivuun
jääneiden Euroopan unionin kansalaisten sosiaalinen osallisuus.

Tähän sosiaaliseen osallisuuteen on puututtava tänään yhtäältä sen varmistamiseksi, että
kansalaiset pääsevät takaisin töihin, mikä edellyttää työpaikkojen luomista kriisin
voittamiseksi, ja toisaalta – ja tämä on äärimmäisen tärkeää – sen varmistamiseksi, että
meillä on tulevina vuosina kaikissa jäsenvaltioissa koulutusohjelmia –
peruskoulutusaloitteita ja elinikäisen oppimisen aloitteita – joiden avulla unionin kansalaiset
voivat sopeutua tulevaisuuden työpaikkojen uusiin pätevyysvaatimuksiin ja nousta
Eurooppa 2020 -strategiassa edellytetylle pätevyystasolle.

9 artiklan perusteella voimme siten selvästi nähdä, että sen kaiken lisäksi, mitä
rahoitusjärjestelmien tasolla tehdään, on erittäin tärkeää varmistaa, että kansalaiset saavat
koulutusta ja voivat olla täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä, koska he ovat aktiivisia tässä
yhteiskunnassa, ja aktiivisilla tarkoitetaan kansalaisia, jotka ovat koulutettuja ja valmiita
ottamaan vastaan tulevaisuuden työpaikat.

Tästä syystä kehotan tekemään komission toimista tämän tavoitteen mukaisia, sillä muutoin
unohdamme tavoitteen vahvan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden Euroopasta.

Antolín Sánchez Presedo,    S&D-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisat
neuvoston ja komission edustajat, hyvät parlamentin jäsenet, 50 viime vuoden aikana
talouksiemme keskinäinen riippuvuus samoin kuin talouspolitiikkojemme keskinäinen
riippuvuus on lisääntynyt.
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Kansalaisten katseet kohdistuvat Euroopan unioniin; he tietävät, että Euroopan
yhdentymisprosessi on siirtänyt monia asioita heidän elämässään EU:n toimielinten
vastuulle: monet päätökset tehdään yhteisesti.

Monet jäsenvaltioiden perinteisistä välineistä on siirretty unionin tasolle, ja kaikki käsittävät,
että talouspolitiikka on unionin tason yhteistä etua koskeva asia. Tästä syystä Euroopan
unionilla on tässä kriisissä keskeinen asema: kaikkien katseet kohdistuvat EU:hun.

Me emme ole "kriisin jälkeisessä" tilanteessa, kuten jotkut väittävät. Saatamme enintään
olla "taantuman jälkeisessä" tilanteessa. Täksi vuodeksi ennustettu kasvu on heikkoa ja
epätasaista, ja ongelmana on, että ensi vuoden ennusteiden mukaan kasvu saattaa yhä
pienentyä hieman. Työttömien määrä Euroopan unionissa on tällä hetkellä 23 miljoonaa.
Tämä kriisi on avannut huomattavan sosiaalisen kuilun, ja lisäksi se on synnyttänyt painetta
julkista taloutta kohtaan ja jopa uhannut euron tulevaisuutta.

On erittäin tärkeää, että vahvistamme Euroopan unionin talouden ohjausjärjestelmää
vastataksemme kriisiin ja varmistaaksemme EU-hankkeen tulevaisuuden. Näiden yhteisten
haasteiden voittamiseksi meidän on palautettava kasvu ja työllisyys, muutettava talousmallia
ja edistettävä maailmanlaajuista kestävää kehitystä ja samalla varmistettava Euroopan
sosiaalisen mallin tulevaisuus.

Vuoden 1929 ensimmäisestä talouskriisistä opimme sen, että viranomaisilla on velvollisuus
palauttaa kasvu ja työllisyys, ja toisen maailmansodan jälkeisen Euroopan
jälleenrakennuksen muodostamasta toisesta talouskriisistä sen, että uusi Eurooppa olisi
rakennettava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perustalle. Kumpaakaan näistä opetuksista
ei saa unohtaa, ja molemmilla on oltava keskeinen rooli kestävän Euroopan tulevaisuudessa.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklassa säädetään, että "unioni ottaa politiikkansa
ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutukseen ja ihmisten terveyden suojelemiseen liittyvät
vaatimukset".

Näin ollen kyse ei ole pelkästään säästämisestä. Säästäminen voisi aiheuttaa talouden
supistumista. Tarvitsemme toimia, jotka myös edistävät kasvua, toisin sanoen vastuullisia
toimia. Kyse ei myöskään ole siitä, että ensin huolehditaan kasvusta ja sitten sen jakamisesta:
olemme oppineet, että jakaminen edistää kasvua. Samoin ei ole kyse siitä, että ensin
saavutetaan edistystä ja myöhemmin täytetään kansalaisten perustarpeet: olemme oppineet,
että koulutus, terveydenhuolto, sosiaaliturva ja julkiset palvelut ovat välttämättömiä, jotta
yhteiskunnat voivat kehittyä. Jos niitä ei ole, ne ovat yhteiskuntamme tulevaisuutta rasittavia
kustannuksia, ja sairaassa yhteiskunnassa ei ole mahdollista saada aikaan tervettä taloutta.

Tästä syystä esitämme seuraavat kysymykset: Onko talouden ohjausjärjestelmää koskevan
tulevan lainsäädäntökehyksen oltava sosiaalisen Euroopan mallin ja EU:n toiminnasta
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukainen? Onko todellinen vaikutustenarviointi tehty?
Lopuksi, haluammeko me todella, että komission puheenjohtaja Barroso pitää lupauksensa
sosiaalisen vaikutuksen aikaansaamisesta ja toteaa selvästi, että Eurooppa tarvitsee uuden
sosiaalisen sopimuksen sekä julkista taloutta että työllisyyttä koskevista standardeista,
mallin, jolla varmistetaan työllisyys, oikeudenmukaisuus, ympäristövastuu ja
maailmanlaajuinen kehitys? Mikä tahansa muunlainen uudistus on riittämätön.
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Marian Harkin,    ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, kun kampanjoin
Lissabonin sopimuksen puolesta, esitin Irlannin kansalaisille kymmenen syytä äänestää
sen hyväksymisen puolesta. Yksi niistä oli sosiaalilauseke, sopimuksen 9 artikla.

Olen täällä parlamentissa ja muualla kehottanut useaan otteeseen komissiota ja neuvostoa
nyt soveltamaan 9 artiklaa niiden taloushallintoa koskevissa ehdotuksissa sekä luonnollisesti
niiden vastatoimissa nykyiseen talouskriisiin, joka todella testaa sitä, kuinka lujasti ne ovat
sitoutuneet sosiaalilausekkeen noudattamiseen. Näemme näiden vastatoimien vaikutukset
Irlannissa, jossa vähimmäistuntipalkkaa viime viikolla alennettiin yhdellä eurolla ja jossa
myös työkyvyttömille ja sokeille maksettavia tukia on pienennetty. Mitä 9 artiklassa
mainitut "sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen" ja "riittävän sosiaalisen suojelun
takaaminen" nyt merkitsevät näille kansalaisille?

Saatatte tietysti sanoa, että tämä on Irlannin sisäinen asia, mutta tämä ei pidä paikkaansa.
EU asetti Irlannin säästökriteerit, ja hallituksemme lähettää teille kuukausittain raportteja.
Aiotteko muistuttaa sitä 9 artiklasta, kun se raportoi vähimmäispalkan alentamisesta?
Miksi tämä on tapahtunut? Tämä on tapahtunut siksi, että irlantilaiset ja eurooppalaiset
pankit harjoittivat holtitonta lainanantoa ja -ottoa aivan EKP:n nenän alla.

Tämän päivän sanomalehtien mukaan Irlannilta perimänne lainan korko on 3 prosenttia
korkeampi kuin Latvialta, Romanialta ja Unkarilta peritty korko.
Tilintarkastustuomioistuimen edustajien mukaan on ennennäkemätöntä, että EU perii
tällaista korkoa lainasta. Saanko pyytää teitä vahvistamaan tai kiistämään tämän? Jos se
pitää paikkansa, olkaa hyvät ja selittäkää asia minulle, jotta voin selittää Irlannin kansalaisille,
miten sosiaalilauseke heidän osaltaan toimii. Tämä tilanne koskee nimenomaan Irlantia,
mutta jos se on malli, jota sovelletaan muihin vaikeuksissa oleviin jäsenvaltioihin, 9 artikla
on epäonnistunut.

Philippe Lamberts,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti.
Tarkasteltaessa tällä hetkellä toteutettavia toimia voidaan havaita, että karkeasti ottaen
niissä leikataan menoja 80 prosenttia ja lisätään tuloja 20 prosenttia, ja näin sanoessani
olen suurpiirteinen.

Kaikki tietävät varsin hyvin, että kun julkisia menoja leikataan 80 prosenttia, hinnan
maksavat ensimmäisinä yhteiskuntiemme haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset.
Tästä syystä haluan jakaa närkästykseni kansanne havainnollistamalla asiaa kahden
ristiriidan avulla. Ensimmäinen niistä on ristiriita, jonka näen talouden ohjausjärjestelmän
ja Eurooppa 2020 -strategian välillä.

Taloushallinto edellyttää rajuja ja välittömiä toimia sekä sitovia tiukkoja sääntöjä. Eurooppa
2020 -strategian tarkoitusperät, erityisesti köyhyyden vähentäminen, ovat kyllä hyvät,
mutta se on pehmeä ja vapaaehtoisuuteen perustuva vaihtoehto, ja hallitukset noudattavat
sitä vain, jos ne todella haluavat ja jos niillä on aikaa. Siinä ei ole mitään sitovaa. Tämä on
mielestäni kestämätön ja siten 9 artiklan hengen vastainen ristiriita.

Toinen ristiriita vallitsee talouden ohjausjärjestelmän ja julkisten menojen välillä. Julkisia
menoja on vähennettävä nopeasti, sillä muutoin tuloksena on katastrofi. Velkaa on
vähennettävä enintään 20 vuoden kuluessa ja mahdollisuuksien mukaan vielä nopeammin,
mutta ilman vaikutustenarviointia emme kiinnitä siihen paljon huomiota.

Kun kyse on uusien tulojen luomisesta – sillä talousarvio koostuu joka tapauksessa sekä
tuloista että menoista – rahoitustoimiveroilla, energiaveroilla ja yhtenäistetyllä
yhtiöveropohjalla, me sanomme: "Hetkinen, tarvitaan arviointia, meidän on selvitettävä
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vaikutukset, emme saa tehdä liian paljon. Pohditaan asiaa, ei kiirehditä, meidän on
arvioitava…" En todellakaan ymmärrä, miksi meidän on yhtäältä paineltava täyttä vauhtia
eteenpäin huolehtimatta vaikutuksista, kun taas toisaalta meidän on edettävä hitaasti ja
harkiten samalla kun kansalaiset maksavat tästä syntyvän hinnan.

Nämä ristiriidat osoittavat mielestäni kaikille, että 9 artiklalla ei ole yhtä suurta painoarvoa
kuin Euroopan unionin perussopimusten taloudellista lähentymistä koskevilla artikloilla,
ja tämä on nähdäkseni ristiriita, joka meidän on ratkaistava palauttaaksemme kansalaisten
luottamuksen meihin.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, pyytäisin komissiota
määrittelemään parlamentille konkreettisesti, miten se aikoo panna 9 artiklan täytäntöön.
Saamme jatkuvasti kuulla makrotalouden valvonnasta. Emme koskaan kuule komission
puhuvan unionin sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien jäsenvaltioiden
toimien makrososiaalisesta valvonnasta.

Haluan, että komissio kertoo, aikooko se käyttää tätä pelkkänä vaikutustenarviointina, eli
toivooko se, että sen mittauksilla ei ole sosiaalisia vaikutuksia. Tämä ei riitä, sillä 9 artiklalla
on tarkoitus edistää perussopimuksen 3 artiklassa esitettyjä Euroopan unionin tavoitteita.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä – sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia. Tämä on
komission velvollisuus, ja sen on pantava perussopimukset täytäntöön.

Haluan puhua myös yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista, sillä toimin aihetta käsittelevänä
esittelijänä. On täysin selvää, että komission harjoittama tämänhetkinen strategia kriisistä
irtautumiseksi tuhoaa jäsenvaltioiden yleishyödylliset sosiaalipalvelut. Pelkkä silmäys
komission ja Irlannin hallituksen tekemään yhteisymmärryspöytäkirjaan riittää todistamaan
sen. Sen sivulla 2 todetaan, että nykyisiä menoja vähennetään vuonna 2011 vähän yli 2
miljardia euroa, ja tähän sisältyy sosiaaliturvamenojen vähennyksiä, julkisen sektorin
työpaikkojen vähennyksiä, nykyisten julkisen sektorin eläkkeiden pienentäminen
progressiivisesti, muita menosäästöjä yli miljardin euron arvosta sekä julkisten
pääomamenojen vähentäminen lähes 2 miljardilla eurolla verrattuna nykyisiin vuotta
2011 koskeviin suunnitelmiin.

Mikä muu vaikutus tällä voisi olla kuin yleishyödyllisten palvelujen ja erityisesti
yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tuhoutuminen? Joten missä on 9 artikla? Missä 9 artikla
oli, kun komissio neuvotteli tästä sopimuksesta romahduksen partaalla olleen Irlannin
konservatiivihallituksen kanssa?

Kysyn komissiolta myös, milloin se aikoo esitellä tämän Irlannin hallituksen kanssa
allekirjoittamansa yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan parlamentille? Lissabonin
sopimuksen mukaan sen on tehtävä niin. Milloin me saamme nähdä sen? Milloin me
saamme tilaisuuden keskustella siitä parlamentissa?

Toinen tähän tänä aamuna mainitsemaani sopimukseen sisältyvä seikka on komission
vaatimus siitä, että Irlannin vuotuista vähimmäispalkkaa alennetaan 2 000 eurolla. Toistan:
vähimmäispalkkaa. Lissabonin sopimuksessa julistetaan, että meillä on oltava
asianmukainen sosiaalinen suojelu, että meidän on kannustettava ihmisiä pysymään
työelämässä, että meidän on poistettava köyhyysloukut ja niin edelleen, mutta silti me
alennamme vuotuista vähimmäispalkkaa 2 000 eurolla. Mitä muuta tällä saavutetaan kuin
se, että yhä enemmän ihmisiä ajetaan työelämästä sosiaaliturvasta riippuvaisuuden varsin
suhteelliseen turvasatamaan?
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Nämä ovat kysymyksiä, joihin komission on vastattava. Emme halua enää kauniita puheita.
Ei enää kiertelyä. Ei enää EU:n kapulakieltä. Me haluamme selviä vastauksia siitä, miten
komissio aikoo soveltaa perussopimuksen 9 artiklaa talouden ohjausjärjestelmään ja
etenkin niihin järjestelyihin, joita se tekee jäsenvaltioiden kanssa irtautumisstrategian
suhteen.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja,
arvoisa komission jäsen, on selvää, että valppaus talouden ohjausjärjestelmän suhteen on
täysin oikea ja asianmukainen Euroopan parlamentin tavoite.

Kysymyksessä mainittu 9 artikla on täysin yhdenmukainen sen kanssa, että kaikkeen
yksittäisiä kansalaisia koskevaan on kiinnitettävä mitä suurinta huomiota.

Tänään, vain muutama tunti sitten, annettiin tärkeä säädös, jossa tunnustetaan kansalaisten
oikeudet tehdä lainsäädäntöaloitteita ja asetetaan etusijalle heidän oikeutensa
kansalaisuuteen.

Suurempi vakaus merkitsee valvonnan lisäämistä, nopeaa ja tehokasta väliintuloa ja
kilpailukyvyn mahdollisimman hyvää hyödyntämistä. Tiukkuus on yhdistettävä
tehokkuuteen ja sisältöön. Sosiaalinen suojelu on läheisessä yhteydessä todelliseen haluun
luoda työpaikkoja erityisen vaikeassa tilanteessa, jollaisessa nyt olemme.

Tästä syystä meidän on keskusteltava – ja keskusteltava mielekkäällä tavalla – tästä kaikkien
sidosryhmien kanssa.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluan todeta, että kysymys
talouden ohjausjärjestelmästä sekä sen asettamista tavoitteista, etenkin siinä muodossa
kuin ne esitetään Lissabonin sopimuksessa, herättää konkreettisia kysymyksiä siitä, onko
sovellettava politiikka sosiaalisesti asianmukaista sekä suuntautuuko sovellettava talousmalli
kohti vihreää kasvua ja ehkäistäänkö sillä työttömyyttä ja etenkin nuorisotyöttömyyttä.

Viittaan Kyproksen tasavaltaan, joka on nyt tarkkailun alaisena. Toteutetuilla toimenpiteillä
saadaan aikaan kaikkea muuta, mutta niillä ei tarjota ulospääsytietä asianmukaiseen
sosiaalipolitiikkaan ja sosiaaliseen asemaan, eikä varsinkaan sellaisilla toimenpiteillä, jotka
ovat Kyproksen nuorten sukupolvien etujen vastaisia.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Arvoisa puhemies, uudessa Euroopan
työllisyysraportissa 2010 korostetaan sitä tosiseikkaa, että nuoret ovat kantaneet kriisistä
suurimman taakan ja että nuorilla on yhä enemmän ongelmia, sillä työttömyys kohdistuu
lähinnä 15–24-vuotiaiden ikäryhmään. Ongelman määrittely ei riitä; meidän on myös
ratkaistava se. Euroopan unionissa on kolme miljoonaa työtöntä. Arvoisa komission jäsen,
kertokaa minulle, mitä me aiomme tehdä asialle? Toimenne ongelman määrittämiseksi
ovat mielestäni olleet myönteisiä, mutta ongelma on ratkaistava, ja teillä on historiallinen
tehtävä. Kotimaani Kreikan kannalta on huolestuttavaa, että 24-vuotiaiden ja sitä
nuorempien nuorten työttömyys on noussut 27,5 prosenttiin, mikä on hämmästyttävä ja
hyvin vaarallinen luku; kaikkein huolestuttavinta on se, että työttömyysaste ei pienene,
vaikka työttömät hankkivat muodollisempaa pätevyyttä. Kuten tiedätte, työllisyydessä ei
ole kysymys pelkästä toimeentulosta, vaan se on ihmisarvon perusta. Meidän on annettava
nuorillemme ihmisarvo.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, tiedotusvälineissä on viime aikoina
kerrottu, että konkurssin tehneen saksalaisen HRE-pankin johtajat ovat saaneet valtavia
eläkeoikeuksia työskenneltyään pankin palveluksessa vain kahden vuoden ajan sellaisten
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sopimusten perustella, jotka tehtiin sen jälkeen, kun pankki oli jo saanut suunnattomia
määriä valtiontukea. Tämä vahvistaa Euroopan unionin kansalaisten käsityksen siitä, että
pankeille vain syydetään rahaa samalla kun tavallisille kansalaisille määrätään tiukkoja
säästöohjelmia.

Lissabonin sopimuksen 9 artiklassa viitataan "korkean työllisyystason edistämiseen" ja
"riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen". Niistä Euroopan kansalaisista, jotka ovat
kärsineet pahoin finanssi- ja talouskriisistä ja joiden nyt on pakko säästää, tämä kuulostaa
heidän vaikeuksiensa pilkkaamiselta. Kun esimerkiksi Unkarissa eläkeuudistus perutaan
ja kansalaisten on siirryttävä takaisin valtiolliseen eläkejärjestelmään tai menetettävä 70
prosenttia eläkeoikeuksistaan, on selvää, että EU:ssa puhaltaa jäinen tuuli. Euroalueen
tulevaisuudesta täysistunnossa käydyssä keskustelussa neuvoston puheenjohtaja selitti,
että Dublinin tapahtumat ovat tuoneet selkeästi esiin, kuinka tärkeää on, että EU:lla on
talouspolitiikan valvontamekanismi. Minun mielestäni asia on täysin päinvastoin. Meillä
on liikaa keskusjohtoisuutta ja liikaa yhdenmukaistamista.

Janusz Lewandowski,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, voidaksemme puolustaa
niin kutsuttua eurooppalaista sosiaalista ja taloudellista mallia meidän on mukautettava
se todellisuuteen, nimittäin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja Euroopan kriisiin. Jos
haluamme puolustaa mallia, se ei voi säilyä ennallaan.

Tärkeä olettama, joka jo on muotoiltu, on seuraavanlainen – tämä on perusajatus:
vakauttaminen ja markkinoiden luottamuksen palauttaminen on vakaan ja kestävän kasvun
sekä työpaikkojen luomisen perusta. Tämä on välttämätöntä Euroopan unionin kansalaisten
tulevan hyvinvoinnin kannalta.

Mitä jäsen Harkinin ja jäsen De Rossan kysymyksiin tulee – ja jäsen De Rossa on Irlantiin
päin kallellaan – asetamme tässä suhteessa saman koron kuin IMF. Meillä ei ole velvollisuutta
julkistaa Irlannin hallituksen kanssa tehtyä yhteisymmärryspöytäkirjaa. Minun on todettava,
että kaikkein eniten yhteiskuntaa heikentää tulevilta eurooppalaissukupolvilta perittävän
alijäämän ja velan synnyttäminen. Ei ole mitään vastuuttomampaa kuin pankkien käytännöt,
joilla pankkialan ongelmat siirretään valtionvelkaongelmaksi. Nämä ovat yhteiskuntaa
heikentäviä ja vastuuttomia toimia, emmekä voi syyttää niistä komissiota.

Ymmärrämme, että monissa valtioissa toteutettavan säästämisen ja sen sosiaaliseen
osallisuuteen ja köyhyystasoon kohdistuvien vaikutusten välillä on selvä jännite.
Ymmärrämme sen, ja siksi tarvitsemme vaikutustenarviointeja ja keskusteluja. Tällainen
keskustelu on käyty täällä parlamentissa.

Perusfilosofianamme on taas, että ennalta ehkäiseminen on arvokasta. Ennalta ehkäisy
tarkoittaa, että meidän olisi vaikutettava kansallisen tason politiikkayhdistelmään.
Kansallisen tason politiikkayhdistelmä on pääosin vastuussa säästämisen ja kasvun
yhteensovittamisesta. Tämä on tärkein vastuu, mutta meidän on vaikutettava kansallisen
tason politiikkayhdistelmään siten, että Euroopan tulevaisuutta ei rakenneta velkojen ja
alijäämien varaan, koska se tie ei johda mihinkään.

Olivier Chastel,    neuvoston puheenjohtaja.  −  (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kuten varmasti ymmärsitte ensimmäisestä
puheenvuorostani, neuvosto on hyvin tietoinen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 9 artiklaan perustuvista velvoitteista ottaa huomioon korkean työllisyystason
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjumiseen sekä korkeatasoisen koulutukseen ja ihmisten terveyden suojelemiseen liittyvät
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vaatimukset. Näitä velvoitteita noudatetaan nyt ja tulevaisuudessa asianmukaisesti kaikessa
neuvoston työssä.

Koska tämä velvoite on yleisesti kattava, sitä edellytetään myös taloushallinnon alalla. Se
koskee puheenjohtaja Van Rompuyn johtaman työryhmän raportin tuloksia, jotka
lokakuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi täysin. Se koskee myös työryhmän
työskentelyn tuloksena syntyneitä kuutta lainsäädäntöehdotusta, jotka komissio esitti 29.
syyskuuta.

9 artiklan velvoitteiden noudattaminen ei kuitenkaan edellytä virallista sosiaalisten
vaikutusten arviointimenettelyä. Velvollisuutemme, joka koskee sekä neuvostoa että
parlamenttia, etenkin koska näiden toimielinten tehtävänä on laatia unionin toimenpiteet
ja työskentely hyväksymällä tämän alan lainsäädäntöä, on ottaa nämä vaatimukset
huomioon. Sen neuvosto aikoo tehdä.

Puhemies.   – (IT) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Komission ehdottamassa
taloushallintoa koskevassa säädöspaketissa säädetään vakaus- ja kasvusopimuksen ja
budjettivalvonnan tiukemmasta kurinalaisuudesta ehdottamalla rangaistuksia "kurittomille"
jäsenvaltioille. Toisin sanoen se on huonompi versio reseptistä, joka vei EU:n kriisiin ja
taantumaan ja pahensi jyrkästi sen sosiaalisia ongelmia. Komission viitoittama tie yhdessä
institutionaalisia muutoksia koskevan vaatimuksen kanssa kärjistää sosiaalista ja alueellista
eriarvoisuutta. Tämän seurauksena kollegojeni kysymyksessään mainitsemat hyvin
valitettavat sosiaaliset vaikutukset ovat tunnettu tosiasia. Lisäksi näemme jo nämä
vaikutukset käytännössä, ja työntekijät maksavat niiden hintaa paitsi eräissä eteläisissä
valtioissa myös koko EU:ssa. Euroopan parlamentin on taisteltava tätä politiikkaa vastaan,
joka sisältää rajuja säästötoimia ja rajoittaa työntekijöiden oikeuksia sekä lisäksi heikentää
Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien asemaa. Toisin sanoen se heikentää
EU:n toimielinten vaaleilla valittujen edustajien asemaa, joiden kuitenkin olisi osoitettava
suurempaa tietoisuutta vaatimuksissaan kansalaisten taistelusta.

14. Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2009 sekä Euroopan unionin
ihmisoikeuspolitiikka (keskustelu)

Puhemies.   – (IT) Esityslistalla on seuraavana Laima Liucija Andrikienėn
ulkoasiainvaliokunnan puolesta laatima mietintö (A7-0339/2010) vuosittaisesta
ihmisoikeusraportista 2009 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta
(2010/2202(INI)).

Laima Liucija Andrikienė,    esittelijä.  −  (LT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja,
olen hyvin iloinen nähdessäni, että osallistutte tänään tähän erityisen tärkeään keskusteluun.
Olen iloinen varsinkin siksi, että nämä ovat ensimmäiset poliittiset keskustelut, joihin
korkea edustaja Ashton osallistuu uuden Euroopan ulkosuhdehallinnon toiminnan
käynnistymisen jälkeen.

Euroopan unionin neuvoston hyväksymä ihmisoikeuksia maailmassa koskeva raportti ja
EU:n tämän alan politiikka ovat pohjana tälle keskustelulle ja Euroopan parlamentin
päätöslauselmalle, josta huomenna äänestämme. Emme voi pitää korkeaa edustajaa
Ashtonia vastuullisena niistä toimista, joita mainitussa raportissa käsitellään, eli vuosina
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2008–2009 toteutetuista toimista, koska tuolloin hän ei vielä ollut aloittanut tehtävässään
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana. Ymmärrämme tehtäväänne
nyt ja tulevaisuudessa liittyvän suuren vastuun, ja vakuutan teille, että Euroopan parlamentti
tekee kaiken voitavansa varmistaakseen, että Euroopan unionin ulkopoliittiset tavoitteet
saavutetaan.

Korkea edustaja Ashton, Lissabonin sopimus on ollut voimassa vuoden ajan, ja Euroopan
ulkosuhdehallinto aloitti toimintansa vain kaksi viikkoa sitten. Mietinnöllään Euroopan
parlamentti lähettää tänään selvän viestin kaikille EU:n toimielimille. Euroopan parlamentti
on ilmaissut selkeästi kantansa, jonka mukaan uuden Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi
ensisijaisesti keskityttävä demokratiakehitykseen ja ihmisoikeuksien suojeluun kaikkialla
maailmassa ja tämän olisi näyttävä sekä ulkosuhdehallinnon rakenteessa että sen
rahoituksessa. Se voisi sisältää ihmisoikeuksien ja demokratian osaston, kansainvälisen
oikeuden osaston tai jonkin muun erinimisen mutta samansisältöisen rakenteen. Meidän
olisi vältettävä ihmisoikeuskysymysten marginalisointia tai niiden jättämistä EU:n asialistan
ja EUH:n rakenteen ulkopuolelle.

Samaa tavoitetta silmälläpitäen Euroopan parlamentti ehdottaa perustamaan
ulkosuhdehallintoon ihmisoikeuksia käsittelevien erityisedustajien toimia. Nämä
työskentelisivät tietyissä valtioissa tai tietyillä alueilla, erityisesti siellä, missä EU:lla ei ole
diplomaattista edustusta. Erityisedustajilla olisi selkeä toimeksianto puolustaa
ihmisoikeuksia valtioissa, joissa he työskentelevät.

Korostan myös vielä kerran Brysselissä toimivan ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) tarvetta,
varsinkin koska EU:n jäsenvaltioiden ehdoton enemmistö kannattaa tätä ajatusta.
Mietinnössä, josta huomenna Euroopan parlamentissa äänestämme, käsitellään ja arvioidaan
EU:n politiikkaa, koko EU:n ja sen toimielinten työtä, ja se kattaa hyvin monia eri aiheita
ja kysymyksiä, muun muassa kuolemanrangaistuksen lakkauttamisen, terrorismin torjunnan
ja ihmisoikeudet, lasten oikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan, ihmisoikeuksien
puolustajien tilanteen maailman eri valtioissa sekä uskonnon- ja vakaumuksenvapauden.
Käsittelemme ja arvioimme Euroopan unionin toimintaa sellaisilla kansainvälisillä
foorumeilla kuin Yhdistyneissä Kansakunnissa ja Yhdistyneiden Kansakuntien
ihmisoikeusneuvostossa sekä Euroopan unionin yhteistyötä Kansainvälisen
rikostuomioistuimen kanssa.

Kollegoillani Euroopan parlamentissa oli aktiivinen osa käsittelemämme mietinnön
valmistelussa, ja se hyväksyttiin ulkoasiainvaliokunnassa valtavalla enemmistöllä: 50
puolesta, ei yhtään vastaan ja kaksi tyhjää. Mietinnön liitteenä on luettelo eri valtioissa
tapahtuneista konkreettisista ihmisoikeusloukkauksista, joihin Euroopan parlamentti on
kiinnittänyt huomiota. Nämä ovat todellisia nimiä, valtioita, ihmiskohtaloita ja
kuolonuhreja. Tästä syystä haluan puheenvuoroni lopuksi mainita eräitä erityisen vakavia
ihmisoikeusloukkauksia.

Koska osallistuitte seremoniaan, tiedätte luonnollisesti, että Euroopan parlamentin oli
määrä antaa tänään mielipiteenvapauden Saharov-palkinto kuubalaiselle toisinajattelijalle
Guillermo Fariñasille. Emme voineet tehdä sitä, koska Kuuban hallituksen edustajat
kieltäytyivät päästämästä Guillermo Fariñasia tulemaan Euroopan parlamenttiin. Luotamme
siihen, että hoitaessanne tehtäviänne otatte tämän seikan huomioon ja löydätte keinon
ilmaista Kuuban hallitukselle kantamme, pettymyksemme ja pahoittelumme sekä
vastalauseemme tässä asiassa.
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Haluan myös kiinnittää huomionne toiseen mietinnössä käsittelemäämme tuskalliseen
tapaukseen. Venäläisen Khamovinicheskin tuomioistuimen oli määrä antaa toista syytettyä
koskeva tuomio tänään, mutta epäselvistä syistä se siirsi tuomion julistamista kuun loppuun.
Kyseesä on Mihail Khodorkovskin ja Platon Lebedevin oikeudenkäynti, joka mielestäni
heijastaa Venäjän oikeuslaitoksen mädännäisyyttä ja oikeusvaltion puuttumista. Korkea
edustaja Ashton, kehotan teitä olemaan unohtamatta näitä tapauksia ja pyrkimään siihen,
että oikeudenmukaisuudesta tulee Venäjällä sääntö pikemmin kuin poikkeus. Uskon, että
Venäjän nykyinen avautuminen ja presidentti Medvedevin pyrkimykset uudenaikaistaa
Venäjää tarjoavat erittäin hyvän tilaisuuden tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, kunnianarvoisat parlamentin jäsenet, vietimme
perjantaina kansainvälistä ihmisoikeuspäivää. Tämän vuoden teema korosti kaikkien niiden
yksilöiden ja organisaatioiden työtä, jotka taistelevat ihmisoikeusloukkauksia ja erityisesi
syrjintää vastaan ympäri maailmaa.

Kuluneen vuoden aikana olen tavannut Nobel-palkinnon saaneen iranilaisen Shirin Ebadin,
Frontline-palkinnon saaneen Afganistanin naisten ihmisoikeuskomissaarin Soria Sabhrangin
sekä muita ihmisoikeuksien puolustajia eri puolilla maailmaa, ja aion tehdä niin vastakin.

Kuten olen aiemmin sanonut, edellytän Brysselissä toimivien kollegoideni ja EU:n
edustustojen päälliköiden toimivan samoin.

Kuusi kuukautta sitten olin täällä esittämässä ensimmäisen näkemykseni siitä, miten
Euroopan unionin pitäisi harjoittaa ihmisoikeuspolitiikkaansa. Tänään haluan esittää,
miten työ on edistynyt sen jälkeen ja miten mielestäni nyt on edettävä Euroopan
ulkosuhdehallinnon tuella.

Ensiksi haluan kuitenkin ilmaista kiitollisuuteni esittelijä Andrikienėlle hänen mietinnöstään,
jossa käsitellään EU:n vuosittaista ihmisoikeusraporttia ja hahmotellaan Euroopan
parlamentin näkemys siitä, miten voimme tehostaa Euroopan unionin ihmisoikeuksia
koskevaa lähestymistapaa. Se on tavoite, jota vilpittömästi kannatan. Parlamentin
käsiteltävänä tänään olevassa mietinnössä heijastuvat hyvin EU:n toimien kirjo ja
edessämme olevat haasteet: hyökkäykset ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, seksuaalinen
väkivalta, ilmaisunvapauden rajoittaminen uuden teknologian avulla, vain eräitä
mainitakseni. Annan tunnustuksen esittelijä Andrikienėlle siitä, että hän kokosi yli 400
tarkistusta tähän vaikuttavaan, valaisevaan ja erittäin hyödylliseen mietintöön.

Mietinnössä käsitellään hyvin paljon asioita, ja mainitsen kolme viime kuukausien
merkittävää kehityssuuntausta. Ensinnäkin EU on työskennellyt ankarasti edistääkseen
ihmisoikeuksia monenvälisellä näyttämöllä.

YK:n ihmisoikeusneuvoston onnistuneessa istunnossa Euroopan unioni puolusti yhteistä
kantaa mahdollisesti kiistoja aiheuttaviin päätöslauselmiin Gazan laivueesta ja Goldstonen
raportista. Yleiskokouksen kolmannessa komiteassa EU saavutti myös tärkeimmät
tavoitteensa: Burmaa, Korean demokraattista kansantasavaltaa ja kuolemanrangaistusta
koskevat päätöslauselmat hyväksyttiin suurilla ääntenenemmistöillä – kuten myös Kanadan
päätöslauselma Iranista – ja myös EU:n päätöslauselmasta uskonnollisen
suvaitsemattomuuden poistamisesta päästiin yksimielisyyteen.

Toiseksi, kuten kesäkuussa ilmoitettiin, työ EU:n ihmisoikeuspolitiikan tarkistamiseksi on
aloitettu. Se on ollut avoin prosessi, jossa olen pyrkinyt saamaan panoksia jäsenvaltioiden
parlamenttien jäseniltä, varsinkin Heidi Hautalalta ja ihmisoikeuksien alivaliokunnalta,
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sekä kansalaisyhteiskunnan valtiosta riippumattomilta järjestöiltä ja tutkijoilta. Aion pyytää
ulkosuhdehallintoa ja johtoryhmääni pohtimaan lähikuukausina näissä kuulemisissa esiin
tulevia keskeisiä aiheita ja sitä, miten voimme parhaiten toteuttaa ne käytännössä. Luotan
parlamentin tukeen jatkossakin tässä tehtävässä.

Kolmanneksi, on alettu yksinkertaistaa kymmenen viime vuoden aikana syntyneitä EU:n
ihmisoikeuspolitiikan suuntaviivat muodostavia monenkirjavia toimenpiteitä
keinovalikoimia, muita välineitä ja ohjeita, joita meillä on ihmisoikeuksien edistämistä ja
suojelua varten. Sille, että toimet lisääntyneet kehittyneet tällaisella orgaanisella tavalla,
on hyvät syyt, mutta nyt vaikuttaisi olevan hyvä ajankohta tehdä tilannearvio ja siirtyä
eteenpäin, ja meneillään olevan tarkistustyön osalta näen meillä olevan kolme toimintalinjaa.

Ensinnäkin, Euroopan unionin on jatkettava ihmisoikeuksien puolesta puhumista
kansainvälisellä näyttämöllä. Pyrimme tehostamaan toimintaamme Yhdistyneissä
Kansakunnissa ja vastustamaan pyrkimyksiä vesittää yleismaailmallisia standardeja, jotka
ovat toimintamme perusta. Meidän on löydettävä innovatiivisia tapoja tehdä yhteistyötä
kolmansien maiden kumppanien kanssa edistääksemme yhteisiä arvojamme, kuten teimme
onnistuneesti YK:n yleiskokouksen äänestyksessä kuolemanrangaistusta koskevasta
päätöslauselmasta. Panostamme myös siihen, että omat tuloksemme kestävät tarkastelun.

Toiseksi, meidän on räätälöitävä toimintatapamme yksittäisten tilanteiden mukaiseksi.
Tämä merkitsee paikallisten ihmisoikeusstrategioiden laatimista kutakin valtiota varten,
ensisijaisten tavoitteidemme tarkistamista ja monenlaisten välineidemme mahdollisimman
tehokasta käyttöä esimerkiksi jakamalla kokemuksia lasten suojelusta internetissä tai
parhaista tavoista torjua lapsityövoiman käyttöä.

Kolmanneksi ja viimeiseksi, ihmisoikeuksien olisi oltava näkyvästi EU:n ulkoisen toiminnan
keskipisteessä. Se edellyttää ihmisoikeuksien sisällyttämistä ulkosuhdehallinnon kaikkien
osien toimintaan sekä kaikkeen EU:n ulkoiseen toimintaan: kauppaan, kehitysyhteistyöhön,
YTPP:hen ja niin edelleen, kaikilla tasoilla. Tämä nivotaan ulkosuhdehallinnon rakenteeseen
päätoimipaikassa sekä kaikissa edustustoissamme, jotta voidaan valvoa
ihmisoikeustilannetta ja edistää EU:n ihmisoikeuspolitiikan tavoitteiden tehokasta
saavuttamista.

Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa EU:n identiteettiä ja toimintamme ydin kaikkialla
maailmassa. Olemme kehittäneet vahvoja mekanismeja näiden arvojen edistämiseksi
erilaisissa toimintaympäristöissä erilaisten kumppanien kanssa, esimerkiksi monenvälisessä
toimintaympäristössä ja tukemalla kansalaisyhteiskuntaa tai rahoittamalla konkreettisia
ihmisoikeushankkeita yli sadassa valtiossa. Lähes kymmenen vuotta EU:n ensimmäisen
ihmisoikeuksia käsitelleen tiedonannon jälkeen haluan uuden ulkosuhdehallinnon avulla
varmistaa, että ihmisoikeuspolitiikkamme on tehokasta, innovatiivista ja kohdennettua:
että se on punainen lanka kaikessa ulkoisessa toiminnassamme ja ulkopolitiikkamme
johtoajatus.

Tästä syystä olen tänään erityisen tyytyväinen tämän mietinnön antamaan panokseen, ja
lopuksi onnittelen Guillermo Fariñasia hänelle myönnetystä mielipiteenvapauden
Saharov-palkinnosta.

Inese Vaidere,    PPE-ryhmän puolesta. – (LV) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja
Ashton, haluan aluksi kiittää esittelijä Andrikienėa hänen onnistuneesta mietinnöstään,
joka hyväksyttiin ulkoasiainvaliokunnassa käytännössä yksimielisesti. Kiitän myös Catherine
Ashtonia hänen punnitusta puheenvuorostaan. Mietintö maailman ihmisoikeustilanteesta
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on todistus kriittisestä tilanteesta niissäkin valtioissa, joiden kanssa Euroopan unioni on
monia vuosia käynyt ihmisoikeusvuoropuhelua ja -neuvotteluja. Mietinnössä esimerkiksi
painotetaan, että Venäjä on tähän mennessä täyttänyt vasta ensimmäisen kohdan Georgiaa
koskevasta kuusikohtaisesta sopimuksesta. Puoli miljoonaa ihmistä eivät edelleenkään voi
palata koteihinsa Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa. Euroopan unionin on todella ratkaistava
tällaiset tilanteet, ja sen vuoksi kehotan korkeaa edustajaa kiinnittämään erityistä huomiota
mainitsemieni kysymysten ratkaisemiseen. Olisi Euroopan unionin kannalta sietämätöntä
käyttää valtavasti aikaa ja varoja ihmisoikeustilanteeseen saavuttamatta silti hyviä tuloksia.
Näin ollen on selvää, että Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaan on tehtävä huomattava
parannuksia. Ensinnäkin on pantava toimeen tarkka ihmisoikeusstrategia, jossa määritellään
tehtävien lisäksi myös rakenne ja jolla varmistetaan tulosten säännöllinen arviointi ja
toimintataktiikan tarkistaminen. Toiseksi, Euroopan unionin suorittaman
ihmisoikeustilanteen arvioinnin on perustuttava vain kokemuksiin ja määriteltyihin
kriteereihin. Emme saa muuttaa kantaamme jonkin kolmannen maan painostuksen tai
taloudellisten etujen vuoksi. Kolmanneksi, meidän on aloitettava Euroopan unionin tasolla
kansalaisjärjestöjen säännölliset kuulemiset. Ihmisoikeuksien ja demokratian turvaamisen
on oltava ulkosuhdehallinnon ensisijainen tavoite ja ehdoton kriteeri kolmansien maiden
kanssa tehtävissä kahdenvälisissä sopimuksissa. Kiitoksia.

Véronique De Keyser,    S&D-ryhmän puolesta.  –  (FR) Arvoisa puhemies, tämä mietintö
on todella valtava työ. Siinä käsitellään lähes tyhjentävästi ihmisoikeuksien aihetta, ja
samalla siinä on puutteita, jotka johtuvat sen ansioista; se on tiivis ja sen lukeminen vie
aikaa. Tämä ei ehdottomasti ole esittelijän syy, vaan se johtuu niistä 423 tarkistuksesta,
jotka hänen oli sulatettava. Se oli urotyö, josta meidän on onniteltava esittelijä Andrikienėa.

Mietinnössä korostetaan kuitenkin myös sitä, että Euroopan unionin politiikassa keskeisellä
sijalla olevat ihmisoikeudet ovat monimutkainen ja monitahoinen asia. Näin ollen kun
Euroopan parlamentti pyytää teiltä, korkea edustaja Ashton, ihmisoikeuksia käsittelevää
erityisedustajaa, ihmisoikeuksien osastoa, erityiskoulutusta ulkomailla toimiville EU:n
edustustojen työntekijöille sekä heidän keskuuteensa henkilöä, joka nimenomaisesti vastaa
asemamaan ihmisoikeustilanteen seurannasta, se ei todellakaan ole osoitus parlamentin
pyrkimyksestä lisätä byrokratiaa tällä alalla, vaan siitä, että tehtävää työtä on paljon.

Vaikka mietinnössä ei unohdeta niitä vakavia ongelmia ja rikkomuksia, jotka jatkuvasti
järkyttävät maailmaa, se ei myöskään ole pelkkä luettelo kauheuksista. Myönteistä on, että
siinä aivan oikein painotetaan toteutettuja toimia ja että siinä ei epäröidä suositella
toimintalinjoja ja keskustelunaiheita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että se todella heijastaa Euroopan unionin tekemän työn
merkitystä ja sisältöä. Euroopan unioni on kehittänyt joukon välineitä, joilla voidaan todella
edistää demokratiaa maailmassa. Sen on vielä vakuutettava keskustelukumppaninsa siitä,
että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei estä kasvua ja kansainvälistä kauppaa ja että se
ei ole ulkosuhteissa kaulassa roikkuvan myllynkiven kaltainen rasite, vaan tuottaa pikemmin
lisäarvoa vakauden ja vaurauden muodossa.

Arvoisa korkea edustaja Ashton, olette aloittanut ihmisoikeuksien puolustamisen erittäin
hyvin ja tehnyt hyvää työtä tänä ensimmäisenä vuonna Lissabonin sopimuksen
voimaantulon jälkeen.

Leonidas Donskis,    ALDE-ryhmän puolesta.  –  (LT) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää
ja kaikkia niitä parlamentin jäseniä, jotka tekivät tarkistuksia ja osallistuivat keskusteluihin,
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heidän kiinnostuksestaan ja ponnistuksistaan tämän ihmisoikeuksia maailmassa ja EU:n
ihmisoikeuspolitiikkaa käsittelevän mietinnön laatimiseksi ja parantamiseksi.

Katson, että esittelijä sekä ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kollegat
ovat vastanneet tähän haasteeseen erinomaisella tavalla. Kansalaisjärjestöjen edustajilta
saamamme ajatukset ja apu auttoivat myös tekemään mietinnöstä paremman. Tästä syystä
kehotan kaikkia parlamentin jäseniä äänestämään tämän mietinnön puolesta, joka pitkien
keskustelujen, tarkistusten ja väittelyjen jälkeen antaa tarkan kuvan Euroopan parlamentin
kannasta ihmisoikeuksiin.

Mitä tulee ehdotettuihin tarkistuksiin, kehottaisin parlamentin jäseniä olemaan puuttumatta
laajemmin kysymyksiin, joita on jo käsitelty perusteellisesti valiokunnassa. On totta, että
ihmisoikeusongelmia on paljon, ja on myös paljon valtioita, jotka voitaisiin mainita ja
joita voitaisiin kehottaa toimimaan. Mietinnön arvo on kuitenkin sen lyhyydessä. Jos sitä
laajennetaan loputtomiin, se menettää tehonsa, ja siksi jotkin nyt käsiteltävistä tarkistuksista
vaikuttavat minusta tarpeettomilta.

Samalla haluan kiinnittää kollegoideni huomiota eräisiin tärkeisiin tarkistuksiin, joita
mietinnön edellisessä versiossa ei ollut. Niiden joukossa on ryhmäni ehdottama
tiopentaalinatriumia koskeva tarkistus, jossa vaaditaan takeita siitä, että tämän
kuolemanrangaistuksien täytäntöönpanoon käytettävän aineen valmistus ja myynti sallitaan
vain lääkinnällisiin tarkoituksiin. Tämän tarkistuksen hyväksyminen olisi merkittävä askel
kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseksi kaikkialla maailmassa. Kehotan jäseniä myös
äänestämään erään toisen ryhmäni esittämän tarkistuksen puolesta, jossa Euroopan
komissiota kehotetaan toteuttamaan lisätoimia, joilla pannaan täytäntöön vuoden 2007
ihmisoikeusraportissa esitetyt sitoumukset, tehostaakseen pyrkimyksiä väkivallattomuuden
edistämiseksi.

Tämä asiakirja ei ole vain joukko ohjeita Euroopan komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille,
vaan myös hyvin vahva ja selkeä viesti Euroopan unionin naapureille, kumppaneille ja
muille valtioille, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta ja puolusteta riittävästi. Toivon, että
kaikki asianomaiset valtiot ja toimielimet antavat tälle mietinnölle sille kuuluvan huomion
ja ottavat sen arvokkaat suositukset omakseen.

Heidi Hautala,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, toivotan korkean
edustajan tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin tänään. Haluan myös onnitella lämpimästi
esittelijä Andrikienėa hänen tekemästään työstä. Se oli erinomaista ryhmätyötä, ja sen
ansiosta mietintö voitiin hyväksyä ulkoasiainvaliokunnassa lähes yksimielisesti.

Minulla oli onni tulla tänä syksynä kutsutuksi osallistumaan jäsenvaltioiden välisiin
keskusteluihin siitä, miten EU:n ihmisoikeuspolitiikasta voitaisiin saada tehokkaampaa ja
johdonmukaisempaa. Uskon, että meillä on nyt historiallinen tilaisuus tarkistaa
ihmisoikeuspolitiikkaamme, kuten te, korkea edustaja Ashton, olette todennut. Ehdotan,
että tämän prosessin olisi oltava mahdollisimman osallistava ja avoin. Suosittelen
painokkaasti, että annatte parlamentille ja neuvostolle aikanaan – ei tietenkään liian
myöhään – tiedonannon, jotta voimme saada aikaan todellista korkean tason keskustelua
ja sitoutumista.

Tänään on hyvin tärkeää muistaa, että Lissabonin sopimuksessa ihmisoikeudet asetetaan
unionin ulkopolitiikan ytimeen. Tästä syystä meillä on oltava asianmukaiset rakenteet. Me
tiedämme, että te, arvoisa korkea edustaja, olette sitoutunut ihmisoikeuksiin ja
demokraattisiin rakenteisiin päätoimipaikassa. Voisitteko kertoa meille, mitä se mahtaa
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käytännössä tarkoittaa? Voitteko antaa meille saman lupauksen kuin jonka annoitte
parlamentille kesällä? Kehotan teitä myös painokkaasti puoltamaan päätöstä Brysselissä
toimivan EU:n neuvoston ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) perustamisesta. Jos
tarvitsemme lisää johdonmukaisuutta – niin kuin tarvitsemme – meidän on ehdottomasti
perustettava tämä pysyvä rakenne.

Lopuksi, kiitän teitä ponnistuksistanne jäsenvaltioiden kokoamiseksi yhteen viime
perjantaina Oslossa järjestettyyn Nobelin rauhanpalkinnon luovutustilaisuuteen. Minulla
on syytä uskoa, että ilman teidän toimintaanne se ei olisi onnistunut. Se on erittäin hyvä
perusta ihmisoikeustyöllemme, jotta unioni voi puhua selvemmällä, kuuluvammalla ja
tehokkaammalla äänellä maailmassa.

Konrad Szymański,    ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, myös minä haluan
esittää kiitokseni esittelijälle. Saimme nauttia hyvästä yhteistyöstä, jonka tuloksena on
saatu aikaan mielestäni erittäin hyvä mietintö. Yksi seikka, jota minusta on syytä korostaa,
on se, että kristityt ovat yhä maailman eniten vainottu uskonnollinen ryhmä, ja heitä
syrjitään, heitä vastaan hyökätään ja heitä jopa surmataan lähes kaikkialla maailmassa.
Samalla maailma pysyy hiljaa. Mekin – Euroopan unioni – teemme yhä liian vähän asian
hyväksi.

Olen hyvin kiitollinen Catherine Ashtonille hänen toimistaan monissa yksittäisissä
tapauksissa viime aikoina, mutta tätä asiaa olisi toistettava edelleen. Naapurialueillamme
sijaitsevien valtioiden, kuten Egyptin ja Algerian, olisi ymmärrettävä, ettemme voi laajentaa
poliittista vuoropuheluamme sisällyttämättä siihen kysymystä näiden maiden
uskonnollisista vähemmistöistä. Sudanin ja Irakin kaltaisille valtioille olisi tehtävä hyvin
selväksi, että emme suostu kehitysapuohjelmiin tai vapaakauppasopimuksiin, ennen kuin
niissä kunnioitetaan uskonnonvapauden perusoikeutta.

Tässä asiassa on tapahtunut paljon kehitystä parempaan suuntaan viime vuosina, mutta
meidän on toimittava jatkuvasti uskonnonvapauden puolustamiseksi kaikkialla maailmassa,
koska kukaan muu ei tee sitä puolestamme. Olemme viime päivinä saaneet tavata Euroopan
parlamentissa Irakista, Mosulista ja Bagdadista, tulleita piispoja, jotka ovat kertoneet
kokemuksistaan. Mielestäni meidän pitäisi antaa heille paitsi tunne solidaarisuudesta myös
takeet turvallisesta tulevaisuudesta, jotta heistä tuntuu, että heillä on joku, jolta he voivat
pyytää apua. Muutoin vaarannamme oman uskottavuutemme, sillä jos emme pysty
huolehtimaan ystävistämme, menetämme uskottavuutemme maailman silmissä.

Marie-Christine Vergiat,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies,
istuntomme tärkeimpänä aiheena näyttää olevan erityisesti ihmisoikeudet.

Tänä aamuna hyväksyimme Kinga Gálin mietinnön. Hyväksyimme myös mietinnön
ihmiskaupasta ja toisen mietinnön eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, toisin sanoen
uhrien oikeuksista. Rinnastan niihin yhdistelmäluvan hylkäämisen, jolla Euroopan
parlamentti hylkäsi ehdotuksen, joka oli aivan liian syrjivä ulkomaalaisia kohtaan.

En palaa enää Saharov-palkintoon. Olen jo ilmaissut mielipiteeni. Minusta tämä mietintö
kuitenkin heijastaa samaa kahden vauhdin näkemystä, samaa kapeaa näkökulmaa, josta
eräät parlamentin jäsenet valitettavasti tarkastelevat ihmisoikeuksia.

Mainitsen muutamia esimerkkejä: olen sitoutunut uskonnonvapauteen samoin kuin
vapauteen uskoa tai olla uskomatta. Myös monia uskonnottomia vainotaan kaikkialla
maailmassa. Esittelijä hylkäsi tarkistukset, joilla mietintöön olisi sisällytetty
ajatuksenvapauden, uskonvapauden ja uskonnonvapauden käsite, vaikka se on olemassa

15-12-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI188



kansainvälisessä oikeudessa. Miksi lausunnossa on 15 uskonnonvapautta käsittelevää
kohtaa, joissa lähinnä keskitytään kristittyihin, ja vain kuusi kohtaa ilmaisunvapaudesta?
Ammattiyhdistysaktiiveja ei mainita lainkaan. Mikä on syy tähän kaksinaismoralismiin,
jossa aina mainitaan samat valtiot, Irak, Iran, Venäjä, Valko-Venäjä tai Kuuba, kun taas
monissa Afrikan maissa vallitsevaa tilannetta ei mainita juuri koskaan, eikä varsinkaan
Maghreb-valtioita, joissa, etenkin Libyassa ja Tunisiassa, ihmisoikeuksien ja demokratian
puolustajia vainotaan hirveällä tavalla juuri kenenkään piittaamatta siitä? Kolumbiaakaan
ei mietinnössä mainita.

Toivon, että voimme saavuttaa edistystä tämän keskustelun avulla. Uskon, että löytämällä
tasapainon kantojemme välillä ja mukauttamalla kannanottojamme ja toimiamme
etenemme kohti todella yleismaailmallista ihmisoikeuksien käsitettä. Työtä on vielä paljon
jäljellä, ja olen kuunnellut teitä hyvin tarkkaavaisesti, korkea edustaja Ashton.

Fiorello Provera,    EFD-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, haluan ensinnäkin kiittää esittelijä Andrikienėa siitä, että hän hyväksyi eräät
uskonnonvapautta koskevat tarkistukseni, ja onnittelen häntä tästä onnistuneesta
mietinnöstä.

Traagiset tapahtumat, jotka koskevat uskonnon harjoittajien vapautta kaikkialla maailmassa,
lisääntyvät jatkuvasti: uskonnon harjoittamisen esteitä, hyökkäyksiä ja murhia on vuosi
vuodelta enemmän. Nämä rikolliset teot kohdistuvat kaikkien uskontojen harjoittajiin ja
erityisesti kristittyihin. Ristiriitaista kyllä, uskonnonvapaus on muuttumassa yhdestä
luonnollisimmista ja itsestään selvimmistä vapauksista yhä arkaluonteisemmaksi aiheeksi.

Kaikista näistä syistä toistan jo aiemmin esitetyn ehdotuksen siitä, että Euroopan parlamentti
laatii vuosittain erityisen ja tarkan raportin, jolla seurataan uskonnonvapauden tilaa
maailmassa. Raportti antaisi tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan suunnitella
asianmukaisia ja ennalta ehkäiseviä poliittisia toimia.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, Neuvostoliitossa monet
koululaissukupolvet saivat oppia, että toveri Stalin oli keksinyt polttomoottorin. Vaikuttaa
siltä, että Euroopan unionin koululaiset oppivat, että EU puolustaa ihmisoikeuksia – mutta
mitä te oikeastaan olette retoriikan lisäksi tehnyt?

Esittelijä tuo esiin EU:n käytännössä myönnytyspolitiikkaa merkitsevän heikkouden Burman
sotilasjunttaa kohtaan. Esittelijä kertoo meille, että EU on kyllä hyvin huolissaan sen
ulkopuolella tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista – mutta entä romanien
pakkokarkotukset Belgiasta vuonna 1999 nyt Euroopan parlamentin jäsenenä toimivan
Guy Verhofstadtin pääministerikaudella? Entä romanien pakkokarkotukset Ranskasta tänä
vuonna?

Sanat ovat ehkä kuitenkin ainoa asia, mitä voimme ulkosuhdehallinnolta odottaa. Viime
viikolla Amnesty International ilmaisi Brysselissä huolensa siitä, että ulkosuhdehallinnosta
puuttuu ihmisoikeusyksikkö. Sanat ovat kyllä hienoja, mutta teot saattaisivat olla maailman
vainotuille ja kärsiville kansoille enemmän avuksi.

Viime viikolla valiokunnan kokouksessa syytin puheenjohtajavaltio Belgiaa siitä, että se
on haamupuheenjohtaja. Hämmästyksekseni puheenjohtajavaltio oli kanssani samaa
mieltä ja sanoi, että se oli juuri sitä, mitä se haluaa. Pyytäisinkin korkeaa edustajaa Ashtonia
osallistumaan – eikä vain hengessä – ihmisoikeuksien alivaliokunnan seuraavaan
kokoukseen 10. tammikuuta, jolloin hän voi osallistua keskusteluun ihmisoikeus- ja
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demokratiaverkostosta ja selittää meille, mitä sana "toiminta" hänelle tarkkaan ottaen
merkitsee.

Filip Kaczmarek (PPE). -    (PL) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Andrikienėa hänen
ihmisoikeusraportista 2009 laatimastaan mietinnöstä. Se ei ollut helppo tehtävä, sillä
ihmisoikeuksien noudattamisen tila vaatii valitettavasti edelleen meiltä huomiota ja toimia.
Mietinnössämme kehotamme useaan otteeseen eri valtioita ja toimielimiä toteuttamaan
konkreettisia toimia, joilla pyritään lisäämään ihmisoikeuksien kunnioittamista. Minusta
vaikuttaa siltä, että meidän olisi tarkistettava useammin, tekevätkö nämä toimielimet
todella sen, mitä Euroopan parlamentti on pyytänyt. Muutoin joudumme vuoden päästä
toistamaan monet tänään esitetyistä huomautuksista.

On oikein, että vaadimme perusoikeuksien kunnioittamista, mutta se ei vielä riitä. Meidän
on myös oltava tehokkaita – meidän on pystyttävä saamaan toimeenpanevat viranomaiset
panemaan ohjeemme tehokkaasti täytäntöön. Kannatan esittelijän ehdotusta siitä, että
Euroopan ulkosuhdehallintoon perustetaan ihmisoikeus- ja demokratiaosasto sekä
ihmisoikeuksia käsittelevän erityisedustajan toimi. Johdonmukaisen Euroopan unionin
ulkopolitiikan pääperiaatteena olisi oltava demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien
edistäminen. Se on luultavasti mietinnön tärkein poliittinen viesti. Jos tämän saavuttaminen
osoittautuu mahdolliseksi, vuosittaiset raportit ihmisoikeuksien kunnioittamisesta
maailmassa lyhenevät vuosi vuodelta – ja toivottavasti näin tapahtuu.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, kiitos paljon, että sain
tilaisuuden puhua. Analysoimme tänään aineistoa, joka selvästi koostuu kahdesta osasta
tai kahdesta alasta. Ensimmäinen ala on yritys arvioida ihmisoikeuksien kunnioittamista
vuonna 2009, ja toinen on Euroopan unionin politiikka tällä alalla. Sillä meidän on
sanottava, tapahtuiko maailmassa viime vuonna edistystä ihmisoikeuksien kunnioittamisen
alalla. Valitettavasti vastaus siihen ei ole myöntävä. Vuonna 2009 ei ehdottomasti edistytty
perusoikeuksien kunnioittamisessa. Ajattelen tässä yhteydessä sitä, että kuolemanrangaistus
on yhä käytössä ja että kidutusta käytetään edelleen monissa valtioissa. Ajattelen naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa sekä myös sitä, että maailmassa on yhä satoja miljoonia lapsia,
jotka pakotetaan orjatyöhön.

Toinen kysymys koskee Euroopan unionia. Arvoista ja tavoitteista vallitsee yksimielisyys.
Perustavanlaatuinen kiista ja huolemme koskee sitä, että haluamme unionin toiminnan
ihmisoikeuksien suojelun alalla olevan tehokkaampaa. Kannatan kaikkia mietinnössä
olevia tätä koskevia ehdotuksia. Jos nämä suosituksemme toteutetaan, unionin toiminta
ihmisoikeuksien suojelemiseksi maailmassa tehostuu varmasti huomattavasti.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, esittelijä Andrikienėn mietintö on
merkittävä viiteasiakirja kaikille niille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. On hyvä jakaa
ihmisoikeuksista saadut opetukset kumppaneidemme kanssa muualla maailmassa.

Vaikka jotkin valtiot elävät yhä ihmisoikeuksien noudattamisen suhteen keskiajalla,
Euroopan olisi viisasta olla omaksumatta liian ylimielistä asennetta.

Euroopan unionin arvostelu niiden valtioiden viranomaisia kohtaan, jotka edelleen
loukkaavat ihmisoikeuksia, olisi vielä uskottavampaa, jos sen 27 jäsenvaltiota pystyisivät
yksimielisesti sopimaan kaikkien Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen antamien
tuomioiden täytäntöönpanosta.
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Mikä meidän kantamme on tässä asiassa? Eikö ole aika antaa juhlallinen lupaus, jolla
poistetaan vähäisimmätkin epäilykset halustamme kunnioittaa meidän itsemme
perustamien elinten valtaa?

Barbara Lochbihler (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja
Ashton, EU:lla on laaja valikoima toimenpiteitä, joita voidaan käyttää ihmisoikeuspolitiikan
parantamiseksi monissa valtioissa. EU on alueellinen mahti, jonka olisi vaadittava
monenvälisillä foorumeilla ihmisoikeuspolitiikan toteuttamista ja aiempaa tehokkaampaa
edistämistä. Hyödynnämmekö nyt Euroopan ulkosuhdehallinnon käynnistämisen tarjoamaa
tilaisuutta pohtiaksemme, onko EU:n ihmisoikeuspolitiikalla toivottu vaikutus? Toivon
niin, ja suhtaudun myönteisesti korkean edustajan Ashtonin ilmoitukseen nykyisen
ihmisoikeuspolitiikan tarkistamisesta.

Olen kuitenkin hyvin huolissani siitä, että ulkosuhdehallintoon ihmisoikeustoimia varten
suunniteltuja rakenteita ei voida käyttää asianmukaisesti. On olemassa todellinen vaara,
että käytettävissä on vielä aiempaa vähemmän resursseja ja että emme saa näkyvää, kuuluvaa
emmekä tehokasta eurooppalaista ihmisoikeuspolitiikkaa. Parhaillaan perustettavasta
ihmisoikeusosastosta uhkaa tulla pelkkä kulissi, jos ihmisoikeuspolitiikalla ei ole
minkäänlaista edustusta korkeimmalla tasolla. Ihmisoikeuksien sisällyttäminen muuhun
politiikkaan ei sinänsä tuota haluttuja tuloksia.

Tarvitsemme laajan asiantuntijaryhmän, jolla on yhteyksiä korkeimmalle tasolle, sekä
vaatimuksen siitä, että kaikkien asianosaisten on suhtauduttava asiaan vakavasti. Vasta
sitten ihmisoikeudet voidaan sisällyttää kaikkiin politiikan aloihin ja ottaa huomioon myös
keskeisellä päätöksentekotasolla. Olisi täysin käsittämätöntä, epäammattimaista ja
taantumuksellista keskittyä vain tällaiseen valtavirtaistamiseen. Ihmiset, jotka kärsivät
keskeisimpien perusoikeuksiensa loukkauksista, odottavat EU:lta uutta ja tehokasta
ihmisoikeuspolitiikkaa eivätkä vain hallinnollisten menettelyjen soveltamista tällä alalla.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijä Laima Andrikienėa
hänen tasapainoisesta ja järkevästä lähestymistavastaan tähän mietintöön.

Ryhmäni, ECR, on täysin sitoutunut edistämään perusihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.
Ymmärrämme kuitenkin myös, että ihmisoikeuksia on usein tasapainotettava
reaalipolitiikalla. Miksi muuten EU kehittäisi strategista kumppanuutta Kiinan kanssa,
jonka hallitus ei juuri piittaa meidän tärkeinä pitämistämme vapauksista? Samoin EU:lla
on moraalinen velvollisuus antaa humanitaarista ja kehitysapua myös sellaisille
kehitysmaille, joiden ihmisoikeustilanne on surkea, kuten Pakistanille, jossa naiset ja
varsinkin uskonnolliset vähemmistöt kärsivät institutionaalisesta syrjinnästä.

Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että mietinnössä korostetaan valtioita, jotka ovat
aiheuttaneet minulle urani aikana erityistä huolta – Vietnamia, Kuubaa, Venezuelaa, Irania,
Zimbabwea ja Pohjois-Koreaa. Myös ihmisoikeuksien rikkojien rankaisemattomuus
Venäjällä tuodaan perustellusti esiin. Koko mietinnön läpi kulkeva keskeinen teema on se,
että demokratia, ihmisoikeudet ja taloudellinen vapaus kulkevat käsi kädessä.

Minua kuitenkin epäilyttää, kun parlamentti vetoaa kansainväliseen oikeuteen tuomitessaan
tiettyjä vastenmielisiä käytäntöjä, vaikka tähän oikeuttava oikeusperusta on kaikkea muuta
kuin selvä. Huomaan esimerkiksi, että huomenna parlamentissa käsiteltävässä
päätöslauselmassa Malesiassa käytettävä raipparangaistus on julistettu selvästi
kansainvälisen oikeuden vastaiseksi, vaikka tällainen väittämä on oikeudellisesti
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kyseenalainen. Meidän on pitäydyttävä tosiasioissa, jotta toimielimemme uskottavuus
säilyy.

Bastiaan Belder (EFD). -    (NL) Arvoisa puhemies, sitoutumisemme perusoikeuksien
kunnioittamiseen ei ole paljonkaan arvoinen ilman henkilökohtaista osallistumista, ja juuri
siihen Laima Andrikienėn mielenkiintoisessa mietinnössä kannustetaan. Minua huolestuttaa
tässä suhteessa nimenomaan "uskonnonvapaus".

Mainitsen kolme tämänhetkistä uskonnonvapauden perusoikeuden loukkausta
kehottaakseni neuvostoa ja komissiota, joita edustaa täällä yksi henkilö, te, arvoisa korkea
edustaja, antamaan näille ja kaikille muille vainotuille ja diplomaattisen asialistan uhreiksi
joutuneille kansalaisille äänen ja siten myös kasvot.

Kolme kiireellisinä pitämääni tapausta ovat seuraavat: 1. Huomattava kristitty
ihmisoikeusasianajaja ja Pekingin kotikirkon pastori tohtori Fan Yafeng, joka on ollut
kotiarestissa 1. marraskuuta 2010 lähtien ja joka on Kiinan tiedustelupalvelun viikkoja
kestäneen juonittelun ja vehkeilyn uuvuttama. Euroopan unionin toimintatavoite: lopettaa
tohtori Fanin kotiaresti.

2. Pakistanilainen kristitty Aisha Bibi, joka on Pakistanin jumalanpilkkalakien nojalla
tuomittu kuolemaan hyvin kyseenalaisin syyttein. Äskettäin San Franciscossa kanssani
käymässään henkilökohtaisessa keskustelussa Pakistanin ulkoministeri ei halunnut suostua
enempään kuin jumalanpilkkalakeihin perustuvien syytösten perusteelliseen
poliisitutkintaan. Euroopan unionin toimintatavoite: saada aikaan Aisha Bibin
vapauttaminen ja Pakistanin jumalanpilkkalakien kumoaminen.

3. Erään iranilaisen kotikirkon johtaja Yusuf al-Qaradawi, joka on tuomittu kuolemaan
"uskosta luopumista" koskevien syytteiden perusteella. Euroopan unionin toimintatavoite:
vapauttaa tämä pappi ja lopettaa kotikirkkojen jatkuva valtiollinen valvonta islamilaisessa
tasavallassa.

Hyvät parlamentin jäsenet, arvoisat neuvosto ja komissio, arvoisa korkea edustaja, teiltä
ei valitettavasti puutu kotitehtäviä.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, se, että Kiina kehottaa boikotoimaan
Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistilaisuutta ja että Irakin ja Afganistanin länsimaiden
sotilaallisen avun turvin valtaan päässeet hallitukset molemmat noudattavat tätä kehotusta,
on minusta selkeä esimerkki niistä ongelmista, joita islamilaisilla hallinnoilla on
ihmisoikeuksien suhteen. Tässä yhteydessä kristittyjen vähemmistöjen lisääntyvä
vainoaminen Lähi-idässä ja kristittyjen syrjiminen ja heihin kohdistuva suvaitsemattomuus
Euroopassa ovat erittäin huolestuttavia seikkoja. Emme voi enää olla piittaamatta EU:ssa
asuvien muslimiyhteisöjen kasvavista ongelmista, jotka liittyvät pakkoavioliittoihin,
kunniamurhiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja vaatimukseen noudattaa sharia-lakia.

Minun mielestäni meidän olisi vastustettava jyrkästi sellaista kulttuurirelativismia, joka
vieraiden kulttuurien ja perinteiden kunnioittamisen verukkeella suvaitsee sitä, että
kansalaisten oikeutta vapauteen, tasa-arvoon ja yhteisiin päätöksiin rajoitetaan eräissä
islamilaisen kulttuurialueen osissa.

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, esittelijä
Andrikienėn mietintö on kokonaisuutena katsoen erinomainen mietintö, ja Euroopan
parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä on työskennellyt ankarasti antaakseen
siihen hyvin arvokkaita ajatuksia. Ihmisoikeudet ovat muodostaneet yhden Euroopan

15-12-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI192



unionin peruspilareista sen perustamisesta lähtien, ja niiden kunnioittaminen on keskeinen
asia, jota Euroopan parlamentin on kannustettava joka päivä.

Ihmis- ja perusoikeuksien, globalisaation ja yhteiskuntamme muutosten laajempi
hyväksyntä edellyttää uutta ja erilaista asennetta, joka ei sovi mihinkään nykyisistä
oppisuunnistamme. Tästä syystä on tärkeää taata luonnonvarojen yhdenvertainen saatavuus
yhtenä jokaisen yksilön perusoikeuksista.

Tulevina vuosina valtava määrä pakolaisia pakenee ilmastonmuutoksen vuoksi maapallon
köyhimmiltä alueilta, ja meidän velvollisuutenamme on alkaa ottaa huomioon nämä
mahdolliset muuttovirrat, jotta voimme laatia asianmukaisia toimia näiden ihmisten
ihmisarvon kunnioittamisen varmistamiseksi.

Ilmaus "ilmastopakolainen" ei ole vielä ilmestynyt nykyisen kansainvälisen oikeuden
sanastoon. Olemme luonnollisesti edelleen sitoutuneita aavikoitumisen torjuntaan aivan
kuten ilmastonmuutokseen mukautumiseenkin. Olen yrittänyt lisätä nämä kysymykset
mietintötekstiin, jotta niistä voitaisiin käynnistää vakava keskustelu.

Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, vietämme tänään Saharov-palkinnon
myöntämisen johdosta merkittävää päivää, mutta meillä on vielä paljon tehtävää. Haluan
korostaa muutamia seikkoja tästä kattavasta ja hyvin laaditusta mietinnöstä.

On välttämätöntä taistella oikeuden puolesta ja rankaisemattomuutta vastaan, joko
Kansainvälisen rikostuomioistuimen avulla tai muulla tavalla. On tärkeää saattaa rikosten
tekijät oikeuden eteen, sillä se on usein aikaa vievä prosessi, mutta samalla yksittäisten
ihmisoikeuksien rikkojien saattaminen vastuuseen on tunnustus kärsimyksistä ja EU:n
uskottavuudesta niiden silmissä, jotka pelkäävät, että ihmisoikeusloukkauksia ei huomata
tai niitä jopa suvaitaan liberaaleissa demokratioissa.

Mietinnössä pyydämme seuraamuksia Sergei Magnitskin kuolemasta vastuussa oleville
venäläisvirkamiehille sekä iranilaisille virkamiehille, jotka osallistuvat järjestelmälliseen
sensuuriin, raiskauksiin, sortoiskuihin ja sellaisten kansalaisten teloituksiin, jotka ovat vain
toimineet luovuttamattomien ja yleismaailmallisten ihmisoikeuksiensa mukaisesti.

Peter van Dalen (ECR). -    (NL) Arvoisa puhemies, muutaman viime vuosikymmenen
aikana olemme nähneet, että ihmisoikeustilanne on parantunut monin paikoin maailmassa.
Ajattelen Etelä-Amerikkaa ja Itä-Eurooppaa, joissa se on liittynyt demokratisointiin ja
vaurauden lisääntymiseen.

Valitettavasti emme ole havainneet edistystä valtioissa, joissa islam on hallitsevassa asemassa
– päinvastoin. Egyptissä, Irakissa, Iranissa, Pakistanissa, Somaliassa ja muissa niiden
kaltaisissa valtioissa yhä useammat kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt joutuvat
vainon kohteiksi.

Näissä valtioissa ääriliikkeet eivät jätä kiveäkään kääntämättä. Jumalanpilkkasyytteet,
kristinuskoon kääntymisen kieltäminen, päivittäinen häirintä, murhat, kaikkea tätä
tapahtuu. Usein tällaiset toimet kohdistuvat yhteisöihin, jotka ovat asuneet näissä maissa
paljon kauemmin kuin muslimit.

Arvoisa puhemies, neljä viidestä uskontonsa takia vainotusta ihmisestä on kristittyjä, ja
muslimivaltioissa tilanne on kaikkein vakavin.
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Kehotan Euroopan unionia ja sen jäsenvaltiota tekemään enemmän tämän uskonnollisen
vainon torjumiseksi, ja kysyn teiltä, korkea edustaja Ashton, nimenomaisesti, miten teidän
politiikallanne puututaan siihen?

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä
Andrikienėa hänen esittelemästään yhtenäisestä mietinnöstä. Haluan muistuttaa kaikkia
siitä, että muinaiset kreikkalaiset sanoivat 2 500 vuotta sitten, että "ihminen on kaiken
mitta". Kaksi vuosisataa myöhemmin roomalaiset sanoivat: "Ihminen on ihmiselle susi."
Haluan nähdä, onko muinaisten kreikkalaisten sanonta filosofista retoriikkaa vai olemmeko
edistyneet. Olemme ehdottomasti edistyneet, mutta emme ole saavuttaneet toivottua
tulosta ihmisoikeuksien turvaamisen suhteen, ja valitettavasti Euroopassa ja koko
maailmassa puhjennut talous- ja finanssikriisi on aiheuttanut valtavan ongelman ja koetellut
lähinnä yhteiskunnan köyhimpiä osia vieden niiltä perustavanlaatuisen itsekunnioituksen
ihmisoikeuden. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, meidän on mentävä
pelkkiä sanoja pidemmälle; meidän on ryhdyttävä toimiin, meidän on toteutettava
sosiaalisen suojelun edellyttämät toimenpiteet, torjuttava sosiaalista syrjäytymistä ja ennen
kaikkea löydettävä työpaikkoja nuorille. Muistutan vielä kerran: työ ei ole vain toimeentuloa;
se on keino saavuttaa itsekunnioitus ja ihmisarvo sekä luoda Euroopan rauhan edellytykset.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, sivilisaatiota ei arvioida vain sen
teknisen kehitysasteen ja vaurauden perusteella, vaan yhä enemmän sen mukaan, miten
se kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tämä on lainaus eräästä ihmisoikeuksia 2000-luvulla
käsittelevästä ohjelmasta, ja sen olisi syytä toimia varoituksena meille. EU:n uskottavuutta
tällä alalla ei saisi pitää itsestään selvänä, ja politiikkamme ei ole immuuni sille, että sitä
arvioidaan kaksinaismoralistisin perustein.

Euroopan ulkosuhdehallinto tarjoaa meille mahdollisuuden muuttaa viimeistään joka
torstai-iltapäivä hyväksymämme sanat teoiksi. Ihmisoikeuksien on heijastuttava kaikkiin
EU:n ulkopolitiikan aloihin. Suhtaudun myönteisesti kaikkien EU:n tämän alan välineiden
tehokkuuden tarkistukseen, sillä meiltä ei selvästi puutu poliittista tahtoa esittää tiukkoja
vaatimuksia, vaan yksinkertaisesti tahto panna ne täytäntöön.

Miroslav Mikolášik (PPE).    – (SK) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni perustuu sellaisiin
arvoihin kuin vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien
noudattaminen.

Jos unioni kuitenkin haluaa näytellä merkittävää osaa ihmisoikeuksien edistämisessä koko
maailmassa, on tärkeää, että se laatii johdonmukaisen ulkopolitiikan, johon kaikkien
jäsenvaltioiden olisi annettava päättäväinen panoksensa. Lissabonin sopimuksen
voimaantulo on ainutlaatuinen tilaisuus saavuttaa huomattavaa edistystä ihmisoikeuksissa
ja demokratiassa, joista tästä lähin olisi tultava keskeinen osa erityisesti ulkopolitiikan eri
aloja.

Päätös ihmisoikeuksien sisällyttämisestä Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteisiin on
näin ollen selvästi ratkaisevan tärkeä. Uskon kuitenkin vakaasti, että ihmisoikeuksia
käsittelevän erityisedustajan toimen perustaminen lisäisi osaltaan johdonmukaisuutta ja
ennen kaikkea EU:n tällä alalla toteuttamien ulkoisten toimien tarvittavaa näkyvyyttä.

Lopuksi haluan kiittää esittelijä Andrikienėa hänen erinomaisesta mietinnöstään EU:n
vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2008–2009, jossa esitetään yksityiskohtainen
tiivistelmä Euroopan unionin erilaisista toimista maailman ihmisoikeuksien ja demokratian
alalla.
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Michael Cashman (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää hänen laatimastaan
erinomaisesta mietinnöstä. Arvoisa korkea edustaja Ashton, olen erittäin iloinen siitä, että
olette nyt aloittanut tehtävässänne, sillä tuloksenne ovat osoittaneet, että ette epäröi lainkaan
puolustaa ihmisiä, joilla ei ole ääntä ja joiden oikeudet on riistetty.

Ihmisoikeudet eivät luonnollisesti noudata valtioiden rajoja. Ne eivät noudata valtioiden
rajoja. Ne ovat yleismaailmallisia. Niiden kunnioittamisen yleismaailmallisuus on kuitenkin
vähenemässä kaikkialla maailmassa. Meillä on sopimuksia esimerkiksi sellaisten Afrikan,
Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa, joissa lesbojen, homojen, biseksuaalien ja
transsukupuolisten henkilöiden oikeudet on kriminalisoitu. Niitä ei kunnioiteta, ja jopa
Cotonoun sopimuksen puitteissa kysytään, pitääkö HLBT-henkilöiden oikeuksia
kunnioittaa.

Tästä syystä tarvitsemme ulkosuhdehallintoon vahvan ihmisoikeusosaston, joka varmistaa
politiikan johdonmukaisuuden kehitysapua, kauppaa ja ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa
– kuten puheenvuorossanne sanoitte.

Meillä on vapaakauppasopimuksia, joiden 2 artiklaa, ihmisoikeuslauseketta, ei ole koskaan
todellisuudessa sovellettu. Parlamentti antaa suosituksia, ja neuvosto – näin pelkään –
peräytyy. Niinpä toivomme, että te otatte vahvan johtoaseman puolustettaessa
ihmisoikeuksia kaikkien niiden valtioiden kanssa, joihin meillä on suhteita.

Esitän myös onnitteluni siitä, että neuvosto hyväksyi vuonna 2009 HLBT-keinovalikoiman.
Sen avulla EU:n ulkosuhdehallinto voi työskennellä lesbojen, homojen, biseksuaalien ja
transsukupuolisten henkilöiden oikeuksien puolesta. Toivotan teille onnea, luotan teihin,
ja parlamentti luottaa teihin.

Edward McMillan-Scott (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, puhun ihmisoikeuksia ja
demokratiaa koskevista asioista vastaavana varapuheenjohtajana ja kiitän Laima Andrikienėa
hänen erinomaisesta mietinnöstään.

Puheenvuorossaan korkea edustaja Ashton puhui EUH:n uusista rakenteista – tai hän ei
puhunut niistä vähiten. Perustaessani monta vuotta sitten demokratiaa ja ihmisoikeuksia
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen katsoin, että oli välttämätöntä luoda rakenne,
jolla saadaan aikaan demokratiaa ja edistetään ihmisoikeuksia. Se on yhä olemassa.
Sattumoisin juuri komissio halusi lakkauttaa sen ja sisällyttää ihmisoikeudet ja demokratian
kaikkiin ulkoisiin ohjelmiin. Korkea edustaja Ashton ei puhunut puheenvuorossaan
valtavirtaistamisesta, mutta pelkään, että kun hän puhuu niin ohuesta punaisesta langasta,
että se uhkaa katketa vähäisestäkin paineesta, hän puhuu eräänlaisesta
filigraaniulkopolitiikasta. Me tarvitsemme mielestäni enemmän kuin sen. Me haluaisimme
– kuten muut jäsenet parlamentin eri laidoilta ovat sanoneet – että EUH:hon perustetaan
ihmisoikeus- ja demokratiaosasto sekä mahdollisesti erityisedustajan toimi.

Heidi Hautalan tavoin olin viime viikolla Oslossa, ja haluan vielä pohtia yhtä seikkaa.
Paikalla oli noin tuhat ihmistä – istuin aivan Nancy Pelosin takana – eri puolilta Atlanttia:
poliitikkoja, diplomaatteja, virkamiehiä ja kansalaisjärjestöjen edustajia tyytyväisinä yhdessä
kaikkialta Euroopan unionista. Kun osoitettiin suosiota seisaaltaan, kaikki olivat yksimielisiä
– ei epäröintiä, ei hajanaisuutta. Kaikki nousivat seisomaan, sillä seisoimme läntisenä
kansalaisyhteiskuntana tiettyjen periaatteiden takana. Kun EU tulevaisuudessa tuo esiin
pehmeää vallankäyttöään, sen on myös tuotava esiin periaatteita. Odotamme teidän, korkea
edustaja Ashton, tuovan niitä esille.
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Tomasz Piotr Poręba (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, esittelijä Andrikienėn mietintö
on tosiaan pitkä, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että se ei kata tyhjentävästi kaikkia
kysymyksiä, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista maailmassa vuonna 2009.
Siinä annetaan erityisen vähän tilaa kristittyjen vainoamisen kasvavalle ilmiölle, jota
tapahtuu nykyisin kolmansien maiden lisäksi myös Euroopassa. Euroopan unionilla on
riittävästi poliittisia ja diplomaattisia välineitä sekä estääkseen nämä ilmiöt että tuomitakseen
ne ehdottomasti ja päättäväisesti.

Toinen asia, josta unioni ei saisi vaieta, on kysymys ihmisoikeuksien kunnioittamisesta
Venäjällä. Minusta näyttää siltä, että Venäjän kanssa parhaillaan neuvoteltava
yhteistyösopimus tarjoaa ihanteellisen tilaisuuden ottaa päättäväisesti ja konkreettisesti
esille kysymys ihmisoikeuksien noudattamisesta tässä maassa. Sillä emme saa unohtaa
Venäjällä vainottavia ihmisiä – poliitikkoja, kansalaisjärjestöjen edustajia ja liikemiehiä,
joita vainotaan vain siksi, että heillä on rohkeutta ja voimaa vaatia saada tietää totuus
maansa toiminnasta.

David Campbell Bannerman (EFD).   – (EN) Arvoisa puhemies, vaikka me kaikki
tuomitsemme törkeät ihmisoikeusloukkaukset Iranin ja Kiinan kaltaisissa valtioissa, meidän
on alettava tehdä ero niiden ja räikeästi liioitellun EU:n inspiroiman ihmisoikeusteollisuuden
välillä. Kansalaiset ovat hämmennyksissä näistä ihmisoikeuskemuista. On Lissabonin
sopimukseen sisältyvä EU:n perusoikeuskirja; on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka
pyrkii antamaan Yhdistyneen kuningaskunnan vangeille – myös murhaajille ja pedofiileille
– äänioikeuden. On EU:n liiallisia työntekijöiden oikeuksia ja myös amerikkalaistyylisiä
vahingonkorvausoikeuksia sekä kansallista lainsäädäntöä, kuten Yhdistyneen
kuningaskunnan katastrofaalinen ihmisoikeuslaki, joka sallii ulkomaalaisten terroristien
ja rikollisten oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska heidän oikeuksiaan pidetään
nyt tärkeämpinä kuin heidän uhkaamiensa kunnon kansalaisten oikeuksia.

Totuus on, että ihmisoikeuksien jalo asia on liian usein vedetty lokaan, ja
miljonääriasianajajat rikastuvat puolustamalla terroristien, rikollisten ja ahneiden näennäisiä
oikeuksia. Tähän on tultava loppu.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, se, että EU lisää toimintaansa
ihmisoikeuksien alalla ja että kristittyjen vähemmistöjen vainoa ja syrjintää käsitellään
nimenomaisesti näissä mietinnöissä, on askel oikeaan suuntaan. Kristityt kärsivät pahoista
vainoista monissa valtioissa, joista joillakin on läheiset yhteydet EU:hun. Esimerkkejä niistä
ovat Egypti, Iran, Irak ja luonnollisesti Turkki, jossa kristityt eräissä tapauksissa taistelevat
eloonjäämisestään sekä taloudellisessa että fyysisessä mielessä. Emme tarvitse uutta toimea,
kuten suunniteltua ihmisoikeuksia käsittelevää erityisedustajaa, pakottaaksemme nämä
valtiot osoittamaan suurempaa suvaitsevaisuutta ja suojelemaan vähemmistöjään. Se
aiheuttaa turhia kustannuksia eikä sen tehokkuudesta ole takeita, sillä meillä on jo riittävästi
painostuskeinoja. Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin. Meidän on varmistettava,
että mitään sopimuksia EU:n kanssa ei allekirjoiteta eikä mitään rahoitustukea myönnetä
ilman sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vähemmistöjen, etenkin
kristittyjen, suojelemiseen.

Hyvät kuulijat, taloudelliset argumentit ovat hyvin voimakkaita, varsinkin silloin, kun
humanitaariset argumentit eivät tehoa. Mikä tärkeintä, ne ymmärretään hyvin kaikkialla
maailmassa.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, haluan aluksi
onnitella kollegaani Laima Andrikienėa hänen tekemästään erinomaisesta työstä.
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Ennätykselliset mittasuhteet saavuttanut tarkistusten määrä asetti hänelle mittavan tehtävän,
jonka hän selvitti erinomaisesti ja elegantisti, ja tuloksena on poikkeuksellisen hyvä mietintö.
Olen iloinen voidessani sanoa, että mietinnössä painotetaan haavoittuvimmassa asemassa
olevia ryhmiä, jotka tarvitsevat eniten suojelua, kuten lapsia, alkuperäiskansoja ja kansallisia
vähemmistöjä. Toivon todella, että mietinnössä muotoiltuihin viesteihimme
ulkosuhdehallinnon rakenteesta ja tulevasta ihmisoikeuksia käsittelevästä erityisedustajasta
suhtaudutaan avoimesti. Edellytämme korkean edustajan Ashtonin varmistavan, että
ihmisoikeuksilla on erityinen sija uudessa rakenteessa ja että tarvittavien organisatoristen
edellytysten luomisen lisäksi ulkosuhdehallinnon koko työn innoittajana on
ihmisoikeuksien sisällyttäminen kaikkeen politiikkaan.

Lissabonin sopimuksen henki on luonut uuden tilaisuuden, joka edellyttää, että ryhdymme
myös tällä alalla johdonmukaisempiin toimiin, eikä EU:n uskottavuutta saisi heikentää
jättämällä noudattamatta tätä henkeä. Perusoikeuksien tilannetta Euroopan unionissa
käsittelevän mietinnön esittelijänä olen erityisen tyytyväinen siihen, että tämä keskustelu
käydään parlamentin täysistunnossa samanaikaisesti ja että tänään hyväksytyssä mietinnössä
perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa samoin kuin nyt käsiteltävässä mietinnössä
ihmisoikeuksista lähetetään viesti siitä, että pidämme perus- ja ihmisoikeuksien suojelua
ja johdonmukaista noudattamista sekä kaksinaismoralismin välttämistä yhtä tärkeinä EU:n
sisällä ja sen ulkopuolella.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen kahteen
asiaan. Ensinnäkin siihen, että ihmisoikeuksista on tullut kiinteä osa Euroopan
ulkosuhdehallinnon työtä, ja se on erittäin hyvä asia. Euroopan ulkosuhdehallinnon
koneistoa olisi käytettävä juuri tähän tarkoitukseen – edistämään ihmisoikeuksia ja
suojelemaan niiden puolustajia kaikkialla maailmassa. Toinen seikka, johon olen
tyytyväinen, on seuraava: Euroopan unionia EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa
yhteistyövaliokunnassa edustavan valtuuskunnan jäsenenä olen hyvin iloinen nähdessäni,
että tässä mietinnössä on ihmisoikeuksien kunnioittamista Venäjällä käsitteleviä kappaleita
ja että erityisesti ihmisoikeuksien puolustajat on mainittu. Brysselin ja Strasbourgin tuki
ihmisille, jotka taistelevat Venäjällä ihmisoikeuksien puolesta, on äärimmäisen tärkeää, ja
tämä mietintö ansaitsee mielestäni tuen jo siksi, että siinä kohdellaan näitä ihmisiä niin
kunnioittavasti. Tämä on mielestäni se suunta, johon meidän pitäisi edetä, ja vetoan
Catherine Ashtoniin sen puolesta.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksia käsittelevästä
mietinnöstä käytävä keskustelu osuu samaan aikaan surullisten tapahtumien kanssa, jotka
vahvistavat sen, että ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti. Nobelin rauhanpalkinnon ja
Saharov-palkinnon saajat Liu Xiaobo ja Guillermo Fariñas eivät voineet ottaa vastaan
palkintojaan, koska heidän asuinvaltioidensa hallitukset eivät antaneet heille lupaa poistua
maasta. Irakilaisten piispojen eilinen vierailu Euroopan parlamentissa on osoitus siitä, että
uskonnollisten ryhmien vaino on edelleen valtava ongelma. Kristittyjen vainoaminen
Lähi-idässä, mukaan lukien äskettäinen terroristi-isku Bagdadin katedraaliin, osoittaa, että
on ilmestymässä uusia tapoja loukata perusoikeuksia, ja unionin olisi reagoitava tähän
asianmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Yhdyn Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin vetoomukseen sen puolesta,
että kristittyjen turvallisuusongelma Irakissa asetetaan prioriteetiksi. Emme voi suostua
siihen, että kristittyjä kohdellaan toisen luokan kansalaisina. Miten voimme myös jatkaa
liittymisneuvotteluja Turkin kanssa, jos maan ainoa kristitty pappisseminaari pysyy
suljettuna? Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä EU:n ulkoasiainhallinto tarjoaa
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mahdollisuuden kehittää unionin työtä ihmisoikeuksien alalla. Tässä työssä olisi keskityttävä
vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä ja kohottamaan turvallisuuden tasoa.
Demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien edistämisen olisi oltava johdonmukaisen
Euroopan unionin ulkopolitiikan pääperiaate.

Iva Zanicchi (PPE)  . – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton,
kehitysyhteistyövaliokunnan varapuheenjohtajana käsittelen monien valtioiden ongelmia,
varsinkin Afrikan, jossa ihmisoikeuksia loukataan ja poljetaan rutiininomaisesti, ja joskus
ne jopa unohdetaan tyystin.

Palasin juuri viime sunnuntaina virkamatkalta Kongon demokraattisesta tasavallasta, jossa
tavallisten institutionaalisten kokousteni lisäksi halusin tavata maassa toimivien
kansalaisjärjestöjen edustajia ja vierailla joissakin keskuksissa, joissa ne työskentelevät.
Minun on sanottava, että ne tekevät todella hienoa työtä. Tapasin uhreja maassa, jossa
raiskauksia pidetään sodankäynnin välineenä ja jossa aseistetut ryhmät tekevät edelleen
joukkoraiskauksia ja muita järjestelmällisiä rikoksia kansalaisyhteiskuntaa ja etenkin naisia,
vanhuksia ja lapsia vastaan.

Halusin mainita Kongon demokraattisen tasavallan esimerkin, koska tämä oli minulle
hyvin tuore kokemus. Yleisesti ottaen kehotan kuitenkin tuomitsemaan jyrkästi ja jatkuvasti
naisten oikeuksien raa'at loukkaukset. Kansainvälisen yhteisön on lisättävä huomattavasti
rahoitusta kampanjoille, joilla pyritään suojelemaan naisia raiskauksilta ja muilta väkivallan
muodoilta, kuten sukuelinten silpomiselta, joka myös on vakava ihmisoikeuksien ja naisten
fyysisen koskemattomuuden loukkaus.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, hyvät
parlamentin jäsenet, Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen muodostaa historiallisen
tilaisuuden puuttua ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyviin kysymyksiin. Sen on
varmistettava etenkin, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen ovat keskeisellä
sijalla Euroopan unionin ulkopolitiikan eri osioissa.

Yhteisvaikutuksen lisääminen Euroopan unionin edustustojen ja jäsenvaltioiden
suurlähetystöjen välillä on toivottavaa, ja tavoitteena on hyväksyä yksi ihmisoikeusstrategia
kutakin valtiota kohden, sillä konkreettiset yksityiskohdat vaihtelevat suuresti valtiosta
toiseen.

Kuolemanrangaistus, joka on käytössä monissa osissa maailmaa, on yksi lainvalvonnan
epäinhimillisimmistä muodoista.

Kuolemanrangaistuksen käyttö Valko-Venäjällä on huolestuttavaa, ja se on ainoa Euroopan
valtio, jossa kuolemanrangaistus on yhä käytössä.

On tärkeää lopettaa kaikenlaiset naisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset, naisten
sukuelinten silpominen mukaan luettuna. Olisi myös käytettävä kaikkia poliittisia keinoja,
jotta tuetaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaa, jossa vaaditaan
naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä kansainvälisesti.

Lopuksi kehotan komissiota ja neuvostoa tehostamaan Euroopan unionin vuosittaisen
ihmisoikeusraportin levittämistä.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, korostan,
että vaikka Euroopan unioni on saanut aikaan ennennäkemätöntä yhdentymistä
jäsenvaltioidensa välillä useilla aloilla, se on ihmisoikeuksien kodifioinnissa huomattavasti
jäljessä muista kansainvälisistä organisaatioista. Yhdyn täysin kehotukseen, jonka mukaan
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jäsenvaltioiden olisi allekirjoitettava ja ratifioitava kaikki keskeiset YK:n ja Euroopan
neuvoston ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset sekä niiden valinnaiset pöytäkirjat.
Korostan niistä vähemmistöjen suojelua koskevaa Euroopan neuvoston puiteyleissopimusta
sekä alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevaa eurooppalaista peruskirjaa, joiden
osalta se, että EU allekirjoittaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen, voisi toimia esimerkkinä.
Katson, että ihmisoikeuksien alalla toimivaltaisten kansainvälisten organisaatioiden
työskentelyn parempi koordinointi on yhtä tärkeää, ja se saattaa olla ainoa keino taata
määriteltyjen oikeuksien ja velvollisuuksien puolustaminen.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni puolustaa
ihmisoikeuksia maailmassa periaatteidensa ja arvojensa mukaisesti. Tehtävää on kuitenkin
paljon, ja Lissabonin sopimus on lisännyt tehokkuuttamme tällä alalla. Kaikki Euroopan
parlamentin jäsenet ovat vakuuttuneita siitä, että toimia ihmisoikeuksien puolustajien
hyväksi on jatkettava. Soveltamalla jo olemassa olevia välineitä asianmukaisesti saatetaan
luoda puitteet heidän suojelemisekseen. Etusijalle on asetettava kaikkien kidutuksen ja
muun epäinhimillisen kohtelun vastaisten kansainvälisten yleissopimusten ratifiointi.
Ihmisoikeuslausekkeen sisällyttäminen kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtäviin
kauppasopimuksiin sekä sen soveltamisen valvonta ovat perustoimenpiteitä painostuksen
harjoittamiseksi, ja meidän on pidettävä niistä kiinni. Katson, että erityisesti olisi mainittava
tärkeä naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelu, heidän seksuaali- ja lisääntymisterveytensä
suojelu mukaan lukien.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, osana tämänpäiväistä
keskustelua ihmisoikeuksista EU:n sisä- ja ulkopolitiikassa haluaisin huomauttaa erityisesti
naisten tilanteesta konfliktialueilla ja etenkin Kongossa, Gazassa ja Iranissa, joissa tätä
kysymystä ei saisi enää sivuuttaa.

Naiset ja lapset kärsivät eniten konfliktien tuhoisista seurauksista. Emme saa antaa naisiin
kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten jäädä sivuseikaksi: EU:n olisi asetettava naisten
oikeuksien puolustaminen etusijalle humanitaarisessa ja ulkopolitiikassaan.
Ihmisoikeusnäkökohdat – ja varsinkin naisten asema – monissa kolmansissa maissa
uhrataan liian usein joidenkin EU:n jäsenvaltioiden taloudellisten etujen hyväksi. Me
tarvitsemme, ja me vaadimme, asianmukaisia ja konkreettisia toimia, joilla tehdään EU:n
periaatteista sen toiminnassa unionin sisällä ja sen ulkopuolella todellinen ihmisoikeuksia
edistävä väline, jossa painotetaan erityisesti naisten oikeuksia.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton,
miltä teistä tuntuu, kun esimerkiksi Ranskan ja Portugalin hallitukset estävät
mielenosoitukset kiinalaisten arvohenkilöiden vierailujen aikana, jotta nämä eivät näkisi
mielenosoituksia? Eikö korkean edustajan tehtävän perustamisen ajatuksena ollut se, että
Euroopan unioni voisi puhua yhdellä äänellä ihmisoikeuksista ulkomailla, esimerkiksi
Kiinassa? Eikä tämä teistä ole puhumista useammalla kuin yhdellä äänellä?

Kysyn pelkkää uteliaisuuttani, miksi aina istutte neuvoston edustajien vieressä? Mikä on
tämän valinnan taustalla oleva filosofia tai perustuslaillinen teoria? Kolmas kysymys:
Haluaisin, että Euroopan unionin diplomaatit pitävät ihmisoikeuksia jokapäiväisenä
prioriteettina, eivät toisena, kolmantena tai neljäntenä, vaan ensimmäisenä prioriteettina.
Mitä aiotte tehdä varmistaaksenne, että jotkut diplomaateistamme pitävät ihmisoikeuksia
kokopäivätyönä, joka päivä? Eikö olisi hyvä perustaa, kuten useat kollegani ovat jo
ehdottaneet, erityinen pysyvä osasto tätä varten?
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Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, kun kuulimme Guillermo
Fariñasin Kuubassa tekemän äänitteen tänä aamuna, minuun teki vaikutuksen se, että hän
sanoi itsensä ja kollegoidensa olevan Kuuban hallituksen "väkivallaton" oppositio. Minusta
on erityisen tärkeää kunnioittaa niiden ihmisten oikeuksia, jotka eivät syyllisty väkivaltaan
eivätkä myöskään lietso muita siihen.

Ennen kuin alamme hurskastelemaan liikaa, meidän on kuitenkin tunnustettava se tosiasia,
että eräissä EU:n jäsenvaltioissa alankomaalaisen Geert Wildersin kaltaisia ihmisiä asetetaan
syytteeseen siksi, että heillä on poikkeavia poliittisia mielipiteitä tai kerettiläisiä näkemyksiä
akateemisista kysymyksistä ilman väkivaltaan kehottamisen häivääkään. Lisäksi Belgiassa
on kielletty poliittinen puolue, jolla ei ole mitään väkivaltaisia yhteyksiä. Yritys kieltää eräs
puolue Saksassa kilpistyi perustuslakituomioistuimeen vain siksi, että todisteet paljastuivat
valtion agenttien tekaisemiksi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa eräs valtiollinen elin on
nostanut siviilikanteen omaa puoluettani vastaan nimenomaisena tarkoituksenaan saada
meidät lakkautettua.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, hyvät
parlamentin jäsenet, ihmisoikeudet ja Euroopan unionin politiikka ovat tienhaarassa.
Laima Andrikienėn mietintö ansaitsee ehdottomasti kannustusta ja tukea, sillä siinä todetaan
nimenomaisesti, mitä konkreettisia toimia on vielä toteutettava. EU:n ulkosuhdehallinto
voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti tukeutuen lisäksi jäsenvaltioiden tunnustettuun
herkkyyteen, mutta me tarvitsemme kattavan ja päättäväisen politiikan, jossa on tarvittaessa
vaadittavaa terää.

Meidän on todella puolustettava ihmisoikeuksia: nuoria, naisia, vanhuksia, vammaisia, eri
uskonnollisia ja poliittisia suuntauksia edustavia kansalaisia sekä sukupuolisesti eri lailla
suuntautuneita ihmisiä on suojeltava, aivan samoin kuin on suojeltava kansalaisten
oikeuksia ilmaista vapaasti ajatuksiaan. Tänään parlamentti on kuitenkin vahvistanut eräitä
tärkeitä toimenpiteitä, ja siitä syystä uskomme, että mitä tahansa ohjelmia, joilla pyritään
aidosti suojelemaan ihmisoikeuksia, voidaan toteuttaa tehokkaasti vain vahvalla ja
konkreettisella vuoropuhelulla kolmansien maiden kanssa.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton,
on ilo kuulla Euroopan unionin ulkoasioiden korkean edustajan toteavan selväsanaisesti,
että me kannatamme perusvapauksien ja ihmisoikeuksien noudattamista ja että Euroopan
unionin on tehtävä kaikki voitavansa taatakseen koko maailmalle yhteisten periaatteiden
ja vapauksien noudattamisen, jotta se voi hoitaa tämän myönteisen tehtävän.

Te tiedätte, mikä meidän kantamme on: haluamme ehdottomasti erityisen
ihmisoikeusyksikön, ja etenkin valvontaa ja edustajia. Sanoisin kuitenkin, korkea edustaja
Ashton, että meidän on katsottava yhtä lailla sisä- kuin ulkopuolelle. Koska olen kotoisin
Kyproksesta, huomautan, että kahdeltasadalta tuhannelta kyproksenkreikkalaiselta
pakolaiselta on riistetty heidän perustavat ihmisoikeutensa (pääsy heidän koteihinsa) ja
että kyproksenturkkilainen yhteisö elää Turkin miehitysvallan sorron alla. Perustakaa
hallintonne. Yksi neuvo ja pyyntö: lähettäkää ensimmäinen edustajanne Kyproksen
tasavaltaan.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Arvoisa puhemies, yksi Saharov-palkinnon saajaehdokkaista,
Dawit Isaak, on yhä vangittuna Eritreassa ilman oikeudenkäyntiä. Hän on nyt ollut
vangittuna 3 370 päivää. Liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen antaa EU:lle
paremman mahdollisuuden myös osoittaa, että se on vakavasti sitoutunut ihmisoikeuksien
puolustamiseen EU:n rajojen ulkopuolella.
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Pyydän teitä, korkea edustaja Ashton, hyödyntämään tätä tilaisuutta ja lisäämään painostusta
Eritreaa kohtaan, jotta se vapauttaisi eurooppalaisen mielipidevangin Dawit Isaakin. Meidän
on nyt näytettävä, että olemme tosissamme, ja meillä on oltava selvä viesti Eritrean
presidentille. Ehdottomana vaatimuksena on oltava, että kaikki Eritrean kanssa käytävät
neuvottelut johtavat Dawit Isaakin vapauttamiseen. Luotan teihin. Aivan kuten Michael
Cashman sanoi:

(EN) Uskon ja luotan teihin, korkea edustaja Ashton.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää esittelijä
Andrikienėa hänen mietinnöstään. Haluan myös sanoa, että ihmisoikeudet ovat Lissabonin
sopimuksen voimaantulon jälkeen uudessa tilanteessa. Kysymys on siitä, miten me
käytämme tätä välinettä. Meidän olisi tehtävä se paitsi puhumalla suorasti ihmisoikeuksista
myös sisällyttämällä ne muihin asiayhteyksiin, kuten monien valtioiden kanssa käymiimme
kauppapoliittisiin neuvotteluihin. Pitävätkö kumppanimme ihmisoikeuksia tärkeinä?
Katson, että reaktiot siihen, mitä Euroopan parlamentti sanoo, tai esimerkiksi tänään
myönnettävään Saharov-palkintoon, osoittavat, että parlamentin näkemykset ovat tärkeitä,
sillä niitä kuunnellaan.

Haluan puhua myös kristittyjen oikeuksista maailmassa. Minusta vaikuttaa siltä, että
nykyisin on niin paljon esimerkkejä kristittyjen vainosta, että meidän on reagoitava niihin
päättäväisesti. Katson myös, että on tärkeää tehdä yhteistyötä muun muassa Euroopan
neuvoston, YK:n, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ja sekä Euroopan neuvoston
että monien jäsenvaltioiden ihmisoikeusasiamiesten ja -edustajien kanssa, sillä on olemassa
monia erittäin hyviä esimerkkejä siitä, että heidän työnsä muuttaa tehokkaasti asenteita
ihmisoikeuksiin.

Kristiina Ojuland (ALDE).   – (EN) Arvoisa puhemies, vaikka mietintö kattaa monia
merkittäviä kysymyksiä, käsittelen puheenvuorossani Sergei Magnitskin tapausta. Hänen
tragediansa on esimerkki monista vastaavista tapauksista, jotka eivät vielä ole tulleet
tietoomme.

On tärkeää tehdä Venäjän viranomaisille hyvin selväksi, että tällaiset tapaukset on tutkittava
oikeusvaltioperiaatetta noudattaen. Sen sijaan Sergei Magnitskin kuolemaan osallisina
olleita tutkijoita ja syyttäjiä on ylennetty ja palkittu.

Tällainen toiminta on yksinkertaisesti uskomaton oikeuden irvikuva, eivätkä Euroopan
unioni ja sen jäsenvaltiot saa ummistaa silmiään siltä. Meidän on pidettävä mielessä Venäjän
federaation kansainväliset sitoumukset. Tästä syystä, hyvät kollegat, kehotan teitä tukemaan
tarkistusta 25, jossa ehdotetaan seuraamusten määräämistä 60:lle tapaukseen osallisena
olleelle venäläisvirkamiehelle, kunnes Sergei Magnitskin kuolemasta suoritetaan kunnollinen
tutkinta.

Jacek Protasiewicz, (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, ihmisoikeuksien alivaliokunnan
jäsenenä esitän sydämelliset onnitteluni Laima Andrikienėlle todella hyvästä
mietintöluonnoksesta. Lisäksi ilmaisen Euroopan parlamentin suhteista Valko-Venäjään
vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana suuren tyytyväisyyteni siihen, että mietintö
sisältää viittauksia kyseisen valtion tilanteeseen. Tarkoitan erityisesti viittauksia siihen, että
yhdistymisvapautta, kansallisten ja etnisten vähemmistöjen yhdistymisvapaus mukaan
lukien, ja myös uskonnollisten organisaatioiden työtä rajoitetaan jatkuvasti Valko-Venäjällä.

Lisäksi olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä käsitellään myös internetiin pääsyn
rajoittamista ja sitä, että Valko-Venäjällä on tällä alalla eräänlainen häpeällinen johtoasema
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Euroopassa. Toivon myös, että tähän keskusteluun osallistuva Catherine Ashton tekee
kaikkensa varmistaakseen, että Valko-Venäjän kanssa viime vuonna aloitettu
ihmisoikeusvuoropuhelu tuottaa kouriintuntuvia tuloksia erityisesti keskustellessamme
ihmisoikeuksien puolustajien ja riippumattomien valkovenäläisten toimittajien vainoamisen
lopettamisesta.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan puhua monien kollegoiden
jo esiin tuomasta kysymyksestä, nimittäin kristittyjen oikeuksien tukahduttamisesta.
Johdonmukaisuuden vuoksi toivoisin kovasti, että parlamentin jäsenet olisivat yhtä
kiinnostuneita muiden uskontojen edustajien oikeuksien tukahduttamisesta, koska muut
valtiot sanovat usein meidän olevan yksipuolisia ja puolueellisia, ja tästä syystä tässä asiassa
on mielestäni kyse todellisesta johdonmukaisuudesta ja uskottavuudesta.

Haluaisin, että EU:n ihmisoikeuksia koskevan ulkopolitiikan johtoajatuksena on kaikenlaisen
kaksinaismoralismin välttäminen, ja toivon, että Euroopan parlamentti pitää tästä kiinni.

Lopuksi kysyisin Catherine Ashtonilta, aikooko hän vastata moniin kysymyksiimme EUH:n
uusista ihmisoikeusrakenteista, sillä ne perustetaan hyvin pian.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, kiitän kaikkia tässä keskustelussa esitetyistä
puheenvuoroista, jotka olivat mielestäni erittäin hyödyllisiä.

Saanko huomauttaa, että istun nyt neuvoston puolella, mutta aiemmin tänään olin
komission puolella? Liikun niiden molempien välillä, ja pidämme kirjaa varmistaaksemme,
että teen niin, joten teidän täytyy vain napata minut kiinni ollessani täällä.

Kiitän jälleen esittelijä Andrikienėa hänen tekemästään työstä ja onnittelen häntä hänen
erittäin hyödyllisestä mietinnöstään.

Vastaan kolmea nimenomaista alaa koskeviin kysymyksiin. Aloitan jäsen Hautalan
keskustelun lopussa esiin tuomasta ja monien jäsenten mainitsemasta kysymyksestä.

Totean aluksi aivan selväsanaisesti: puhun valtavirtaistamisesta, koska olen aivan liian
usein nähnyt, että ihmisoikeudet sysätään johonkin organisaation nurkkaan ja niitä
käsitellään jälkikäteen tavalla, jolla ei ole mitään vaikutusta. En tarkoita, että EU olisi
toiminut näin aikaisemmin. Tarkoitan, että aion varmistaa, ettei niin pääse käymään
tulevaisuudessa. Kun saamme rakenteen valmiiksi, mitä emme vielä ole tehneet, näette,
että ihmisoikeudet otetaan siinä täysimittaisesti huomioon, ja aiomme varmistaa, että
rakenteessa on parlamentin jäsenten vaatimaa asiantuntemusta. En kuitenkaan halua sen
istuvan nurkassa. Haluan sen olevan osa kaikkea toimintaamme: punainen lanka, ei
filigraanilanka, vaan vahva ja kirkas punainen lanka, jonka kaikki näkevät. Tämä on se,
minkä haluan saada toimikaudellani aikaan, ja olen sataprosenttisen sitoutunut siihen.

Se vie aikaa, ja on asioita, joita emme voi tehdä niin hyvin kuin haluaisimme, mutta teemme
ehdottomasti parhaamme. Minulle on kuitenkin tärkeää, että parlamentti ymmärtää, mitä
yritän tehdä, ja että yritän varmistaa, että se on kaikkien vastuulla. Kyllä, sitä pitää valvoa;
kyllä, tarvitsemme asiantuntemusta; mutta se ei ole vain muutamien EUH:ssa
työskentelevien ihmisten tehtävä. Se on kaikkien tehtävä. Tämä oli ensimmäinen asia,
jonka haluan sanoa. Toinen asia on, että saatte nähdä rakenteet hyvin pian, ja se on niissä.
Se on niissä teidän kaikkien nähtävänä, osana sitä, mitä teemme.

Aiomme esittää ehdotuksemme työryhmien puheenjohtajien nimityksistä. Nimitän
ihmisoikeuksista vastaavan työryhmän puheenjohtajan, ja tämän avulla he voivat käsitellä
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esiin tuotua kysymystä siitä, olisiko pääkaupungeissa käytettävä niistä palkattavaa vai
Brysselistä tulevaa henkilöstöä. Käsittelemme tätä kysymystä siinä keskustelussa.

Vielä rakenteista: olemme jo toteuttaneet edustustojen uusien päälliköiden
koulutusohjelman, ja yksi istunto käsitteli ihmisoikeuksia. He ovat hyvin selvillä tehtävistään
sekä minun ja teidän tässä suhteessa asettamista odotuksista. Hyväksykää siis se, että se on
osa rakennetta – sen keskeinen ydin – mutta aion päättäväisesti tehdä siitä kaikkien vastuulla
olevan asian.

Toinen asia koski kysymysten laajuutta. Otan huomioon sen, mitä monet ovat sanoneet
uskonnosta, ja myönnän, että tämä on tärkeä kysymys. Sitä käsiteltiin itse asiassa myös
ulkoasiainneuvoston keskusteluissa tällä viikolla.

Parlamentin jäsenet mainitsivat myös tarpeen käsitellä naisten, lasten sekä lesbojen,
homojen, transsukupuolisten henkilöiden ja biseksuaalien oikeuksia. Ymmärrän kaikesta
siitä, mitä sanottiin eri kansoista ja eri valtioista, ihmisoikeuksiin liittyvän keskeisen seikan,
joka on tämä: ne koskevat kaikkia, jotka ovat ihmisiä ja tässä. Nämä ovat ihmisoikeuksien
soveltamiskriteerit, ja niiden mukaan me ulkosuhdehallinnossa toimimme tässä asiassa.
Ne kuuluvat kaikille.

Kolmanneksi haluan puhua hieman eräistä asioista, joita nyt alamme nähdä tapahtuvan
ja joissa me olemme osallisina. Tämä koskee erityisesti osaa kansainvälisesti tekemästämme
työstä. Tänä vuonna neljä valtiota tunnusti ja ratifioi Kansainvälisen rikostuomioistuimen
perussäännön. Tämä on hyvin merkittävää, koska meillä oli siinä osamme: kirjoitin
henkilökohtaisesti kaikkien niiden valtioiden ministereille, jotka eivät vielä olleet ratifioineet
perussääntöä, ja pyysin niitä tekemään sen. Nämä olivat valtioita, jotka vastasivat meille
heti ja jotka nyt ovat ratifioineet perussäännön.

Huomautan myös, kuinka tärkeää on yrittää laajentaa tukea kuolemanrangaistuksen
täytäntöönpanon keskeyttämiselle YK:n yleiskokouksen komiteassa. Tämä on mielestäni
keskeinen ydinosa siinä työssä, jota meidän olisi tehtävä. Se on yleismaailmallinen asia,
johon me kaikki uskomme, ja oikea etenemistapa on toimia käytännönläheisesti.

Eli kolme alaa: ensiksi sen varmistaminen, että rakenteet ovat oikeat ja että kansalaiset
tietävät ja ymmärtävät, mitkä niiden ydintehtävät ovat; toiseksi sen varmistaminen, että
ihmisoikeustyömme kattaa kaikki ihmiset; ja kolmanneksi keinot, joilla voimme vaikuttaa.

Lopuksi totean, että meidän on tarkistuksen yhteydessä ennen muuta etsittävä käytännöllisiä
ja innovatiivisia tapoja saada viestimme perille. Haluan, että toimimme todella luovasti
työskennellessämme ihmisten kanssa kentällä eri maissa, joissa tapaamme ihmisoikeuksien
puolustajia – ja tapaan heitä kaikkialla, minne matkustan. Haluan, että etsimme
innovatiivisesti ja luovasti uusia tapoja ihmisoikeuskysymyksien esiintuomiseksi niiden
tapojen lisäksi, jotka joka tapauksessa ovat tärkeitä: niiden lausuntojen lisäksi, joita minä
annan, joita 27 jäsenvaltiota antavat ja joita Euroopan unionin toimielimet antavat. Kyse
on siitä, että löydetään tapoja, joilla voimme tehdä mahdollisimman paljon ongelmien
ratkaisemiseksi. Kyse on yksilöistä, organisaatioista ja yhteisestä halusta saada aikaan
todellisia muutoksia.
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Puhetta johti
varapuhemies  Isabelle DURANT

Laima Liucija Andrikienė,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, minulle on ilmoitettu,
että puheenvuoroni englanninkielinen tulkkaus ei ollut tarkka, ja olen hyvin pahoillani
siitä. Käännän heti tämän keskustelun jälkeen puheenvuoroni englanniksi itse ja lähetän
sen kaikille asianomaisille kollegoille ja myös korkealle edustajalle.

Kiitän kaikkia tämän päivän keskusteluun osallistuneita jäseniä heidän myönteisestä
arvioinnistaan ja heidän kriittisistä huomautuksistaan. Jäsen Obermayr ja jäsen Poręba
puhuivat eri maiden kristityistä vähemmistöistä ja sanoivat, ettei tätä kysymystä käsitellä
mietinnössä, mutta kiinnitän heidän huomiotaan muun muassa 126 kohtaan. Mietinnössä
on kappale, jossa käsitellään uskonnonvapautta, ja myös kristityt vähemmistöt mainitaan
eräissä kohdissa.

Lopuksi vakuutan korkealle edustajalle Ashtonille, että parlamentti jatkaa Euroopan
ulkosuhdehallinnon työn tarkkaa valvontaa ja puuttuu kriittisesti toimettomuuteen tai
toimien tehottomuuteen ihmisoikeuksien alalla. Tämänvuotisessa mietinnössä toteamme
selvästi olevamme tyytymättömiä siihen, että EU:lla ei edelleenkään ole selviä
arviointiperusteita sen arvioimiseksi, ovatko ihmisoikeustoimet tuottaneet tuloksia. Olemme
myös ilmaisseet pettymyksemme siihen, ettei ihmisoikeusvuoropuheluilla ja neuvotteluilla
ole saavutettu edistystä.

Arvoisa korkea edustaja Ashton, parlamentti on päässyt pitkälle pyrkiessään
yhteisymmärrykseen varsinkin arkaluonteisimmista ihmisoikeuskysymyksistä. Tämä
osoittaa, että parlamentti on yhtenäisenä sitoutunut edistämään demokratiaa ja suojelemaan
ihmisoikeuksia maailmassa. Se osoittaa myös, että aika, jolloin parlamentti vain osoitti
suosiotaan komissiolle tai neuvostolle, on ohi. Parlamentti on nyt vakavasti otettava toimija
ihmisoikeuksien alalla. Kaikkien tämän alan toimijoiden on otettava tämä huomioon.

Kiitän kaikkia tähän keskusteluun osallistuneita.

Puhemies.   – (FR) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Franz Obermayr (NI),    kirjallinen. – (DE) Arvoisa puhemies, se, että EU haluaa lisätä
toimintaansa ihmisoikeuksien alalla ja että kristittyjen vähemmistöjen vainoa ja syrjintää
käsitellään nimenomaisesti tässä mietinnössä, on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Kristityt kärsivät yhä nykyään pahoista vainoista monissa valtioissa, joista joillakin on
läheiset yhteydet EU:hun. Vain muutamia esimerkkejä niistä ovat Egypti, Iran, Irak ja Turkki,
joissa kristityt taistelevat eloonjäämisestään sekä taloudellisessa että fyysisessä mielessä.

Meidän ei tarvitse perustaa uutta toimea, kuten suunniteltua ihmisoikeuksia käsittelevää
erityisedustajaa, kannustaaksemme näitä valtioita tai jopa pakottaaksemme ne osoittamaan
suurempaa suvaitsevaisuutta ja suojelemaan vähemmistöjään. Se aiheuttaa turhia
kustannuksia eikä sen tehokkuudesta ole takeita.

Meillä on riittävästi painostuskeinoja, kun on kyse yritysten intresseistä ja kansainvälisistä
kauppasuhteista. Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin. Meidän on varmistettava,
että mitään sopimuksia EU:n kanssa ei allekirjoiteta eikä mitään rahoitustukea myönnetä
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ilman sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja vähemmistöjen, etenkin
kristittyjen, suojelemiseen.

Taloudelliset argumentit painavat eniten, ja ne ymmärretään kaikkialla maailmassa.

Joanna Senyszyn (S&D),    kirjallinen. – (PL) Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi
demokratian perustuksista, ja se on tärkein arvoista, joihin Euroopan unioni perustuu.
Tästä syystä ihmisoikeuksilla on erityinen sija unionin ja parlamentin työssä. Vuosittaisessa
ihmisoikeuksia käsittelevässä mietinnössään Euroopan parlamentti korostaa olevansa
sitoutunut suojelemaan näitä oikeuksia kaikkialla maailmassa. Vuodesta 1988 lähtien
parlamentti on myöntänyt Saharov-palkinnon henkilöille ja organisaatioille, jotka ovat
erityisesti kunnostautuneet taistelussa ihmisoikeuksien puolesta. Tällä viikolla meille
esitellään palkinnon tämänvuotinen saaja.

Vuotta 2009 käsittelevän ihmisoikeusraportin yhteydessä vetoan jäsenvaltioihin, että ne
allekirjoittaisivat ja ratifioisivat kaikki tärkeimmät YK:n ja Euroopan neuvoston
ihmisoikeuksia koskevat yleissopimukset. Voidaksemme torjua tehokkaasti
ihmisoikeusloukkauksia kaikkialla maailmassa meidän on toimittava yhdessä ja
kansainvälisesti hyväksyttyjen lakia ja järjestystä tässä asiassa koskevien periaatteiden
mukaisesti. Koska unionilla on johtoasema ihmisoikeuksien puolustamisen alalla, sille on
tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat tämän alan kansainvälisiä velvoitteita.

Puolustuskyvyttömien lasten oikeuksien loukkaaminen on erityisen vastenmielistä. Tästä
syystä kannatan lapsityövoiman käytön ehdotonta kieltämistä ja lisävarojen myöntämistä
sen torjuntaan. On kauhistuttavaa, että 2000-luvulla maailmassa on 215 miljoonaa lasta,
jotka pakotetaan tekemään työtä, ja 115 miljoonaa heistä joutuu tekemään kovaa orjatyötä.
Emme voi sallia sitä, että talouskriisi pahentaa näiden lasten tilannetta.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan
parlamentti hyväksyi tänään tarvittavat pakotteet Sergei Magnitskin oikeudenkäyntiin ja
kuolemaan osallisina olleita venäläisvirkamiehiä vastaan. Venäjä on valtio, joka ei toteuta
oikeusvaltioperiaatetta ja jossa ihmisoikeuksia poljetaan päivittäin, eikä se ansaitse Ranskan
sille antamaa huomiota. Sen vuoksi tuomitsen jyrkästi sen, että Ranska myi Venäjälle
Mistral-luokan sotalaivan, ja pahoittelen tätä toimenpidettä.

Traian Ungureanu (PPE),    kirjallinen. – (EN) Laima Andrikienėn mietintö on askel oikeaan
suuntaan. EU:n ja Venäjän suhde on kyllä erityinen, ja sen olisi pysyttävä erityisenä, mutta
se ei ole epätavallisen erityinen. Venäjää sitovat sen omat sitoumukset suojella
ihmisoikeuksia ja puolustaa kansalaisiaan valtion väärinkäytöksiä vastaan. Mietinnössä
mainittu Sergei Magnitskin tapaus on jatkoa Anna Politkovskajan, Natalia Estemirovan ja
Anastasia Barburovan murhille. Tämä on järjestelmällistä toimintaa, ei Venäjän
oikeuslaitoksen kyvyt ylittävä traagisten onnettomuuksien sarja. Tästä huolimatta Venäjän
viranomaiset kertovat murha toisensa jälkeen ulkomaailmalle, että tällä kertaa syylliset
ehdottomasti löydetään ja heitä rangaistaan. Mitä on tuloksena? Nolla, tyhjää, ei yhtään
mitään! Venäjän duuma jopa syytti Euroopan parlamenttia sekaantumisesta Venäjän
sisäisiin asioihin ja turvautui valheisiin mustamaalatakseen esittelijä Andrikienėn mietintöä.
Jos Euroopan unioni haluaa säilyttää uskottavuutensa demokratian ja ihmisoikeuksien
puolustajana, Andrikienėn mietintö olisi hyväksyttävä sellaisenaan ilman mitään
erityismyönnytyksiä Venäjän jatkuville ihmisoikeusloukkauksille. Kanadan parlamentin
antamassa päätöslauselmassa tuettiin jo Magnitskin tapaukseen osallisten matkustuskieltoa
ja heidän tiliensä jäädyttämistä. Meidän olisi seurattava esimerkkiä ja lähetettävä Venäjälle
selvä ja päättäväinen viesti. Nyt saa riittää!
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Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    kirjallinen. – (EN) Euroopan unionin harjoittama jatkuva
ihmisoikeuksien suojelu on tuottanut suurenmoisia tuloksia koko maailmassa, ja meidän
on jatkettava ponnistuksiamme tänä globalisaation aikakautena. Tämä on kieltämättä
hidas ja joskus hankala prosessi, mutta on tärkeää, että laajennamme tavoitteitamme ja
tarkastelemme todellisia maailmassa vallitsevia tilanteita tehokkaiden strategioiden
kehittämiseksi. Lisäksi ilmaisen tukeni ihmisoikeuksien puolustajien suojelulle ja
toimenpiteille, joilla levitetään demokratiaa edelleen niihin valtioihin, jotka eivät vielä ole
siirtyneet siihen. Kuten viimeaikaiset Nobel-palkinnon ja Saharov-palkinnon saajat ovat
osoittaneet, näiden ihmisoikeuksien puolustajien suojelu on erittäin tärkeää ja nämä toimet
ovat yksi askel tämän päämäärän saavuttamiseksi. Parlamentin pyrkimyksillä demokratian
levittämiseksi ja ihmisoikeuksien suojelemiseksi saavutetaan jatkuvasti edistystä, ja tämän
päivän globaalistuneessa maailmassa saamme tietää vääryyksistä yhä nopeammin ja
nopeammin. Tämän tiedonsaannin ansiosta meidän on helpompi valvoa tilanteita kaikkialla
maailmassa ja reagoida niihin. Näin ollen meidän on käytettävä tätä hyväksemme ja
jatkettava ponnistuksiamme, jotta kaikki ihmiset saavat perusoikeudet, joiden suojelemiseksi
olemme niin ankarasti työskennelleet.

15. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja

16. Afganistania koskeva uusi strategia (keskustelu)

Puhemies. -    (FR) Esityslistalla on seuraavana Pino Arlacchin ulkoasiainvaliokunnan
puolesta laatima mietintö Afganistania koskevasta uudesta strategiasta (2009/2217 (INI))
(A7-0333/2010).

Pino Arlacchi,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, parlamentin ulkoasiainvaliokunta
hyväksyi tänään käsittelemämme mietinnön käytännössä yksimielisesti. Se on tulos
johtamani työryhmän vuoden kestäneestä työstä ja perustuu laajoihin Kabulissa ja
Brysselissä suoritettuihin kuulemisiin.

Tämä mietintö on yritys selittää eräs ristiriita: miksi Afganistanissa on saatu aikaan niin
vähän yhdeksän vuotta kestäneestä kansainvälisestä operaatiosta huolimatta? Vuodesta
2001 lähtien maassa toteutetut sotilaalliset operaatiot ovat maksaneet yli 300 miljardia
euroa ja useita tuhansia ihmishenkiä, ja siviilipuolella on kulutettu vähintään 40 miljardia
euroa lisää: yhteensä yli 30 kertaa Afganistanin nykyisen BKT:n verran.

Näistä valtavista ponnistuksista huolimatta Afganistan on yhä suurin huumausaineiden
tuottaja. Se on yhä yksi maailman köyhimmistä valtioista, ja elämä siellä on – suurimmalle
osalla Afganistanin väestöstä – lyhyt, raaka ja kurja, kuten se oli meidän maanosassamme
viisi vuosisataa sitten. Pelkästään äitiyskuolleisuus vaatii Afganistanissa enemmän uhreja
kuin sota: yli 20 000 kuolemantapausta vuodessa, kun sodan uhreja on 2 300. Vastaus
tähän ristiriitaan ei ole yksinkertainen. Oopiumiongelma ja kapinallisliikkeen vahvuus on
otettava huomioon samoin kuin usko nopean sotilaallisen voiton illuusioon, joka hallitsi
kansainvälisen läsnäolon ensimmäisiä vuosia. Lisäksi keskushallinnon legitiimiyttä on
yliarvioitu, samoin kuin kansainvälisen avun tehokkuutta maan jälleenrakennuksessa.

Mietinnössä ei yritetä yksinkertaistaa kaikkia näitä kysymyksiä. Siinä hyväksytään haasteen
täysi laajuus, ja se on yritys ehdottaa uusia suuntia toimillemme. Mietinnössä aihetta
lähestytään eurooppalaisesta näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että Afganistanin kriisiä
tarkastellaan näkökulmasta, joka ei vain noudattele Yhdysvaltojen näkökulmaa asiaan.
Euroopan unionin arvoilla ja periaatteilla on merkitystä. Ne vaikuttavat siihen, miten
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Euroopan unionin kansalaiset näkevät Afganistanin ongelman, ja he eivät lähtökohtaisesti
usko sotilaalliseen ratkaisuun, sillä yli 65 vuotta sitten me hylkäsimme ajatuksen siitä, että
sota ja vieraiden maiden miehittäminen on hyvä ratkaisu.

Tämän päivän EU perustuu vastenmielisyyteen sotaa kohtaan, ja se tunne heijastuu tähän
mietintöön. Afganistanin nimenomaisessa kysymyksessä EU:n kansalaiset kannattavat
vahvasti siviilipuoleen keskittyvää lähestymistapaa voimankäytön vaihtoehtona.
Lähestymistapamme ei ole naiivi; se ei ole, kuten on väitetty, Venuksen pehmeyttä Marsin
voimaa vastaan. Se on päinvastoin järjen ja inhimillisen solidaarisuuden voimaa sovellettuna
Afganistanin kaltaiseen kriisiin, jota ei voida lähestyä liian yksinkertaistetulla ratkaisulla
ja ajattelutavalla.

Mietinnössä ehdotetaan strategiaa, jossa ei suljeta pois pakkokeinojen rajoitettua käyttöä.
Afganistanin kansalaisten turvaaminen terroristeilta ja rikollisten hyökkäyksiltä on
kehityksen ennakkoedellytys, ja parlamentti katsoo, että rauhanturvaoperaatioiden,
monenvälisen diplomatian, maan sisäisten rauhanneuvotteluiden, köyhyyttä tehokkaasti
vähentävien toimenpiteiden, demokraattisten instituutioiden luomisen ja naisten oikeuksien
suojelun yhdistelmä tarjoaa perustan uudelle voittoisalle strategialle niin Afganistanissa
kuin muuallakin.

Toivon, että uusi järjestelmä panee huolellisesti toimeen mietinnössä hahmotellun
strategian, ja käytän tilaisuutta hyväkseni ja kehotan korkeaa edustajaa Ashtonia liittymään
parlamenttiin tässä pyrkimyksessä.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa ilmaisemalla kunnioitukseni
Richard Holbrooken muistolle, joka oli asialleen omistautunut diplomaatti, rauhan
puolustaja ja mies, jota minulla oli kunnia voida kutsua ystäväkseni. Esitän kiitokseni
kunnianarvoisalle parlamentin jäsenelle Pino Arlacchille tästä kattavasta mietinnöstä ja
hänen tekemästään työstä, joka on synnyttänyt viime kuukausina vilkasta keskustelua
Euroopan parlamentissa. Omalta osaltani odotan kiinnostuneena sitä, että saan työskennellä
lähikuukausina hänen ja muiden parlamentin jäsenten kanssa siirtyessämme Afganistanissa
toteuttamissamme toimissa vaiheeseen, jota kuvailisin ratkaisevaksi.

Kuten esittelijä Arlacchi sanoi, Afganistanin ongelmat koskevat tietyssä mielessä meitä
kaikkia. Väkivaltaiset ääriliikkeet leviävät alueen ulkopuolelle. Afganistanissa kasvatetut
ja tuotetut huumeet löytävät tiensä Euroopan kaduille. Toimintamme kannustimena on
tarve estää Afganistanin muuttuminen terrorismin ja rikollisuuden turvasatamaksi. Yhtä
tärkeää on kuitenkin se, että edistämme Afganistanin kansan parempaa, turvallisempaa ja
vauraampaa tulevaisuutta. Ilman sitä ei saada ratkaisua aikaan.

Vastauksena näihin haasteisiin sanon aluksi, kuten olen sanonut monta kertaa muualla,
että Euroopan unioni on Afganistanissa pitkään. Meillä on vuoteen 2013 – ja, olen varma
siitä, pidempäänkin – jatkuva avustusohjelma, ja olemme nyt lisänneet tukemme
perusmäärää 200 miljoonaan euroon vuodessa aikaisemmasta määrästä, joka oli 150
miljoonaa euroa vuodessa.

Tällä rahoituksella pystymme jatkamaan terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä hallinnon ja
oikeusvaltioperiaatteen tukemista, ja vaikka me kaikki asetamme turvallisuusnäkökohdat
etusijalle, katson, että olemme saavuttaneet huomionarvoista menestystä keskeisillä
sosiaalisilla aloilla.
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Olen jo maininnut parlamentissa terveydenhuoltoalan, jolla 80 prosentilla maan asukkaista
on esimerkiksi nyt mahdollisuus saada perusterveydenhuoltoa, kun vuonna 2001 osuus
oli alle 10 prosenttia. On totta, että Afganistanin terveysindikaattorit ovat yhä maailman
huonoimpien joukossa, joten meillä on vielä pitkä matka kuljettavana. YK:n luvut kertovat
kuitenkin, että nykyään Afganistanissa kuolee imeväisikäisiä vuosittain 40 000 vähemmän
kuin vuonna 2001, ja tämä on huomattavasti parantuneen raskaudenaikaisen hoidon
ansiota.

Kanavoimme myös edelleen mahdollisimman suuren osan avustamme Afganistanin
hallituksen rakenteiden kautta varmistaaksemme uudistusprosessin afgaanijohtoisuuden.
Noin 50 prosenttia avustamme toimitetaan joko kansallisten ohjelmien tai Afganistanin
hallitusta suorasti tukevien erityisrahastojen välityksellä. Tämä on hyvä asia avunantajien
toimien yhteensovittamisen, paikallisten valmiuksien luomisen ja afganistanilaisten
vastuunoton vahvistamisen kannalta. Se näyttää myös monille muille avunantajille hyvää
esimerkkiä.

Kansainvälisessä koordinoinnissa on kuitenkin aina parantamisen varaa. Meidän on lisättävä
ja parannettava toimiamme. Olemme mielestäni kuitenkin saavuttaneet Euroopan unionin
toiminnassa todellista edistystä, jota on auttanut huomattavasti EU:n erityisedustaja,
edustuston päällikkö Vygaudas Ušackas, joka saapui Afganistaniin huhtikuussa.

Poliittinen viestintämme on johdonmukaisempaa, ja parannamme kehitystoimiemme
koordinointia EU:ssa Afganistanin ja Pakistanin toimintaohjelmalla, jonka ministerineuvosto
hyväksyi viime vuoden lokakuussa.

Toimintasuunnitelmalla mukautetaan yhteisesti käytetyt ja yksittäisten jäsenvaltioiden
käyttämät välineet ensisijaisiin poliittisiin tavoitteisiimme – etenkin niihin, joista sovittiin
Kabulin konferenssissa, johon osallistuin heinäkuussa.

Toimiemme ja lähestymistapamme yhdenmukaistaminen on suunnitelman keskeinen
näkökohta. Siinä yksilöidään aloja, joilla Euroopan unioni uskoo toimintansa olevan
tehokkainta. Euroopan unionin kehitysyhteistyöstä vastaavat ministerit keskustelivatkin
johdollani juuri näistä kysymyksistä viime viikolla Brysselissä.

Tämä vie minut eräässä mielessä pääviestiini, jonka tänään haluan esittää, nimittäin siihen,
että nykyisten strategioidemme täytäntöönpanon on oltava ensisijaisena tavoitteena.
Strateginen kehys on olemassa sekä sotilaallisella että siviilipuolella.

Osallistuin yhdessä neuvoston puheenjohtajan ja parlamentin puhemiehen kanssa viime
kuussa Lissabonissa pidettyyn ISAFin kokoukseen, jossa sovittiin turvallisuusvastuun
siirtämisestä Naton siirtymäsuunnitelman mukaisesti. Olen tavannut kenraali David
Petraeusin kolme kertaa viime kuukausien aikana, ja vaikka paljon tehtävää on vielä jäljellä,
suhtaudun luottavaisesti siihen, että nykyisellä strategialla alkaa olla todellista vaikutusta.

Siviilipuolella pidettiin onnistunut Kabulin konferenssi. Afganistanin hallitus ansaitsee
kiitokset tämän heinäkuussa pidetyn tapahtuman järjestämisestä ja siihen keskittymisestä.
Se ei ollut tavanomainen pyyntöjen ja apulupausten nimenhuuto. Asialista keskittyi
pikemmin siihen, miten parhaiten priorisoidaan olemassa olevat resurssit ja sitoumukset
ja kanavoidaan ponnistuksemme afganistanilaisten itse laatimiin sovittuihin kansallisiin
ohjelmiin.

Nämä kansalliset ensisijaiset ohjelmat tasoittivat tietä siirtymiselle monilla eri aloilla, ja
meidän on nyt tuettava niitä, ja juuri niin toimintasuunnitelmassamme tehdään. Me kaikki
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tiedämme, että Afganistanista ei voida irtautua sotilaallisesti kestävällä tavalla ilman
siviilipuolen vakauskehystä, joka pitää maan koossa. Tehokkaammat valtion toimielimet,
parempi hallinto, peruspalvelujen saatavuus, oikeudenmukaisuus ja oikeusvaltioperiaate
ovat aivan yhtä tärkeitä kuin kovemmat turvallisuuden muodot.

Aiomme näin ollen tehostaa toimiamme Afganistanin valmiuksien vahvistamiseksi ja
työskennellä Afganistanin hallituksen kanssa tehokkaiden ja vastuuvelvollisten valtiollisten
toimielinten kehittämiseksi erityisesti valtiota alemmilla hallinnon tasoilla. Aiomme pyrkiä
kaikilla toimintamme aloilla – maaseudun kehityksessä, lainvalvonnassa, rajavalvonnassa
ja huumekaupan torjunnassa – rakentamaan paikallisia afganistanilaisia toimielimiä
painottaen oikeusvaltioperiaatetta ja hyvää hallintoa sekä korruption torjuntaa.

Afganistanin toimielimien suhteen haluan lopuksi sanoa pari sanaa Afganistanin toimista.
Kehitysponnistelumme ovat kestäviä vasta, kun Afganistanin hallituksesta tulee
vastuuvelvollisempi ja kattavampi. Meidän on kannustettava sitä tarkastelemaan asiaa
tällaisesta pitkän aikavälin näkökulmasta. Tällä hetkellä puolet maan inhimillisestä
kapasiteetista on sivussa, vaikka olemme oppineet maailman muista esimerkeistä, että
naisten osallistuminen hallintoon ja kehitysprosesseihin on ehdottoman tärkeää. Järkytyin
tästä hyödyntämättömästä potentiaalista tavatessani naisryhmiä Kabulissa viime
heinäkuussa. Tämä säilyy keskeisenä näkökohtana Afganistanissa toteuttamissamme
toimissa, olivat ne sitten poliittista tukea Afganistanin uuden parlamentin naisjäsenille tai
naisten osallistumiselle paikallisiin kehityshankkeisiin, kuten laajaa tunnustusta saaneeseen
kansalliseen solidaarisuusohjelmaan, jota me olemme rahoittaneet Maailmanpankin kautta
vuodesta 2002.

Lopuksi kiitän kunnianarvoisaa jäsentä Pino Arlacchia siitä, että hän on tuonut niin monia
tärkeitä kysymyksiä esiin tässä mietinnössä. Katson, että mietintö annetaan todella hyvään
aikaan, kun sekä sotilaallisissa että siviilipuolen sitoumuksissamme on niin paljon pelissä.

Charles Goerens,    kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. – (FR) Arvoisa
puhemies, Afganistanilla ei enää ole paljon valinnanvaraa.

Ensinnäkin vallitsevan tilanteen jatkuminen ei enää ole realistinen vaihtoehto, sillä Naton
joukot ilmoittavat yksi toisensa jälkeen vetäytyvänsä Afganistanista, vaikka me emme vielä
tiedä, pystyykö se takaamaan oman turvallisuutensa.

Toiseksi, olisiko paluu vuotta 2000 edeltäneeseen tilanteeseen mahdollinen? Lisäksi, jos
me luomme taskun terroristiverkostoille, altistamme maan taas kerran voimainmittelylle
ulkomaisten asevoimien kanssa.

Kolmanneksi, olisiko maltillisille talibaneille annettava valtaa? En pysty sanomaan, mitä
tästä vaihtoehdosta ajattelen, sillä kukaan ei pysty kertomaan, mitä ovat maltilliset talibanit.
Meidän pitää kysyä sitä afganistanilaisilta naisilta, jotka ovat päässeet pois helvetistä ja
saaneet juuri takaisin jonkin verran vapautta.

Neljänneksi, jäljelle jää se, että pyritään vakiinnuttamaan tähän asti saavutetut tulokset ja
jatketaan taistelua demokratian ja kehityksen lisäämisen puolesta. Presidentti Karzai, joka
yrittää olla tämän vaihtoehdon henkilöitymä, on törmännyt suureen esteeseen, nimittäin
omaan persoonaansa. Tämä on ainoa meille jäävä mahdollisuus, kunnes löytyy uskottava
vaihtoehto.
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Ioannis Kasoulides  , PPE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, tärkein
kannanottomme tässä mietinnössä on EU:n toimintasuunnitelman sisältämä kapinallisten
vastainen strategia, ja kiitän Pino Arlacchia siitä, että hän on ymmärtänyt tämän.

Tälle strategialle on annettava aikaa toimia presidentti Obaman asettaman aikataulun
mukaisesti, jossa vuosi 2014 on määräaika, jolloin sotilas- ja poliisioperaatiot annetaan
täysin afganistanilaisten käsiin. Loppuvaihe on varmasti poliittinen ja perustuu kaikkien
konfliktin afganistanilaisten osapuolten neuvotteluin saavuttavamaan sopimukseen.

Yhteydenpito talibanien kanssa on Afganistanin oma asia, mutta se olisi aloitettava vasta,
kun kapinalliset eivät enää tunne olevansa vahvassa asemassa. Tuen jakamista ja yksityisten
toimeksisaajien käyttämistä on pohdittava uudelleen, niin että ne hyödyttävät paikallista
väestöä – eivätkä missään nimessä maksa suojelurahoja paikallisille kapinallisille
toimitusreittien käytöstä.

Huumausaineita olisi – turvallisuuden ohella – pidettävä yhtä tärkeänä seikkana
eurooppalaisten nuorten henkien pelastamiseksi. Vastustamme jyrkästi 71 kohtaa, jossa
tuomitaan miehittämättömien tiedustelukoneiden käyttö, joka on kiinteä osa kapinallisten
vastaista strategiaa. Mitä kentällä toimivat eurooppalaiset sotilaat ajattelevat, jos Euroopan
parlamentti tuomitsee näin tehokkaan aseen heidän taistelussaan kapinallisia vastaan?
Kehotan parlamentin jäseniä äänestämään 71 kohdan kolmatta osaa vastaan.

Norbert Neuser,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja
Ashton, Euroopan unioni osallistuu moniin operaatioihin Afganistanissa Yhdistyneiden
Kansakuntien päätöslauselmien perusteella. Liian monet nuoret eurooppalaiset sotilaat
ovat saaneet surmansa Afganistanissa. Monet ovat haavoittuneet vakavasti tai kärsivät
sotilaallisten operaatioiden aiheuttamasta henkisestä stressistä. Tuhannet Euroopasta tulleet
siviiliavustustyöntekijät panevat päivittäin henkensä alttiiksi Afganistanin paremman
tulevaisuuden puolesta. Kaikilla heillä ja kaikilla meillä on oikeus tietää, miten Euroopan
unionin toimet Afganistanissa voidaan saattaa onnistuneesti ja kestävästi päätökseen ja
kuinka kauan sotilaallinen läsnäolomme maassa jatkuu.

Mitä on tarpeen muuttaa tai parantaa, ja mitkä ovat EU:n uuden Afganistanin strategian
tavoitteet? Meidän on lisättävä ponnistuksiamme siviilipuolen jälleenrakennuksen alalla.
Miedän on vihdoin edistyttävä Afganistanin poliisivoimien ja oikeuslaitoksen
uudelleenkouluttamisessa. Tiedämme, että tilanteeseen ei ole sotilaallista ratkaisua, ja sen
vuoksi meidän on lisättävä ponnistuksiamme konfliktin ratkaisemiseksi poliittisesti EU:n
ja yhteisen ulkopolitiikan keinoin.

Meidän on edistettävä päättäväisesti Afganistanin sisäistä sovintoprosessia ja sisällytettävä
siihen talibanin maltilliset jäsenet. Meidän on käynnistettävä konkreettisia aloitteita
varsinkin aluetasolla tilanteen vakauttamiseksi. Tähän sisältyy erityisesti tehokkaita keinoja
torjua huumeiden viljelyä ja kauppaa. Strategiamme sisältää hyviä ehdotuksia. Kehotamme
Afganistanin hallitusta osoittamaan, että sillä on tahtoa ottaa käyttöön parempi ja
korruptiosta vapaa hallintojärjestelmä.

EU:n uusi strategia voi kuitenkin onnistua vain, jos se ei enää ole passiivisessa osassa, vaan
naapurimaat osallistuvat siihen aktiivisesti. Korkea edustaja Ashton, asetamme toivomme
teihin, luotamme teihin, ja teillä on meidän täysi tukemme.

Ivo Vajgl,    ALDE-ryhmän puolesta. – (SL) Arvoisa puhemies, kiitos siitä, että muistitte
suurlähettiläs Richard Holbrookea. On totta, että meidän tulisi muistaa häntä tänään
keskustellessamme Afganistanista, kiitollisina siitä, mitä hän teki rauhan edistämiseksi.
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Maailmalle, Euroopan unionille ja meille kaikille Afganistan on ongelma, jonka voisimme
ratkaista suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti, jos aika ja keinot olisivat toiset. Kun tänä
päivänä tutkimme muita vaihtoehtoja, on selvää, että ongelmaa ei voida ratkaista sotilaallisin
keinoin. Tämä mietintö, jonka laatija professori Pino Arlacchi on herkkätuntoinen
Afganistanin ja maailmanpolitiikan pimeän puolen tuntija, auttaa tekemään näistä muista
vaihtoehdoista mahdollisia. Siitä huolimatta näemme, että sekä siviileitä että univormuihin
pukeutuneita taistelijoita kuolee joka päivä.

Mietintö tarjoaa tietoa menetetyistä investointimahdollisuuksista, humanitaarista apua
ympäröivistä sääntöjenvastaisuuksista ja väärinkäytöksistä, kansainvälisten
huumekauppaverkostojen tekemistä voitoista ja sotilaallisten johtajien illuusioista. Nykyisin
on selvää, että Al-Qaidan läsnäolo Afganistanissa ei enää ole keskeinen ongelma. Se on
kuitenkin ongelma, joka vie kansainvälisen terrorismin vastaista taistelua naapurimaihin
ja -alueille niin kauan, kuin taistelut Afganistanissa jatkuvat.

Mietinnössä varotetaan, että todelliset ja kestävät ratkaisut, kuten sellaiset, joilla tuodaan
ihmisoikeuksia, naisten asemaa ja lasten tulevaisuudennäkymiä lähemmäs meille tuttuja
tasoja, ovat Afganistanissa mahdollisia vain Afganistanin viranomaisten, uskonnollisten
johtajien ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisen ja vahvan osallistumisen avulla. Meidän on
luotettava aiempaa enemmän siihen, että he pystyvät rakentamaan yhteiskunnan ja valtion
perustuksille, jotka ovat lähellä heidän käsitystään vapaudesta ja heidän perinteitään ja
arvojaan.

Mietintö on pätevä yritys määritellä Afganistanin keskeiset ongelmat ja niiden mahdolliset
ratkaisut. Se on kannustin Euroopan unionin vastuulliselle ja luovalle politiikalle
Afganistanissa.

Nicole Kiil-Nielsen,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea
edustaja Ashton, käytän tilaisuutta hyväkseni ja kiitän jäsen Arlacchia siitä rakentavasta
ilmapiiristä, jossa työskentelimme.

Mietintö tarjoaa hyvin rehellisen ja hyvin oikeudenmukaisen analyysin kansainvälisen
operaation puutteista Afganistanissa vuoden 2001 jälkeen. Yhdymme sen keskeiseen
viestiin: sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen. Sota vaatii valtavan hinnan. Se maksaa
ihmishenkiä sekä sotilaiden että siviiliväestön keskuudessa, ja se vain vahvistaa talibaneja.

Ainoa mahdollinen ratkaisu on poliittinen. Afganistanilaiset odottavat todellisia
investointeja maansa kehitykseen, hyvän hallinnon tukemiseen ja oikeusjärjestelmän
luomiseen. Perusoikeuksissa, ja varsinkin naisten oikeuksissa, on edelleen ongelmia.

Yhdistyneiden Kansakuntien Afganistanin-operaation hyvin tuoreessa raportissa osoitetaan,
että Afganistanin hallitus ei pysty turvaamaan täysin naisten ja tyttöjen oikeuksia. Lainaan
sitä suoraan: "Niin kauan kuin naisiin ja tyttöihin kohdistuu heitä vahingoittavia tai alentavia
tai heidän oikeutensa riistäviä käytäntöjä, Afganistanissa ei voida juuri saada aikaan
merkittävää tai kestävää edistystä."

Afganistanilaisnaisten oikeuksien turvaamiseksi me tarvitsemme kirjallisia oikeudellisia
ja perustuslaillisia takeita ja varsinkin niiden nopeaa ja asianmukaista toimeenpanoa.

Kansalliskokouksella on maassa vain vähän vaikutusvaltaa, ja suurin osa vallasta on
keskittynyt presidentti Karzain käsiin. Ellei jo ole liian myöhäistä, Euroopan unionin on
annettava eri toimielimille ja etenkin juuri valitulle parlamentille vankkumatonta tukea
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi.
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Struan Stevenson,    ECR-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olen viime vuoden
ajan toiminut ETYJin puheenjohtajavaltion Kazakstanin henkilökohtaisena edustajana ja
laatinut yksityiskohtaisen raportin Keski-Aasian tärkeimmistä ympäristökysymyksistä.
Olen lähettänyt teille, korkea edustaja Ashton, kopion raportistani.

Yksi tärkeimmistä koko Keski-Aasiaan vaikuttavista seikoista on luonnollisesti kysymys
rajatylittävästä vedenkäytöstä. Kuten tiedätte, Keski-Aasian virtojen ylä- ja alajuoksulla
sijaitsevien valtioiden välillä on suuria ja jatkuvia jännitteitä.

Tutkimukseni kuluessa esiin kuitenkin tuli yksi tähän ongelmaan liittyvä näkökohta, jonka
monet läntiset päättäjät ovat uskoakseni unohtaneet. Afganistanin talouden kantava voima
on maatalous, ja talouden jälleenrakennus konfliktin jälkeisessä Afganistanissa edellyttää
suuria investointeja maatalouteen ja esimerkiksi viljelijöiden kannustamista vaihtamaan
heroiiniunikkojen viljely granaattiomenoiden viljelyyn. Se puolestaan merkitsee jo valmiiksi
niukkojen vesivarojen käytön valtavaa lisääntymistä. Auttamalla ratkaisemaan Afganistanin
nykyisen konfliktin me saatamme toisin sanoen luoda tahattomasti joukon
pienois-Afganistaneja alavirralla, kun paha vesipula kärjistyy.

Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki uudet kastelujärjestelmät suunnitellaan
asianmukaisesti ja että niissä on betonilla vuorattuja kanavia ja altaita sekä vastaavia
pisarakastelujärjestelmiä kuin joita viljelijät Espanjassa käyttävät. Lisäksi kaikki suuret
energiahankkeet, joihin liittyy vesivoimaloita, on suunniteltava ja rakennettava huolellisesti,
jotta varmistetaan, että ne eivät aiheuta haittaa naapurivaltioiden vedenkäyttäjille
alajuoksulla.

Joe Higgins,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Yhdysvaltojen ja
Naton johtama sota Afganistanissa on täydellinen katastrofi Afganistanin kansalaisille,
joista arvioiden mukaan 30 000 sai pelkästään viime vuonna surmansa. Se on katastrofi
myös niille nuorille miehille ja naisille, joiden on pakko liittyä Naton ja Yhdysvaltojen
armeijoihin ja taistella Afganistanissa ja joista ehkä jopa 500 on saanut surmansa tänä
vuonna.

Kuten Pino Arlacchin mietinnössä hyvin selvästi todetaan, Afganistanin taloudellinen ja
sosiaalinen tilanne on yhdeksän vuoden jälkeen hyvin huono. Köyhyydessä elävien määrä
on lisääntynyt jyrkästi. Tämä on pöyristyttävää, kun otetaan huomioon, että tänä aikana
300 miljardia Yhdysvaltojen dollaria on hävyttömästi tuhlattu joukkotuhoaseisiin ja sotaan
tai kadotettu korruptioon. Yhdysvallat ei hyökännyt Afganistaniin puolustaakseen
Afganistanin kansan etuja vaan Yhdysvaltojen geostrategisia etuja Keski-Aasiassa, jossa
on tietenkin runsaasti energiaa, öljyä ja kaasua.

Ulkomaiset armeijat on vedettävä pois Afganistanista, ja maan varat on otettava pois
Karzain hallituksen, korruptoituneiden maanomistajien ja sotapäälliköiden käsistä ja
annettava demokraattisesti viljelijöiden, työntekijöiden ja köyhien järjestöille, jotta ne
voivat todella käyttää ja kehittää niitä kansan hyväksi.

Bastiaan Belder,    EFD-ryhmän puolesta.  –  (NL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin
kantaa Iraniin käsittelevänä esittelijänä olen keskittynyt Afganistania koskevassa
päätöslauselmassa Iranin islamilaisen tasavallan rooliin Afganistanin sotanäyttämöllä.

Päätöslauselmassa käsitellään kuitenkin Iranin mielenkiintoista vaikutusta vain hyvin
ohimennen ja minun mielestäni myös todellisuudesta juuri piittaamatta. Keskeinen kysymys
on kuitenkin edelleen: millaiseksi Euroopan unioni arvioi Iranin todellisen vaikutuksen
Afganistanissa ja millaisia poliittisia seurauksia se ennakoi sillä olevan? Tästä syystä esitän
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korkealle edustajalle kolme kysymystä, ja toivon, että vastaatte niihin kirjallisesti. Myös
minä haluaisin saada konkreettisia vastauksia.

1. Missä määrin Iranin suorittamat afgaanipakolaisten joukkokarkotukset horjuttavat
Afganistanin länsiosan vakautta? Tarkoitan tällä Nimruzia ja Heratia.

2. Yhdyttekö Afganistanin viralliseen kantaan, jonka mukaan Iran yrittää soluttaa maahan
ulkomaalaisia terroristeja näiden karkotusten varjolla?

3. Millaista apua Euroopan unioni antaa Afganistanin viranomaisille Iranista tulevien
suurten pakolaismäärien vastaanottamisessa estääkseen Teherania käyttämästä poliittisesti
hyväkseen tätä arkaluonteista humanitaarista tilannetta ja heikentämästä Kabulin
riippumattomuutta poliittisen painostuksen avulla?

Nick Griffin (NI).   – (EN) Arvoisa puhemies, tämä mietintö murskaa Yhdistyneen
kuningaskunnan poliittisen johdon valheet Afganistanin sodasta. Tiedossani ei ole tämän
kieroutuneen sodan viattomien afgaaniuhrien nimiä, mutta tiedän, että sillä ei ole mitään
tekemistä Yhdistyneen kuningaskunnan etujen kanssa. Tiedän myös niiden vaalipiiristäni
tulleiden kahdeksantoista urhean nuoren miehen nimet, jotka pelkästään viime vuonna
maksoivat hengellään tästä mielipuolisuudesta.

Alikersantti Simon Hornby, Liverpool; vääpeli David Markland, Lancashire; sotamies Sean
Dawson, Stalybridge; alikersantti Harvey Holmes, Hyde; alikersantti Terry Webster, Chester;
korpraali Andrew Breeze, Manchester; merijalkaväensotilas Steven Birdsall, Warrington;
merijalkaväensotilas Paul Warren, Preston; kersantti Steven Darbyshire, Wigan; sotamies
Alex Isaac, Wirral; sotamies Douglas Halliday, Wallasey; ylikersantti Martyn Horton,
Runcorn; sotamies Thomas Sephton, Warrington; kersantti David Monkhouse, Cumbria;
pioneeri Darren Foster, Carlisle; korpraali Jordan Bancroft, Burnley; sotamies Darren Deady,
Bolton; kaartilainen Christopher Davies, St Helens.

Tämä on urheiden nuorien ihmishenkien rikollista tuhlausta!

Ei tietenkään ole Euroopan unionin asia sekaantua siihen, mitä sotia Yhdistyneen
kuningaskunnan pitäisi tai ei pitäisi käydä. Se on asia, josta päättävät Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalaiset ja meidän vaaleilla valitut edustajamme parlamentissa
Westminsterissä, ja samoin on meidän asiamme jonain onnellisena päivänä asettaa herrat
Blair, Brown ja Cameron oikeuteen sotarikoksista, sillä Afganistanin sota, aivan kuten
Irakin sotakin, on rikollinen sota.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen esittelijän
kanssa samaa mieltä siitä, että Afganistanissa yhä vallitsevia valtavia ongelmia olisi
lähestyttävä uudella tavalla, toisin sanoen määrittelemällä prioriteetit toisin kuin tähän
asti.

Yhdyn esittelijän tyytyväisyyteen siitä, että Afganistanin presidentti Karzai on asettanut
vuoden 2014 määräajaksi, josta lähtien vain Afganistanin kansalliset turvallisuusjoukot
toteuttavat sotilasoperaatioita kaikissa maakunnissa, sekä siitä, että Afganistanin hallitus
on sitoutunut ottamaan asteittain täyden vastuun omasta turvallisuudestaan.

Kaikki tämä ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, että kansainvälinen yhteisö hylkää
Afganistanin asian. Kumppanuutta Afganistanin kanssa olisi päinvastoin vahvistettava
kaikin tavoin. Meidän on ensinnäkin edistettävä investointeja talouteen, koska se olisi
todella investoimista maan vakauteen. Tämä on tehtävä oikealla tavalla, toisin sanoen
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laatimalla yhteistyömalli, joka perustuu osallistavaan vuoropuheluun yhteiskunnallisten
organisaatioiden ja paikallisten toimielinten kanssa.

Tärkein kysymys, kuten mietinnössä asianmukaisesti todetaan, on se, että Afganistanissa
ei voida saavuttaa vakautta ja rauhaa ennen kuin valtio ensin takaa kansalaistensa
turvallisuuden omalla vastuullaan.

Tähän aiheeseen liittyen kehotan esittelijä Arlacchia tarkistamaan, mikäli mahdollista,
ehkäpä suullisella tarkistuksella miehittämättömien tiedustelukoneiden käyttöä koskevan
kohdan ja tekemään siitä toimivamman. On toisin sanoen eri asia sanoa "miehittämättömien
tiedustelukoneiden käyttö on kielletty" kuin "rajoitamme tämän teknisen välineen käyttöä
mahdollisimman paljon" ja lisätä siihen ehkä vielä "jotta se ei vahingoita siviiliväestöä".
Olen varma, että voimme saada aikaan kompromissin. Uskon, että esittelijä Arlacchilla on
ymmärrystä ja resursseja siihen. Tuemme häntä mielellämme tässä työssä.

Kristian Vigenin (S&D). -    (BG) Arvoisa puhemies, käsittelemme tänään luultavasti yhtä
vuoden 2010 tärkeimmistä ulkopolitiikkaa ja turvallisuutta koskevista mietinnöistä. Kiitän
esittelijä Arlacchia hänen työstään ja hänen aikaan saamistaan tuloksista. Voimme arvioida
nykyisen Afganistanin-politiikkamme tuloksia lapsikuolleisuuden lisääntymistä,
elinajanodotteen laskua ja lukutaidottomuuden ja köyhyyden kasvua koskevien järkyttävien
lukujen perusteella. Vertailun vuoksi mainittakoon, että viisi sotapäivää maksaa saman
verran kuin maksaisi poistaa köyhyys ja yhden sotaviikon hinnalla voitaisiin rakentaa
6 000 koulua. Olen tietoinen siitä, että tällaiset vertailut eivät ole yksinkertaisia, mutta ne
antavat meille jonkinlaisen kuvan siitä, kuinka vaikeassa tilanteessa me tällä hetkellä
olemme. Samalla monet raportit ovat osoittaneet, että kansainvälisen avun jakamisessa
on vakavia puutteita, kavalluksia ja korruptiota. Vuoden 2002 jälkeen pelkästään Euroopan
unioni ja sen jäsenvaltiot ovat kaataneet Afganistaniin yli 8 miljardia euroa ilman
kouriintuntuvia tuloksia.

Yhtä hälyttävää on se, että Afganistanin poliisivoimien alokkaiden valintaprosessi ja
koulutus eivät täytä edes vähimmäisvaatimuksia: 90 prosenttia poliisivoimista koostuu
lukutaidottomista kansalaisista, ja yksi viidesosa käyttää huumeita. Mainitsen tämän, koska
emme voi keskustella uudesta Afganistanin-strategiasta, ellemme avaa silmiämme
tosiasioille. Helppoja ratkaisuja tai reseptejä ei ole, mutta kehotamme kaikkia muistamaan,
että ainoa mahdollinen ratkaisu on poliittinen ratkaisu, jossa painotetaan Afganistanin
toimielinten ja kansalaisten vahvaa sitoutumista maansa kehitykseen ja jolla on
pitkäaikainen vaikutus, koska sillä luodaan vakaat edellytykset oopiumintuotannon
lopettamiselle ja köyhyyden poistamiselle.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Pino Arlacchia,
joka on tehnyt erinomaista työtä tämän strategian parissa. Mietinnössä osoitetaan mielestäni
erinomaisella tavalla, mitä haasteita meillä on edessämme sekä mitä virheitä olemme tähän
asti tehneet. Toivon, että voimme ottaa tästä asiakirjasta opiksemme parantaaksemme
toimiamme Afganistanissa.

Eräitä seikkoja on syytä tarkastella lähemmin. Ensinnäkin mietinnössä esitetään jokseenkin
radikaali mutta merkittävä ajatus vakavista neuvotteluista niin kutsuttujen "maltillisten
talibanien" kanssa. Se on varmasti ainoa oikea ratkaisu. Samalla uskon, että monien meistä
on vaikeaa määritellä tarkasti, mitä ja keitä maltilliset talibanit ovat. Näin ollen katson, että
meillä on syytä keskustella tästä asiasta, ja äskettäiset tapahtumat ovat mielestäni osoittaneet,
että kellään meistä ei oikein ole selvyyttä tästä.
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Toinen kysymys, jonka haluan tuoda esiin, ovat avustusrahat ja niiden suuntaaminen.
Mielestäni on myönteistä, että uskallamme tulevaisuudessa kanavoida ne Afganistanin
valtion talousarvion kautta. Tämä on luultavasti viime kädessä ainoa tapa, vaikka uskon,
että se on tehtävä harkiten. Meidän on myös syytä osoittaa omien jäsenvaltioidemme
äänestäjille, että valvomme tätä ja että avun väärinkäyttö ei ole liian huomattavaa.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, mielestäni on hyvä, että Pakistanin rooli mainitaan,
koska myös se on ratkaiseva. Uskon, että me kaikki olemme tästä samaa mieltä, ja tässä
asiassa kansainvälisellä yhteisöllä on merkittävä tehtävä painostaa Pakistania tekemään
sen, mitä sen pitäisi tehdä.

Lopuksi totean, että kotimaassani tällä hetkellä käytävässä keskustelussa Afganistanista
on kyse vain siitä, pitäisikö suomalaisjoukkojen jäädä sinne, ja se ei ole erityisen rakentavaa.
Asian sisällöstä ei keskustella, vain siitä, pitäisikö joukkojemme olla maassa vai ei. Sama
koskee esimerkiksi naapurimaatamme Ruotsia, ja tästä syystä tämän vakavasti otettavan
strategian kaltaiset aloitteet ovat hyviä panoksia tulevaan keskusteluun.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, neljä vuotta sitten toimin
palestiinalaishallinnon vaalitarkkailijana, ja tarkoitan palestiinalaishallintoa. Muistan erään
Euroopan parlamentin tärkeän henkilön harhaisen mielipiteen. Hän sanoi minulle: "Hamasin
edustajathan ovat oikeastaan mukavia, sivistyneitä ja ystävällisiä ihmisiä. Ehkä meidän
pitäisi neuvotella heidän kanssaan." Tänään kuulen samanlaisia kommentteja. Kuulen
tänään, että ehkä meidän pitäisi neuvotella maltillisten talibanien kanssa. Mutta tästä herää
kysymys, keitä maltilliset talibanit ovat ja eikö tämä ole liian väljä käsite. Varoittaisin
tällaisesta linjasta.

On selvää, että Afganistanissa kuolee paljon sotilaita – myös kotimaani Puolan sotilaita.
Sotilaita kuolee aivan liian paljon, strategiamme maksaa liikaa rahaa, ja myös Naton strategia
on kyseenalainen. En kuitenkaan heittäisi lasta pesuveden mukana, ja varoitan keskusteluista
sellaisten henkilöiden kanssa, joilla todellisuudessa aivan eri tavoitteet kuin meillä.

Philippe Juvin (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, tiedän, että Pino Arlacchi tuntee
Afganistanin hyvin. Hän on parlamentin jäsenistä luultavasti se, joka tuntee tämän valtion
ja koko monitahoisen alueen parhaiten.

On kuitenkin todettava selvästi, että nykymuodossaan tämä teksti aiheuttaa vakavan
ongelman. En ole samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka tyytyväisinä taputtavat itseään
olalle tämän tekstin vuoksi. Kerron teille, miksi näin on.

Ensinnäkin tässä tekstissä on mielestäni se suuri puute, että se haluaa hinnalla millä hyvänsä
tehdä meistä, länsimaista, syypään kaikkiin Afganistanin ongelmiin. Esitän kolme
esimerkkiä. Ensinnäkin esittelijä Arlacchi kirjoittaa, että maan terveystilanne on
huonontunut lähes sattumalta siitä lähtien, kun menimme maahan. Tämä on
hämmästyttävää. Korkea edustaja Ashton kertoi aivan päinvastaista. Kukaan ei huomannut
tätä.

Toinen esimerkkini on se, että johdanto-osan B kappaleen mukaan – lukekaa se, hyvät
naiset ja herrat – länsimaiden joukot ovat miehitysjoukkoja. Parlamentin jäsenet niistä
jäsenvaltioista, jotka ovat olleet miehitettyinä, tietävät mitä sellainen sana merkitsee.

Kolmas esimerkkini koskee 71 kohtaa ja kysymystä miehittämättömistä tiedustelukoneista:
Hyvät kuulijat, olin kaksi vuotta sitten Afganistanissa upseerina, sotilaslääkärinä. Hoidin
saksalaisia, brittiläisiä, puolalaisia, italialaisia, ranskalaisia ja liittoutuneita afganistanilaisia
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sotilaita. Hoidin jopa talibaneja. Voin sanoa teille, että jos huomenna sanotte sotilaillemme,
että he eivät saa käyttää miehittämättömiä tiedustelukoneita, se on käytännössä sama kuin
sanoisitte: "Ottakaa kosketus viholliseen, ottakaa riskejä." En tiedä, onko meidän
tehtävämme politiikkoina sanoa niin sotilaillemme.

En aliarvioi tilanteen mutkikkuutta. Tiedän, että sota on julmaa, mutta meidän on mielestäni
tehtävä loppu tästä antimilitarismista, liian yksinkertaistetusta amerikkalaisvastaisuudesta,
länsivaltojen itseruoskinnasta, jolla niistä tehdään syypää kaikkiin Afganistanin ongelmiin.

Katson, että asiat ovat paljon yksinkertaisempia. Vihollisemme ovat talibanit, ei Yhdysvallat
eivätkä länsivallat. Kaikki tämä on hyvin monitahoista, mutta meidän on oltava tarkkoina
sen suhteen, miten asiat esitämme.

Thijs Berman (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, korkean edustajan Ashtonin tavoin
haluan kunnioittaa Richard Holbrooken muistoa. Ihailin häntä Daytonin sopimuksen
vuoksi, tapasin hänet kerran mielenkiintoisilla illallisilla Brysselissä, ja hän teki minuun
suuren vaikutuksen.

(NL) Arvoisa puhemies, millään luonteeltaan ensisijaisesti sotilaallisella strategialla ei ole
Afganistanissa mitään mahdollisuuksia onnistua. Maassa olevien joukkojemme lukumäärä
on kasvanut 20 000:sta vuonna 2001 nykyiseen 150 000:een, ja silti turvattomuus on
vain lisääntynyt.

Meillä on koko ajan enemmän siviiliuhreja, enemmän kaatuneita sotilaita sekä liittouman
armeija, jota yhä useammat afganistanilaiset nyt pitävät – mikäli jäsen Juvin sallii minun
käyttävän tätä ilmausta – itse asiassa miehitysarmeijana.

Strategiassa olisi keskityttävä maan jälleenrakennukseen, paikallishallintoon,
oikeuslaitokseen, koulutukseen, terveydenhuoltoon naiset mukaan lukien, sekä maaseudun
kehittämiseen, mutta ilman oopiumia. Liittouman on suhtauduttava omiin periaatteisiinsa
vakavasti. Olemme kuulleet hienoja puheita korruption torjunnasta, mutta presidentin
palatsissa ja sen ympärillä rehottavan korruption suhteen ei ole tehty mitään. Tämä aiheuttaa
afganistanilaisissa pettymystä, ja sen on loputtava.

Euroopan unionin olisi tuettava Afganistanin poliisin korruption vastaisia toimia ja
aloitettava yleisten syyttäjien nimittämisestä. Afganistan ei selviä ilman luotettavaa hallintoa.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, tehokkaan avustusohjelman
laatiminen Afganistania varten ei ole mahdollista, ellei maan sisäistä tilannetta vakauteta.
Näiden toimien tärkeimpänä pilarina on oltava turvallisuuden takaaminen ja
kapinallisjoukkojen lyöminen. Tätä varten on tarpeen lisätä Euroopan valtioiden
sitoutumista osana Naton operaatiota ja vahvistaa Europolin joukkoja, jotka, kuten
tiedämme, eivät vielä ole saavuttaneet ilmoitettua määrällistä vahvuutta. On myös erittäin
tärkeää katkaista taliban-joukkojen yhteydet niiden tukikohtiin Pakistanissa ja Peshawarissa.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on raporteissaan osoittanut, että huumekauppa on
kapinallisten operaatioiden merkittävä rahoituslähde. Tämä on eräs toinen toiminta-ala
Euroopan unionille, jonka olisi lisättävä käytettävissä olevia varoja kannustaakseen
viljelijöitä lopettamaan unikonviljely. Minusta mietinnön ajatus kenraali Petraeusin
ohjelman tukemisesta ei ole perusteltu. Varoja olisi hankittava alueellisesti, mutta
määräysvallan on oltava keskitettyä. Afganistanin hajoaminen edelleen saattaisi johtaa
maan "somaliaatioon" ja sen jakautumiseen taistelevien heimojen välillä.
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Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, Afganistanin tilanne on
kansainvälisen yhteisön kannalta äärimmäisen kiinnostava kysymys paitsi siksi, että siellä
on sotilasjoukkoja, myös siksi, että sinne on lähetetty ja lähetetään myös tulevaisuudessa
joukkoja, jotka tekevät terrori-iskuja ja aiheuttavat ongelmia kansainväliselle yhteisölle.
Totuus on, ja meidän olisi hyväksyttävä se, että Afganistanissa on ollut tämänkaltaisia
voimia, fundamentalisteja ja terroristeja, 1300-luvulta lähtien.

Kaksikymmentäneljä vuotta sitten Euroopan parlamentti hyväksyi äänestyksessä huumeita
käsitelleen tutkintavaliokunnan mietinnön, joka sisälsi erityisen Afganistania käsittelevän
osan ja nykytilannetta koskevia ennusteita, jotka valitettavasti ovat osoittautuneet
paikkansapitäviksi. Huumausaineongelmaa ei saada poistettua viljelykasvien avulla. YK:n
viljelykasviohjelma on käytännössä epäonnistunut. Afganistanista tuleva oopiumi, jota
(asiantuntijoiden mukaan) pidetään parhaana oopiumina, rahoittaa kaikki toimet
Afganistanissa, Pakistanissa ja muualla.

Tästä syystä sen viljely on lopetettava, mutta kuten sanoitte, vielä tärkeämpää on toteuttaa
kehitystoimia, parantaa terveydenhuoltoa ja vähentää lapsikuolleisuutta; meidän on toisin
sanoen tarjottava näille ihmisille malli, josta he pitävät, jonka he haluavat omaksua tulevan
elämänlaatunsa vuoksi ja joka sopii heidän elämänkatsomukseensa. Tämänkaltainen malli
auttaa luonnollisesti naisia, koska se tilanne, johon talibanit naiset pakottivat, on valtava
ongelma. Naisten tilanne islamilaisissa valtioissa on jo valmiiksi hirveä, ja heihin kohdistuu
hirvittävä paine. Afganistanissa asiat ovat vielä huonommin. Euroopan unionin on pysyttävä
Afganistanissa, arvoisa korkea edustaja Ashton, ja teidän toimenpiteidenne on oltava
jatkuvia ja säilytettävä eurooppalaiset kasvonsa, aivan kuten itse sanoitte.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, Richard Holbrooke, jota minäkin lämmöllä
muistelen, sanoi ennen kuolemaansa: "Meidän on lopetettava sota Afganistanissa." Tosiasia
on, että Afganistan on ratkaisevan tärkeä Euroopan ja koko maailman turvallisuuden
kannalta, ja juuri tästä syystä, kuten Pino Arlacchin mietinnössä erittäin hyvin selvitetään,
meidän on korjattava ne valtavat virheet, joita tehtiin panostettaessa kriisin hoidon
antamiseen afganistanilaisten käsiin ja Afganistanin kansalaisten turvallisuuden asettamiseen
etusijalle, mihin liittyy maassa olevien ulkomaisten joukkojen suojeluvastuu.

Emme saa pettää itseämme: uskottavuutensa kansalaisten silmissä menettäneet
korruptoituneet sotapäälliköt eivät pysty rakentamaan oikeusvaltiota ja demokraattisia
instituutioita. Afganistanin sodan lopettaminen riippuu myös siitä, kuinka hyvin
demokraattisesti valittu hallitus hallitsee sotilasmahtia Afganistanin naapurimaassa
Pakistanissa, joka on ydinsulkusopimuksen laitamilla oleva ydinasevaltio. Jos Euroopan
unioni ja Nato lopettavat politiikkansa, jossa ne hautaavat päänsä hiekkaan näiden
keskeisten poliittisten kysymysten suhteen, ne voivat auttaa lopettamaan Afganistanin
sodan ja estää myös Pakistanin vajoamisen helvettiin.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, liityn Richard
Holbrooken muistoa kunnioittavien joukkoon.

Jos minun poliittinen ryhmäni olisi vastannut tämän mietinnön laatimisesta,
lähestymistapamme olisi epäilemättä ollut hyvin erilainen kuin esittelijä Arlacchin, joskin
arvostan sitä omistautuneisuutta, jolla hän on seurannut Afganistanin kysymystä näin
kauan.

Poliittisen ryhmämme esittämien lukuisten ja tärkeiden tarkistusten ansiosta mietintö on
nyt vähemmän ideologinen ja siinä pystytään ottamaan huomioon näiden yhdeksän vuoden
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aikana kohdatut kriittiset ongelmat ja tunnustamaan myönteiset seikat ja tehokkaimmat
kehityssuunnat, joiden avulla voidaan palauttaa Afganistanin viranomaisten täysi
itsemääräämisoikeus.

Vaikka on totta, että sotilaalliset toimet eivät yksin riitä, meidän on taas kerran todettava
painokkaasti, että viime kuukausina on yhtäältä saavutettu merkittävää sotilaallista
menestystä – esimerkiksi Almondon ja Kandaharin alueilla suoritetut operaatiot – ja
toisaalta tiukemmat toimet kapinallisia vastaan ovat myös keskeinen edellytys
taliban-joukkojen rauhoittamiseksi ja niiden saamiseksi neuvottelupöytään.

Voimme olla ylpeitä tästä sotilaallisesta toiminnasta, jossa tuhannet kansainvälisten
turvallisuusjoukkojen nuoret sotilaat ovat tehneet uhrauksia, heidän joukossaan monia
eurooppalaisia ja monia kotimaastani tulevia nuoria, sillä se ei ole vain sotilaallinen
sitoumus, vaan myös sitoutumista jälleenrakennukseen. Me viemme näille onnettomille
seuduille kouluja, siltoja ja vesi- ja maanrakennushankkeita, joilla autetaan näiden
tuhoutuneiden alueiden kehittämistä.

Saavutetuista kompromisseista huolimatta katson, että mietinnössä on edelleen eräitä
hankalia kysymyksiä, erityisesti jo mainittu kohta miehittämättömien tiedustelukoneiden
käytöstä. Mielestäni on vakava virhe luopua varauksettomasti mahdollisuudesta käyttää
tätä välinettä, joka on osoittautunut erittäin hyödylliseksi eräillä maan koillisilla alueilla,
joilla taliban-joukkojen kitkeminen ja voittaminen on vaikeampaa.

Toivon, että esittelijä suostuu harkitsemaan tätä kohtaa uudelleen, sillä muutoin minä ja
ryhmäni äänestämme mietintöä vastaan.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijä Arlacchia hänen
rohkeasta mietinnöstään.

Kun tänään muistelemme diplomaatti Richard Holbrookea ja hänen työtään rauhan hyväksi
erityisesti Balkanin alueella, haluan siteerata hänen lausuntoaan Afganistanin huumekaupan
vastaiseen taisteluun käytetyistä varoista (1,61 miljardia dollaria):

(EN) "Tuhlaavaisin ja tehottomin ohjelma, mitä koskaan olen nähnyt hallituksessa tai sen
ulkopuolella."

– (SL) Lainaus päättyy.

Sama pätee kaikkeen, mitä näinä kymmenenä onnettomana sotavuonna on Afganistanissa
tapahtunut. Minulla ei ole aikaa käsitellä sitä, miksi menimme Bushin hallinnon ansaan,
mutta tosiasia on, että kansalaisemme odottavat meidän vihdoin päättävän tämän
hulluuden, joka on maksanut meille yli 300 miljardia euroa ja lukemattomia ihmishenkiä.
Vaikka vuonna 2001 eräät olivat liiankin innokkaita lähtemään sotaan, nyt on aika ottaa
rauhan vaikea riski. Kansalaiset odottavat meidän tekevän sen. He odottavat myös poliittista
ratkaisua ja haluavat meidän luottavan vähemmän sotilaalliseen ratkaisuun.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että poliittiset
ryhmät pääsivät tästä mietinnöstä yksimielisyyteen ulkoasiainvaliokunnassa. Tulos on
paljon vakuuttavampi kuin alkuperäinen ehdotus.

Afganistanin tilanne edellyttää yhä huomattavia parannuksia yhdeksän vuotta kestäneen
kansainvälisen operaation jälkeen. Sosioekonomiset ja turvallisuutta koskevat indikaattorit
eivät ole havaittavasti parantuneet, ja päätöksiä on tehty usein ilman afganistanilaisten
riittävää osallistumista. Tästä syystä katson, että puutteita ei ole sen paremmin kehyksessä
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kuin välineissäkään. Itse asiassa tarvitsemme Afganistanille annettujen sitoumusten
mukaisen strategisen suunnitelman. EU:n on hoidettava Naton rinnalla tehtävänsä ja
johdettava kansainvälisiä toimia, joiden tarkoituksena on kohdella Afganistania suvereenina
valtiona. Korostan, että ainoa mahdollinen poliittinen ja diplomaattinen ratkaisu on lisätä
Afganistanin hallituksen osallistumista. Tässä suhteessa yksi mielestäni tärkeimmistä
mietinnön sisältämistä seikoista on siinä ilmaistu tuki uudelle kapinallisten vastaiselle
strategialle.

Lissabonin huippukokouksessa hahmoteltiin etenemistä siirtymävaiheeseen, jossa vastuu
turvallisuudesta siirretään asteittain afganistanilaisille joukoille vuoteen 2014 mennessä.
Aivan operaation alussa antamansa sitoumuksen mukaisesti kotivaltioni ei vedä joukkojansa
pois, ennen kuin Afganistanin alue on täysin turvallinen. Haluan tässä yhteydessä mainita
myös Venäjän merkittävän panoksen, kun se salli joukkojemme ja kaluston kuljettamisen
alueensa poikki.

Puheenvuoroni lopuksi korostan, että kun siirtymä on saatu käyntiin, ISAFin joukot, jotka
saattavat operaation päätökseen, olisi siirrettävä alueille, joilla turvallisuustilanne on
edelleen epävarma. Tämä toimenpide on erittäin tärkeä eteläiseen Afganistaniin sijoitettujen
romanialaisjoukkojen kannalta. Alue säilyy epävakaana huolimatta ISAFin operaatioiden
saavuttamasta menestyksestä.

Puhetta johti
varapuhemies  Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, totean aluksi, että yhdyn jäsen
Juvinin aiemmin esittämään näkemykseen ja että olen pahoillani siitä, että mietinnön
otsikossa ei ole sanoja "Euroopan unioni". Meidän ei mielestäni tarvitse puhua koko
maailmanlaajuisen yhteisön vaan vain Euroopan unionin puolesta. Sen vuoksi olen yrittänyt
korostaa myös tätä ehdottamissani tarkistuksissa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että
meidän on unohdettava yhteistyö liittolaistemme ja, kuten kollega Juvin mainitsi, etenkin
Yhdysvaltojen kanssa.

Minusta meillä ei ole tällä hetkellä mitään suurta tarvetta keskittyä täysin uuteen strategiaan.
Katson, että on parempi panna täytäntöön kaksi vuotta sitten Naton huippukokouksessa
Bukarestissa hahmoteltu strateginen visio. Tässä mielessä katson, että kyse ei ole uuden
strategian laatimisesta, vaan johdonmukaisesta suhtautumisesta tähän strategiseen visioon.

Toisaalta meidän on ehdottomasti tunnustettava sotilasliittouman Afganistanissa tekemät
virheet ja otettava niistä opiksi. Meidän on kuitenkin vältettävä se ansa, että tarkastelemme
operaatiota edeltänyttä tilannetta ruusunpunaisten silmälasien läpi. Kuten jo korostettiin,
meidän on tärkeä painottaa, että yksi strategiamme päätavoitteista Afganistanissa on päästä
eroon maassa olevista taliban-ryhmistä.

Meidän on kuitenkin korostettava myös operaation myönteisiä seikkoja, etenkin kenraali
Petraeusin suunnitelmaa. Nykyisin Afganistanissa naisilla on enemmän oikeuksia, entistä
useammat lapset käyvät koulua, useammat tehtaat ovat toiminnassa ja teitä rakennetaan
aiempaa enemmän. Tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, miten olemme maassa toimineet.
Siviilipuolen toimien, kuten koulutusohjelmien ja köyhyyden poistamiseen sekä
jälleenrakennukseen ja kehitykseen tähtäävien ohjelmien, yhdentäminen on ratkaiseva
toimenpide rauhan takaamiseksi Afganistanissa.
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Lopuksi korostan poliittisen ryhmäni ehdottaman pragmaattisen näkemyksen tarvetta.
Meidän on muistettava, että Arlacchin mietintöön tehtiin yli 400 tarkistusta.

Marielle De Sarnez (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa lyhyesti kolme
asiaa.

Ensinnäkin katson, että toisin kuin on väitetty, Euroopan unionilla pitäisi olla oma
strategiansa. Meillä on Afganistanissa omia sotilaitamme, sitoutuneita joukkoja, sekä
huomattavia toimittamiamme resursseja, ja meillä on oltava asioista oma näkemyksemme.

Toiseksi on mielestäni täysin välttämätöntä, että kansainvälisen yhteisön myöntämät varat
hyödyttävät afganistanilaisia. Näin ei valitettavasti ole kymmeneen vuoteen tapahtunut,
ja me voimme nähdä tämän päivittäin kentällä. Tämä on luultavasti osittain
kansalaisjärjestöjen ja humanitaaristen avustusjärjestöjen syytä. Se johtuu kuitenkin myös
paljolti – ja tätä mietinnössä ei riittävästi todeta – hallituksen korruptoituneisuudesta ja
siitä, ettei se ole kovin oikeudenmukainen eikä kovin tehokas.

Kolmantena on kysymys poliittisesta vuoropuhelusta. Sitä on yritetty käynnistää talibanien
kanssa useiden vuosien ajan. Se ei ole uusi asia. Henkilökohtaisesti katson, että vuoropuhelu
on välttämätöntä. Uskon kuitenkin, että se on hyvin vaikeaa, sillä vuoropuhelun käyminen
silloin, kun asemamme kentällä on heikko ja joukkojen pois vetäminen on edistynyt
pitkälle, on luonnollisesti hyvin hankalaa.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, nyt, kun
useita tarkistuksia on hyväksytty, kannatamme Pino Arlacchin mietintöä ja siinä korostettuja
Afganistanin tulevan kehityksen ensisijaisia tavoitteita. Etenkin avoin taloudellisen avun
järjestelmä, Afganistanin poliisivoimien kouluttaminen, huumekaupan torjunta ja
kansainvälisen avun koordinointi ovat tärkeimpiä poliittiseen ja sotilaalliseen strategiaan
liittyviä seikkoja, joita on entisestään vahvistettu.

On tärkeää korostaa uudelleen tarvetta varmistaa alueen valvonta ja vakauttaminen
taliban-joukkojen toiminnan heikentämiseksi ja rauhanprosessin elvyttämiseksi. Painotan
lopuksi Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) panosta yhteisen tekstin
aikaansaamiseksi, ja annan myös tunnustusta kansainvälisten turvallisuusjoukkojen sotilaille
heidän kentällä tekemästään työstä vapauden ja paikallisen väestön puolustamiseksi.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, minun mielestäni armeijat eivät
voi saada aikaan rauhaa ja vaurautta, ja tämä koskee myös Afganistania.

Meidän olisi pohdittava hieman sitä, että samalla kun eräät, lähinnä PPE-ryhmää edustavat
jäsenet huolehtivat siitä, tuemmeko me tietyntyyppisiä lentokoneita – en ole sotilasasioiden
asiantuntija, eikä minulla ole aavistustakaan siitä, mistä tässä keskustelussa on kyse –
meidän olisi mielestäni kiinnitettävä paljon enemmän huomiota siihen, mistä esittelijä
Arlacchi mietinnössä puhuu, sillä se on hyvin tärkeää. Hän puhuu naisten ja lasten tilanteesta
Afganistanissa. Meidän olisi ehdottomasti keskityttävä enemmän tukemaan naisten
syrjimättömyyttä ja syrjinnän torjuntaa. Meidän olisi myös keskityttävä esimerkiksi siihen,
että monilla afganistanilaisilla lapsilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua ja että monet
heistä elävät köyhyysrajan alapuolella.

Katson, että jos emme tue koulutus- ja terveyshankkeita ja jatkamme panostamista tämän
konfliktin sotilaalliseen ratkaisuun, emme pääse eteenpäin.
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Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, Pino Arlacchin mietintö
on perusteelliseen pohjatyöhön perustuva ja tarpeellinen. Ainoa lievä kritiikkini kohdistuu
siihen, että hän näyttää pahoittelevan, ettei Afganistan ole vihreiden ja
liberaalidemokraattien liittouman Brightonista johtama liberaali demokratia.

Afganistanin kauhukertomuksessa on kuollut 346 brittiläistä sotilasta, vielä suurempi
määrä liittouman sotilaita ja tuhansia viattomia afganistanilaisia. Sen aikana lapsi- ja
äitiyskuolleisuus ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti ja elinajanodote on pienentynyt.
Esittelijän mukaan Afganistanissa ei vuonna 2001 viljelty lainkaan unikkoa, mutta nyt,
yhdeksän vuotta kestäneiden taistelujen ja liittouman vaikutuksen jälkeen, Afganistan
tuottaa yli 90 prosenttia Eurooppaan tulevasta heroiinista.

Huomautus siitä, että naisia syrjitään, on asian asettamista hieman vääriin mittasuhteisiin.
Oikea vastaus on joukkojemme tukeminen lopettamalla sota ja tuomalla ne kotiin
vartioimaan kotejamme kotitekoisia mutta muualta tuotuja terroristeja vastaan.

Norica Nicolai (ALDE).   – (RO) Arvoisa puhemies, vaikka naiset ja lapset ovat epäilemättä
tärkeä aihe, tärkeää Pino Arlacchin mietinnössä on kuitenkin sen selkeys. Tarkoitan tällä
sitä, että siinä esitellään Afganistanissa toteutetun kansainvälisen operaation legitiimiys
kyseenalaistamatta sitä. On kuitenkin luonnollista ja poliittisesti vastuuntuntoista keskustella
operaation tehokkuudesta. Syy siihen on se, että tunneseikkojen lisäksi kymmenen vuotta
kestävä operaatio voi heittää varjon asiasta tehdyn poliittisen päätöksen tehokkuuden ylle.
Katson, että meistä jokaisella on velvollisuus esittää valitsijoillemme vastaus tähän
kysymykseen.

Olen tyytyväinen mietinnön selkeyteen myös siksi, että siinä mainitaan asioita, joista
keskustelemista me yleensä välttelemme useista syistä. Mielestäni mietintö tarjoaa vain
lähtökohdan. Meillä on oltava rohkeutta analysoida ja arvioida toimiamme säännöllisesti,
myöntää tekemämme virheet ja niitä tehtyämme löytää muita ratkaisuja. Juuri sitä on
vastuullinen ja demokraattinen toiminta.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Arvoisa puhemies, tiedämme kokemuksesta, että ulkoisella
väliintulolla annettava apu toimii, jos sillä on väestön enemmistön tuki. Vuosia kestäneen
Afganistanissa toteutetun operaation jälkeen näemme, että afganistanilaiset eivät ymmärrä
meitä, eivät halua apuamme eivätkä ymmärrä sivilisaatiotamme eivätkä kulttuurisia
arvojamme.

Slovakiassa on sanonta, jonka mukaan "sitä, joka ei ota vastaan neuvoja, ei voi auttaa". En
halua väittää, että afganistanilaisia ei voida auttaa, mutta en voi äänestää selvästi
väkivaltaisten pakkokeinojen puolesta. Meidän olisi ennen kaikkea keskityttävä siihen,
miten voimme muuttaa tukeamme ja järjestää sen rakenteen niin, että se täyttää Afganistanin
kansalaisten tarpeet.

Katson, että meidän on todella välttämättä vedettävä aseistetut joukkomme pois maasta
ja luovutettava valta paikalliselle hallinnolle ja paikallisille poliitikoille ja sitten autettava
Afganistanin kansalaisia näiden avulla siten, että he voivat samastua sivilisaatiomme
arvoihin ja ymmärtää meitä. Sitten he ehkä haluavat ja pystyvät hyväksymään apumme.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Arvoisa puhemies, sitoutumisemme vakaaseen
Afganistaniin, jossa on itsehallinto ja joka pystyy estämään terroristien turvasataman
syntymisen uudelleen maahan, on vahva ja pitkäaikainen, ja sekä EU että Nato ovat
vahvistaneet sen. Juuri siksi, että sitoutumisemme on pitkäaikaista, haluaisin kuitenkin
ennakoida ainakin kolmea suurta haastetta.

221Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



Ensimmäinen niistä on se, että Afganistanille tarjoamamme valtiomalli ei sovi Afganistanin
perinteisiin. Kuten afganistanilaisten myös meidän on mukauduttava ja autettava heitä
luomaan toteuttamiskelpoinen valtiomalli, jossa uudenaikaisuus yhdistyy Afganistanin
perinteisiin.

Toinen haaste on se, että turvallisuustilanne saattaa hyvinkin edellyttää kansainvälistä
sotilaallista läsnäoloa vielä vuoden 2014 jälkeen, jolloin vastuu siirtyy afganistanilaisille.
Meidän olisi oltava valmiita harkitsemaan vakavasti määräajan siirtämistä myöhemmäksi
tai vastuun kantamista seurauksista.

Kolmannen haasteen muodostaa kansalaisten kärsivällisyyden loppuminen, joka saattaa
pakottaa meidät kiirehtimään nykyistä aikatauluamme, jotta vältetään se vaihtoehto, että
julistamme vain voittaneemme ja palaamme kotiin. Se tuhoaisi uskottavuutemme.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, esitän vain muutamia loppuhuomautuksia.

Ensinnäkin kiitän Euroopan parlamenttia. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja monipuolinen
keskustelu, ja kiitän teitä jatkuvasta mielenkiinnostanne ja tarmostanne, jolla suhtaudutte
toimintaamme Afganistanissa. Tämänpäiväinen keskustelu on osoittanut sen hyvin selkeästi.

Kuten alussa sanoin, Afganistan on mielestäni tärkeä meille kaikille ja kansalaisille ja
Euroopan unionin on perustellusti pysyttävä keskeisenä toimijana. Toivon, että esitin
alussa selkeästi tulevat prioriteetit ja suunnitelmat sekä sen, että resurssiemme turvaamiseksi
on löydettävä tasapaino yhtäältä Afganistanin hallituksen kautta tapahtuvan varojen
kanavoimisen ja toisaalta korruption asianmukaisen torjunnan välille.

Jatkamme toimintaa keskeisillä aloilla: terveydenhuollossa (kuten kuvailin), poliisitoimessa,
oikeusjärjestelmässä, maaseudun kehittämisessä ja valtiota alemmilla hallintotasoilla – ja
oikeusvaltioperiaate on luonnollisesti tärkeä. Kuten olen kertonut, painopistealana näissä
kaikissa ohjelmissa on lisäksi varmistaa se, että parannamme paikallisten afganistanilaisten
rakenteiden valmiuksia ja että hallituksen ensisijaiset tavoitteet, huumeteollisuuden
vastainen taistelu ja korruption vähentäminen, otetaan täysimittaisesti huomioon.

Painotin puheenvuorossani myös sitä, kuinka tärkeää on saada naiset osallistumaan kaikkiin
Afganistanin yhteiskunnan tasoihin ja varsinkin poliittisiin rakenteisiin. Panin merkille
jäsen Stevensonin raportin ja olen samaa mieltä, että vesi ja kastelujärjestelmät ovat tällä
alueella, kuten monin paikoin muuallakin maailmassa, yhä tärkeämpi kysymys.

Jäsen Belder, lupaan, että vastaan teille kirjallisesti, kuten nimenomaisesti pyysitte.

Lopuksi kiitän uudelleen jäsen Arlacchia tästä mietinnöstä. Odotan hyvin kiinnostuneena
keskustelun jatkamista mietinnön tärkeimmistä kysymyksistä sekä myös muista asioista.
Lopuksi yhdyn kaikkeen, mitä suurlähettiläs Richard Holbrookesta on sanottu, ja kerron,
että hänen viimeiset sanansa ennen viimeistä hänelle tehtyä leikkausta koskivat Afganistania.
Tämä oli hänelle hyvin tyypillistä. Kaipaan häntä suuresti.

Pino Arlacchi,    esittelijä. – (EN) Arvoisa puhemies, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen
ja vilkas keskustelu. Haluan esittää vain pari huomiota.

Ensimmäinen niistä on se, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että kukaan ei ole arvostellut
mietinnön neljää pääkohtaa. Mietinnössä kehotetaan uudistamaan kansainvälistä apua,
lopettamaan oopiumiunikon viljely, parantamaan poliisikoulutuksen koordinointia ja
tukemaan rauhanprosessia. Kaikki esitetyt huomautukset ovat koskeneet muita seikkoja,
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ja olen tyytyväinen, että vuoden kestäneen käsittelyn jälkeen ulkoasiainvaliokunnassa
jäsenet ovat vahvistaneet tukensa mietinnön – joka ei ole "Arlacchin mietintö – rakenteelle.
Sen tultua hyväksytyksi ulkoasiainvaliokunnassa se on valiokunnan mietintö, joka
hyväksyttiin lähes yksimielisesti – 60 ääntä puolesta ja yksi vastaan. Se sisältää myös useita
kaikkien poliittisten ryhmien hyväksymiä kompromisseja, joten on myös hyvin tärkeää
viitata mietinnön todelliseen eli lopulliseen tekstiin.

Jäsen Juvinille sanoisin, että mietinnössä ei sanota Afganistanissa olevan miehitysjoukkoja.
Niin sanottiin alkuperäisessä tekstissä. Lopullisessa tekstissä puhutaan Afganistanissa
"paikalla olevista kansainvälisen liittouman joukoista". Tätä mietinnön osaa on muutettu
tarkistuksilla.

Tärkein kysymys koskee miehittämättömiä tiedustelukoneita. Tämä ei ole miehittämättömiä
tiedustelukoneita koskeva mietintö. Siinä on vain kaksi riviä, jotka perustuvat poliittisten
ryhmien kompromissiin miehittämättömien tiedustelukoneiden käyttöä koskevasta
kysymyksestä. Uskon, että tästä olisi voitu päästä sopimukseen nopeammin, mutta luotan
keskustelukumppaneihini ja kaikkiin erilaisiin kantoihin ja luotan saavuttamaamme
kompromissiin. Mietinnössä ei kehoteta kieltämään miehittämättömien tiedustelukoneiden
käyttöä. Sitä arvostellaan maltillisesti, mutta uskon, että ryhmät voivat päästä asiasta
sopimukseen.

Kiitän teitä, ja kiitän myös korkeaa edustajaa Ashtonia. Toivon, että hän ottaa mietinnön
sisällön huomioon kaikilta osin, sillä mietintö on hyvin konkreettinen ja siinä kehotetaan
laatimaan irtautumisstrategia Afganistanista.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Arvoisa puhemies, pyydän anteeksi, että puhun nyt, enkä
esitä kysymystä jäsen Arlacchille, mutta haluaisin kunnioittavasti esittää pienen
muistutuksen tai kysymyksen arvoisalle puheenmiehelle. Olen riippumaton jäsen, ja meillä
on hyvin vähän tilaisuuksia käyttää puheenvuoroja. Tänään en saanut edes mahdollisuutta
puhua. Tulin paikalle tunnin etuajassa tätä keskustelua varten, menin kohteliaasti alakertaan
ja ilmoitin siellä olleille työntekijöille, että haluaisin käyttää puheenvuoron. Hyväksyn
tämän, on ymmärrettävää, että siihen ei tänään tässä keskustelussa ollut aikaa, ja toimitan
luonnollisesti tämän päivän istunnon puheenvuoroni kirjallisesti. Toivoisin ja pyydän
arvoisalta puhemieheltä, että riippumattomiin jäseniin kiinnitettäisiin enemmän huomiota
ja että heihin suhtauduttaisiin myönteisemmin, sillä valitettavasti heillä on vain vähän
tilaisuuksia käyttää puheenvuoroja. Kiitos paljon, ja toivotan teille hedelmällistä
työskentelyä.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, haluan oikaista aiemmin sanottua,
sillä esittelijä Arlacchi on aivan oikeassa. Meille esitellyssä lopullisessa tekstissä ei
johdanto-osan B kappaleessa enää ole ilmausta "miehitysjoukot". Käännökset, ja varsinkin
ranskankielinen käännös, eivät yksinkertaisesti viimeisimmässä versiossa olleet oikein, ja
ranskankielinen käännös sisälsi tähän aamuun asti ilmauksen "miehitysjoukot", ja tästä
syystä kollegani Juvin puhui niin kuin puhui.

Puhemies.   – (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Corina Creţu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Lissabonissa esitelty ja hyväksytty strategia
sisältää alueen valvonnan siirtämisen asteittain, alue alueelta, ISAFin vastuulta Afganistanin
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asevoimille. Sen onnistuminen riippuu siitä, mihin toimiin Pakistan ryhtyy, sillä se on osa
ongelmaa ja väistämättä myös osa ratkaisua. Lisäksi emme mielestäni voi jättää huomiotta
Iranin yhä ilmeisemmäksi käyvää toimintaa Afganistanissa. Tähän toimintaan liittyvät
viimeaikaiset tapahtumat antavat aihetta huoleen.

Uskon, että tähän strategiaan on liitettävä laajempia ja näkyvämpiä siviilihankkeita, jotta
tuetaan kehitystä näillä läpeensä köyhillä alueilla, joilla ISAFin ja Yhdysvaltojen joukkojen
läsnäolo ei ole saanut aikaan mitään perustavanlaatuisia muutoksia. Emme voi
vetäytymisemme jälkeen jättää jälkeemme samoja ongelmia, jotka talibanien nousu valtaan
viime vuosikymmenellä synnytti. Toivon, että tämä uusi strategia onnistuu ja antaa
Afganistanille mahdollisuuden palauttaa rauha ja vakaus.

Krzysztof Lisek (PPE),    kirjallinen. – (PL) Tähän asti Afganistanissa noudatettu strategia
ei ole tuottanut odotettuja tuloksia. Olin tyytyväinen saadessani tietää Naton toiminnalle
Afganistanissa asetetusta aikataulusta ja pitkän aikavälin kumppanuutta maan kanssa
koskevan julistuksen allekirjoittamisesta Naton huippukokouksessa Lontoossa. Myös EU
on omaksunut tähän alueeseen johdonmukaisemman ja paremmin koordinoidun
lähestymistavan, jossa otetaan huomioon siviilipuolen näkökohdat ja alueellisen yhteistyön
merkitys.

Meidän olisi tuettava edelleen uudistuksia, joilla on tarkoitus taistella köyhyyttä, naisten
syrjintää ja oopiumintuotantoa vastaan. Toimissamme on keskityttävä lisäämään
ihmisoikeuksien ja yleisen järjestyksen kunnioittamista, rakentamaan oikeusvaltiota ja
integroimaan Afganistan täysin kansainväliseen yhteisöön. Niihin olisi sisällyttävä myös
hallinnon ja julkisten palvelujen rakentaminen ja uudistaminen koulutusohjelmien avulla,
apua rakentamisessa ja olemassa olevan infrastruktuurin käytössä sekä EU:n antamaa
neuvontaa.

Afganistanin olisi oltava mukana asetettaessa ja toteutettaessa ensisijaisia tavoitteita, joilla
autetaan kansalaisyhteiskunnan luomista ja varmistetaan, että afganistanilaiset ottavat
vastuun omasta maastaan. Samalla meidän on muistettava varmistaa Afganistaniin
lähettämiemme henkilöiden turvallisuus – asevoimien kouluttajien ja jäsenten, joiden
työnä on huolehtia siitä, että nämä suunnitelmat toteutetaan. Emme voi suostua
kauko-ohjattavien lentokoneiden käytön lopettamiseen, sillä se heikentäisi merkittävästi
näiden henkilöiden turvallisuutta. Strategiassamme olisi otettava huomioon sekä
Afganistanin kansalaisten että maan kehittämiseksi työskentelevien edustajiemme
turvallisuus.

Helmut Scholz (GUE/NGL),    kirjallinen. – (DE) Mietinnössä Afganistania koskevasta
uudesta strategiasta esitetään ehdottoman tarpeellinen kriittinen kuva maan tilanteesta.
Mietinnössä todetaan selvästi, että Naton strategia, jossa monitahoisia poliittisia ja
sotilaallisia ongelmia ratkaistaan sotilaallisin keinoin, on epäonnistunut. Tästä syystä siinä
vaaditaan nimenomaisesti kansainväliseltä yhteisöltä uutta strategiaa, jossa keskitytään
siviilipuolen jälleenrakennukseen. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti,
toisin kuin monien jäsenvaltioiden kansalliset parlamentit, lähettää tällä mietinnöllä selkeän
viestin siitä, että konflikti on saatava loppumaan ja että politiikkaa on muutettava, jotta
Afganistanissa saadaan aikaan kestävää poliittista, taloudellista ja demokraattista kehitystä.
Meidän on tuettava mietinnön keskeistä viestiä. Olen kuitenkin eri mieltä arviosta, jonka
mukaan Naton viime huippukokouksessa laadittu Afganistanin-strategia voi tuottaa
onnistuneita tuloksia. Kehotan vetämään ulkomaiset joukot pois Afganistanista. Euroopan
unioni poliisioperaatio (EUPOL) on epäonnistunut, eikä sitä pidä jatkaa eikä kehittää.
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Nimenhuutoäänestykset eräistä näitä kysymyksiä käsittelevistä kohdista ovat antaneet
minulle mahdollisuuden ilmaista olevani eri mieltä mietinnön kanssa. Pahoittelen myös
sitä, että mietinnössä ei suhtauduta kriittisemmin taipumukseen asettaa sotilaalliset strategiat
etusijalle siviilipuolen jälleenrakennukseen nähden ja että siinä ei kiinnitetä riittävästi
huomiota erityisesti naisten ihmisoikeustilanteeseen.

17. Lissabonin Nato-huippukokouksen tulokset (keskustelu)

Puhemies.   – (EL) Esityslistalla on seuraavana Euroopan unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan julkilausuma
Lissabonin Nato-huippukokouksen tuloksista.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, Lissabonin Nato-huippukokous oli menestys
Natolle ja sen pääsihteerille. Sain ilokseni osallistua joihinkin kokouksessa käytyihin
keskusteluihin.

Aion kertoa parlamentin jäsenille, mitkä ovat mielestäni kokouksen tärkeimmät tulokset.
Keskityn erityisesti EU:n ja Naton suhteisiin, en käsittele Naton sisäisiä kysymyksiä.

Valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat Lissabonissa uudesta strategisesta konseptista,
visiosta, jota liittokunta noudattaa seuraavat kymmenen vuotta. Nato piti ennallaan
yhteiseen puolustukseen ja sotilaallisiin pelotteisiin liittyvät ydintehtävänsä sekä tunnusti
kriisinhallinnan ja yhteistyövaraisen turvallisuuden tärkeyden. Lissabon tasoitti myös tietä
Naton kannalta tärkeille päätöksille useilla keskeisillä aloilla, joita ovat esimerkiksi
ohjuspuolustus, tietoverkkoturvallisuus, Naton uudistaminen ja Naton osallistuminen
vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen.

Afganistanista, josta juuri keskustelimme ja joka on myös EU:n ja Naton tärkeä
yhteistyöalue, tehtiin päätöksiä sekä siirtymäajan osalta että pitkän ajan kumppanuuden
osalta. Aion keskittyä siihen, miten Lissabonin kokous omasta mielestäni parantaa EU:n
ja Naton suhteita. Tämä oli asialistalla myös viime viikolla johtamassani
puolustusministerikokouksessa, johon osallistui myös Naton pääsihteeri Anders Rasmussen.

Nato on Euroopan unionin tärkeä strateginen kumppani. Olen iloinen, että Nato-maiden
valtion- ja hallitusten päämiehet antavat tunnustusta sille tärkeälle panokselle, jonka
Euroopan unioni antaa turvallisuuteen ja vakauteen. Haluan korostaa kaikkien, erityisesti
presidentti Obaman, esiin tuomaa vahvaa poliittista sitoumusta lujittaa EU:n ja Naton
strategista kumppanuutta.

Olen ollut hyvin tiiviissä yhteydessä jäsenvaltioihin ja Nato-maihin sekä Naton pääsihteeriin
EU:n ja Naton suhteiden vahvistamiseksi. Osallistumiseni useisiin Naton korkean tason
kokouksiin, muun muassa Lissabonin Nato-huippukokouksen ulkoministeripäivällisiin,
jossa myös kiinnitettiin huomiota EU:n ja Naton suhteisiin, on ollut tässä suhteessa hyvin
merkittävää.

Aiemmin tänä vuonna tein aloitteen ja lähetin Natolle luettelon konkreettisista toimista,
joilla EU:n ja Naton yhteistyötä voidaan vahvistaa. Monet näistä toimista on jo pantu
täytäntöön Euroopan unionissa Naton pääsihteerin tuella. Näin saatiin mahdollisuudet
epävirallisille keskusteluille yhteisesti kiinnostavista asioista ja lisää EU:n tason poliittista
vuoropuhelua Nato-liittolaisten kanssa.
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Minun päämääräni on tasoittaa tietä vieläkin suuremmille edistysaskelille. Sain siihen
valtuutuksen 16. syyskuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Pääsihteeri
Rasmussen sai Lissabonissa samanlaiset valtuudet työskennellä kanssani EU:n ja Naton
suhteiden vahvistamiseksi.

Yksi alueista, joilla on päästy eteenpäin, on EU:n ja Naton valmiuksien kehittämistä koskeva
yhteistyö, jossa tulokset näyttävät lupaavilta erityisesti, kun on kyse sotilaallisten
valmiuksien kehittämisestä, joka on välttämätöntä sekä sotilaallisten valmiuksien lisäämisen
että kustannustehokkuuden maksimoinnin kannalta. Meidän on enemmän kuin koskaan
ennen kiinnitettävä huomiota täydentävyyteen ja toiminnan päällekkäisyyden välttämiseen.

EU:n puolustusministerit pitivät 9. joulukuuta pidetyssä kokouksessa erittäin tervetulleena
edistystä, jota Naton kanssa tehtävän yhteistyön lujittamisessa on saavutettu. Olemme jo
aiemmin tehneet esimerkiksi helikopterien saatavuutta koskevaa yhteistyötä ja nyt olemme
määritelleet perusteet omatekoisten räjähteiden torjunnalle ja lääkintätuelle. Molemmat
ovat elintärkeitä yhteistyöalueita, joilla on todellista vaikutusta joukkojemme toimintaan
kentällä.

Tässä pari konkreettista esimerkkiä. Helikopterien saatavuutta koskevaa yhteistyötä on jo
kokeiltu kaksi kertaa, Ranskassa ja Espanjassa. Samanlaisia harjoituksia on suunnitteilla
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Tässä yhteydessä koulutimme 114 miehistöä eli yli
1300 henkilöä 58 helikopteriin. Välittömästi tämän jälkeen 63 koulutettua miehistöä
sijoitettiin Afganistaniin. Toinen esimerkki, tällä kertaa tienvarsipommien torjunnan alalta,
koskee omatekoisten räjähteiden torjuntaa: Euroopan puolustusvirasto on juuri
hankkimassa rikosteknistä laboratoriota, joka voidaan sijoittaa Afganistaniin ensi vuonna.

Olemme myös edelleen parantaneet yhteistyötä, joka perustuu Euroopan puolustusviraston
ja Naton strategisen tason transformaatioesikunnan väliseen tuloksekkaaseen
vuorovaikutukseen.

Tavoitteenani on kaiken kaikkiaan yhä edelleen Euroopan unionin ja Naton organisaatioiden
välisten suhteiden tosiasiallinen kehittäminen. Viime viikon puolustusministerikokous
tasoitti tietä kohti tätä tavoitetta.

Laajempia ratkaisuja odoteltaessa on tärkeää, että toimiessamme yhdessä samalla
tapahtumapaikalla voimme luottaa välillämme tehtyihin järjestelyihin. Sen me olemme
velkaa henkilöstöllemme. Tärkeää on myös, että voimme jatkossakin tukea tehokkaasti ja
jo aiemmin aloittamamme menestyksekkään työn pohjalta EU:n jäsenvaltioita ja Nato-maita
niiden kehittäessä tärkeitä sotilaallisia valmiuksia. Väittäisin, että se on entistäkin tärkeämpää
nykyisessä talouskriisissä.

Meidän kaikkien on joustettava, jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin ja löytää ratkaisuja.
Jatkan konkreettista ja käytännönläheistä työskentelyä kaikkien 27 jäsenvaltion puolesta.

Elmar Brok,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
Nato-huippukokous osoitti, että Naton ja EU:n välinen yhteistyö, josta kokouksessa
keskusteltiin, on erittäin tärkeää. Nato on edelleen tärkeä Euroopan yhteisen turvallisuuden
kannalta ja tehokas väline, jonka avulla Amerikka saadaan kytkettyä mukaan.
Huippukokouksessa tuli selväksi, että ohjuspuolustusjärjestelmä, jolla nyt suojellaan koko
Eurooppaa osana yhteistä Nato-hanketta, on tärkeä askel kohti tiiviimpää yhteistyötä.
Myös se tuli selväksi – tästä on esimerkkinä Afganistania koskeva keskustelu – että on
olemassa paljon sellaista siviili- ja sotilasyhteistyötä, johon Euroopan unioni voi antaa
merkittävän panoksen. Mielestäni meidän on kehitettävä tätä aluetta. Meidän on kuitenkin
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ymmärrettävä, että eräällä ratkaisevan tärkeällä alueella ei ole saavutettu edistystä, koska
Naton kumppani Turkki on estänyt vetollaan tarvittavan yhteistyön, joka on järjestettävä
paljon tehokkaammin. Arvoisa korkea edustaja Ashton, mielestäni on äärimmäisen tärkeää,
että tätä kysymystä käsitellään Turkin kanssa käytävien liittymisneuvottelujen yhteydessä.
Emme saisi tehdä Natosta ja Naton ja Euroopan unionin välisestä yhteistyöstä välikappaletta,
jota käytetään kiistassa sellaisen Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa, joka ei ole Naton
jäsen. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että se, ettei Turkki ole vielä ottanut tarpeellisia
edistysaskeleita, vaikuttaa ratkaisevasti valmiuteemme toimia. Olen tietenkin tyytyväinen,
että asevarusteluyhteistyötä koskeva kysymys osoittaa, että yhteistyö Euroopan
puolustusviraston kanssa on mahdollista, koska varsinkin tietoverkkoturvallisuutta koskeva
ongelma on virastolle erityisen tärkeä.

Adrian Severin,    S&D-ryhmän puolesta . –  (EN) Arvoisa puhemies, Lissabonin
Nato-huippukokouksessa tunnustettiin kylmän sodan jälkeisen maailman uusien
realiteettien, haasteiden ja uudentyyppisten uhkakuvien olemassaolo. Tältä pohjalta yritettiin
luoda uusi tasapaino liittokunnan alueellisen ja maailmanlaajuisen toiminnan välille.
Globaali Nato eli Nato, jolla on maailmanlaajuinen rooli, on välttämättömyys. Tämä
edellyttää tiettyjä seikkoja.

Ensinnäkin Euroopan unionin on valmistauduttava ottamaan enemmän vastuuta Euroopan
turvallisuudesta ja puolustuksesta. Tämä ei tarkoita vain sitä, että Euroopan turvallisuus-
ja puolustuskonseptia on kehitettävä ja ajanmukaistettava, vaan myös sitä, että meidän on
kehitettävä sotilaallisia valmiuksiamme. Toiseksi Euroopan unionin on valmistauduttava
kohtaamaan maailmanlaajuisia haasteita ja käyttäydyttävä kuin todellinen globaali toimija.
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on määriteltävä uudelleen globaalit etumme ja
tavoitteemme ja lisättävä sotilaallisia voimavarojamme niin, että voimme kunnolla jakaa
globaaliin puolustukseen liittyvän taakan amerikkalaisten liittolaistemme kanssa.
Kolmanneksi meidän on sisällytettävä strategioihimme, jotka koskevat suhteita muihin
globaaleihin toimijoihin, ajatuksia siitä, miten voitaisiin kehittää puolustusta koskeva
kumppanuusjärjestelmä ja mahdollisuus yhdistyä globaalin puolustussopimuksen
merkeissä.

Huolehtimalla kaikista näistä velvoitteista Euroopan unioni säilyttäisi strategisen yhteytensä
Natoon ja pystyisi antamaan älyllisen ja poliittisen panoksensa sen hyväksi, että Nato
säilyttää pelotekykynsä ja kykynsä puolustaa jäsenvaltioita kaikkia hyökkäyksiä vastaan
nyt, kun ympäristö on erilainen kuin liittokunnan syntyessä.

Norica Nicolai,    ALDE-ryhmän puolesta . – (RO) Arvoisa puhemies, Lissabonin
huippukokous on käsittääkseni vuoden 1999 jälkeen ensimmäinen huippukokous, jossa
liittokunnan strateginen visio on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Mielestäni vielä
tärkeämpi näkökohta tällä vuosisadalla on se, että nykyisten uhkien ja turvallisuusetujen
lisäksi myös erityisesti puolustusmäärärahojen riittävyys tehokkaiden sotilaallisten
ratkaisujen tarjoamiseen saavat pohtimaan kaksinapaisen maailman ongelmaa.

Oli tullut aika analysoida laajasti liittokunnan suuntaa ja tietysti myös sitä, kuuluuko siihen
yhteensopivuus Venäjän kanssa. Minun on kuitenkin painotettava, että mielestäni
yhteensopivuus eurooppalaisen turvallisuushankkeen kanssa on myös elintärkeä Natolle.
Afganistanin kysymys näyttää antaneen liittokunnalle riittävää lisäpotkua, ja olen iloinen
voidessani todeta, että Venäjä on päättänyt olla osallisena Naton pyrkimyksissä
Afganistanissa. Toivon, ettei Afganistanin vaikeasta tilanteesta tule huolenaihetta, joka
vaikuttaisi liittokunnan tehokkuuteen tulevaisuudessa.

227Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



Olen iloinen myös siitä, että Euroopan unioni on nostanut keskustelunaiheeksi
ohjuskilpiteknologian. Mielestäni meidän on keskusteltava EU:n tasolla tämän ohjuskilven
tehokkuudesta.

Reinhard Bütikofer,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea
edustaja Ashton, Lissabonin Nato-huippukokous on hyvin tärkeä EU:lle ja parlamentille,
koska voimme tulevaisuudessa säilyttää Euroopan turvallisuuden vain, jos Nato, EU ja
muut organisaatiot, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj), antavat kukin
oman panoksensa ja tekevät tehokasta yhteistyötä. Lissabonin huippukokouksen tuloksia
on tähän mennessä kuitenkin kaunisteltu huomattavasti. Haluan todeta hieman ironisesti,
että vaikka Natolla on uusi strategia, se ei vieläkään tiedä, mihin suuntaan se haluaa mennä.
Liioitellut fantasiat Natosta maailman poliisina on hylätty, mikä kylläkin on tietynlaista
edistystä. Lähestymistapa on muuttunut hieman vaatimattomammaksi, mutta selkeydessä
on vieläkin toivomisen varaa.

Haluaisin esittää muutamia esimerkkejä, jotka osoittavat tämän todeksi.

1. Yhtenä esimerkkinä ovat asemenot. Euroopan unionin jäsenvaltiot haluavat vähentää
asemenojaan pysyvän, rakenteellisen yhteistyön avulla, mutta Nato kirjoittaa katteettomia
sekkejä ohjuspuolustuksesta. Pääsihteeri sanoo, että ohjuspuolustusjärjestelmä maksaa
200 miljoonaa euroa, mutta kaikki asiantuntijat ovat sitä mieltä, että sen hinta on
todennäköisemmin 40–70 miljardia euroa, eikä vielä edes tiedetä, miten sitä johdetaan.

2. Toinen esimerkki on ydinaseriisunta. Presidentti Obaman Prahassa esittämä Global Zero
-visio oli vaikuttava, ja suhtauduimme siihen myönteisesti. Eurooppa ei ollut enää
yksimielinen edes ydinsulkusopimuskonferenssissa, mutta Nato on päättänyt ripustautua
ydinpelotteeseensa kuin sokea lyhtypylvääseen. Varsinkin entiset maailman johtovaltiot
pitävät ilmeisesti ydinaseitaan paljon houkuttelevampana vaihtoehtona kuin Euroopan
kunnianhimoista ydinaseriisuntapolitiikkaa.

3. Kolmas esimerkki on rauhanrakentaminen ja konfliktien ratkaisu siviilikeinoin. Tällä
alalla Euroopan unioni on saavuttanut paljon. Sitten tulee Nato, joka haluaa myös osallistua
siihen. Seuraava asia, jota kohtaan Nato alkaa tuntea mielenkiintoa, on
kehitysyhteistyöpolitiikka.

Valitettavasti sillä on turvallisuuspolitiikan suhteen jakautunut persoonallisuus. Tästä on
tehtävä loppu. Meidän on varmistettava, että laadimme vuoden sisällä valkoisen kirjan,
jossa tehdään selväksi, millaista turvallisuuspolitiikkaa haluamme Euroopassa toteuttaa.

Charles Tannock,    ECR-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, Nato on edelleen
Euroopan yhteisen turvallisuuden perusta, samoin kuin sen rakentama silta Amerikkaan.
Nato määritteli Lissabonin huippukokouksessa uutta strategista konseptiaan varten
uudelleen paikkansa euroatlanttisen turvallisuusjärjestelmän ytimessä.

Toimiessani parlamentin valtuuskunnan varapuhemiehenä Naton parlamentaarisessa
yleiskokouksessa olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi siitä, miten arvokas Nato on ja
miten arvokasta on EU:n ja Naton yhteistyö. En voi kuin ihailla Naton ISAF-joukkojen
työtä Afganistanissa, mutta pidän valitettavana, että eräät liittolaisemme, joiden sotilaalliselle
osallistumiselle on asetettu rajoituksia, eivät osallistu tähän työhön tilanteessa, jossa Naton
tappiolla tai ennenaikaisella poistumisella voi olla arvaamattomat seuraukset länsimaiden
turvallisuudelle ja alueen pysyvälle rauhalle – erityisesti siksi, että Pakistanin vakaus
vaarantuu. Voiton Afganistanissa on oltava ensisijainen tavoite myös näinä niukkuuden
aikoina, jolloin monet jäsenvaltioista leikkaavat puolustusmäärärahojaan.
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Kävin äskettäin Kosovossa ja siellä näin omin silmin Naton KFOR-joukkojen suorittaman
arvokkaan työn. Naton Ocean Shield -operaatio toimii hyvin torjuttaessa merirosvousta
Somalian rannikkoalueilla, vaikka tässä yhteydessä onkin olemassa päällekkäisyyden vaara
EU:n yhteiseen turvallisuuteen ja puolustuspolitiikkaan liittyvän Atalanta-operaation
kanssa. Suhtaudun myönteisesti näiden kahden tehtävän koordinointiin.

Kannatan myös sitä, että Nato laajenee jonakin päivänä Georgiaan ja Ukrainaan. Kylmä
sota on nyt mennyttä aikaa, ja edessämme olevat uhkakuvat ovat yhä epäsymmetrisempiä
ja globaalimpia. Suhtaudun myönteisesti Naton uuteen lähestymistapaan eli siihen, että
asioita tarkastellaan laajasti, tietoverkkoturvallisuudesta ilmastonmuutokseen ja
elintarviketurvallisuuteen liittyviin uhkakuviin. Silti Naton perusteet ovat yhtä vahvat
tänään kuin silloin, kun organisaatio 61 vuotta sitten perustettiin.

Marisa Matias,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, Nato-huippukokous
pidettiin Lissabonissa, minkä vuoksi haluan sanoa muutaman sanan siitä, mitä kotimaassani
tapahtui kyseisen huippukokouksen yhteydessä.

Portugalin viranomaiset kielsivät joiltakin Euroopan kansalaisilta pääsyn maahan vain
siksi, että näillä henkilöillä oli hallussaan aineistoa, jossa kritisoitiin liittokuntaa. Vähintä
mitä näistä tapahtumista voi sanoa on, että se, mitä Portugalissa tapahtui, oli mielivaltaa,
todellista mielipidepoliisin toimintaa. Tämä oli jotain niin erikoista, että se sai Portugalin
hallituksen hankkimaan pikaisesti viiden miljoonan euron mellakkavarustuksen, joka ei
edes tullut perille ennen huippukokouksen alkua. Tällaiset ovat valtavan yhteiskunnallisen
kriisin keskellä olevan hallituksen painopisteet.

Euroopassa, josta me uneksimme, ilmaisunvapaus on perusarvo. Eurooppa, josta
uneksimme, ei kumartele sotilaallisille järjestöille, jotka kirjoittavat oman historiansa
verellä.

Nato-huippukokouksen tulos oli se, että Naton sotilaallinen väliintulo missä tahansa
planeetallamme laillistettiin. Tuloksena oli myös se, että Euroopan unioni tulee
riippuvaiseksi Pohjois-Amerikan sotilasstrategiasta ja intresseistä. Huippukokouksen
kolmantena tuloksena vahvistettiin energialähteiden saatavuuden militarisoituminen.
Lisäksi sotilaallinen puolustus on vakiinnuttanut kehitysmallin, joka aiheuttaa ympäristön
epätasapainoa ja pahentaa yhteiskunnallista kriisiä.

Arvoisa puhemies, tämän vuoksi haluan sanoa, että mielestäni tämän huippukokouksen
myötä hävisimme demokratian, hävisimme vapauden, ja me hävisimme, jotta eräät voisivat
voittaa sotimalla.

David Campbell Bannerman,    EFD-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, kiitos
kun käytitte koko nimeäni. Mielestäni voimme iloita siitä, että Lissabonin Nato-kokous
on lujittanut rauhan ja demokratian suojelua, toisin kuin Lissabonin sopimus, jonka vaikutus
on aivan päinvastainen. Natoa uhkaavat kuitenkin rajut leikkaukset, jotka kohdistuvat
Euroopan asevoimiin.

Ne ovat hyvin vaarallisia. On anteeksiantamatonta, että Yhdistyneen kuningaskunnan
hallitus leikkaa menoja alle kahden prosentin perustason, jota jokaisen Naton jäsenen on
tarkoitus noudattaa. Se on myös väärää säästämistä, koska rahan käyttö puolustukseen
tuo hyviä työpaikkoja. Brittien Harrier-suihkukone on nyt siirretty pois käytöstä. Tässä
kuussa menetimme ennenaikaisesti lentotukialus HMS Ark Royalin ja 6 000 erikoistunutta
henkilöstön jäsentä.
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Yhdysvaltojen ei voida odottaa kantavan tätä taakkaa, jos meidän panoksemme vähenee
koko ajan. Meidän ei pitäisi ylläpitää harhaluuloja, että amerikkalaiset voisivat vetäytyä
Natosta, kuten korkea-arvoinen brittiläinen kenraali Dannatt on varoittanut, ja jättää meidät
yhä rohkeammaksi käyvälle Venäjän karhulle, joka on yhä valmis tekemään
tietoverkkohyökkäyksiä Viroa vastaan ja tutkailemaan järjestelmällisesti brittiläisiä meri-
ja ilmavoimia saaden aikaan levottomuutta herättäviä kaikuja kylmästä sodasta.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, puheenvuoroissa on mainittu
Nato-huippukokouksessa saavutettu historiallinen läpimurto. Vaikka Saksan ja Ranskan
välinen kiista ydinaseriisunnasta on ratkaistu, tosiasia on, että tulevaisuudessa emme selviä
ilman ydinaseita. Ilman ydinaseita Nato-maat joutuisivat Iranin tai Pohjois-Korean
kiristyksen uhriksi. Maailma ilman ydinaseita tai edes ilman diktatuureja jää haaveeksi, ja
eräät valtiot otetaan vakavasti vain, kun ne liittyvät joko potentiaalisten tai todellisten
ydinasevaltojen joukkoon.

Huippukokouksessa onnistuttiin valitettavasti myös välttämään käsittelemästä sitä, mitä
Lähi-idässä tapahtuu sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen joukot ovat vetäytyneet Irakista, kuten
on suunniteltu. Tämä on Yhdysvalloille vastenmielinen aihe. Venäjän ulkopoliittinen
suunnanmuutos, josta on paljon puhuttu, on lähemmin tarkasteltuna osoittautunut vain
nokkelaksi taktiseksi liikkeeksi. Venäjä esitti terrorismiin ja verkkosotaan liittyviä
aiejulistuksia, ei todellisia suunnitelmia. Minun mielestäni Nato-huippukokous oli kaukana
läpimurrosta.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, Lissabonissa
syntynyt Pohjois-Atlantin puolustusliiton Naton uusi strateginen konsepti kehitettiin ensi
sijassa siksi, että pystyttäisiin vastaamaan ja mukautumaan uuteen tilanteeseen, toisin
sanoen saartojärjestelmän häviämiseen ja kylmän sodan päättymiseen. Toinen syy konseptin
kehittämiseen oli tarve sopeutua uhkia koskevaan uuteen tilanteeseen, erityisesti
globalisaatioon ja siihen, ettei armeijoillamme ole selviä vihollisia ja ettei vihollisillamme
ei armeijoita.

Tarkastellessani tätä uutta strategista konseptia ja Washingtonin sopimuksen keskinäistä
avunantoa koskevaa 5 artiklaa huomioni kiinnittyy kolmeen näkökohtaan.

Ensinnäkin minua kiinnostaa, miten tämä strateginen liittoutuminen Euroopan kanssa
muodostetaan. Arvoisa korkea edustaja Ashton, haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että
Turkin pitäisi osallistua mahdollisimman paljon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
toimiin ja kehittämiseen.

Toinen kysymys koskee Yhdysvaltain kongressin tekemää strategisten aseiden
vähentämissopimusta (START). Luuletteko, että uuteen strategiseen konseptiin vaikuttaa
haitallisesti, jos sopimusta ei ratifioida?

Viimeiseksi kysyn, mitä ajattelette ohjuskilvestä. Voiko tämä käsite mielestänne vaarantaa
jollakin tavoin ydinasearsenaalien supistamista koskevan päämäärän? Näyttää siltä, että
jäsenvaltioiden keskuudessa on tästä vastakkaisia mielipiteitä.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton,
hyvät kollegat, Naton kehittämä uusi strateginen konsepti sisältää tärkeitä, positiivisia
muutoksia, joiden avulla voimme kohdata 21. vuosisadan haasteet tavalla, joka vastaa
Atlantin sopimukseen sisältyviä arvoja.
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Erityisesti meitä ilahduttaa Venäjän kanssa solmitun strategisen kumppanuuden
elvyttäminen, ydinaseetonta maailmaa koskevan päämäärän selkeä muotoilu, Euroopan
vahvemman puolustuksen tärkeyden tunnustaminen, yhteisen puolustuksen periaatteen
vahvistaminen ja samalla lausunnot, joiden mukaan Nato ei koe mitään maata
vastustajakseen.

On kuitenkin vielä olemassa ongelmia ja ristiriitoja, joita tämä konsepti, joka on kaukana
uudesta, ei millään tavoin hälvennä. Ensinnäkin siitä puuttuu selvä ja yksiselitteinen
sitoumus eliminoida taktiset ydinaseet, joita yhä on Euroopassa, vaikka ne ovat strategisesti
vanhentuneita ja taloudellisesti yhä kestämättömämpiä. Toiseksi Euroopan unionin rooli
strategisessa konseptissa on yhä riittämätön, ja on olemassa vaara, että suunnitellut
siviilikriisinhallintavalmiudet ovat turhan päällekkäisiä Euroopan
siviilikriisinhallintavalmiuksien kanssa.

Olemme tietoisia poliittisista ongelmista, jotka ovat EU:n ja Naton tehokkaamman
yhteistyön esteenä, mutta ne eivät voi estää meitä kehittämästä operatiivista näkökulmaa,
täydentävyyttä ja synergioita, jotka ovat omien päämääriemme mukaisia. Helikopterien,
lääkintätuen ja räjähteiden osalta on saavutettu merkittävää edistystä, mutta se ei riitä:
tarvitsemme visiota ja aktiivista sitoutumista, ja pyydämme Teitä, arvoisa korkea edustaja
Ashton, tuomaan niitä esiin voimakkaasti ja selvästi.

Kristiina Ojuland (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, Naton pääsihteeri Anders Fogh
Rasmussen totesi, että Lissabonissa pidetty Nato–Venäjä-neuvoston huippukokous antoi
historiallisen sysäyksen Naton ja Venäjän suhteiden parantamiseen, mitä pidän hyvin
tervetulleena uutisena.

Vaikka Nato–Venäjä-neuvoston valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat yhteisestä
ballististen ohjusten uhkakuva-arviosta ja päättivät aloittaa uudelleen ohjuspuolustusta
koskevan yhteistyön, presidentti Medvedev ilmoitti huippukokouksen jälkeen, että Venäjä
osallistuu suunniteltuun yhteiseen ohjuspuolustusjärjestelmään vain tasavertaisena ja
täysivaltaisena kumppanina, joka on mukana tietojenvaihdossa ja voi ratkaista mitä tahansa
ongelmia.

Haluan korostaa, että tasavertaisten kumppanien on kannettava tasavertaisesti vastuuta.
Naton ja Venäjän tavoissa määritellä turvallisuus on joitakin merkittäviä eroja. Venäjä
näkee turvallisuutta uhkaavia klassisia sotilaallisia uhkakuvia, kun taas Natossa painotetaan
demokratian puutetta ja ihmisoikeuksien rikkomuksia turvallisuuden uhkina. Jotta Venäjä
voisi päästä tiiviimmin mukaan Naton puitteissa toteutettaviin yhteisiin hankkeisiin,
edellyttäisin Venäjältä demokratian, ihmisoikeuksien, kansalaisvapauksien ja oikeusvaltion
periaatteiden valtavirtaistamista. Ollakseen tasavertaisia kumppaneita Naton ja Venäjän
on suhtauduttava samoin perustein tällaisiin tärkeisiin kysymyksiin.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). -    (EN) Arvoisa puhemies, toivotan Catherine
Ashtonin tervetulleeksi parlamenttiin. Olemme kuunnelleet hänen kommenttejaan muista
asioista, ja mielestäni ne liittyvät toisiinsa kiinteästi. Saattaa tuntua oudolta käsitellä asioita
hyvin yksityiskohtaisesti, mutta haluan mainita yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
(YTPP) kehittämisen Naton kanssa toteutettavan yleisen yhteistyön puitteissa. Mielestäni
tarvitsemme todellakin ulkopuolisen arvioimaan sitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut.

Sanoitte, että ihmisoikeuksia on arvioitava ja mentävä eteenpäin. Mielestäni meidän on
tehtävä aivan samoin niiden operaatioiden suhteen, joita meillä on tähän mennessä ollut.
Mielestäni teillä on mahdollisuus aloittaa alusta. Voitte katsoa taaksepäin ja käyttää
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ulkopuolista asiantuntemusta ja arviointia, jotta voidaan määrittää paremmin, mitkä ovat
todelliset painopisteemme ja mitä valmiuksia tarvitsemme. Mainitsen vain, että meillä on
vuotta 2010 koskevia yleistavoitteita, mutta nyt vuosi 2010 on päättymässä, emmekä ole
läheskään saavuttaneet niitä, edes siviilipuolella. Kysymys kuuluu, miten meidän pitäisi
edetä, ja mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi jokin näkemys.

Toiseksi kehotan teitä käyttämään hyväksi synergiatukea, jota toivoakseni nyt syntyy
ulkosuhdehallinnon perustamisen puitteissa, jotta oman hallintonne
siviilikriisinhallintavalmiuksia voidaan vahvistaa. Meillä ei ole ollut mahdollisuutta perustaa
uusia virkoja, mutta meidän tulisi ainakin käyttää niitä hyväksi tämän alueen
vahvistamiseksi.

Lopuksi totean lyhyesti, että nyt on käynnissä keskustelu kriisinhallinnasta ja kansallisesta
katastrofivalmiudesta. Mielestäni meidän on pidettävä huolta EU:n humanitaarisen avun
puolueettomuudesta, vaikka se on joskus vaikeaa kriisialueilla. Se on mielestäni tärkeä
asia.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, Nato nousi todellakin Lissabonin
huippukokouksen jälkeen vahvempana. Tarkistuksen jälkeen 5 artikla ei enää sulje pois
mahdollisuutta puolustautua ballististen ohjusten hyökkäyksiltä. Uuden strategian mukaiset
säännökset on nyt pantava täytäntöön. Transatlanttista ohjuspuolustusjärjestelmää koskevaa
toimintasuunnitelmaa on täydennettävä viimeistään vuoden 2011 puolivälissä. Tämä
vaatii rahaa, myös Naton eurooppalaisilta kumppaneilta. Se, että Venäjä allekirjoittaa uuden
START-sopimuksen, ei saa tarkoittaa, että Naton ohjustorjuntajärjestelmän rakentamista
joudutaan rajoittamaan. Tämän alan yhteistyö Venäjän kanssa ei saa myöskään merkitä
Keski-Euroopan puolustuksen heikentämistä.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Kuten Lissabonissa pidetyn Nato-huippukokouksen
päätelmissä todetaan, Nato todistelee itselleen olevansa sotilasliitto, ydinasesotilasliitto,
joka on päättänyt puuttua asioihin nopeasti ja suurin joukoin missä päin maailmaa tahansa
ja minkä tahansa tekosyyn nojalla. Se vakuuttaa, että sillä on yhtenäisiä ja vahvoja poliittisia
ja sotilaallisia valmiuksia, joiden avulla se pystyy käsittelemään kaikenlaisia kriisejä, ennen
konfliktia, konfliktin aikana ja konfliktin jälkeen syntyviä kriisejä.

Nato julistaa kuin huolestuttava maailmanlaajuinen uhkatekijä, että sen omien rajojen
ulkopuolella vallitseva poliittinen ja turvallisuustilanne vaikuttaa siihen ja että se itse voi
vaikuttaa politiikkaan ja turvallisuuteen rajojensa ulkopuolella. Tämän vuoksi se osallistuu
aktiivisesti kansainvälisen turvallisuuden parantamiseen luomalla kumppanuuksia tärkeiden
maiden ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Tämä on toteamus, josta
paljastuu kaksi tavoitetta: Yhtäältä Nato osoittaa olevansa eräänlainen ydin, josta
riippuvuussuhteet leviävät säteittäin, jolloin sen joukkojen läsnäolo, painostus ja väliintulo
on mahdollista kaikkialla maapallolla. Toisaalta se haluaa lisätä väliintulon mahdollisuuksia
sekä kansainvälisen turvallisuuden ja valtioiden sisäisen turvallisuuden sulautumista
toisiinsa. Näin ollen se tähtää kansainvälisen oikeuden tuhoamiseen, mikä on suora loukkaus
Yhdistyneitä Kansakuntia vastaan, kun otetaan huomion YK:n rooli suhteessa kansainvälisiin
turvallisuuskysymyksiin.

Natoa johtaa yksi suurvalloista, Yhdysvallat, ja sen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista
pilariaan, Euroopan unionia, jota pidetään Naton ainoana ja erittäin tärkeänä kumppanina.
Natosta tuli siis Lissabonin jälkeen suurempi, vahvempi, vaarallisempi, salamyhkäisempi.
Uhka on kuitenkin suuri, ja Portugalin kansan vastaus tähän oli yli kolmekymmentätuhatta
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ihmistä marssimassa Lissabonin kaduilla ja vastustamassa tätä järjestöä sekä vaatimassa
tämän rauhan puolustamisen kannalta niin tärkeänä pidetyn järjestön lakkauttamista.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Arvoisa puhemies, vaikka Naton jäsenvaltioiden edustajien
neuvottelut Lissabonissa ovat ratkaisseet useita tämän päivän turvallisuusriskeihin liittyviä
vakavia kysymyksiä, jotkin päätelmät ja päätökset vaikuttavat varmasti dramaattisemmin
nykyiseen maailmanpolitiikkaan.

Uudet varovaiset pyrkimykset Naton ja Venäjän väliseen yhteistyöhön Euroopan
ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämiseksi ovat juuri tällainen turvallisuuspolitiikan
muutos, joka osoittaa, että sekä Yhdysvallat että Eurooppa voivat saada Venäjästä uuden
voimakkaan kumppanin, joka ehkä myös tajuaa, että ääri-ideologioihin perustuvista
terroristiryhmistä ja sotilashallinnoista on tullut suurin uhka sivistyneen demokraattisen
yhteiskunnan rauhalliselle ja ihmisarvoiselle elämälle.

Arvoisa korkea edustaja Ashton, presidentti Obama totesi näkevänsä Venäjän kumppanina
eikä vihollisena, ja olisi hyvä, jos voisimme saada hänen sanoistaan myönteisen uuden
sysäyksen taloudelliselle yhteistyölle. Nyt, kun Euroopan teollisuudella on vaikeuksia saada
tuotteilleen riittävästi markkinoita, Venäjän federaation avoimet ja maksukykyiset markkinat
voisivat tarjota mahdollisuuksia, joista olisi hyötyä sekä Venäjän että Euroopan sisäisissä
talousongelmissa.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, millainen vastuu EU:lla on
turvallisuudesta ja puolustuksesta Naton esittämän uuden strategisen konseptin yhteydessä?
EU:n puolustusministerit ovat sohaisseet arkaan paikkaan. EU:lla ei ole tarpeeksi
kapasiteettia eikä valmiuksia. Finanssikriisi ja budjettirajoitteet lisäävät kuitenkin EU:n ja
Naton paineita keskittää sotilaallisia valmiuksia. Käsitteet "sharing" (jakaminen) ja "pooling"
(yhdistäminen) kuvaavat sitä, mitä nyt tarvitaan. Kun EU:n jäsenvaltiot ovat tutkineet, mikä
on mahdollista, valmiuksien yhteinen kehittäminen on keskitettävä Euroopan
puolustusvirastoon. Lisäksi komission on laajennettava Euroopan puolustusviraston kanssa
tekemäänsä yhteistyötä niin, että siihen sisältyy EU:n rahoittamia tutkimuksia ja
kehityshankkeita. Oletteko kanssani samaa mieltä?

En saanut puheaikaa edellistä aihetta käsiteltäessä, ja siksi haluaisin nyt esittää demokratian
edistämistä koskevan kysymyksen. Haluaisin tietää, paljonko rahaa on todellisuudessa
käytetty demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan rahoitusvälineeseen ilman kyseessä
olevien maiden hallitusten suostumusta.

Minulla on myös hieman asiaa vaalitarkkailijoista. Tällä alalla toimimme
epäjohdonmukaisesti ja joskus jopa raukkamaisesti. Osa komission jäsenistä ja eräät
jäsenvaltiot olivat vaatineet vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämistä Etiopiaan, mutta
valtuuskunnan johtajan laatimaa raporttia ei saatu esittää Addis Abebassa. Tästä oltiin
Brysselissä aivan hiljaa. Se, minkä haluan tietää, on: Missä on julkinen vastalauseenne?
Teillä on nyt tilaisuus sanoa jotakin tähän asiaan.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, sekä uudessa strategisessa
konseptissa että huippukokouksen julkilausumassa tunnustetaan todellakin äänekkäästi
ja selvästi, että EU on liittokunnan suurin ja siksi välttämätön kumppani. Naton ja EU:n
tämänhetkiset kansainväliset haasteet, joita esiintyy samaan aikaan useilla eri näyttämöillä,
ja näiden organisaatioiden yhä enemmän toisiaan täydentävät tehtävät edellyttävät, että
organisaatioiden välisiä suhteita vahvistetaan.
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Tästä syystä ja ottaen huomioon välttämättömän yhteistyön kentällä ja Berlin Plus
-sopimusten väistämättömän tarkistamisen kumpikin organisaatio odottaa komission
varapuheenjohtajan/korkean edustajan ja pääsihteerin välisiltä keskusteluilta
konkreettisempia tuloksia näiden saamien valtuutuksien mukaisesti. Nyt on aika keksiä
sopiva poliittinen kompromissi, jonka avulla voidaan laukaista nykyinen pattitilanne ja
kumpikin organisaatio voi päästä tavoitteisiinsa yhteistyöpotentiaalin suhteen.

Willy Meyer (GUE/NGL).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton,
olette täysin tietoisia siitä, että edustamani parlamenttiryhmä vastustaa Pohjois-Atlantin
puolustusliiton Naton olemassaoloa.

Ryhmäni vastustaa sen olemassaoloa muun muassa siksi, että emme hyväksy, että jokin
maailman valtio – tai ryhmä valtioita, kuten Naton sotilasliitto – saa käyttää voimatoimia
ilman Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston antamaa erityistä valtuutusta.

Nato hyväksyi Washingtonin huippukokouksessaan vuonna 1999 strategiseen konseptiinsa
sisältyvän mahdollisuuden turvautua voimatoimiin ilman turvallisuusneuvoston valtuutusta.
Tämä on askel taaksepäin ja hyökkäys vastoin kansainvälistä oikeutta, jonka rakentaminen
vaati niin paljon kahden maailmansodan jälkeen.

Siksi emme hyväksy tätä ajattelutapaa. Emme ole samaa mieltä Naton emmekä yhdenkään
sellaisen valtion kanssa, joka vaatii oikeutta käyttää voimaa ilman tuota nimenomaista
valtuutusta.

Lisäksi tämä vaikuttaa suoranaisesti ratkaisuihin, jotka ennen kuuluivat siviilipuolelle ja
jotka liittyvät turvattomuutta aiheuttaviin ongelmiin eli järjestäytyneeseen rikollisuuteen,
terrorismiin ja niin edelleen. Näitä ongelmia ei ole koskaan ratkaistu sotilaallisesti vaan
ennemminkin siviilitoimin, joita kansainvälinen poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö
voivat tarjota. Ne eivät siis mielestämme vaadi sotilaallisia toimia, eivät myöskään
luonnonvaroihin kohdistuva riski ja hallitsematon massamuutto. Nämä eivät ole asioita,
jotka vaatisivat sotilaallisia toimia.

Eniten kuolemaa maailmassa aiheuttavat nälkä ja köyhyys – tehokkain massatuhoase – ja
niille ei sotilaallinen voima, kuten Nato, voi yhtään mitään.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, kysymys kuuluu, olemmeko
tyytyväisiä Lissabonissa saavutettuihin tuloksiin, ja minulla on siihen hyvin ristiriitainen
vastaus. Tulokset olivat riittämättömät, vaikka oikeaan suuntaan mentiinkin. Olisiko
enempää voinut odottaakaan? Mielestäni olisi, mutta jos vertaamme tilannetta kaksi, kolme
tai neljä vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, parannusta on tapahtunut.

Näiden kahden tahon välisissä suhteissa on selvästi käyttämätöntä potentiaalia, mutta
sanoja on enemmän kuin tekoja, ja tarvitsemme enemmän tekoja kuin sanoja. Nykyään
puhutaan paljon lähentymisestä, mutta kyse on lähinnä julistuksista eikä konkreettisista
edistysaskelista.

Samalla organisaatioiden välinen täydentävyys lisääntyy koko ajan. Unionilla on tiettyä
asiantuntijuutta ja tiettyjä valmiuksia. Unioni on erikoistunut pehmeään vallankäyttöön
ja Nato raakaan sotilaalliseen voimaan, mutta kumpikin on muuttumassa. EU on
Saint-Malon jälkeen lisännyt huomattavasti vakuuttavuuttaan turvallisuuden ja
puolustuksen saralla, ja Nato puolestaan on myöntynyt siihen, että sen puhtaasti sotilaallista
toiminta-alaa on laajennettava pehmeämpään suuntaan, ja on jo tehnyt tätä koskevia

15-12-2010Euroopan Parlamentin keskustelutFI234



päätöksiä. Näin ollen ne lähenevät toisiaan, ja niiden toisiaan täydentävyys lisääntyy. Miksi
ei tätä voitaisi käyttää hyväksi?

Todellisena kompastuskivenä ovat Turkin ja Kyproksen välinen suhde sekä Kyproksen
ratkaisematon ongelma. Unionin tehtävänä on ottaa ohjat käsiinsä, tehdä aloitteita, ehdottaa
Natolle keinoja, joilla yhteistyötä voidaan tiivistää ja siirtyä sanoista tekoihin. Puolan,
Saksan ja Ranskan ulkoministerien äskettäin lähettämä kirje, jonka Lady Ashton mainitsi,
on hyvä esimerkki siitä, mistä on lähdettävä etenemään oikeaan suuntaan.

Lähtökohtia ovat EU:n ja Naton tiiviimpi yhteistyö, joka perustuu kummankin puolen
poliittiseen tahtoon, ja YTPP:n lujittaminen, mutta oma tehtävänsä ja paljon työtä on myös
Naton ja EU:n jäsenvaltioiden johdolla.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, Lissabonissa hyväksyttyyn Naton
strategiseen konseptiin sisällytetyt ydinpelotedoktriiniin liittyvät asiat eivät ole uusia vaan
vanhoja. Liittokunta on päättänyt säilyttää ydinaseet äärimmäisenä pelotteena. Ironista
kyllä tämä on vastoin presidentti Obaman kehotusta pyrkiä ydinaseettomaan maailmaan
ja ydinsulkusopimuksen viimekertaisessa tarkistuskonferenssissa luvattua aseriisuntaa.

Liittokunnan olisi näytettävä esimerkkiä, mutta tämä ei estä ydinaseiden leviämistä, vaan,
surullista kyllä, edistää sitä. Finanssikriisin aikana tämä vie varoja, joita tarvittaisiin muiden
läsnä olevien uhkien torjumiseen. Mitä virkaa ydinpommeilla on terrorismin torjunnassa,
kun ei tiedetä osoitetta eikä lähettäjää, tai torjuttaessa merirosvousta Intian Valtamerellä,
järjestäytynyttä rikollisuutta, verkkohyökkäyksiä tai hyökkäyksiä kemiallisin ja biologisin
asein?

Euroopan unionin neuvosto antoi tällä viikolla julkilausuman, jonka mukaan meidän on
lisättävä ponnistuksiamme ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Arvoisa korkea edustaja
Ashton, miten aiotte suoriutua tästä, kun otetaan huomioon, että Naton 28 jäsenestä 21
on myös Euroopan unionin jäseniä? Mitä sanottavaa Teillä on kahdelle ydinvaltiolle, jotka
ovat Euroopan unionin jäseniä ja jotka ovat myös vastustaneet kiivaimmin Naton strategisen
neuvoston yrityksiä tehdä muutoksia tässä koko ihmiskunnan olemassaoloa koskevassa
kysymyksessä?

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja
Ashton, elämme absurdissa maailmassa, ja mielestäni teidät on valittu tehtäväänne
tarkoituksena lieventää tätä järjetöntä absurdiutta. Kuten kaikki ovat panneet merkille,
sota Afganistanissa maksoi yli kolme sataa miljardia Yhdysvaltain dollaria. Afganistanin
köyhyyden poistaminen maksaa saman verran kuin viiden päivän sota. Vain yhden viikon
sotatoimien kustannuksilla voitaisiin kustantaa kuuden tuhannen koulun toiminta.
Kolmellasadalla miljardilla Yhdysvaltain dollarilla olisi voitu rakentaa kaksisataatuhatta
koulua. Samalla rahalla olisi saanut kolmekymmentätuhatta sairaalaa. Laskekaa, niin näette,
mitä tarkoitan. Puhun sairaaloista, jotka maksavat kymmenen miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria kappale.

Tarvitaanko lisää tietoja sen ymmärtämiseksi, että elämme absurdissa maailmassa? Jos
jakaisimme tämän rahan kaikkien köyhyysrajan alapuolella elävien eurooppalaisten
perheiden kesken, rahaa riittäisi tarpeeksi kaikille perheille. Uskooko kukaan tätä?
Kaksikymmentätuhatta kolmesataa viisikymmentäviisi euroa jokaiselle
kahdellekymmenelleseitsemälle miljoonalle perheelle.
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Minne tämän järjettömyyden tiet johtavat? Ne johtavat Natoon. Tämän vuoksi kehotan
Catherine Ashtonia, joka on johtavassa asemassa Euroopan unionissa, toimimaan
käynnistävänä voimana, jotta tämä organisaatio lakkautettaisiin sisältä käsin.

Arnaud Danjean (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, olen
kanssanne samaa mieltä Lissabonin huippukokouksesta, jossa sovittiin uudesta, yleisesti
ottaen tyydyttävästä strategisesta konseptista. Meidän on kuitenkin rehellisyyden nimissä
myönnettävä, että jos ajatellaan strategisen kumppanuuden potentiaalia, Euroopan unionin
ja Naton välinen suhde, jonka tavoitteiden olisi oltava paljon korkeammalla, on lapsipuolen
asemassa tässä tekstissä.

Toitte aivan oikein esiin valmiuksien kehittämisessä saavutetut menestykset ja edistyksen.
Toitte luonnollisesti esiin menestykset Afganistanissa, missä olemme saavuttamassa
kompromisseja. On kuitenkin huono asia, ettei meillä ole jäsenneltyä poliittista
vuoropuhelua Naton kanssa, paitsi Bosnian tapauksessa. Kaikki tiedämme, että ongelmana
on Turkki. Ongelmaan on suhtauduttava vakavasti ja epäilemättä myös käytännönläheisesti,
ja toivon, että ponnistelunne yhdessä pääsihteeri Rasmussenin kanssa ovat hedelmällisiä.

Lopuksi totean lyhyesti, että päällekkäisyysongelma tuodaan usein esiin todisteena Euroopan
unionin heikkouksista ja siitä, että Euroopan unioni ei halua asettaa tavoitteitaan kovin
korkealle. Tämä ei ole todellinen ongelma, koska jäsenvaltioissamme ei ole kahta armeijaa,
Naton armeijaa ja Euroopan unionin armeijaa. Kullakin maalla on omat asevoimat, ja maat
voivat itse päättää, sijoitetaanko joukot Naton vai Euroopan unionin alaisuuteen. Meidän
on lopetettava pelottelu päällekkäisyyden riskillä.

Haluan sanoa tämän täydentävyydestä: Se on olennaisen tärkeä asia, jota on käytettävä
älykkäästi. En haluaisi, että täydentävyydestä tulisi ehdoton vaatimus, jolloin Euroopan
unionista tulisi Punainen Risti armeijalle, joka Nato tällöin olisi. Euroopan unionin on
säilytettävä sotilaalliset valmiutensa, pidettävä kiinni sotilaallisista päämääristään ja
säilytettävä tavoitteensa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP:n) yhteydessä,
kuten Ranskan, Saksan ja Puolan kolmikantaisessa kirjeessä vaadittiin.

Teresa Riera Madurell (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, Lissabonin huippukokouksesta
oli varmastikin hyötyä Pohjois-Atlantin liiton Naton uudenaikaistamisen kannalta ja
muutettaessa organisaatiota uusien turvallisuushaasteiden mukaiseksi.

Meidän on oltava tyytyväisiä, että uudessa strategisessa konseptissa on otettu huomioon
uudet haasteet, kuten terrorismi, massatuhoaseiden leviämisen torjuminen,
verkkohyökkäysten torjunta ja energiaturvallisuus.

Myös siihen on oltava tyytyväinen, että uudessa strategisessa konseptissa korostetaan
tarvetta lujittaa Naton ja Euroopan unionin välistä strategista suhdetta. Tehtävät on
kuitenkin jaettava selkeästi, jotta kriisitilanteissa voidaan olla tehokkaita ja välttää tehtävien
päällekkäisyys.

Lissabonin sopimus oli askel eteenpäin yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa,
joka meidän on nyt vahvistettava. Tavoite on selvä: Euroopan unionin on voitava ottaa
käyttöön tarvittavat siviili- ja sotilasvalmiudet, jotta se voi ottaa kantaakseen kansainvälisen
vastuunsa, ja Atlantin alueen turvallisuutta on edistettävä merkittävästi yhteisen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikan avulla.
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Selvää ei kuitenkaan ole, miten yhteistyö liittokunnan kanssa aiotaan järjestää, jotta se
todella toimisi. Arvoisa korkea edustaja Ashton, olisi hyvä, jos voisitte kertoa meille jotain
tästä asiasta.

Krzysztof Lisek (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, tässä
keskustelussa on itse asiassa ihmetelty, miksi Euroopan parlamentissa – joka on EU:n
toimielin – puhutaan Naton huippukokouksesta. Vastaus on selvä. Useimmat Euroopan
unionin jäsenvaltiot ovat Naton jäseniä. Euroopan unioni on yhtä kuin "me", ja useimmiten
myös Nato on yhtä kuin "me".

Tämän vuoksi olisi huomattava, että Naton kannalta Euroopan unionin ja Naton yhteistyön
kehittäminen oli Lissabonin huippukokouksen tärkeimpiä keskustelunaiheita. Naton
huippukokouksen päätökset samoin kuin esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin
julkilausumat vahvistavat, että Nato ei vastusta yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa,
mutta yrittää löytää sellaisen yhteistyömuodon, joka hyödyttää kumpaakin organisaatiota.
Siksi meidänkin on pyrittävä yhteistyöhön sen sijaan, että ryhtyisimme järjettömään
kilpailuun ja luomaan kalliita päällekkäisiä rakenteita, erityisesti nyt, kun olemme
finanssikriisissä. Toivon, että Naton huippukokouksen päätökset sekä Ranskan, Saksan ja
Puolan ulkoministerien kirje, joka täällä jo mainittiinkin, vakuuttavat meidät – Euroopan
unionin – siitä, että meidän on aloitettava vakava keskustelu yhteisestä turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta.

Olen puolalainen parlamentin jäsen ja voin vakuuttaa Teille, arvoisa korkea edustaja
Ashton, että Puola tukee Teitä tässä työssä koko puheenjohtajuuskautensa ajan. Meidän
on käytettävä hyväksi niitä mekanismeja ja mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus
tarjoaa. Tämä on meille suuri haaste. Lopuksi haluan ilmaista tyytyväisyyteni Naton
julkilausumaan, joka koskee Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön avoimuutta ja jossa
korostetaan myös Naton valmiutta olla avoin ja ottaa jäseniksi uusia valtioita, esimerkiksi
Georgia.

Kyriakos Mavronikolas (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on Natolle
ainutlaatuinen ja tärkeä kumppani. Kuten eräässä uuden strategisen konseptin mukaisessa
asiakirjassa sanotaan, Nato ja Euroopan unioni voivat omaksua – ja niiden olisi omaksuttava
– toisiaan täydentävät ja vahvistavat roolit kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
edistämisessä.

Aktiivinen ja tehokas Euroopan unioni edistää osaltaan euroatlanttisen alueen yleistä
turvallisuutta. Tämän vuoksi olosuhteita olisi kehitettävä suotuisammiksi lujittamalla
strategista kumppanuutta keskinäisen avoimuuden ja täydentävyyden hengessä ja
kunnioittaen kummankin organisaation itsenäisyyttä ja institutionaalista
koskemattomuutta.

Olisi myös korostettava sitä, että läheinen yhteistyö EU:n ja Naton välillä on elintärkeää ja
että sitä olisi kehitettävä vaarantamatta päätöksenteon riippumattomuuden periaatetta ja
ottaen asianmukaisesti huomioon joidenkin EU:n jäsenvaltioiden ydinasestatuksen.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, hyvät
kollegat, Nato-huippukokouksessa edistyttiin hyvin. On hyvä, että siitä keskustellaan täällä.
Uudet strategiset näkökohdat, kuten siviilikriisinhallinta ja verkkohyökkäysten torjunta,
ovat oikeansuuntaisia. Erityisesti pienille maille, kuten Itävallalle, Naton ja Euroopan
unionin välisen strategisen kumppanuuden lujittaminen on ratkaisevan tärkeä asia.
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Sotilaallisen valmiuden kehittäminen lisäämällä synergiaa, vähentämällä päällekkäisyyksiä
ja parantamalla aseyhteistyötä auttaa kaikkia, mutta erityisesti pieniä jäsenvaltioita.

Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, erityisesti meillä. Euroopan on annettava itselleen
kotiläksyjä ja valvottava, että ne tehdään. Ranskan, Saksan ja Puolan ulkoministerien aloite
on askel oikeaan suuntaan. Tarvitsemme keskipitkällä aikavälillä Euroopan
puolustusjärjestelmän, joka edistää EU:n jäsenvaltioiden sotilaallista yhteistyötä, yhdistää
EU:n, YK:n ja Naton välisen siviili- ja sotilasyhteistyön ja johtaa vähitellen Euroopan
puolustusjärjestelmien kehittymiseen. Tavoitteena on, että meistä tulee tärkeä
turvallisuuskumppani maailmassa. Meidän on tehtävä työtä tämän eteen.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, Lissabonin huippukokouksessa
hahmoteltiin liittokunnan turvallisuusstrategiaa koskeva uusi näkökulma. Käytännössä
saavutettiin seuraavat kolme tärkeää tavoitetta: Hyväksyttiin uusi strateginen konsepti ja
laadittiin Afganistania koskeva uusi lähestymistapa, puhumattakaan suhteista Venäjän
federaatioon, joille annettiin uutta painoarvoa.

Mielestäni tärkein tulos oli ohjuskilven sisällyttäminen uuteen strategiseen konseptiin.
Romania on puhunut ohjuskilven rakentamisen puolesta vuonna 2008 pidetystä Bukarestin
huippukokouksesta lähtien. Tämä osoittaa, että Romanian näkemys oli oikea ja että sen
panos ohjuskilven toteuttamisessa on merkittävä. Samanaikaisesti Romania on kannattanut
avointen ovien politiikkaa tavoitteenaan erityisesti lujittaa Naton suhteita Georgiaan ja
Ukrainaan.

Olen tyytyväinen myös siitä, että Nato vahvisti Mustanmeren alueen olevan strategisesti
tärkeä, koska tällä alueella on merkittäviä turvallisuusriskejä. Ne johtuvat erityisesti
Transnistrian ja Georgian ratkaisemattomista konflikteista. Mielestäni liittokunnan on
esiinnyttävä tässä asiassa yhtenäisesti antaessaan tiedonantoja Venäjälle. Venäjän federaation
on osoitettava tekojen avulla oikeiksi hyviä aikomuksia koskevat lausuntonsa, koska se
on vankasti vastuussa Romanian ja Naton itärajasta. Minun on korostettava, että Nato on
hyväksymänsä poliittisen julistuksen myötä sitoutunut tukemaan Moldovan tasavallan ja
Georgian tasavallan alueellista koskemattomuutta.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, Lissabonissa pidetty Naton
historiallinen huippukokous oli käännekohta liittokunnan tulevaisuuden suhteen. Naton
kaksikymmentäkahdeksan jäsentä tekivät tärkeitä päätöksiä, hyväksyivät uuden
puolustusdoktriinin, laskivat perustan Venäjän kanssa tehtävälle tiiviimmälle yhteistyölle,
selvensivät ohjuskilpeä koskevaa kysymystä, hyväksyivät Afganistania koskevan
toimintasuunnitelman ja vahvistivat Euroopan unionin kanssa tehtävän yhteistyön
tärkeyden.

Tämä on kuitenkin vain yleinen, optimistinen näkemys. Meidän ei pidä unohtaa, että
konsensuksen tuloksena näissä teksteissä näkyy se, mikä on mielipiteiden ja näkemysten
pienin yhteinen nimittäjä. Tiedämme kaikki, että nykyisessä kylmän sodan jälkeisessä
tilanteessa uhka voidaan kokea ristiriitaisesti ja eri asteisena. Itä-Euroopan mailla on erilainen
näkemys suhteista Venäjään, ja Turkin näkemys Iranin ydinohjelmasta on erilainen.
Tiedämme myös, että Turkki aloitti diplomaattisodan estääkseen tähän viittaamisen
Lissabonin tekstissä. Turkki suhtautuu eri tavalla myös yhteiseen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaan, koska se ei halua yhteistyötä yhden eurooppalaisen kumppanin ja
unionin jäsenvaltion kanssa. Tämä kaikki lisää yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
merkitystä, kun ajatellaan EU:n ja Naton yhteistyötä.
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Mielestäni Euroopan unionin onkin käytettävä täysipainoisesti hyödykseen Lissabonin
sopimuksen tarjoamat uudet mahdollisuudet samalla kun se säilyttää itsenäisen
päätösvallan. Meidän on nostettava unionin kansainvälistä profiilia ja vahvistettava sen
kansainvälistä läsnäoloa. Tarvitsemme vahvemman Euroopan, jotta saisimme vahvemman
Atlantin liiton.

Marietta Giannakou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, olen korkean edustajan kanssa
samaa mieltä Lissabonin huippukokouksesta. Se tosiaankin oli tärkeä käännekohta ja
tärkeä hetki. Transatlanttiset suhteet ovat maailman turvallisuuden ja kehityksen kannalta
tärkeitä, mutta toisaalta Euroopan unionin on myös tarvittaessa käytettävä omaa ääntänsä
ja omia rakenteitaan. Aiemmin mainitut menoleikkaukset sekä varustetasolla että
siviilipuolta koskevissa päätöksissä ovat mahdollisia tämän yhteistyön avulla ilman, että
Natoa olisi tarvetta muuttaa tai että tarvittaisiin keinoja siihen. Euroopalla on oltava oma
puolustusjärjestelmä ja turvallisuusjärjestelmä sekä oma ääni, koska vain siten se voi
käsitellä esimerkiksi Turkin ongelmaa tai muita ongelmia, joita tulee niiden Nato-maiden
tai Naton ulkopuolella olevien kanssa, joilla on erilainen suhtautumistapa Venäjään. Sitä
paitsi en pidä Venäjän kysymystä vaikeana ongelmana. Mielestäni se on kysymys, jota
Eurooppa voi käsitellä samassa yhteydessä kuin amerikkalaisetkin sitä käsittelevät. Ehkä
Eurooppa pystyy käsittelemään sitä vielä tehokkaamminkin.

Tunne Kelam (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, Naton laajentuminen voidaan nähdä
yhtenä harvoista kylmän sodan jälkeisistä menestystarinoista. Laajentumisvauhti on
kuitenkin heikentynyt. Nato on yhä melko epäröivä Georgian ja Makedonian liittymisen
suhteen. Sotilaalliset panostukset ovat vähentyneet hälyttävästi. Vain harvat Naton jäsenet
täyttävät puolustusmenoja koskevan kahden prosentin kriteerin, eikä liittokunta ole
järjestänyt sotaharjoituksia yli kymmeneen vuoteen. Viimeinen suuri sotaharjoitus, joka
todisti Yhdysvaltojen voivan siirtää joukkoja nopeasti Eurooppaan, pidettiin 17 vuotta
sitten. On tietenkin tosiasia, että Neuvostoliitto on hajonnut. Silti Naton uskottavuus ja
potentiaali riippuu yhä Yhdysvaltojen sotilasmahdista. On elintärkeää, että Naton
sotilaalliset instituutiot pysyvät yhtenäisinä ja että amerikkalaiset ja eurooppalaiset
sotilaskomentajat saavat tilaisuuden harjoitella yhdessä.

EU ja Nato pystyvät luomaan demokraattisen kansainvälisen ohjelman seuraavia kymmentä
vuotta varten monenvälisen maailman haasteisiin vastaamiseksi vain, jos transatlanttinen
yhteistyö muuttuu tiiviimmäksi ja määrätietoisemmaksi.

Haluan myös kommentoida Nato–Venäjä-neuvoston päätelmiä. Neuvosto perää
uudenaikaista kumppanuutta, joka pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen,
avoimuuteen ja ennustettavuuteen. Tätä voidaan pitää hyvän tahdon ilmaisuna. Tiedämme
kuitenkin, että Venäjän sotilaallisen doktriinin mukaan Naton laajenemista Venäjän
naapureihin pidetään hyökkäyksenä, joka oikeuttaa sotilaallisiin torjuntaiskuihin ja
tunkeutumiseen vieraaseen maahan.

Syksyllä 2009 luoteis-Venäjällä lähellä Baltian maiden alueita pidettyjen suurten
sotaharjoitusten tarkoituksena oli valmistautua näiden valtioiden valloitukseen, joka olisi
vastahyökkäys ilmeisesti Naton toimille. Positiivista on, että Baltian maat saivat lopulta
Naton hätäsuunnitelmat puolustustaan varten, kuten WikiLeaks on paljastanut.

Venäjä valloitti Georgian ja liitti käytännössä itseensä kaksi sen itsenäistä aluetta. Venäjä
toi aivan äskettäin ohjuksiaan näille valloitetuille alueille ja jatkaa massiivista vakoiluaan
kaikissa länsimaissa. Kun vakoilijat paljastuvat, länsimaissa ollaan nolostuneita, mutta
Venäjä jakaa vakoilijoilleen valtion korkeimmat palkinnot.
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Venäjä vaatii tasavertaisuutta suhteissa Natoon ja jonkinlaista yhteistä päätöksentekoa.
Tämä on ennenaikaista ja sisältää riskin, että Venäjä estää vetollaan Naton päätökset ja
laajentumisen.

Katarína Neveďalová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, Nato varmisti Lissabonin
kokouksessa asemansa euroatlanttisen alueen turvaajana ja tunnusti myös, että sillä on
vastassaan uusia haasteita.

Paras väline tähän tehtävään on strategisten kumppanuuksien laaja verkosto, johon kuuluu
joko valtioita tai kansainvälisiä organisaatioita. Tämän vuoksi Naton on oltava valmis
poliittiseen vuoropuheluun jokaisen potentiaalisen kumppanin kanssa, joka jakaa yhteisen
pyrkimyksemme rauhaan ja kansainvälisten suhteiden turvaamiseen.

Mielestäni tärkeä strateginen kumppanuus on Venäjän kanssa tehtävä yhteistyö, jonka
puitteissa tehtävää käytännön yhteistyötä Naton on lujitettava uusien uhkien, kuten
kansainvälisen terrorismin, merirosvouksen, ihmiskaupan ja huumekaupan torjumiseksi.
Nato tarvitsee riittävästi taloudellisia, sotilaallisia ja inhimillisiä resursseja tehtävänsä
suorittamiseksi. On kuitenkin välttämätöntä, että näitä resursseja käytetään mahdollisimman
tehokkaasti ja pääasiassa rauhan turvaamiseen.

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Arvoisa puhemies, on hyvä, että sain puheenvuoron ennen
luxemburgilaista kollegaani Goerensia, koska muutoin puheenvuoroltani olisi pudonnut
pohja. Aion nimittäin kiinnittää huomion siihen, että viimeisen puolen tunnin aikana
puhuneet henkilöt ovat olleet pääasiassa Kaakkois-Euroopasta. Tästä teidän pitäisi huomata,
että turvallisuutta, Natoa ja Naton ja EU:n suhteita koskevat kysymykset ovat meille hieman
tärkeämpiä kuin muille kansakunnille.

Juuri tästä syystä haluan sanoa, että Lissabonin huippukokouksessa olleet laiminlöivät
tilaisuuden ottaa selvemmin ja periaatteellisemmin kantaa kahden Kaakkois-Euroopan
maan, Makedonian ja Bosnia ja Hertsegovinan, toiveeseen lujittaa turvallisuuttaan liittymällä
edes jompaankumpaan kahdesta, EU:hun tai Natoon.

Kun Slovenia oli liittymässä näihin kahteen organisaatioon, sanoimme, että kumpi tahansa
sopii. Natolla on tilaisuus korjata Euroopan unionin tekemiä virheitä. Mielestäni meidän
on otettava tämä huomioon.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Arvoisa puhemies, kiitos paljon, että sain
tilaisuuden puhua. Tämänpäiväinen keskustelu koskee Naton ja unionin välistä yhteistyötä.
Catherine Ashton on antanut siitä positiivisen arvion, mutta haluan sanoa, että mielestäni
tämä arvio on suuresti liioiteltu. Puolalaiset kollegani Saryusz-Wolski ja Lisek ovat jo
käyttäneet puheenvuoron, ja haluan sanoa selvästi, että yhdyn heidän arvioonsa.

Tämä on vasta alkua, ja se on hyvin pitkän tien alku. Haluaisin tässä yhteydessä myös
kiinnittää huomiota kolmeen käytännön asiaan, joissa on nähtävissä yleistä edistystä.
Ensimmäinen koskee Naton ja Euroopan unionin yhteistä puolustussuunnittelua – on
selvää, että tässä asiassa voidaan tehdä enemmän. Toinen tällainen asia on
tiedustelupalvelujen välinen yhteistyö – myös siinä voidaan edistyä. Kolmas asia koskee
taistelujoukkojen toimintaa – voidaan kysyä, antavatko ne tänä päivänä mitään lisäarvoa.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin kysyä Catherine Ashtonilta
Euroopan puolustuksesta ja myös Natosta.
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Lissabonin sopimuksen ansiosta Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat tehdä tiiviimpää
yhteistyötä puolustusasioissa – jos haluavat. Sillä ei ole juurikaan merkitystä, kutsutaanko
tätä rakenteelliseksi yhteistyöksi vai yhteistyön lujittamiseksi.

Voitteko, arvoisa korkea edustaja Ashton, kertoa minulle, onko jokin ryhmä maita jo
suunnitellut tämänlaatuista yhteistyötä, ja jos on, voitteko kertoa minulle, mitkä ovat
kriteerit, joiden perusteella tällaiseen yhteistyöhön hyväksytään mukaan?

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, kiitän jälleen kerran kaikkia teitä, jotka olette
osallistuneet tähän hyvin laaja-alaiseen keskusteluun. Jos sopii, yritän poimia
puheenvuoroista joitakin tärkeimpiä kohtia ja ainakin aloittaa niihin vastaamisen.

Ensiksikin olen sitoutunut siihen, että pyrimme löytämään keinoja Euroopan unionin ja
Naton suhteiden parantamiseksi. En kuitenkaan aliarvioi tähän asiaan olennaisesti liittyviä
poliittisia kysymyksiä. Tavoitteenani on löytää käytännönläheisiä tapoja auttaa kentällä
toimivia ihmisiä paremman yhteistyön avulla. Kun ajattelen, miten voisimme toimia
yhdessä, eniten mielessäni ovat kentällä ja operaatioissa toimivat ihmiset. Samalla otan
kuitenkin koko ajan huomioon, että Turkin rooli on tässä merkittävä ja että edustan
27:ä jäsenvaltiota. Teen tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, ja ne ovat hyvin
kiinnostuneita käsiteltävänä olevista kysymyksistä.

Ponnistelemme eteenpäin ja pyrimme pääsemään tavoitteisiin niin nopeasti kuin
mahdollista. En kuitenkaan aliarvioi haasteita, ja olen jatkuvasti kiinnostunut ideoista,
jotka auttavat pääsemään tavoitteisiin.

Myönnän, että meidän on huolellisesti tarkkailtava omia toimiamme, jotta ne olisivat
täydentäviä eivätkä päällekkäisiä muiden toimien kanssa. Itse asiassa alueet, joilla toimimme,
ovat todella toisiaan täydentäviä. Edellä on käytetty esimerkkeinä Somalian rannikkoalueella
toteutettavaa Ocean Shield -operaatiota ja työtä, jota teemme Atalanta-operaation
yhteydessä.

Parlamentin jäsenet, jotka ovat käyneet tuolla alueella, tietävät, että kyseessä on valtavan
laaja merialue. Siellä on paljon tilaa toisiaan täydentäville toimille, eikä päällekkäisyyden
riskiä ole. Yksiköiden yhteistoiminta sujuu todella hyvin. Atalanta-operaatiosta tällä hetkellä
vastaava komentaja Howes puhui puolustusministerien kanssa ja korosti, että viestinnässä
tehtiin paljon yhteistyötä, mutta että on todella paljon töitä, joita voidaan tehdä tyydyttävästi
yhdessä.

Jäsen Gahler toi esiin monia asioita, jotka eivät liity tähän keskusteluun. Vastaan hänelle
mielelläni noihin kysymyksiin, jos hän kirjoittaa ne muistiin ja antaa minulle. En vain
halunnut käyttää tänä iltana parlamentin aikaa asioihin, jotka eivät koske varsinaista aihetta.

Jos tarkastellaan ohjuspuolustusta, oma näkemykseni tilanteesta on, että Naton uutta
strategista konseptia koskevissa neuvotteluissa saavutettiin tasapaino
ohjuspuolustuskysymysten ja Naton ydinasekannan välillä. On selvää, että Nato haluaa
säilyttää ydinpelotteensa samalla kun se pitää kiinni ydinaseetonta maailmaa koskevasta
tavoitteesta, jonka se on itse itselleen asettanut.

Tällainen lähestymistapa meillä on tätä nykyä, mutta emme tietenkään osallistu kaikkeen
Naton toimintaan juuri niistä syistä, jotka on parlamentissa hyvin ymmärretty. Emme
osallistuneet esimerkiksi Nato–Venäjä-neuvoston kokouksiin, joten en pysty
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kommentoimaan, mitä siellä tapahtui. Voin kommentoida vain tuloksia, joita kokouksista
saatiin, kuten olen jo tehnytkin.

START-sopimuksen yhteydessä nähtyä Yhdysvaltojen ja Venäjän välistä demilitarisoinnin
edistymistä on pidettävä tervetulleena. Uskoakseni se tasoittaa tietä Naton kanssa tehtävälle
yhteistyölle, mikä oli varmasti pääsihteerin itselleen asettama tavoite.

Lopuksi vielä rakenteellisesta yhteistyöstä: toteutuuko se, ja mitä sen hyväksi parhaillaan
tehdään? On jäsenvaltioiden tehtävä esittää ajatuksia. Jo nyt on olemassa esimerkkejä
jäsenvaltioista – Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja minulle kirjeen lähettänyt "Weimarin
kolmikko" – jotka ovat pyrkineet löytämään keinoja yhteistyön lujittamiseksi, osittain
myös Euroopan puolustusviraston avulla, joka tarjoaa mahdollisuuksia kehittää synergioita
tarvittaessa.

Toivon ja odotan näkeväni lisää samanlaista tulevaisuudessa. Erityisesti odotan tätä tulevilta
puheenjohtajamailta, varsinkin Puolalta, joka on halunnut keskittyä
ohjuspuolustuskysymyksiin. En voi antaa parlamentin jäsenelle esimerkkejä siitä, miten
mukaan voisi liittyä, mutta toivon, että pääsemme lähemmäksi tavoitteita, jotka
mahdollistavat resurssiemme käyttämisen tehokkaammin nykyisessä finanssikriisissä.

Puhemies.   – (IT) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Ágnes Hankiss (PPE)  , kirjallinen. – (HU) Naton Euroopan joukkojen komentaja, kenraali
John Craddock, totesi Naton jäsenvaltioiden ministerien kokouksessa lokakuussa 2008,
että Venäjän sotilaalliset toimet Georgiassa saivat aikaan sen, että Nato tarkisti nopeammin
jäsenvaltioidensa turvallisuutta koskevaa perusolettamustaan. Pitääkö tämä toteamus
paikkansa vielä nyt, Lissabonin huippukokouksen jälkeen? Venäjän kanssa tehty sopimus
on tarkoituksenmukainen poliittinen askel, joka voi vahvistaa turvallisuuttamme. Se nostaa
kuitenkin väistämättä esiin vakavia moraalisia ja strategisia kysymyksiä. Aikooko Nato
luopua tämän yhteistyön vuoksi niiden demokraattisten ajatusten kannattamisesta ja
puolustamisesta, joihin euroatlanttinen liittokunta perustuu ja jotka ovat monessa suhteessa
täysin vastoin Venäjän käsitystä demokratiasta?

Lienee tarpeetonta erikseen muistuttaa ihmisten pelottelusta ja pahoinpitelyistä sekä
toimittajien ja asianajajien hämäristä kuolemantapauksista Venäjällä. Myös se, että Venäjä
nimitti äskettäin Wikileaksin perustajan Julian Assangen Nobel-rauhanpalkinnon
saajaehdokkaaksi, voidaan helposti nähdä provokatiivisena eleenä. Huononevatko Natoon
haluavien maiden mahdollisuudet, jos Venäjä ei hyväksy niiden jäsenyyttä? Kysymys
kuuluu, ottavatko Naton johtajat huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden haavoittuvuuden ja
ratkaisemattomat ongelmat, joita niillä on Venäjän kanssa tänäkin päivänä. Joka tapauksessa
on oltava tyytyväinen rauhanrakentamiseen ja sopimiseen tähtäävään historialliseen
suuntaukseen. Meidän on kuitenkin tunnustettava Naton historiallinen vastuu siitä, mitä
suurvaltaa se pitää laillisena ohjuspuolustusohjelmaa koskevan sopimuksen johdosta ja
mitä se vastustaa lujasti uskollisena yhteisille eurooppalaisille arvoillemme.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonissa pidetty Naton huippukokous päätti
kylmästä sodasta lähtien noudatetun strategisen turvallisuuskonseptin voimassaolon.
Uuden turvallisuuskonseptin täytäntöönpano tarkoittaa siirtymistä Atlantin liiton
jäsenmaiden perinteisestä puolustuksesta 21. vuosisadan globaalin turvallisuuden
konseptiin.
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Uudessa strategisessa konseptissa esiin tuotuihin haasteisiin kuuluu tiivis yhteistyö sekä
valtiollisten että valtiosta riippumattomien kansainvälisten instituutioiden kanssa ja
kumppanuuksien, erityisesti Venäjän kumppanuuden, vahvistaminen. Poliittisten kanavien
luomisen lisäksi valmiuksiin liittyviä operatiivisia kysymyksiä ja Naton rakennetta on
mukautettu uusien globaalien uhkien mukaisiksi. Tärkeää on myös mainita, että Nato
hyväksyi Afganistanin siirtymäsuunnitelman, jonka tavoitteena on, että Afganistanin
viranomaiset ottavat vastuun kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista. Mielestäni
tämä uusi strateginen visio, jossa annetaan suuntaviivat jäsenvaltioiden kansainvälisille
suhteille, on äärimmäisen tärkeä.

Niki Tzavela (EFD),    kirjallinen . –  (EN) Venäjä on kutsuttu mukaan ohjuskilpihankkeeseen
ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen. Tätä on pidettävä liittokunnan kannalta
merkittävänä virstanpylväänä. Venäjän vastaus jää nähtäväksi, ja Yhdysvaltain kanssa sillä
on mahdollisesti todellinen kumppanuus, minkä vuoksi kummankin on tultava
neuvottelupöytään sitoutuneena. Lisäksi hankkeelle on saatava huomattavasti EU:n
rahoitusta, mikä ei ole helppoa Euroopan puolustusmenojen leikkausten vuoksi.

Afganistan on tulevina vuosina Natolle tärkeä poliittinen testi. Yhdysvallat toimi nopeasti
vakuuttaakseen Venäjälle, ettei ohjuksia itse asiassa ole suunnattu Venäjää vastaan.
Yhdysvalloille oli tärkeää olla suututtamatta Venäjää, ja kutsumalla myös Venäjän mukaan
ohjuspuolustushankkeeseen se todisti, ettei tällaisia aikeita ollut. Yhdysvallat oli myös niin
viisas, ettei se maininnut Iranin nimeä, tai oikeammin sanottuna se teki kuten Turkki halusi.
Turkki uhkasi vetäytyä, jos sen naapuri (Iran) mainitaan. Ongelmana on, että vain 21 EU:n
27 jäsenvaltiosta on Natossa. Tämä on uhka Euroopan puolustuksen kehitykselle.

18. Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)

Puhemies.   – Esityslistalla on seuraavana komission varapuheenjohtajan ja unionin ulko-
ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Norsunluurannikon tilanteesta.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  − Arvoisa puhemies, tilanne Norsunluurannikolla on erittäin uhkaava,
koska vaarassa on ihmishenkiä: uhattuna on paitsi Norsunluurannikon kansalaisia, myös
monia eurooppalaisia, jotka asuvat ja työskentelevät maassa.

Kyse on nähdäkseni tärkeistä asioista: paitsi asemasta, joka Norsunluurannikolla on
Afrikassa, myös siitä suuresta työstä, jota kansainvälinen yhteisö kymmenen viime vuoden
aikana on tehnyt kriisin ratkaisemisen tukemiseksi ja vakauden parantamiseksi.
Presidentinvaalit oli ollut määrä järjestää jo useiden vuosien ajan. Loppujen lopuksi on
Norsunluurannikon asukkaiden, kansainvälisen yhteisön tuella toimineiden Yhdistyneiden
Kansakuntien työn sekä etenkin Euroopan unionin ja välittäjänä toimineen Burkina Fason
presidentin Blaise Compaoren ansiota, että nämä vaalit voitiin viimein pitää.

Kaikki ehdokkaat olivat etukäteen hyväksyneet vaalien perussäännöt. Näihin kuului myös
YK:n pääsihteerin erityisedustajan Young Joon Choin erityistehtävä vaalitulosten
vahvistajana. Maahan lähetettiin eurooppalainen vaalitarkkailuvaltuuskunta, jota johti
Euroopan parlamentin jäsen Cristian Preda. Kiitän häntä hänen työstään; hän puhuu
uskoakseni aiheesta kohta. Valtuuskunta tuli siihen tulokseen, että vaalit pidettiin
demokraattisissa olosuhteissa. Kiitän ja onnittelen parlamentin jäsen Predaa ja hänen
valtuuskuntaansa heidän rohkeudestaan ja vaikeissa olosuhteissa tehdystä erinomaisesta
työstään.

243Euroopan Parlamentin keskustelutFI15-12-2010



Riippumaton vaalilautakunta julkisti tulokset ja YK:n pääsihteerin erityisedustaja vahvisti
ne. Puheenjohtaja Barroso ja minä olimme ensimmäisten joukossa onnittelemassa
presidentti Ouattaraa hänen voitostaan. Kansainvälinen yhteisö on yksimielisesti
tunnustanut hänet presidentiksi. ECOWASin ja Afrikan unionin viesti on ollut
yksiselitteinen. Alassane Ouattara on Norsunluurannikon lainmukainen presidentti.
Joulukuun 3. päivänä AKT:n ja EU:n parlamentaarinen edustajakokous oli julistuksessaan
yhtä selkeä.

Vetoamme kaikkiin Norsunluurannikon poliittisiin voimiin, jotta ne noudattaisivat
vaalitulosta, osoittaisivat vastuullisuutensa ja pidättäytyisivät kaikesta väkivallasta. Kaikkien
pyrkimysten tulisi nyt keskittyä vallan siirtämiseen rauhanomaisesti. YK:n päätöslauselmissa
säädetään kohdennetuista toimista niitä vastaan, jotka häiritsevät rauhanomaista
vallansiirtoa ja vaaleja.

Afrikkalaiset tahot ovat jo turvautuneet Norsunluurannikkoon kohdistuviin sanktioihin.
EU on valmis kantamaan vastuunsa kohdennettujen toimien osalta, minkä myös selvästi
sanoimme tällä viikolla neuvostossa EU:n ulkoministereille, mutta olemme myös valmiita
ryhtymään toimiin tukeaksemme laillisesti valittuja viranomaisia.

Norsunluurannikon tilanteen kehittymistä seuraavat tiiviisti monet toimijat ja suuri yleisö
etenkin Afrikassa ja varsinkin Norsunluurannikon naapurimaissa, joista monet ovat itsekin
konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja käyvät läpi vaikeaa demokraattista murrosta.
Norsunluurannikon tämänhetkisen perustuslaillisen kriisin lopputulos antaa vahvan viestin
kaikille Afrikan mantereen voimille, sekä niille, jotka kannattavat demokratiaa, että niille,
jotka vastustavat sitä.

Euroopan unionin reaktio tähän kriisiin on ratkaisevan tärkeä. Kansainvälisessä yhteisössä
olemme tärkeä toimija, ja roolimme korostuu ja uskottavuutemme maailmanlaajuisena
demokratian huippuosaajana lisääntyy entisestään, jos voimme toiminnallamme osaltamme
edistää Norsunluurannikon kansalaisten vapaissa ja oikeudenmukaisissa vaaleissa selvästi
ilmaiseman tahdon mukaista rauhanomaista vallansiirtoa.

Cristian Dan Preda,    PPE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea
edustaja ja varapuheenjohtaja Ashton, olin todellakin Norsunluurannikolla Euroopan
unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan johtajana.

Aluksi haluan nostaa esiin sen rohkeuden ja sitoutuneisuuden, jota nämä yli sata ihmistä
26:sta eri maasta osoittivat: paikalla oli 120 vaalitarkkailijaa, jotka tekivät upeaa työtä. He
huomasivat ensinnäkin, että Norsunluurannikon asukkaat puolesta riippumatta sanoivat
kaikki olevansa väsyneitä. Väsymys oli avainsana, kertosäe, joka tarkoitti juuri sitä, että
vaalit nähtiin poliittisen kriisin päätöksenä. Jokainen halusi sen kaiken loppuvan näihin
vaaleihin.

Väistyvä presidentti Gbagbo tekee kuitenkin poikkeuksen: hän kieltäytyi luopumasta
vallasta ja järjesti itselleen taustavoimia kriisin päättymisen estämiseksi perustamalla
puolueellisen perustuslakineuvoston, joka yksinkertaisesti mitätöi hänen vastustajaansa
tukevat tulokset. Tämä merkitsee sitä, että sen sijaan, että olisi saavutettu rauha ja kriisi
olisi päättynyt, tilalle onkin nyt tullut vielä monimutkaisempi kriisi. Tasapaino on hyvin
hauras ja käynnistymässä näyttää olevan yhteenottoja.

Sanoisin myös, että yhteenotoilta on nyt todella erittäin vaikeaa välttyä. Ajatellaan vaikka
sitä, mitä kasarmeissa ensimmäisellä ja toisella äänestyskierroksella tapahtui. Tilanne on
valitettavasti äärimmäisen herkkä.
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Haluaisin lopuksi ilmaista arvonantoni korkea edustaja Ashtonille ja tavalle, jolla hän on
paneutunut tämän asian ratkaisemiseen.

Olen pannut merkille, että neuvosto on ilmoittanut, että rajoittaviin toimenpiteisiin
ryhdytään pian, ja haluaisinkin lopuksi kysyä häneltä: voidaanko sanoa, milloin näihin
rajoituksiin ryhdytään?

Véronique De Keyser,    S&D-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi
onnitella kollegaani Cristian Predaa ja hänen valtuuskuntaansa siitä merkittävästä työstä,
jota he ovat tehneet. Lisäksi haluaisin onnitella Catherine Ashtonia, unionin ulko- ja
turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, määrätietoisuudesta, jota hän on osoittanut koko
kansainväliselle yhteisölle näiden vaalien tarkkailussa. Meitä, jotka olemme ehdottoman
sitoutuneita vaalitarkkailutyöhön, joka on erinomainen työkalu demokratian edistämiseksi
yksittäisessä valtiossa, lämmitti, että yritykseen lainvastaisesti muuttaa vaalituloksia
puututtiin niin nopeasti ja määrätietoisesti. Toivomme, että näin voi tapahtua muulloinkin,
jos tilanne joskus niin vaatii.

Haluaisin myös tässä yhteydessä sanoa, koska olen saanut kuulla tämän niin monta kertaa,
ettei presidentti Ouattara ole Euroopan ehdokas. Koko kansainvälinen yhteisö on ottanut
kantaa asiaan, mikä on poikkeuksellista: Afrikan unioni, Länsi-Afrikan talousyhteisö
ECOWAS, Yhdistyneet Kansakunnat, Eurooppa ja muutkin ovat puhuneet yhdellä suulla,
mikä on historiallinen merkkipaalu.

Siitä, että Ouattara haluaa lähettää taistelijansa kaduille, olen tietysti enemmän huolissani,
koska en näe, että rauhanomaista ratkaisua voisi syntyä kadulla vastakkaisten voimien
kesken. Haluaisin mainita asiakirjan, jota AKT-maat parhaillaan laativat ja josta keskusteltiin
jo Kinshasassa edellisessä AKT-tapaamisessa, johon muutamat meistä osallistuivat. Sillä
on hieno otsikko: ”Demokratian tulevaisuuden haasteet ja perustuslaillisen järjestyksen
kunnioittaminen”. Sen laatimisesta vastaavat Afrikan ja Euroopan edustajat. Tekstissä
käsitellään paljon oikeudellisia asioita, ja kolme sivua on omistettu vallan jakamiselle siinä
tapauksessa, että jokin taho yrittää kaapata vallan lainvastaisesti. Näillä kolmella ohjesivulla
kuvataan, miten on toimittava, jotta tilanne ei muutu verilöylyksi. Verenvuodatusta ei
todennäköisesti voida välttää kaduilla, vaan neuvottelemalla jonkinlaisesta vallan
jakamisesta. Ensin on tietenkin harjoitettava painostusta sen varmistamiseksi, että voittaja
tunnustetaan.

Kehotan teitä lukemaan tämän asiakirjan. Se on erittäin informatiivinen ja osoitti minulle,
että vaikka Afrikan poliittisessa kulttuurissa ei juuri tiedetä demokratiasta, siinä todellakin
tiedetään paljon neuvottelemisesta.

Marielle De Sarnez,    ALDE-ryhmän puolesta  .  – (FR) Arvoisa puhemies, Ouattaran
partisaanit pääsivät muutama tunti sitten hallitusrakennukseen ja Norsunluurannikon
radio- ja televisiorakennukseen. Haluan ilmaista huoleni, koska yhteenottojen ja selkkausten
riski on selvästi huomattava ja aivan todellinen.

Ensimmäinen velvollisuutemme tänä iltana on vedota rauhan ja vuoropuhelun puolesta.
Tämä on kuitenkin myös Norsunluurannikon tärkeimpien johtajien velvollisuus. Sekä
väistyvän presidentin että valitun presidentin on tehtävä kaikki voitavansa estääkseen
väkivaltaa puhkeamasta jälleen maassa, joka on kärsinyt jo liikaa monen vuoden ajan.
Tämä on ensimmäinen viesti.

Toinen viesti on se, että kansainvälinen yhteisö – Eurooppa tietysti, mutta myös Afrikan
unioni – on puhunut yhdellä äänellä. He ovat ottaneet kantaa varmistaakseen, että
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vaalitulosta noudatetaan. Tämän painostuksen on jatkuttava, ja sanktiot on otettava
käyttöön. Laurent Gbagbon on hyväksyttävä tappionsa. Alassane Ouattaran on
työskenneltävä väsymättömästi saadakseen aikaan sovinnon kansan keskuuteen. Meidän
osaltamme on erittäin tärkeää, ettemme anna periksi pyrkimyksissämme, ennen kuin
tilanne on vakiintunut.

Haluaisin kiittää teitä jo etukäteen, arvoisa korkea edustaja, että viette näitä viestejä, etenkin
tänä iltana.

Isabelle Durant,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, edellisten puhujien
tavoin luonnollisesti pahoittelen tämänhetkisen tilanteen vakavuutta, akuuttia poliittista
kriisiä ja tulevina tunteina mahdollisesti puhkeavien yhteenottojen riskiä. Siksi olen tietenkin
tyytyväinen koko kansainvälisen yhteisön omaksuman kannan yksimielisyyteen. Mielestäni
velvollisuutenamme on demokratian turvaamisen lisäksi paitsi suojella Norsunluurannikon
kansalaisia myös antaa selkeä signaali, että vallanvaihto Afrikassa on mahdollinen. Kysymys
on paitsi Norsunluurannikon omista asukkaista, heidän turvallisuudestaan ja maahan nyt
ja tulevina päivinä ja kuukausina vaikuttavista jännitteistä, myös naapurimaista. Muissa
Norsunluurannikon naapurimaissa on lähiaikoina myös vaaleja, joissa väistyvän presidentin
ja uuden presidentin välisen vallanvaihdon ongelmat saattavat myös nousta esiin.

Ottamatta millään tavalla ennalta kantaa tulokseen mielestäni on erittäin tärkeää, että
demokraattinen vallanvaihto voidaan Norsunluurannikolla hoitaa rauhanomaisesti ja
neuvottelujen kautta, kansainvälisen yhteisön tuella ja kaikkia niitä vastaan, jotka tilaisuuden
saatuaan aiheuttaisivat verenvuodatusta tai ainakin pitäisivät siviiliväestöä panttivankeinaan.
Tämä on tärkeää paitsi siksi, että nämä ihmiset ovat jo kärsineet tarpeeksi, myös siksi, että
se toimii esimerkkinä naapurimaille: ajattelen luonnollisesti Kongoa, jossa epäilemättä
käydään vaalit ensi vuonna 2011.

Kuulen mielelläni näkemyksiänne siitä, miten tarkkailua voidaan jatkaa ja painostusta
harjoittaa ja ylläpitää tulevina kuukausina rauhan säilyttämiseksi.

Elie Hoarau,    GUE/NGL-ryhmän puolesta.– (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, olemme kaikki huolissamme Norsunluurannikon vakavasta kriisistä.

Kansainvälinen yhteisö on luonnollisesti yksimielisesti tuominnut maan
perustuslakineuvoston päätöksen uhmata riippumattoman vaalilautakunnan virallisesti
julkistamia vaalituloksia vaalilainsäädännön vastaisesti.

Euroopan unioni, Yhdistyneet Kansakunnat (YK), Afrikan unioni, AKT:n ja EU:n yhteinen
edustajakokous, Länsi-Afrikan talousyhteisö ECOWAS ja varmaankin pian myös Euroopan
parlamentti vaativat virallisesti julkistettujen vaalitulosten kunnioittamista ja
riippumattoman vaalilautakunnan – joka, kuten on syytä muistaa, on YK:n hyväksymä
elin – tunnustaman uuden tasavallan presidentin astumista virkaan.

Kaikki Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät ovat yhteisessä julistuksessa ilmaisseet
olevansa yhtä mieltä näistä merkittävistä kysymyksistä. Ne ovat myös vaatineet toimia,
joilla hillitään jännityksen kiristymistä maassa: tällainen kiristyminen voisi johtaa
sisällissotaan, joka olisi Norsunluurannikolle inhimillinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen
katastrofi, joka on tietenkin pyrittävä kaikin keinoin estämään.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja ja korkea
edustaja Ashton, hyvät parlamentin jäsenet. Demokratia on arvo, josta ei voida neuvotella,
aivan niin kuin kansan vaaleissa ilmaisemasta tahdostakaan ei voida neuvotella.
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Osallistuminen, edustuksellisuus ja kansanvalta ovat demokraattisen järjestelmän kypsyyden
mittari. Norsunluurannikon tapahtumat, joista tarkkailijat ovat puolueettomasti
raportoineet, aiheuttavat vakavaa vahinkoa vaaliprosessille, jonka olisi pitänyt jo päättyä.

Kansan valinta oli selvä ja kiistaton, mutta silti uusi johtaja Outtara ei vielä ole astunut
väistyvän, yhä hallituksen johtajana toimivan Gbagbon tilalle. Euroopan parlamentti ei
voi hyväksyä tätä, eikä tätä voi hyväksyä kukaan, joka uskoo oikeudenmukaisuuteen.

Poliittisella manipuloinnilla perustuslakineuvosto vahvisti väistyvän johtajan viran
jatkumisen, ja tämä valitettavasti jatkaa nyt Norsunluurannikon virkaa tekevänä edustajana.
Kaikki tämä uhkaa ruokkia jännitteitä ja levottomuuksia, joiden hallinta on vaikeaa.
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ei voi hyväksyä sitä, että kansan
antama ääni tällaisilla machiavellistisilla keinotteluilla kumotaan.

Siksi vaadimme, että huolehditaan siitä, että kansalaiset, jotka ovat vapaasti ilmaisseet
valintansa äänestämällä, saavat hallitsijakseen sen henkilön, jonka he kaikki yksimielisesti
ovat valinneet. Yhdistyneet Kansakunnat tukevat meitä tässä prosessissa. Vaadimme
luonnollisesti, että tämä vaikea kriisi saatetaan päätökseen kohtuullisen lyhyessä ajassa, ja
luotamme Catherine Ashtonin arvovaltaisiin toimiin, jotta Eurooppa voi puhua
vaikutusvaltaisesti korkeimman ulkosuhteiden edustajansa äänellä.

Kader Arif (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja ja korkea edustaja,
hyvät parlamentin jäsenet. Norsunluurannikolla on juuri pidetty vaalit.

Kansainvälinen yhteisö hyväksyi sen, että Laurent Gbagbon hallinto lykkäsi niitä vuosi
vuoden perään. Myöhemmät raportit varoittivat monia meistä niistä vaikeuksista, jotka
nyt joudumme kohtaamaan, mutta syvällä sisimmässämme toivoimme, että demokratian
henki voittaisi maassa, joka on kärsinyt paljon hedelmättömistä ja järjettömistä kiistoista,
jotka ovat koskeneet erityisesti Norsunluurannikon kansalaisuuden käsitettä.

Kansainvälinen yhteisö ja etenkin Euroopan unioni, korkean edustajan Catherine Ashtonin
johdolla ja kollegani Christian Predan välityksellä, ryhtyivät toimiin varmistaakseen, että
vaalit käytiin parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, avoimesti ja ilman väkivaltaa. Tämä
ansaitsee kiitoksen.

Kun otetaan huomioon vaalikampanjan aikana vallinnut rauha ja ehdokkaiden välinen
keskinäisen kunnioituksen ilmapiiri, meillä oli syytä toivoa, että kaikki osapuolet olisivat
hyväksyneet tuloksen. Nyt väistyvä presidentti on kuitenkin valitettavasti torjunut
demokraattisen äänestystuloksen.

Huomenna äänestän siksi muiden parlamentin jäsenten tavoin sen puolesta, että Laurent
Gbagboon vedotaan, jotta hän myöntäisi, että se, mikä hänestä näyttää onnen kääntymiseltä
tai salaliitolta, on tosiasiassa yksinkertaisesti kansan enemmistön tahto. Hän ei voi roikkua
vallassa kyseenalaistamatta omaa historiaansa vapaustaistelijana: Euroopassa asuessaanhan
hän esiintyi miehenä, joka oli saanut palautettua maahansa vapauden ja demokratian.

Yhdistyneiden Kansakuntien edustaja Norsunluurannikolla tarttui rohkeasti tehtäväänsä
ja ilmoitti vaalituloksen.

AKT:n ja EU:n yhteisen edustajakokouksen ensimmäisenä varapuhemiehenä haluaisin
lisäksi huomauttaa, että edustajakokouksemme hyväksyi Kinshasassa 3. joulukuuta
julistuksen, jossa tuomittiin ankarasti Norsunluurannikon perustuslakineuvoston päätös
mitätöidä tulokset.
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Tämä julistus tukee sitä selkeää ja yksiselitteistä kantaa, jonka Länsi-Afrikan talousyhteisön
(ECOWAS) ja Afrikan unionin jäsenvaltioiden johtajat olivat jo omaksuneet. Tällä hetkellä
Laurent Gbagbon hallintoa eivät halua hänen maanmiehensä; sitä eivät myöskään tue
naapurimaat eikä sitä hyväksy kansainvälinen yhteisö. Siksi hänen on korkea aika hyväksyä
Alassane Ouattaran, Norsunluurannikon demokraattisesti valitun presidentin voitto;
Ouattaran on voitava mahdollisimman pian ottaa vastaan vastuulliset tehtävät, jotka hänen
kansalaisensa ovat hänelle uskoneet.

Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin lopuksi
pyytää Euroopan unionia käytettävissään olevin keinoin tarttumaan tehtäväänsä ja
taivuttelemaan Laurent Gbagbon ja hänen laittoman hallituksensa hyväksymään, että peli
on pelattu. Emme hyväksy sitä, että hänen itsepäisyytensä suistaa Norsunluurannikon
kaaokseen.

Charles Goerens (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, ellei Lauren Gbagbon ego olisi
esteenä, Norsunluurannikko olisi innoittava esimerkki kaikille demokratiaa janoaville
kehittyville valtioille.

Viime vaaleissa Norsunluurannikon asukkaat osoittivat nimittäin suurta poliittista kypsyyttä.
Sitä paitsi kansainväliset tahot, Yhdistyneistä Kansakunnista lähtien, eivät ole
vähimmässäkään määrin yllättyneitä huonon häviäjän viimeisistä vehkeilyistä. Gbagbon
pitäisi siirtyä syrjään. Se on ainoa keino, jolla hän voi vielä säilyttää sen vähäisen
arvokkuuden, joka hänellä on jäljellä.

Tähän saakka Euroopan unioni on reagoinut asianmukaisesti, etenkin sanktioiden
kohdentamisen osalta. Sanktioita ei tule asettaa kansalle, joka on ilmaissut tahtonsa
esimerkillisesti, vaan Laurent Gbagbolle ja hänen lähipiirilleen.

Kysymykseni korkea edustaja Catherine Ashtonille on: ”Millaisiin toimiin aiotte ryhtyä,
jos tilanne pahenee ja voimankäyttö uhkaa sekä Norsunluurannikon kansalaisia että
Norsunluurannikolla asuvia ulkomaalaisia? Entä uskotteko, että ECOWASilla ja Afrikan
unionilla on riittävät resurssit tämän ongelman käsittelemiseksi?”

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja Ashton, hyvät
parlamentin jäsenet. Norsunluurannikko on meille koe, jota meillä ei ole varaa reputtaa.

Tämä koskee erityisesti Euroopan unionia, koska emme mitenkään voi tunnustaa varastettua
voittoa, mutta emme myöskään voi mitenkään lakata painostamasta voimakkaasti
Norsunluurannikon johtajia tämän massiivisen petoksen osalta. Lisäksi on mahdotonta
hyväksyä, että yksikään eurooppalaisten veronmaksajien euro päätyisi tälle laittomalle
hallitukselle, joka ei piittaa alkeellisimmistakaan demokratian säännöistä, tai edes kulkisi
sen kautta. Norsunluurannikon on oltava tietoinen tästä.

Norsunluurannikko on nyt myös Afrikan unionin koetinkivi, ja se suhtautuu tilanteeseen
hyvin kiinnostavalla tavalla: toistaiseksi se on osoittanut ykseyttä ja lujuutta, jollainen ei
ollut ajateltavissakaan vielä 10 tai 15 vuotta sitten. Tämä kertoo siitä, ettei
Norsunluurannikon tilannetta pidä tulkita väärin väittämällä, että se vahvistaisi vanhoja
stereotypioita, joiden mukaan musta Afrikka ja demokratia eivät sovi yhteen.

Vaikka horjumme laajalle ulottuvan väkivallan partaalla, joka olisi katastrofaalista,
Norsunluurannikon yhteiskunta näyttää toistaiseksi olevan selviämässä tästä vaikeasta
kokeesta: enemmistö äänesti uudistusmielistä ehdokasta Alassane Ouattaraa ja näyttää
lisäksi omaksuneen suuren norsunluurannikkolaisen kirjailijan Ahmadou Kourouman
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opetukset, jotka tämä julkaisi vuonna 1998 osuvasti otsikoidussa kirjassaan "En attendant
les votes des bêtes sauvages" ("Villipetojen äänestystä odottaessa"), joka kertoo juuri tämän
tarinan demokraattisesta ja hyvin norsunluurannikkolaisesta näkökulmasta.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, Norsunluurannikon vaalit ovat johtaneet
ennenkuulumattomaan tilanteeseen, kun molemmat presidentinvaalien ehdokkaat ovat
julistautuneet voittajiksi ja molemmat ovat nimittäneet pääministerin. Oikeutettuja
presidenttejä on vain yksi, ja hän on presidentti Ouattara. Olen sitä mieltä, että kaikkien
poliittisten voimien on kunnioitettava tahtoa, jonka kansa ilmaisi 28. marraskuuta pidetyissä
vaaleissa. Tämä on sitäkin perustellumpaa, kun YK, vaalilautakunta ja lukuisat Euroopan
valtiot ovat tunnustaneet oppositiojohtajan oikeutetuksi voittajaksi.

Samanaikaisesti on valitettavaa, että EU:n tarkkailijoita uhkailtiin niin, että
tarkkailuvaltuuskunta joutui keskeyttämään työnsä. Poliittisen epävakauden vaikutukset
ovat jo nyt huomattavia. Afrikan unioni päätti äskettäin sulkea Norsunluurannikon
toistaiseksi kaiken järjestön toiminnan ulkopuolelle. On myös olemassa riski, että
vuoden 2002 sisällissota puhkeaa uudelleen.

Norsunluurannikko voi siksi valita kahdesta tiestä: toinen säilyttää demokratian ja jatkaa
kohti edistystä, toinen puolestaan merkitsee eristämistä Afrikan yhteisöstä.

Catherine Ashton,    komission varapuheenjohtaja ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja.  − Arvoisa puheenjohtaja, puhun lyhyesti, koska kaikki sanottava on
nähdäkseni jo tullut ilmaistua erittäin hyvin. Kiitän vielä kerran teitä, Cristian Preda, ja
koko valtuuskuntaanne, rohkeudestanne ja työstänne vaalien aikana. Ansaitsette siitä
kiitokset.

Haluan nopeasti nostaa esiin kaksi asiaa. Olen tietenkin ollut koko ajan yhteydessä Ban
Ki-mooniin. Hän ja minä puhuimme aivan tämän kriisin alussa ja keskustelimme tilanteen
ennenkuulumattomuudesta. Päätimme tehdä täysipainoista yhteistyötä. Olen myös
jatkuvasti varmistanut, että paikalla olevista EU:n edustajista pidetään huolta: meillä on
tietenkin varasuunnitelmat valmiina heidän turvallisuutensa takaamiseksi.

Haluan myös vastata kysymykseen, joka esitettiin sanktioiden osalta. Otaksun luettelon
valmistuvan aivan lähipäivinä. Haluamme päästä asiassa eteenpäin niin pian kuin
mahdollista ja pitää painostusta yllä mahdollisimman tehokkaasti. Väkivallan uhka on
todellinen, ja tapahtumiin liittyvän hämmennyksen vaara on sekin todellinen. Meidän on
oltava erittäin lujia ja selkeitä, tehtävä mahdollisimman hyvää yhteistyötä kansainvälisen
yhteisön kanssa pitääksemme painostusta yllä niin voimakkaasti kuin suinkin voimme ja
tehtävä se, mitä tarvitaan, tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Olen äärimmäisen
kiitollinen tekemällemme työlle parlamentilta saamastamme tuesta.

Puhemies.   Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä. (2)

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan 16. joulukuuta 2010 klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

(2) Ks. pöytäkirja.
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Katarína Neveďalová (S&D),    kirjallisesti. – (SK) Hyvät parlamentin jäsenet, kaksi
presidenttiehdokasta julistautui voittajaksi ja vannoi virkavalansa 4. joulukuuta. On
kuitenkin mahdotonta, että presidentinvaalissa olisi kaksi voittajaa yhdessä maassa. Siksi
Norsunluurannikon tilanne on erittäin vaarallinen, koska me kaikki tiedämme hyvin, että
maa, joka on jo kärsinyt vuosikausia konflikteista ja väkivallasta, on erityisen altis tekemään
asioita, jotka voivat johtaa vuonna 2002 väkivaltaisen vallankaappauksen seurauksena
puhjenneen sisällissodan toistumiseen.

Kansainvälisen yhteisön, jota meidän osaltamme edustaa Euroopan unioni, toimet on siksi
harkittava huolellisesti eikä niitä saa lykätä myöhempään ajankohtaan, koska niillä on
ratkaiseva vaikutus maan asukkaiden elämään.

Olen siksi täysin samaa mieltä siitä, mitä korkea edustaja Ashton sanoi. Sanktioiden
käyttöönotto on yksi mahdollinen ratkaisu, jolla EU voi rangaista niitä, jotka estävät
poliittisen vallan rauhanomaisen siirtymisen. Sanktioiden on autettava panemaan
täytäntöön Norsunluurannikon asukkaiden tahto. Emme kuitenkaan saa unohtaa paikallisia
asukkaita, vaan meidän on yritettävä auttaa parantamaan heidän turvallisuuttaan niin, että
he voivat elää vapaassa ja demokraattisessa valtiossa.

Puhetta johti
varapuhemies  Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

19. Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä (keskustelu)

Puhemies.   – (ES) Esityslistalla on seuraavana József Szájerin oikeudellisten asioiden
valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat
komission täytäntöönpanovallan käyttöä (KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 -
2010/0051(COD)) (A7-0355/2010).

József Szájer,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, hädin tuskin vuosi sitten tuli voimaan
Lissabonin sopimus, jossa esitetään huomattavia muutoksia säädösvallan siirtoon Euroopan
parlamentilta ja neuvostolta komissiolle.

Joitakin kuukausia sitten käsittelimme täällä parlamentissa mietintöäni delegoiduista
säädöksistä. Delegoiduista säädöksistä on kyse silloin, kun parlamentti ja neuvosto siirtävät
säädösvaltaa, mutta aikaisemmasta poiketen me voimme tästä lähtien ottaa säädösvallan
takaisin milloin tahansa. Voimme asettaa määräajan ja tehdä muutoksia, ja voimme käyttää
veto-oikeutta, jos komissio ei noudata lainsäätäjän haluamaa toimintalinjaa.

Tässä perustamissopimuksen 291 artiklan mukaisesti käsittelemämme asetuksen
tapauksessa on kyse täytäntöönpanosäädöksistä. Täytäntöönpanosäädösten tilanne on
hieman erilainen. Niiden yhteydessä jäsenvaltioilla on oikeus päättää, miten Euroopan
unionin lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Ero on siis selvä.

Uusi asetus ja uusi delegoitujen säädösten järjestelmä antavat meille hyvin laajat valtuudet.
Parlamentin kannalta katsottuna sen vaikutusvalta muuttuu huomattavasti, erityisesti
tietyillä lainsäädännön aloilla.

Täytäntöönpanon alalla meillä on kuitenkin parlamenttina ja lainsäätäjänä oikeus säännellä
sitä, miten täytäntöönpanomenettelyn olisi toimittava jäsenvaltioissa.
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Mielestäni parlamentti toimi oikein, kun se pitkien neuvottelujen jälkeen päätyi kantaan,
jonka mukaan haluamme, että neuvosto ja komissio vahvistavat ja esittävät selvästi
sitoumuksensa parlamentin oikeuksien täyttämisestä. Erittäin pitkien neuvottelujen jälkeen
olemme edenneet merkittävästi tällä alalla, joka vaikuttaa ja heijastuu
täytäntöönpanosäädösten lisäksi todellakin myös delegoituihin säädöksiin.

Parlamentti säilytti jopa täytäntöönpanosäädöksiä koskevan valvontaoikeutensa, mikä
merkitsee sitä, että muiden toimielinten kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti meillä on
käytettävissämme menettely, jota voimme soveltaa.

Ensisijaisena tavoitteenani oli pystyä säilyttämään nämä tärkeät tehtävät. Tähän liittyy
myös toinen kysymys: parhaillaan on käynnissä muitakin keskusteluja sekä täällä
parlamentissa toisten valiokuntien – erityisesti kansainvälisen kaupan valiokunnan,
kehitysyhteistyövaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan – johdolla että myös parlamentin
ja neuvoston välillä. Niissä käsitellään rahoitusvälineitä koskevaa lainsäädäntöä sekä sitä,
pitäisikö niitä säännellä ja millä tavoin.

Tässä asiassa tavoitteenani oli, että asetuksessa ei ennakoitasi näiden keskustelujen tuloksia.
Haluamme auttaa kollegoitamme, jotka pyrkivät puolustamaan kantaamme neuvoston
kanssa käytävissä tärkeissä keskusteluissa, jotta voimme lopulta päästä yhteistyöhän
neuvoston kanssa.

Lopuksi, sillä minulle varattu aika on päättymässä, haluan kiittää sekä komissiota että
neuvostoa siitä joustavuudesta, jota ne ovat osoittaneet neuvotteluissa. Ymmärrän, että
neuvostossa oli hyvin vaikeaa päästä sopimukseen. Mielestäni tämä on se sopimus, johon
parlamentissa pyrittiinkin, ja kaikki jäsenet voivat olla siihen tyytyväisiä, erityisesti koska
kyse ei ole ainoastaan nyt käsittelemästämme tekstistä, mutta me odotamme sekä komission
että neuvoston jakavan yhteisen näkemyksemme näistä tärkeistä kysymyksistä. Odotamme
myös julkilausumia, jotka osoittavat komission olevan selvästi sitoutunut mukauttamaan
yhteisön säännöstön jäljellä olevan osan. Mietintööni liitetyn tekstin pitäisi vastata kaikkien
parlamentin jäsenten odotuksia.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja. −  (EN) Arvoisa puhemies, saimme tänä
aamuna seurata erittäin hyvää keskustelua kansalaisaloitteesta, ja nyt illalla keskustelemme
hyvin tärkeästä komiteamenettelyaiheesta. Mielestäni on erittäin hyvä merkki, että me nyt
Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen todellakin viimeistelemme keskeisiä
säädöksiä, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen täysimääräiselle täytäntöönpanolle.

Täytäntöönpanosäädöksiä koskeva asetus vaikuttaa huomattavasti siihen, millä tavoin
komissio panee täytäntöön Euroopan unionin lainsäädäntöä tulevaisuudessa. Se vaikuttaa
merkittävästi unionin valmiuksiin toteuttaa politiikkaa kansalaistensa etujen mukaisesti.
Ehdotusta esittäessämme me määritimme sen päätavoitteen: uusilla säännöillä olisi luotava
järjestelmä, jonka avulla komissio voisi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä aikaisempaa
yksinkertaisemmin, tehokkaammin ja avoimemmin ja täysin perustamissopimuksen
mukaisesti.

Miten me saavutimme asetetut tavoitteet ehdotuksissa, joista parhaillaan keskustelemme?
Aivan kuten aikaisemminkin, asetuksessa säädetty valvontamenettely perustuu
komiteamenettelyyn, toisin sanoen jäsenvaltioiden edustajista koostuviin komiteoihin,
joille komissio esittää toimenpide-ehdotuksia, mutta nykyisestä järjestelmästä poiketen
neuvosto ei itsessään puutu asiaan.
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Kuten perustamissopimuksessa selvästi todetaan, komission täytäntöönpanovallan käyttöä
voivat valvoa ainoastaan jäsenvaltiot, ei neuvosto. Lisäksi asetuksessa säädetään, että kaikki
erityismenettelyt poistuvat käytöstä ja että asetusta sovelletaan kaikkiin
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, myös kaupan alalla, kuten erilaisiin polkumyynnin
vastaisiin tai tasoitustoimenpiteisiin. Tämä merkitsee todellista vallankumousta
kauppapolitiikan alalla.

Me haluamme yksinkertaistaa menettelyjä, joten uudella asetuksella perustetaan vain kaksi
menettelyä – neuvoa-antava ja tarkastelumenettely – neljän sijasta, mutta lisäksi siinä
säädetään nykyisten komiteamenettelyjen automaattisesta mukauttamisesta. Uusia
menettelyjä aletaan soveltaa koko voimassa olevaan lainsäädäntöön heti alusta alkaen.
Luonnollisestikaan tämä ei vaikuta perussäädöksissä komissiolle annettujen valtuuksien
luonteeseen.

Komissio on antanut julkilausuman, jossa se sitoutuu tarkistamaan koko yhteisön
säännöstön mukauttaakseen sen lain edellyttämällä tavalla delegoitujen säädösten
järjestelmään, ja tiedän, miten tärkeää tämä on parlamentille. Tähän mennessä olemme
nimenneet 153 säädöstä, jotka eivät ennen Lissabonin sopimusta kuuluneet
yhteispäätösmenettelyn soveltamisalaan ja joissa komissiolle myönnetään valtuuksia, jotka
on palautettava siirrettyyn säädösvaltaan kuuluviksi. Lisäksi on 299 säädöstä, joihin
aikaisemmin sovellettiin valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Tämä menettely on
nyt tarkistettava perussopimuksen delegoituja säädöksiä koskevien määräysten mukaisesti.
Tavoitteenamme on kuitenkin saada koko voimassa oleva lainsäädäntö vastaamaan täysin
Lissabonin sopimuksen uusia määräyksiä ennen parlamentin nykyisen vaalikauden
päättymistä.

Tämä merkitsee täysimääräistä mukauttamista. Te tiedätte, miten kunnianhimoisesta
tavoitteesta on kysymys, ja sen vuoksi olen erityisen ilahtunut siitä, että Belgiaa edustava
ministeri Olivier Chastel pyysi ystävällisesti minua toimittamaan parlamentille
puheenjohtajavaltion sitoumuksen ja julkilausuman.

Julkilausumassa todetaan, että puheenjohtajavaltio on tietoinen komission
kunnianhimoisista aikeista tässä asiassa, ja siinä pidetään niitä myönteisinä ja kannatetaan
esitettyjä tavoitteita. Puheenjohtajavaltio vakuuttaa haluavansa kaikin tavoin varmistaa,
että mukauttaminen saatetaan päätökseen mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun
komissio on esittänyt ehdotukset. Puheenjohtajavaltio on valmis lojaaliin yhteistyöhön
parlamentin ja komission kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luonnollisesti me toivoisimme, että julkilausuma esitettäisiin virallisesti kirjallisessa
muodossa, mutta mielestäni meidän on pidettävä myönteisenä puheenjohtajavaltio Belgian
merkittävää yhteistyöhenkeä ja kollegiaalista lähestymistapaa.

Haluamme entistä tehokkaamman järjestelmän; sen mukaisesti uudet säännöt heijastavat
täysin komissiolle perussopimuksissa annettua roolia – lukuun ottamatta yhtä valitettavaa
poikkeusta, johon palaan myöhemmin – koska komitea voi ainoastaan määräenemmistöllä
estää komissiota hyväksymästä ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi.

Äsken mainitsemani poikkeus, jossa komissio yksiselitteisesti tarvitsee komitean myönteisen
lausunnon voidakseen hyväksyä ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, koskee lopullisia
monenvälisiä kaupan suojatoimenpiteitä. Vaikka tällä alalla hyväksytäänkin vain vähän
säädöksiä, me vastustimme näitä poikkeuksia institutionaalisista syistä, sillä mielestämme
olisi ollut parempi mukautua täysin uusiin sääntöihin.
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Halusin esittää tämän institutionaalisen näkökohdan, vaikka lopultakin kyseessä oli
lainsäätäjän kannalta ainut mahdollinen perusta kompromissille, ja olemme siihen
tyytyväisiä. Haluamme entistä avoimemman järjestelmän; koko menettelyn on oltava
täysin avoin.

Kaikki komiteoille toimitetut asiakirjat toimitetaan samanaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle. Näillä toimielimillä on täysin tasavertainen valvontaoikeus. Ne voivat missä
tahansa menettelyn vaiheessa ilmoittaa komissiolle, että niiden mielestä ehdotus
täytäntöönpanosäädökseksi ylittää komission toimivallan. Jos me ylitämme toimivaltamme,
teillä on oikeus ilmoittaa siitä meille hyvin selvästi.

Lopuksi toteaisin, että kaiken kaikkiaan ehdotus merkitsee erittäin hyvää lopputulosta
Euroopan kannalta. Se vahvistaa selvästi yhteisön menetelmää ja laajentaa parlamentin
valvontavallan kaikille aloille.

Uudessa asetuksessa säädetään esimerkiksi, että joissakin tapauksissa komissio saattaa
joutua käsittelemään asiaa muutoksenhakukomiteassa. Kyseinen komitea on kuitenkin
tavanomainen komiteamenettelyn mukainen, komission johtama komitea, johon
sovelletaan samoja sääntöjä. Siten komitea voi vain määräenemmistöllä estää komissiota
hyväksymästä ehdotusta.

Jos Euroopan parlamentti hyväksyy tänään komiteamenettelyä koskevan uuden asetuksen,
se tulee voimaan hyvin pian eli 1. maaliskuuta 2011. Se on todellakin erittäin hyvä asia.
Meidän on saatava uusi oikeudellinen kehys toimimaan mahdollisimman pian, ja toivon
myös, että voisimme samaan aikaan ryhtyä yhdessä pohtimaan komission säädösvallan
ja täytäntöönpanovallan välistä rajalinjaa. Tämä on tarpeen, jotta voimme jatkossa välttyä
ristiriidoilta uusia lainsäädäntöehdotuksia käsiteltäessä, mutta myös selkeyttääksemme
mukauttamista.

Haluan lopuksi kiittää esittelijä József Szájeria siitä työstä, jota hän on tehnyt neuvottelujen
aikana, samoin kuin kaikkia poliittisten ryhmien jäseniä heidän yhteistyöstään ja
joustavuudestaan. Viimeiset kiitoksen sanat kuuluvat puheenjohtajavaltio Belgialle siitä
huomattavasta työstä, jota se on tehnyt saadakseen asiakirjan käsiteltyä neuvostossa ja
saavuttaakseen tämän hyvin vaikean kompromissin. Uskoakseni käsittelemämme ehdotus,
jonka toivottavasti huomenna hyväksymme, on erittäin hyvä asia Euroopalle.

Gay Mitchell,    kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija.  −  (EN) Arvoisa puhemies,
haluaisin kiittää esittelijä József Szájeria hänen työstään ja mietinnöstään.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan nykyiset komiteamenettelyä koskevat säännökset
korvataan 290 ja 291 artiklan mukaisesti delegoiduilla säädöksillä ja
täytäntöönpanosäädöksillä, kuten on todettu, mutta olen hyvin huolissani komission
roolista Lissabonin sopimukseen liittyvien päätösten täytäntöönpanossa.

Olin kuulevinani komission jäsenen juuri toteavan, että tämä oli heidän tavoitteenaan
kuluvan vaalikauden päättymiseen mennessä. Vaalikautta on jäljellä vielä kolme ja puoli
vuotta, ja kyseessä on ainoastaan heidän "tavoitteensa"! Tämä ei ole mikään asukasyhdistys,
tämä on parlamentti! Jos neuvosto on mukana, parlamenttikin on mukana. Parlamentin
jäsenenä – ja minua ei todellakaan ilahduta sanoa tätä – minusta näyttää siltä, että sen
sijaan, että komissio toimisi rehellisenä sovittelijana neuvoston ja parlamentin välillä, se
on usein aivan liian lähellä neuvostoa, kun taas parlamentti on jäsentensä suuren määrän
vuoksi usein hajanainen ja toisinaan se päätyy liian heppoisin perustein tukemaan
neuvoston ja komission yhteistä kantaa.
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Ensiksi minun on korostettava, että parlamenttia ei mielestäni pitäisi millään tavalla
painostaa antamaan täyttä tukeaan ensimmäisessä käsittelyssä olevalle ehdotukselle.
Tärkeintä on se, että pääsemme tasapuoliseen kompromissiin, joka on paras saatavilla
oleva vaihtoehto sekä parlamentille että edustamillemme kansalaisille, samalla kun otamme
huomioon sen, mitä kollegamme József Szájer on sanonut. Jos tämän vuoksi joudumme
odottamaan toista käsittelyä sopimukseen pääsemiseksi, olkoon sitten niin. Kuten sanoin,
sääntönä on oltava se, että jos neuvosto on mukana, parlamenttikin on mukana. Olemme
tasavertaisia päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä.

Kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelijana olen sitä mieltä, että on äärimmäisen
tärkeää taata parlamentin itsenäisyys ja se, että komissio kunnioittaa molempia toimielimiä.
En ole varma siitä, että tämä saavutetaan esitetyllä "kompromissilla".

Saïd El Khadraoui,    liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija.  −  (NL) Arvoisa
puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tässä asiassa, joka on
monimutkainen ja hyvin tekninen mutta kuitenkin erittäin tärkeä meidän tulevalle
toiminnallemme.

Vanha komiteamenettely, joka sisälsi neljä eri vaihtoehtoa, ei ollut tuntematon meille
liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenille, ja olemme jo kauan tienneet, miten on toimittava
täytäntöönpanosäädösten kanssa. Lissabonin sopimukseen perustuvista mukautuksista
haluaisin kuitenkin todeta, että me kannatamme kompromisseja, joista esittelijä on sopinut
neuvoston kanssa. Mielestämme olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota kahteen seikkaan.

Ensiksikin parlamentille on mielestämme toimitettava mahdollisimman paljon tietoa ja
parlamentin on osallistuttava mahdollisimman laajasti komitean päätösten valmisteluun.

Toiseksi haluaisin painottaa siirtymäkauteen liittyvän hyvän lähestymistavan merkitystä,
ja tässä yhteydessä me pyydämme komissiota suhtautumaan jalomielisesti parlamenttiin,
kun yhteisön säännöstössä määritetty komiteamenettely korvataan uusilla delegoiduilla
säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä. Näiden kahden vaihtoehdon välinen valinta voi
antaa aihetta keskusteluun.

Sen vuoksi tämä ei koske ainoastaan uudistusta, vaan myös nykyisen yhteisön säännöstön
soveltamista ennen mitään uudistuksia.

Danuta Maria Hübner,    aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelija.  −  (EN) Arvoisa
puhemies, olen huolissani siitä, että jos delegoituja säädöksiä päätetään olla soveltamatta
rahoitusvälineisiin, siitä saattaisi tulla vaarallinen ennakkotapaus muita politiikan aloja
ajatellen. Se myös lisää toimielinten välistä epäluottamusta, ja olemme kaikki huolestuneita
tästä tilanteesta.

Tulevat vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevat aluepolitiikan lainsäädäntöehdotukset voivat
edellyttää täytäntöönpanosäädösten soveltamista, mutta ne saattavat edellyttää myös
delegoituja säädöksiä. Emme voi hyväksyä, että delegoidut säädökset hylätään jo etukäteen.
Lainsäätäjien pitäisi pystyä neuvottelemaan tästä asiasta tapauskohtaisesti.

Tämä näkemys on mielestäni poliittisesti ja oikeudellisesti johdonmukainen, ja uskon
neuvoston ja komission olevan varmasti yhtä mieltä asiasta parlamentin kanssa. Epäilemättä
meillä on edessämme useita vaikeita vuosia. Euroopan unionin toimieliminä meidän
velvollisuutenamme on hyödyntää politiikkaamme mahdollisimman hyvin, ja välttämällä
tarpeettomia ristiriitoja ja menettelyjä voimme hoitaa tehokkaammin tämän yhteisen
tehtävämme.
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Paolo De Castro,    maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelija.
– (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, maatalouden
ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtajana olen monista syistä hyvin
pettynyt József Szájerin laatiman ja huomenna äänestettävän mietinnön sisältöön.

Ensiksikin yhtäkään niistä tarkistuksista, joita valiokuntani äänestyksessä kannatettiin
yksimielisesti – ja painotan sanaa "yksimielisesti" – ei otettu huomioon, vaikka yhteinen
maatalouspolitiikka kuuluu politiikan aloihin, joilla on komiteamenettelyssä hyväksytty
eniten säädöksiä, ja se on siksi yksi aloista, joihin Lissabonin sopimukseen perustuva
säädösten mukauttaminen vaikuttaa eniten.

Toiseksi 10 artiklan mukaan Euroopan parlamentilla ei ole minkäänlaista painostusvaltaa
tai mahdollisuutta neuvotella neuvoston kanssa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan
lainsäädännön mukauttamisesta uuden sopimuksen mukaisesti.

Olemme itse asiassa tietoisia siitä, että neuvosto on jo osoittanut haluttomuutensa sopia
Euroopan parlamentille delegoiduista säädöksistä, ja tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen
se ei ole enää kiinnostunut käymään neuvotteluja, koska automaattiselle mukauttamiselle
– joka ei kata delegoituja säädöksiä vaan vain täytäntöönpanosäädökset – ei ole asetettu
määräaikaa, sillä kyseessä on siirtymäjärjestely.

Tästä syystä esitin yhdessä muiden kollegojeni kanssa tarkistuksen, jossa automaattisesta
mukauttamisesta tehdään aidosti väliaikainen, ja kehotan teitä kaikkia tukemaan sitä
Euroopan parlamentin roolin vahvistamiseksi. Ei ole todellakaan mitään syytä päästä
ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen näin arkaluonteisessa asiassa, jossa määritellään
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat säännöt tulevia vuosia varten. Tästä syystä meillä
on tässä erittäin tärkeässä asiassa oikeus – sanoisin jopa velvollisuus – parantaa ehdotusta
niin paljon kuin mahdollista ja viedä se sen vuoksi toiseen käsittelyyn. Emme saa suostua
neuvoston kiristykseen, kun se uhkaa keskeyttää asian käsittelyn pakottaakseen meidät
hyväksymään tämän kielteisen sopimuksen.

Mielestäni tämä on talousarvion jälkeen kaikkein tärkein asia, josta meidän on äänestettävä,
koska se määrittää uudelleen Euroopan unionin toimielinten väliset voimasuhteet. Meidän
on täällä parlamentissa puolustettava määrätietoisesti demokraattisesti valitun ja kaikkia
Euroopan kansalaisia edustavan parlamentin valtaoikeuksia.

Antolín Sánchez Presedo,    talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. –
(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Lissabonin sopimus tuo
tuntuvia muutoksia EU:n lainsäädännön laatimiseen ja täytäntöönpanoon erottamalla
toisistaan delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Aikaisemmin
primaarilainsäädännössä säädettiin ainoastaan täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Tämä asetus on välttämätön, jotta voidaan siirtyä moitteettomasti vanhasta järjestelmästä
uuteen ja jotta varmistetaan, että komissio käyttää asianmukaisesti Lissabonin sopimuksessa
sille määrättyä täytäntöönpanovaltaa. Asetuksella vahvistetaan demokratian periaatetta,
koska siinä tunnustetaan parlamentin valvontaoikeus ja lisätään avoimuutta säätämällä
vuosikertomuksen antamisesta ja koska siihen sisältyy tarkistuslauseke, jonka tarkoituksena
on viimeistellä asetusta saatujen kokemusten perusteella. Siten se täyttää talous- ja
raha-asioiden valiokunnan näihin aiheisiin liittyvät vaatimukset.

Rahoituspalvelujen alalla asetus parantaa osaltaan oikeusvarmuutta ja lainsäädännön
tehokkuutta. Se täydentää kokoomadirektiivin tavoitetta rajoittaa komissiolle aikaisemmassa
oikeudellisessa kehyksessä annettujen ja nykyisen kehyksen kanssa yhteensopivien
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valtuuksien kesto kolmeen vuoteen uuden sopimuksen voimaantulosta alkaen. Asetuksessa
vahvistetaan säännöksiä, joiden mukaan nykyiseen valvontarakenteeseen sisältyvät tekniset
täytäntöönpanostandardit ja rahoituspalvelujen alaa koskevat alakohtaiset säännökset
voidaan lopulta hyväksyä.

Sen vuoksi voin talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelijana pitää
mietintöä myönteisenä ja onnittelen siitä József Szájeria.

Haluan kiittää puhemiestä hänen auliudestaan ja toivotan teille kaikille hyvää joulua ja
alkavaa vuotta.

Klaus-Heiner Lehne,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
tarvitsemme myös täällä täysistunnossa monenlaisia selityksiä niiden harhaanjohtavien
keskustelujen vuoksi, joita on käyty eri parlamenttiryhmien kokouksissa, valiokuntien
puheenjohtajakokouksessa ja joissakin tapauksissa valiokuntien kokouksissa.

Ennen kaikkea tässä asetuksessa ei ole kysymys siitä, että päätettäisiin, mitä ovat
290 artiklaan perustuvat delegoidut säädökset ja mitä ovat 291 artiklaan perustuvat
täytäntöönpanosäädökset. Tässä asetuksessa ei tosiaankaan päätetä siitä asiasta. Siitä
päätetään perussäädöksessä. Toisin sanoen laki itsessään määrää 290 tai 291 artiklaan
perustuvasta vallasta, jos tästä mahdollisuudesta on säädetty. Asetus koskee ainoastaan
291 artiklan mukaista menettelyä.

Toinen huomautukseni koskee 10 artiklaan liittyvää kritiikkiä. Tämäkin artikla koskee
ainoastaan menettelyä eikä mitään muuta. Komissio on tässä yhteydessä jälleen kerran
selventänyt, että se luonnollisesti aikoo mukauttamisen yhteydessä tarkistaa kaikki ennen
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa voimassa olleet säädökset ja esittää uusia ehdotuksia
molemmille lainsäädäntöelimille eli parlamentille ja neuvostolle. Tätä on jälleen kerran
vahvistettu aikaisempaan toimielinten väliseen sopimukseen verrattuna.

Ainut todellinen uutuus koskee ulkomaankauppaan liittyvää menettelyä. Myönnän, että
puheenjohtajavaltio Belgian saavuttama kompromissi on melko byrokraattinen. Siitä ei
ole epäilystäkään. Se oli kuitenkin ainut mahdollinen ratkaisu, kun otetaan huomioon
neuvostossa asiaa vastustaneet kaksi määrävähemmistöä.

Minun mielestäni kyse on ainoastaan hyötyjen arvioinnista. Meidän on myös, kuten esittelijä
on todennut, arvioitava sitä, mistä parlamentti on neuvotellut. Meillä on
täytäntöönpanosäädösten tarkistusmenettely, josta ei ole säädetty perussopimuksessa. Se
on hyvin tärkeä edistysaskel, erityisesti, kun ajatellaan parlamentin osallistumista, joka
ylittää perussopimuksen ehdot. Sen vuoksi, kun hyödyt punnitaan, on selvää, että tämä
ansaitsee meidän tukemme. Tästä syystä kannatan mietintöä sellaisenaan ilman tarkistuksia.
Emme voi tässä ensimmäisessä käsittelyssä saavuttaa yhtään enempää kuin mitä voisimme
saavuttaa myöhemmin määrittämättömän ajan kuluttua sovitteluprosessissa.

Eva Lichtenberger,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, tänään
käsittelemäämme asetukseen on kaikissa valiokunnissa suhtauduttu pitkään hyvin
välinpitämättömästi. Muutamat parlamentin jäsenet ovat kuitenkin havahtuneet nyt
käsittelyn päättyessä, kun tulokset ovat jo pöydällä. Ikävä kyllä muutamat heistä eivät ole
osallistuneet keskusteluun, mikä on sääli, koska olisi ollut hyvin mielenkiintoista kuulla
heidän ajatuksiaan.

Vanhana parlamentin jäsenenä yleissopimuksen henki on minulla kirkkaasti muistissani.
Siinä kehotettiin avoimesti antamaan Euroopan parlamentille erityisoikeuksia useilla aloilla,
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jotta varmistetaan jatkossakin parlamentin uskottavuus toimielinjärjestelmässä ja suhteessa
kansalaisiin.

Yleissopimuksen vaatimuksista huolimatta asialle ei tehty mitään. Puheenjohtajavaltio
Belgian erittäin tiukat neuvottelut neuvoston kanssa tekivät mahdolliseksi päästä
merkittävästi eteenpäin. Muistan Klaus Heiner Lehnen puheenvuoron. Hän puhui pysyvästä
oikeudesta tutkia, oliko komissio ylittänyt toimivaltansa.

Joissakin säännöksissä, kuten kansainvälistä kauppaa koskevassa sopimuksessa, ei tietenkään
ole päästy aivan ihanneratkaisuun, mutta siitä huolimatta hyväksyn saavutetun tuloksen.
Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Belgiaa. Se on tehnyt kaikkensa varmistaakseen, että
asiassa päästiin eteenpäin. Haluan myös kiittää esittelijää hänen ymmärtäväisestä ja
älykkäästä tavastaan neuvotella.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
kollegat, kun huomenna äänestämme József Szájerin mietinnöstä, me näytämme vihreää
valoa yhdelle Lissabonin sopimukseen sisältyvälle uudelle välineelle, joka koskee
täytäntöönpanosäädöksiä.

Sillä yksinkertaistetaan vanhaa komiteajärjestelmää. Tällä toimenpiteellä lisätään säädösten
hyväksymiseen liittyvää avoimuutta sääntelemällä menetelmiä, joiden mukaisesti
jäsenvaltiot valvovat komissiolle annetun toimivallan käyttöä. Asetuksen keskeinen merkitys
on tehnyt lainsäätämisjärjestyksestä monimutkaisen sekä toimielinten välisellä tasolla että
parlamentissa, jossa kaikkien valiokuntien – vaikkakin myöhäinen – panos on toivoakseni
kuitenkin tehnyt mahdolliseksi ehdotuksen hyväksymisen ensimmäisessä käsittelyssä.

Onnittelen sen vuoksi esittelijä József Szájeria siitä, että hän on onnistunut saavuttamaan
Euroopan parlamentin ensisijaiset tavoitteet: viittaan tällä takeisiin nykyisten
komiteamenettelyjen muuttamisesta uuden menettelyn mukaisiksi, parlamentin ja
neuvoston valvontaoikeuteen, komission johtaman muutoksenhakukomitean
perustamiseen sekä tarkistuslausekkeeseen, jonka ansiosta voidaan arvioida menettelyn
tehokkuutta.

Lopuksi haluaisin kommentoida neuvotteluja vaikeuttanutta viimeistä estettä eli yhteisen
kauppapolitiikan sisällyttämistä tulevan asetuksen soveltamisalaan. Vaikka lopullisen
sopimuksen ansiosta polkumyynnin vastaisia toimia hyväksyttäessä voidaan 18 kuukauden
pituisen siirtymäkauden aikana käyttää yksinkertaiseen enemmistöön perustuvaa
äänestysjärjestelmää, sen jälkeen toimenpiteiden hyväksymiseen tarvitaan määräenemmistö.
Ratkaisuun pääsy edellytti vaikeaa kompromissia, mutta olen vakuuttunut siitä, että se
vastaa sekä teollisuuden että Euroopan unionin toimeenpanoelimen tarpeita ja poistaa
riskin luonteeltaan teknisten päätösten vaarallisesta politisoitumisesta.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen täysin eri mieltä
edellisten puhujien kanssa. Minun mielestäni tämä toimenpide on vahingollinen
parlamentin ensisijaisille tavoitteille ja vastoin Lissabonin sopimuksen henkeä.

Olemme ensimmäisessä käsittelyssä pääsemässä neuvoston kanssa sopimukseen
70 prosentista käsiteltävistä asioista, mutta en ymmärrä intoamme saada ensimmäisessä
käsittelyssä päätökseen näin arkaluonteisen toimenpiteen käsittelyä, sillä kyse on Lissabonin
sopimuksesta, joka on laajentanut toimivaltaamme, erityisesti kauppapolitiikan alalla, sekä
kyseisen sopimuksen täytäntöönpanosta. Heti polkumyynnin vastaisia menettelyjä
käynnistettäessä olemme vaihtamassa oikeusvarmuuteen perustuvan puolueettomuuden
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jäsenvaltioiden toimiin. Tämä uhkaa olla tuloksena komission ja jäsenvaltioiden välisissä
neuvotteluissa.

Sen vuoksi tämä on mielestäni askel taaksepäin. Sama koskee maatalousalalle suunniteltua
vanhan komiteajärjestelmän mukauttamista uuteen järjestelmään ilman aikarajoituksia,
mikä vahvistaa parlamentin roolia.

Tästä syystä mielestäni ei ole järkevää yrittää päästä neuvoston kanssa kiireesti sopimukseen
ensimmäisessä käsittelyssä, koska vaarana on myös päätyä käsittelemään riita-asioita
unionin tuomioistuimessa.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja. −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää
kaikkia esitetyistä puheenvuoroista, jotka heijastavat käsittelemämme aiheen
monitahoisuutta.

Haluaisin vastata joihinkin esitettyihin huomioihin. Tarkistuksesta yleensä ja
sitoutumisestamme kaikkien asiaankuuluvien säädösten tarkistamiseen haluan todeta, että
suunnitelmamme on erittäin kunnianhimoinen, ja olen puhunut siitä Klaus-Heiner Lehnen
kanssa puitesopimusta koskevien keskustelujemme aikana: meidän on mukautettava
kahdenlaisia säädöksiä, toisia 299 ja toisia 153. Mielestäni kyseessä on hyvin
kunnianhimoinen suunnitelma, jos haluamme hoitaa tarkistukset tämän vaalikauden
aikana. Puhuessani "meidän" tavoitteestamme tarkoitan kaikkia kolmea toimielintä, sillä
tämä työ selvästikin vaatii meidän kaikkien lojaalia yhteistyötä.

Haluan vakuuttaa Gay Mitchellille, että komissio kunnioittaa parlamenttia suuresti.

Korostaisin yhtä kohtaa ehdotuksen liitteenä olevassa komission lausumassa. Luen sen
vain ääneen: "Mukauttamisprosessin aikana komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan
parlamentille kyseisiin välineisiin, joista on tulevaisuudessa tarkoitus tulla delegoituja
säädöksiä, liittyvistä ehdotuksista täytäntöönpanotoimiksi." On siis täysin selvää, että
olemme sitoutuneet avoimuuteen ja selkeyteen. Haluan myös vahvistaa täällä parlamentissa,
että toimitamme parlamentille mahdollisimman paljon tietoa. Parlamentti saa kaikki tiedot
samaan aikaan kuin komiteat, joten teemme kaikkemme pitääksemme parlamentin ajan
tasalla myös tässä menettelyssä.

Minun on syytä kiittää Klaus-Heiner Lehneä tämän tilanteen selventämisestä keskustelussa.
Me käsittelemme tänään täytäntöönpanosäädöksiä, ja tässä asetuksessa ei millään tavoin
määrätä ennakolta, onko meidän tulevaisuudessa käytettävä delegoituja vai
täytäntöönpanosäädöksiä.

Mukauttamisesta minun on todettava, että uskoakseni Paolo De Castro ei ollut täällä silloin,
kun luin puheenjohtajavaltio Belgian lausuman, jossa sitoudutaan täysin lojaaliin
yhteistyöhön täysimääräistä mukauttamista koskevan kunnianhimoisen tavoitteen
saavuttamiseksi lähivuosina. Mielestäni on rauhoittavaa, että ei ole vain parlamentin etujen
mukaista vaan myös komission ja neuvoston etujen mukaista edetä hyvin nopeasti.
Mielestäni tämä on täysin selvää, ja olen varma siitä, että noudatamme sopimusta.

Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ja tasoitustoimenpiteiden politisoitumisesta olen
itse asiassa sitä mieltä, että tilanne kehittyy päinvastaiseen suuntaan, sillä te tunnette
nykyisen järjestelmän: jäsenvaltioiden edustajien yksinkertainen enemmistö voi nykyisin
hylätä komission ehdotuksen. Tulevaisuudessa se olisi paljon vaikeampaa, koska
hylkääminen edellyttäisi jäsenvaltioiden edustajien määräenemmistöä. Joten uskoakseni
meidän nyt käsittelemämme asia itse asiassa vahvistaa unionin lähestymistapaa ja komission
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asemaa kauppaneuvotteluissa, aivan kuten Lissabonin sopimuksessa määrätään ja
ennakoidaan.

Jos sallitte, korostaisin lopuksi oikeusvarmuuden merkitystä tässä asiassa, koska silloin
kun käsittelemme arkaluonteisia aiheita, kuten kauppaa, polkumyynnin vastaisia
toimenpiteitä tai tasoitustoimenpiteitä, me tarvitsemme luonnollisesti hyvin vakiintuneita
menettelyjä ja selkeää tehtävien ja vastuualueiden jakoa. Parlamentti tarvitsee hyvin selvät
valvontaoikeudet, jotka sille on annettu Lissabonin sopimuksessa, ja me tarvitsemme
oikeusvarmuutta toimiaksemme tällä hyvin tärkeällä lainsäädännön alueella, sillä te tiedätte,
miten usein näistä toimenpiteistä kiistellään monissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Sen vuoksi, hyvät parlamentin jäsenet, pyydän teitä kannattamaan näitä ehdotuksia ilman
tarkistuksia, koska mielestäni ne ovat todellakin eduksi Euroopan unionin asemalle
maailmanpolitiikassa.

József Szájer,    esittelijä.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia heidän
antamastaan panoksesta sekä tänään että niiden yhdeksän viime kuukauden aikana, joina
olemme työskennelleet tämän aiheen parissa.

Ensiksi menettelyyn liittyvä seikka. Monet kollegat ovat tuoneet esiin huolensa siitä, että
me neuvoston painostuksesta kiirehdimme päästäksemme sopimukseen ensimmäisessä
käsittelyssä. Neuvotteluihin osallistuneet komissio, neuvosto ja monet kollegat voivat
todistaa painostuksen olleen päinvastaista. Parlamentti ja minä ilmoitimme neuvostolle,
että mikäli se ei pääse sopimukseen, koko hanke voisi epäonnistua.

Molemmat toimielimet osoittivat hyvin selvästi sitoumuksensa, koska, kuten József Šefčovič
juuri totesi, ne kannattavat parlamentin tavoin Lissabonin sopimuksen vakautta. Mitä
myöhemmin me hyväksymme tämäntyyppisen asetuksen, sitä kauemmin vanha
komiteamenettely – josta me emme sen monien ongelmien vuoksi pidä – pysyy voimassa.
Tältä kannalta katsottuna yhdeksää kuukautta ei voida pitää lyhyenä aikana, ja sen kuluessa
voitaisiin järjestää kaksi käsittelyä. Asian käsittely on ollut täysin avointa, ja monet kollegat
voivat sen todistaa.

Olen osallistunut valiokuntien puheenjohtajakokoukseen kuusi kertaa näiden yhdeksän
kuukauden aikana, ja olen myös tavannut kaikkien valiokuntien varjoesittelijöitä ja
koordinaattoreita. Päätin itse pyrkiä sopimukseen, koska me olimme saamassa kaiken sen,
mitä halusinkin. Ehkä neuvosto ja komissio eivät pidä siitä, mutta me saimme kaiken.

Mitä esittelijä tekee silloin, kun kaikki se, mitä minä ja eri valiokunnat olimme vaatineet,
on saavutettu, vaikkakaan ei ehkä siinä muodossa kuin toivoimme? Paolo De Castro on
oikeassa. Hänen pyyntönsä eivät sisälly asetuksen sanamuotoon, mutta kyse on
täytäntöönpanosäädöksistä, ja ne komission sitoumus kattaa. Olen ennenkin osallistunut
mukauttamiseen – kokoomadirektiivin yhteydessä – ja komissio esitti silloin saman
sitoumuksen, jonka se on pitänyt muutamia hyvin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Tässä mielessä voin uskoakseni luottaa komission lupaukseen, ja jos komissio ei pidä siitä
kiinni, uskallan kyllä nousta sitä vaatimaan ja tehdä tarpeelliset mukautukset, kuten Paolo
De Castro tekee.

Tässä mielessä ei ole minkäänlaista painostusta. Minä olin se, joka painostin. Monien
vaikeiden neuvottelujen aikana onnistuimme hyvän yhteistyön ansiosta sopimaan
ehdotuksesta, jonka voin varauksetta esittää parlamentille sen hyväksyttäväksi.
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Kiitän teitä kaikkia ja erityisesti niitä kollegoita, jotka osallistuivat tähän hyvin vaikeaan
työhön. Pyydän anteeksi yleisöltä, joka ei ymmärrä sanaakaan keskustelustamme, mutta
voin todellakin vakuuttaa, että Euroopan unionin asioiden avoimuus ja valvonta paranevat
huomattavasti tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen.

Puhemies.   − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Vital Moreira (S&D),    kirjallinen. – (PT) Tämä lainsäädäntöaloite koskee Euroopan
komission täytäntöönpanovälineiden valvontaa. Siitä on määrätty Lissabonin sopimuksessa,
jossa se sisältyy Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaan. Kyseessä on kiistatta myös
kokonaisuudessaan myönteinen asetus, kun otetaan huomioon nykyinen tilanne.

Monet ehdotuksen näkökohdat ovat kuitenkin riittämättömiä vastaamaan täysimääräisesti
Lissabonin sopimuksen vaatimuksiin. Näistä kielteisistä näkökohdista erottuu erityisesti
kaksi. Ensinnäkään ehdotuksessa ei aseteta mitään määräaikaa lukemattomien voimassa
olevien järjestelyjen pakolliselle mukauttamiselle nykyistä järjestelmää ja Lissabonin
sopimusta vastaaviksi. Tästä syystä esitin tarkistuksen, johon sisältyy tätä asiaa koskeva
ehto. Toiseksi ja ensisijaisesti kaupan suojatoimia (erityisesti polkumyynnin ja tukien
vastaisia toimenpiteitä sekä suojatoimenpiteitä) varten esitettyjä poikkeuksia, jotka lisäisivät
jäsenvaltioiden valtaa valvoa komissiota, ei voida hyväksyä, koska ne vaikeuttavat näiden
toimenpiteiden soveltamista ja johtavat niiden politisoitumiseen. Nämä toimenpiteet ovat
välttämättömiä eurooppalaisten yritysten puolustamiseksi sellaiselta kilpailulta ja tuonnilta,
joka hyötyy tämäntyyppisistä laittomista eduista.

Kaupan suojatoimien syrjivälle kohtelulle ei ole mitään perustuslaillisia tai poliittisia
perusteita, ja se heikentää komission (ja Euroopan unionin) kykyä puolustaa eurooppalaista
teollisuutta Euroopan unionin sisämarkkinoiden ulkopuolista epäoikeudenmukaista
kilpailua vastaan.

20. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

21. Istunnon päättäminen

(Istunto päättyi klo 20.50.)
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