
TIISTAI 5. HUHTIKUUTA 2011

Puhetta johti
puhemies  Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

(Istunto avattiin klo 9.05.)

2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden
loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset):
ks. pöytäkirja

3. Eurooppa-neuvoston (24.–25. maaliskuuta 2011) päätelmät (keskustelu)

Puhemies. −    (PL) Esityslistalla on seuraavana Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan
julkilausuma: Eurooppa-neuvoston (24.–25. maaliskuuta 2011) päätelmät.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy käyttää puheenvuoron.

Herman Van Rompuy,    Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies,
arvoisa Euroopan komission puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, olen 49 päivän
aikana toiminut puheenjohtajana kolmessa Eurooppa-neuvoston kokouksessa sekä yhdessä
euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiesten huippukokouksessa. Nämä tosiseikat
kuvaavat sitä, että unioni kohtaa suuria ja kiireellisiä haasteita niin taloudellisella kuin
diplomaattisellakin rintamalla. Se kuvastaa selvästi myös sitä, että Eurooppa-neuvoston
kokoukset eivät ole pelkkä tapahtuma: ne ovat osa prosessia. Kokouksessa, josta tänään
raportoin – joka pidettiin 24. ja 25. maaliskuuta – me todellakin hyväksyimme
asianmukaisesti merkittäviä taloudellisia toimenpiteitä, joita on valmisteltu ja joista on
keskusteltu viime vuoden aikana, me vauhditimme toimiamme Libyan tämänhetkisten
tapahtumien osalta ja käynnistimme toimet vastauksena Japanin katastrofaalisiin
tapahtumiin. Tarkastelen näitä kaikkia vuorollaan.

Talousasioissa veimme eteenpäin kattavaa toimenpidepakettia. Aiempien kokousten
alkusysäysten, myös 11. maaliskuuta pidetyn euroalueen epävirallisen huippukokouksen,
nojalla saimme koottua yhteen lähes kaikki voimat tässä pyrkimyksessä. Toimenpiteiden
ja menettelyjen hyväksyminen kriisin käsittelemiseksi ei tietenkään merkitse, että kriisistä
selviydyttäisiin välittömästi. Tämä edellyttää sinnikkyyttä ja jatkuvia ponnisteluja. En toista
yksityiskohtaisesti kaikkia tekemiämme päätöksiä. Ne esitetään päätöslauselmassa. Esitän
kuitenkin lyhyesti kuusi keskeistä seikkaa.

Ensinnäkin hyväksyimme pysyvän vakausmekanismin täyden oikeusvarmuuden
edellyttämän tarkistuksen perussopimukseen. Parlamentti vaati 15. joulukuuta antamassaan
päätöslauselmassa perussopimukseen kevyttä muutosta, joka tarjoaisi oikeusperustan
tällaiselle mekanismille, sen sijaan, että toteutettaisiin perussopimuksen perinpohjainen
tarkistaminen. Me noudatimme neuvoa, ja olin iloinen parlamentin kannattaessa ehdotettua
perussopimuksen tarkistusta niin suurella enemmistöllä 23. maaliskuuta. Olen erityisen
iloinen siitä, että onnistuimme vakuuttamaan parlamentin joidenkin tämän osalta esitettyjen
huolien osalta. Kiitän esittelijöitä, Elmar Brokia ja Roberto Gualtieria, tiiviistä yhteistyöstä
kanssani tämän tuloksen aikaansaamiseksi.
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Toinen seikka on, että saimme aikaan yksityiskohtaisen sopimuksen tulevan
vakausmekanismin koosta, ulottuvuudesta ja toimintatavasta sekä väliaikaisen välineen
parantamisesta.

Kolmas seikka on, että kannatimme neuvoston kantaa kuudesta julkisen talouden ja
makrotalouden valvontaa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta ennen neuvotteluja
parlamentin kanssa. Tiedän teidän tekevän kovasti työtä tässä asiassa; itse asiassa olen
tavannut esittelijät ja tapaan koordinaattorit tänään iltapäivällä. Kaikki asianosaiset
ymmärtävät tarpeen saada asia päätökseen kesäkuuhun mennessä.

Neljäs seikka on eurooppalaisen ohjausjakson käynnistäminen. Se on menettely, jossa
seuraamme EU 2020 -strategian, vakaus- ja kasvusopimuksen sekä makrotaloudellisen
valvonnan täytäntöönpanoa. Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa tehdään tarvittavat
johtopäätökset. Huolehdin henkilökohtaisesti siitä, että tämä ei katoa byrokratian rattaisiin.

Viidenneksi sovimme, että pankkien uskottavat stressitestit toteutuvat pian. Tämä on
kaksiosainen tehtävä: pankkien on tehtävä testit, ja hallitusten on oltava valmiita
tarkastelemaan testien tuloksia.

Kuudenneksi tarjosimme uutta laadukasta talouskoordinointia. Kutsumme sitä Euro Plus
-sopimukseksi kahdesta syystä: ensinnäkin siinä on kyse siitä, mitä euroalueen valtiot
haluavat tehdä enemmän – niillä on yhteinen valuutta ja ne haluavat toteuttaa lisätoimia
EU:n nykyisten sitoumusten ja järjestelyjen lisäksi, ja toiseksi koska se on avoin myös
muille jäsenvaltioille. Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että kuusi euroalueen ulkopuolista
valtiota on jo ilmoittanut liittyvänsä sopimukseen. Nämä valtiot ovat Tanska, Puola, Latvia,
Liettua, Bulgaria ja Romania. Jäljelle jäävät neljä jäsenvaltiota voivat liittyä siihen
myöhemmin.

Haluan vielä toistaa, että poliittinen sitoutuminen Euro Plus -sopimukseen on ensisijainen
kaikkiin muihin paketin toimenpiteisiin nähden jäsenvaltioiden talouksien suorituskyvyn
parantamiseksi: entistä vahvempi vakaus- ja kasvusopimus julkisen talouden valvonnasta,
uusi makrotaloudellinen valvonta ja ratkaisevan tärkeän EU 2020 -strategian
täytäntöönpano rakenneuudistuksissa talouskasvun aikaansaamiseksi. Sitoumukset
kilpailukyvyn, julkisen talouden, eläkkeiden ja muiden vastaavien osalta on siirrettävä
kansallisiin uudistus- ja vakautusohjelmiin. Niitä myös arvioidaan vuosittain korkeimmalla
tasolla.

Vielä yksi viimeinen huomio taloudesta. Jotkut pelkäävät tässä olevan kyse
hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan purkamisesta. Sitä se ei suinkaan ole. Kuten totesin
työmarkkinaosapuolille sosiaalialan kolmikantahuippukokouksessa, kyse on näiden
eurooppalaisen mallin perustavaa laatua olevien näkökohtien pelastamisesta. Haluamme
varmistaa, että taloutemme ovat riittävän kilpailukykyisiä voidakseen luoda uusia
työpaikkoja ja säilyttää kaikkien kansalaistemme hyvinvoinnin, ja tästä työssämme on
kyse. Nämä olivat siis yleisen talouspakettimme päätekijät, joiden on määrä auttaa meidät
kriisistä. Kuten totesin, ne ovat tulosta pitkästä prosessista, eivät yhdestä kokouksesta.

Eurooppa-neuvosto päätti 25. maaliskuuta 2010 parantaa Euroopan taloushallintoa
perustamalla työryhmän. Minulla oli kunnia toimia sen puheenjohtajana. Vuotta
myöhemmin saamme uudet säännöt, uusia välineitä ja entistä kunnianhimoisempia
toimitapoja. Se oli ja on edelleen kaikkien toimielinten, myös tämän parlamentin ja kaikkien
jäsenvaltioiden, yhteinen ponnistus. Aina ei ollut helppoa eikä aina selvitty ilman
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dramatiikkaa, mutta poliittinen tahto on ollut vankkumatonta, meillä on selkeä suuntavaisto
ja nyt meillä on merkittäviä tuloksia.

Kaikki ongelmamme eivät ole ohi. Ne ovat tulosta aiemmista virheistä sekä asianmukaisten
välineiden puutteesta niin unionin tasolla kuin kansallisella tasolla. Nyt meillä on kuitenkin
kaikki mahdollisuudet tarkastella niitä ja olla toistamatta niitä.

Seuraavaksi tarkastelen Libyan tilannetta, josta tietenkin myös keskustelimme 24. ja
25. maaliskuuta. Osoitimme yhdessä päättäväisyyttä. Tiedän, että joillain teistä oli epäilyksiä,
mutta me teimme kovasti työtä varmistaaksemme konkreettiset tulokset. Olimme kaksi
viikkoa aikaisemmin, Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 11. maaliskuuta,
omaksuneet selkeän linjan Libyan osalta. Ilman selkeää eurooppalaista kantaa seuraavat
toimet eivät olisi olleet mahdollisia. Päätimme, että siviiliväestön turvaamiseksi jäsenvaltiot
voivat tutkia kaikkia tarvittavia vaihtoehtoja, kunhan niille on todistettavissa oleva tarve,
selkeä oikeusperusta ja alueen tuki.

Nämä kolme edellytystä täyttyivät nopeasti. Tarve oli ilmeinen, kun hallitus kovensi omaa
kansaansa kohtaan harjoittamaansa väkivaltaa. Oikeusperusta saatiin, kun YK:n
turvallisuusneuvosto antoi päätöslauselmansa Libyasta muutama päivä
Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen. Alueellinen tuki saatiin heti Arabiliitolta.

Eurooppalaisten valtioiden, arabimaiden ja pohjoisamerikkalaisten valtioiden koalition
toteuttamat toimet YK:n päätöslauselman täytäntöönpanemiseksi ovat auttaneet
suojelemaan Libyan siviiliväestöä. Valtava verilöyly on vältetty. Tuhansia henkiä on
pelastettu. Tämä on kaikkein tärkeintä, ja se ansaitsee suurimman huomion, enemmän
kuin päätöksentekoprosessi. Metsä on tärkeämpi kuin puut.

Me kaikki tiedämme, että päätös sotilastoimiin ryhtymisestä ei ollut helppo. Luonnollisesti
on paljon kysymyksiä ja epäröintiä. Se on täysin normaalia, kun on kyse sodasta ja rauhasta.
Libyan kriisin yhteydessä kokemamme vaikeudet eivät kuitenkaan saa hetkeäkään peittää
sitä, että Euroopan unioni on hoitanut asiat erinomaisesti. Kriisin alusta alkaen Euroopan
unioni on ollut edelläkävijä. Se oli ensimmäinen, joka otti käyttöön pakotteet, ensimmäinen,
joka asetti matkustuskiellon hallinnon johtohahmoille, ensimmäinen, joka jäädytti Libyan
varat ja ensimmäinen, joka tunnusti kansallisen siirtymävaiheen neuvoston päteväksi
keskustelukumppaniksi parlamentin pyynnöstä. Unioni myös koordinoi EU:n kansalaisten
pelastuspyrkimyksiä sekä tarjosi ja tarjoaa edelleen merkittävää humanitaarista apua.

Maaliskuun 11. päivänä asettamamme poliittiset tavoitteet eivät ole muuttuneet. Gaddafin
on lähdettävä. Haluamme libyalaisten itsensä johtamaa poliittista siirtymävaihetta, joka
perustuu laaja-alaiseen poliittiseen vuoropuheluun. Olemme valmiita auttamaan uutta
Libyaa sekä taloudellisesti että sen uusien instituutioiden rakentamisessa.

Seuraamme myös tapahtumia muulla alueella hyvin tiiviisti. Kun tiedämme, että tilanne
on erilainen joka valtiossa, ilmaisemme suuren huolemme tilanteesta Syyriassa, Jemenissä
ja Bahrainissa. Tuomitsemme voimakkaasti väkivallan eskaloitumisen ja tuemme poliittisia
ja sosiaalisia uudistuksia eteläisessä naapurustossamme. Meidän on myös muutettava
politiikkaamme, ja keskustelen tästä myöhemmin tänään useiden alueesta vastaavien
Euroopan parlamentin jäsenten kanssa ulkoasiainvaliokunnassa. Myönteinen seikka on,
että saimme panna merkille perustuslaillisen kansanäänestyksen sujuvan toteutumisen
Egyptissä kaksi viikkoa sitten.

Haluan sanoa muutaman sanan myös Norsunluurannikosta. Se ei ollut viimeisimmän
Eurooppa-neuvoston esityslistalla, mutta annoimme päätelmät joulukuussa ja olemme
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seuranneet siitä lähtien tiiviisti tilanteen kehittymistä. Ensinnäkin tuomitsemme väkivallan,
erityisesti siviileihin kohdistuvan väkivallan, mitä jyrkimmin. Sen on lakattava kaikkien
puolelta. Toiseksi nykytilanne on selkeästi seurausta demokratian kunnioittamisen
puutteesta. Demokratiassa ei ole kyse vain vaaleista, vaan myös vaalituloksen
kunnioittamisesta. Kansainvälisen yhteisön kanta Norsunluurannikon viime vuoden
presidentinvaalin tuloksesta oli selkeä. Kantamme on pysyttävä johdonmukaisena.

Lopuksi puhun Japanista. Japanin kohtaamien perättäisten murhenäytelmien osalta
ilmaisimme Eurooppa-neuvostossa myötätuntomme ja solidaarisuutemme Japanin kansaa
kohtaan, ja esitimme surunvalittelumme tuhansien uhrien vuoksi. Me emme saa unohtaa
heitä, vaikka muut Japanin tragedian näkökohdat vievätkin huomiomme. Olemme unionina
valmiita auttamaan kaikin tavoin. Näinä murheellisina päivinä toistamme Japanin aitoina
ystävinä EU:n ja Japanin välisten suhteiden strategisen merkityksen. Kuten tiedämme,
tapahtumien vaikutukset ulottuvat Japanin ulkopuolelle, ja tämän vuoksi Euroopan unioni
ottaa asiasta huolellisesti opikseen. Kiinnitämme tiiviisti huomiota tapahtumien vaikutuksiin
maailmantaloudessa sekä ydinvoimanäkökohtiin. Tämä on ensisijaista.

Tämän vuoksi päätimme, että kaikkien ydinvoimaloidemme turvallisuus on kiireesti
tarkastettava turvallisuutta koskevin stressitestein. Komissio raportoi Eurooppa-neuvostolle
stressitesteistä ennen vuoden loppua. Se tarkastelee ydinvoimaloiden turvallisuutta koskevia
EU:n nykyisiä sääntöjä ja ehdottaa tarvittaessa parannuksia. Haluamme Euroopassa
korkeimman tason ydinturvallisuusstandardit, koska ydinvoimaloiden turvallisuuden
takaaminen ei voi lakata rajoillemme. Rohkaisemme naapurivaltioita tekemään samanlaisia
stressitestejä ja tuemme niitä siinä. Parasta olisi maailmanlaajuinen ydinvoimaloiden
tarkastelu.

Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, tässä oli yhteenvetoni siitä, mitä sovimme
Eurooppa-neuvoston tämän vuoden kolmannessa kokouksessa. Siitä suuri osa edellyttää
parlamentilta lisätöitä, joko lainsäädäntömenettelyin tai yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevan parlamentin yleisen valvontaoikeuden kautta. Kuulen
mielelläni näkemyksiänne tästä.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja esitteli meille kaikki viime viikon kokouksessa tehdyt päätökset. Haluan
jakaa kanssanne näkemykseni niistä ja keskustella kanssanne erityisesti seuraavista vaiheista.

Minusta voidaan sanoa, että joitakin hyvin merkittäviä rakenteellisia päätöksiä tehtiin
euroalueen laajemman rahoitusvakauden ja laajemman taloudellisen koordinoinnin vuoksi.
Tämä on eurooppalaisen taloushallinnon todellinen käännekohta, varsinkin jos katsomme
taaksepäin sitä, kuinka olemme edenneet tähän pisteeseen.

Olemme lopultakin laatineet asianmukaisen ja vankan perustan talous- ja rahaliittomme
taloudelliselle osatekijälle. Katson, että sillä on nyt vakaampi perusta.

Meillä on nyt puitteet, joiden avulla voimme yhdessä vastata mahdollisiin kriiseihin.
Viimeisenä muttei vähäisimpänä, kun tarkastellaan Eurooppa-neuvoston saavutuksia,
meidän ei pidä ylenkatsoa sitä, että puitteet ovat perussopimuksen määräysten mukaiset
ja niissä sovelletaan yhteisön lähestymistapaa.

Kuten me kaikki tiedämme, lopputulos ei ollut itsestäänselvyys. Komissio oli mukana
eturintamassa yhteisen ratkaisun löytämiseksi talouskriisiin sekä Eurooppa 2020
-näkemyksen muodostamisessa. Se sai parlamentilta tärkeää tukea, ja haluan jälleen kiittää
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teitä siitä. Parlamentin ja komission yhdessä omaksuma kanta yhteisön lähestymistavan
puolustamiseksi on tunnustettu ja sillä oli merkittävä osuus näiden tulosten saavuttamisessa.

Uusi taloudellinen arkkitehtuurimme on tämän ansiosta nyt laajasti perustettu. Se ei
kuitenkaan sellaisenaan ole tae: poliittisten johtajien on nyt tehtävä joitakin merkittäviä
päätöksiä sen noudattamiseksi.

Uusissa puitteissa meidän on nyt määrätietoisesti pantava täytäntöön viipymättä tarvittava
julkisen talouden vakauttaminen sekä kasvua edistävät rakenteelliset uudistustavoitteet,
jotka Eurooppa-neuvosto vahvisti komission vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta.

Suhtaudun luottavaisesti siihen, että tulevina viikkoina ja kuukausina määrätietoisuutemme
tulee olemaan yhtä vahvaa, ellei jopa vahvempaa, kuin määrätietoisuus, jota olemme tähän
mennessä osoittaneet vahvistaessamme eri osatekijöitä yhteisessä vastauksessamme kriisiin
yhtenäisellä ja koordinoidulla tavalla: eurooppalainen ohjausjakso, Euro Plus -sopimus,
uusi vahvistettu taloushallinnon kehys sekä askeleet, joita olemme ottaneet solidaarisuuden
ja vastuullisuuden hengessä säilyttääksemme euroalueen rahoitusvakauden.

Minulle ei ole vaikeaa kertoa teille, että komissio olisi halunnut edetä monilla
taloushallinnon aloilla pidemmälle, erityisesti euroalueen uuden rahoitusvakausmekanismin
osalta. Olisimme esimerkiksi toivoneet enemmän joustavuutta. Voimme mielestäni
kuitenkin todeta, että olemme onnistuneet turvaamaan perussopimukseen ankkuroidun
mekanismin, jossa komissiolla on vahva asema ja jota parlamentti seuraa. Tämä
saavuttamamme tulos on merkittävä, ja siinä suuri osa oli parlamentin laajan tuen saaneella
perussopimukseen tehdyllä tarkistuksella.

Arvoisat parlamentin jäsenet, uudet hallintopuitteet on nyt saatava toimintaan
taloustilanteen korjaamiseksi. Totuus on, että ilmasto on edelleen vaikea. Pallo on nyt
pikemminkin jäsenvaltioilla, joiden on saatettava päätökseen kansalliset uudistusohjelmansa
sekä vakauttamis- tai lähentymisohjelmansa.

Komissio odottaa saavansa jokaiselta jäsenvaltiolta konkreettisia ja kunnianhimoisia
ehdotuksia siitä, kuinka edetään yhdessä kohti Eurooppa 2020 -strategian merkittävimpiä
tavoitteita: enemmän työpaikkoja, enemmän investointeja koulutukseen, tutkimukseen
ja innovointiin sekä entistä rohkeampi lähestymistapa köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjuntaan.

Odotamme niiden myös esittävän toimenpiteet, jotka ne aikovat toteuttaa korjatakseen
jatkuvan makrotaloudellisen epätasapainon sekä parantaakseen kilpailukykyä ja kasvua
työpaikkoja varten.

Heti kun saamme nämä asiakirjat, voimme valmistella lausuntoluonnoksemme ja
suosituksemme jokaiselle valtiolle, jotta ne voidaan hyväksyä ennen Eurooppa-neuvoston
kesäkuun kokousta, johon päättyy ensimmäinen eurooppalainen ohjausjakso.

Haluan korostaa, että me kaikki jaamme vastuun ja että on tärkeää, että kaikki omaksuvat
täysimääräisesti Eurooppa 2020 -strategian. Eurooppa 2020 -strategia on merkittävin
kehys Euroopan kasvua ja työllisyyttä koskeville uudistuksille. Tässä yhteydessä voidaan
mainita Eurooppa-neuvoston päätelmien 6 kohta. Siinä todetaan hyvin selvästi seuraavasti:
"Näiden politiikkojen täytäntöönpanossa ja laajan sitoutumisen varmistamiseksi Euroopan
parlamentin ja muiden EU:n toimielinten sekä neuvoa-antavien elinten (talous- ja
sosiaalikomitea, alueiden komitea) kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä kansallisten
parlamenttien, työmarkkinaosapuolten, alueiden ja muiden sidosryhmien ollessa aktiivisesti
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mukana." Haluan korostaa tätä kohtaa, koska kuten tiedätte, yksi useimmiten esitetyistä
Lissabonin strategiaa koskevista kritiikeistä oli nimenomaan omavastuullisuuden puute
eurooppalaisissa talousuudistusohjelmissa. Toivon, että olemme tällä kertaa ottaneet
opiksemme tästä prosessista ja että teemme todella kovasti työtä työllisyyden kasvun eteen
niin yhteisön tasolla kuin kansallisella tasolla.

Taloushallintouudistuksen osalta parlamentin tehtävä on nyt edetä kohti
lainsäädäntöpaketin kuuden ehdotuksen lopullista hyväksymistä, ja toivon, että saavutamme
rohkean tuloksen mahdollisimman nopeasti. Tämä on hyvin tärkeää, jotta koko
hallintojärjestelmä toteutuu.

Katson tämän vuoksi, että meillä on useita syitä olla tyytyväisiä Eurooppa-neuvoston viime
kokouksen tuloksiin, mutta yhtä monta syytä jatkaa kovaa työntekoa tästä eteenpäin, sillä
taloudellinen ilmapiiri on edelleen vaikea ja ennakoimaton, erityisesti sosiaalisten
näkökohtien osalta, joista olemme erityisen huolissamme.

Tulevien viikkojen aikana komissio esittää ehdotuksensa myös yhteismarkkinasäädöksestä.
Olen iloinen siitä, että Eurooppa-neuvosto käytti niin paljon aikaa keskustellakseen
yhtenäismarkkinoiden tulevaisuudesta ja että se korosti yhtenäismarkkinoiden ratkaisevaa
asemaa kasvun ja työllisyyden edistämisessä sekä kilpailukyvyn edistämisessä korostamalla
muun muassa erityisesti sitä, kuinka tärkeää on keventää pk-yritysten sääntelytaakkaa.

Haluamme vapauttaa yhtenäismarkkinoiden mahdollisuudet edistää kasvua. Tässä
yhteydessä haluan kiinnittää huomiota myös siihen, että julkisen talouden vakauttaminen
ei ole itsessään tavoite, vaan keino edistää oikeudenmukaista ja kestävää kasvua sekä uusien
työpaikkojen luomista.

Oikeudenmukaisesta kasvusta puhuttaessa on tärkeää korostaa, että Eurooppa-neuvosto
antoi myös tuomionsa mahdollisuudesta kantaa veroa kansainvälisistä transaktioista.
Vahvistin komission aikeen esittää joitakin ehdotuksia rahoitusalan verotuksesta. Me
todellakin katsomme, että kaikkien olisi osaltaan edistettävä tästä kriisistä selviytymiseen.

Arvoisat parlamentin jäsenet, kuten tiedätte, Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin myös
tilanteesta eteläisellä Välimerellä ja erityisesti Libyassa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
raportoi tästä meille hyvin yksityiskohtaisesti. Haluan vain mainita, että tapasin eilen
Tunisian pääministerin. Toistin tukemme demokraattiselle vallankumoukselle sekä
valmiudellemme auttaa Tunisian kansaa sen tavoitellessa vapautta, oikeutta ja sosiaalista
edistymistä. Mainitsin tässä yhteydessä myös maahanmuuton, jota Tunisian ja EU:n on
pyrittävä ratkaisemaan yhdessä rakentavassa hengessä ja aidossa kumppanuudessa, koska
olemme ehdottaneet demokratiakumppanuutta ja jaettua vaurautta, ja Eurooppa-neuvosto
suhtautui tähän oikein myönteisesti.

Toinen asia, jota Eurooppa-neuvosto tarkasteli, oli Japanin kriisi, erityisesti
ydinvoimatilanne.

Kävin eilen myös varsin merkittävän puhelinkeskustelun Japanin pääministerin kanssa,
joka kiitti Euroopan unionia sen toimista. Vahvistin uudelleen solidaarisuutemme ja kerroin
hänelle, että voimme edelleen tukea Japania. Keskustelimme myös ydinvoimaa koskevasta
kysymyksestä. Pääministeri Kan kertoi minulle tilanteesta Japanissa sekä viimeaikaisesta
turvallisuuskehityksestä sekä ilmaisi valmiutensa tehdä kanssamme yhteistyötä
ydinturvallisuuden eteen Euroopassa ja muualla maailmassa tehtävässä työssä.
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Julkinen huoli ydinturvallisuudesta on luonnollisesti lisääntynyt. Meidän on vastattava
näihin huoliin ja taattava maksimaalinen ydinturvallisuus. Meidän on toimittava myös
täysin avoimesti. Eurooppalaisissa ydinvoimaloissa aiotaankin tehdä stressitestejä ja tulokset
aiotaan julkaista. Neuvosto on pyytänyt komissiota ja Euroopan ydinalan
sääntelyviranomaisten ryhmää päättämään testien ulottuvuudesta ja käytännön
yksityiskohdista, ja riippumattomat kansalliset viranomaiset toteuttavat ne. Komissio tutkii
myös ydinvoimaloiden turvallisuutta koskevan sääntelykehyksen ja ehdottaa vuoden
loppuun mennessä tarpeellisiksi osoittautuvia parannuksia.

Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, emme saa tuottaa pettymystä niille, jotka
asettavat toivonsa kykyymme toimia yhdessä Euroopan yhteiseksi hyväksi. Tähän komissio
pyrkii päivittäin tietäen, että voimme luottaa parlamentin tukeen, ja teemme näin
jatkossakin ja toteutamme tehtävämme täysimääräisesti.

Joseph Daul,    PPE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, viimeisimmässä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot ohjattiin oikealle tielle. Lisäämällä
solidaarisuusrahaston valmiuksia ja päättämällä sen pysyväksi tekemisestä 27 jäsenvaltiota
on jälleen osoittanut sitoutumisensa euroon sekä sen, kuinka merkittävänä ne pitävät
vakaampien valtioiden ja väliaikaisia vaikeuksia kohtaavien valtioiden välistä solidaarisuutta.

Samalla päätös sinetöidä euroalueen valtioiden välinen ja laajempikin Euro Plus -sopimus
osoittaa eurooppalaisten johtajien halukkuutta ottaa opikseen rahoitusalan kriisistä.

Se, että meillä on yhteinen valuutta, pakottaa meidät johdonmukaisuuteen taloudellisissa
ja sosiaalisissa valinnoissamme. Kaukana ovat ajat, jolloin valtiot kykenivät asettamaan
epätyypillisiä verokantoja tai erityisiä sosiaalisia sääntöjä kuulematta ensin kumppaneitaan.
Syy tähän on yksinkertainen: kaikkien kumppaneiden on hyödyttävä euroalueen
kumppanien solidaarisuudesta.

Kansalaiset kuitenkin hyväksyvät tämän solidaarisuuden vain, jos katsovat kaikkien pyrkivän
yhtä lailla hallinnoimaan julkisia varoja. Tämän osalta Euro Plus -sopimus on merkittävä
askel kohti talouksiemme lähentymistä. Ryhmäni kannattaa sitä vahvasti, mutta vaatii –
ja minä vaadin edelleen – että se pannaan täytäntöön yhteisömenettelyn turvin komission
johdolla, arvoisa puhemies. Otatte askelia oikeaan suuntaan, olette tehneet hyvää työtä,
mutta on tehtävä enemmän yhteisömenettelyssä komission alaisuudessa. Tällä tavalla
rakennamme Eurooppaa. Hyvät kollegat, tiedätte, kuinka jääräpäinen voin olla, ja toistan
sen täällä niin monta kertaa kuin on tarpeen, jotta kukaan ei unohtaisi.

Eurooppa erottuu muusta maailmasta sosiaalisen markkinatalouden mallillaan, mallilla,
josta kansalaisemme ovat syystäkin ylpeitä ja joka perustuu solidaarisuusperiaatteeseen,
mutta joka on vaikea säilyttää globalisaation yhteydessä. On kyse siitä, kuinka varmistetaan
sen kestävyys tulevaisuudessa löytämällä kultainen keskitie sosialistien vaaliman
hoivavaltion, joka oli viedä meidät konkurssiin, sekä liiallisen liberalismin välillä, jonka
vaarat havaitsimme rahoituskriisin aikana.

Tämän saavuttamiseen tarvitaan kolme asiaa. Ensinnäkin kaikkien valtioiden on
pienenettävä vajeitaan, toiseksi niiden on hyväksyttävä toisiinsa verrattavat budjetti-,
finanssi- ja sosiaalipolitiikan säännöt ja kolmanneksi niiden on investoitava yhdessä
innovointiin vauhdittaakseen kasvua, joka tällä hetkellä on selvästi riittämätöntä. Voimme
todellakin säilyttää mallimme ja vahvistaa sitä vain, jos investoimme kasvualoille: vihreään
energiaan, nanoteknologiaan, bioteknologiaan ja niin edelleen. Koska meillä on rajallisesti
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liikkumavaraa rahoitusalalla, paras tapa vastata kasvuhaasteeseen ja saada aikaan
mittakaavaetuja on keskittää niin taitomme kuin pääomamme. Ilman massiivisia
investointeja innovointiin, ilman aitoa eurooppalaista suunnitelmaa me kiistämme
itseltämme kyvyn pärjätä kilpailijoidemme kanssa.

Hyvät kollegat, valtioiden ja hallitusten päämiestemme kokoontuessa kymmenen päivää
sitten Fukushiman ydinvoimala oli edelleen maailmanlaajuinen huolenaihe ja Libyan
kapinalliset toivoivat Euroopalta voimakkaita toimia. Näissä kahdessa asiassa valtiomme
ja Euroopan unioni ovat osoittaneet suurta vastuuntuntoa.

Olemme itse asiassa tarjonneet Japanille ydinvoima-asiantuntemustamme valtion kannalta
sekä laajemmin kansainvälisen yhteisön kannalta äärimmäisen vaikeassa ja huolestuttavassa
tilanteessa. Tullaan epäilemättä puhumaan ajoista ennen ja jälkeen Fukushiman. Vaikka
tähän ei vielä ole päästy, ryhmäni haluaa, että Fukushiman jälkeisestä ajasta tulee harkinnan
ja toiminnan aikaa, että ensinnäkin varmistetaan, että ydinturvallisuutta koskevia sääntöjä
tiukennetaan merkittävästi, ja toiseksi että edistämme pyrkimyksiämme vihreän energian
alalla. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan Norsunluurannikkoa koskevaa lähestymistapaanne.

Välimeren alueen osalta haluan lopuksi ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että
Eurooppa-neuvosto on toistuvasti vaatinut kenraali Gaddafia luopumaan vallasta ja
kääntämään uuden sivun valtion historiassa. Minä haluan kaikkien valtioiden yhdessä
keskustelevan yhtä kunnianhimoisesta ja menestyksekkäästä naapuruuspolitiikasta etelässä
kuin se, mihin kyettiin 1990-luvulla idässä.

(Suosionosoituksia)

Martin Schulz  , S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, jos kuunteli tarkkaan
puheenjohtaja Van Rompuyn ja puheenjohtaja Barroso puheita, mieleen saattoi tulla tuttu
saksalainen laulu, jonka sanat menevät jokseenkin näin: "kaikki kannella, mutta laiva
tärviöllä". Ei ole ongelmaa, kaikki on hyvin. Olemme ratkaisseet kaikki vaikeudet kaikkia
täysin tyydyttävällä tavalla.

Minä en kuitenkaan kykene käsittämään Eurooppa-neuvostoa koskevia raporttejanne.
Ymmärrän täysin, että ette halunneet tuoda tänne kielteisiä raportteja. Jos olisin
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, minäkin todennäköisesti haluaisin innokkaasti kuvata
tätä jatkuvaa Wienin kongressia häikäisevin sanakääntein.

Mainitsitte Libyan. Ette kuitenkaan maininnut Euroopan kahden suurimman hallituksen
syvällisiä erimielisyyksiä tässä asiassa. Ranska ja Saksa eivät ole yhtä mieltä Libyan
kysymyksestä. Euroopan unionin sisäiset erimielisyydet yhdessä keskeisessä kansainvälisessä
aiheessa ovat merkki siitä, ettei kaikki ole hallinnassa. Arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Van Rompuy, meille olisi ollut enemmän hyötyä siitä, jos tämän
Eurooppa-neuvoston kokouksen tulokset olisivat olleet käytettävissämme vuonna 2010.
Jos olisimme halunneet ehkäistä viime vuoden syöksykierteen erityisesti euroalueella,
meidän olisi pitänyt toteuttaa nyt täytäntöönpannut toimet jo keväällä 2010.

Meidän on kysyttävä itseltämme, miksi tätä ei tehty keväällä 2010. Vastaus on, että
johtamassanne toimielimessä, Eurooppa-neuvostossa, yhteisömenettely, yhteisöhenki ja
yhteiset tavoitteet eivät määritä sitä, mistä keskustellaan ja sovitaan, vaan pikemminkin
kansallisilla taktisilla eduilla on viime kädessä merkittävämpi asema kuin yhteisillä
eurooppalaisilla eduilla. Tämä on Euroopalle erityinen ongelma.
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Olisin toivonut teidän, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, selittävän esimerkiksi
miksi puolue, johon kuulutte ja jota kerran johditte ja joka teki teistä Portugalin
pääministerin, on nyt aiheuttanut sen, että Portugalin hallitus, joka pani tarkkaan täytäntöön
teidän ja vieressänne istuvan komission jäsenen vaatimat toimenpiteet, on kaatunut.

(Suosionosoituksia)

Emme voi syyttää teidän olevan vastuussa tästä, koska ette loppujen lopuksi enää ole
puolueen johtaja. Olisin kuitenkin odottanut komission johtajalta selkeää lausuntoa
kansallisella poliittisella tasolla juonittelemisesta ja sen kielteisistä vaikutuksista Euroopan
unioniin – loppujen lopuksi Portugalin hallitus kaatui juuri hetkellä, jona hallitus päätti
tehdä täsmälleen sen, mitä vakautuskehyksessä vaadittiin. Tämä ei ole oikea tapa viedä
Eurooppaa eteenpäin.

Asia, joka huolestuttaa minua suuresti ja jota kumpikaan teistä ei maininnut, on se, että
ennen Eurooppa-neuvoston kokousta kohtaamme aina täsmälleen saman tilanteen.
Valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat tuskin sopineet toimenpiteestä vakauttaakseen
euron tai tietyn euroalueen valtion päätelmäluonnoksessaan, ja sitten Lontoon Cityn tai
New Yorkin luokituslaitos laskee valtion luokitusta aina samoin tuloksin, nimittäin
aiheuttaen euroon kohdistuvan keinotteluaallon. Koska meillä on lopultakin rohkeutta
sanoa: "Nämä keinottelijat eivät enää saa sanella Euroopan kohtaloa"?

(Suosionosoituksia)

Mitä me sanomme pankeille? Arvoisa puheenjohtaja Barroso, olen hyvin iloinen kuullessani,
että teillä on ehdotus transaktioverosta. Tällä hetkellä Euroopan keskuspankki antaa lainaa
yhden prosentin korolla samoille pankeille, jotka sitten lainaavat rahat euroalueen
jäsenvaltioille kymmenen prosentin korolla. Mikään ei muutu: ne, jotka kriisin aiheuttivat,
hyötyvät edelleen eniten kriisistä. Tämän vuoksi tarvitsemme transaktioveron, jotta voimme
varmistaa, että nämä pankit vastaavat joistakin rahoituskriisin kustannuksista.

Arvoisa puheenjohtaja Barroso, mainitsitte Eurooppa 2020 -strategian – enemmän
työpaikkoja, enemmän investointeja, enemmän tutkimusta ja koulutusta, enemmän
ympäristönsuojelua – kaikki kuulostaa oikein hyvältä. Paitsi että tämä on saatava aikaan
yhä vähäisemmin julkisin investoinnein. Yksi tulos on, että Eurooppa 2020 -strategia ja
Lissabonin prosessi ovat äärimmäisen myönteistä kehitystä, mutta ne on kuitenkin tuomittu
epäonnistumaan, jos ainoastaan leikkaamme yksipuolisesti määrärahoja Euroopan
talouskehityksen yhteydessä. Tarvitaan rohkeutta tehdä julkisia investointeja. Katsokaapa
nousevien talouksien investointitasoa. Tarkastelkaapa Intian julkisten investointien tasoa.
Katsokaa Brasiliaa. Tarkastelkaa muita maanosia ja siellä investoituja julkisia varoja.

Euroopassa leikataan loppuun asti, ja tämän vuoksi meidän olisi julistettava menetelmä
tavoitteidemme saavuttamiseksi, erityisesti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden
saavuttamiseksi, sitovaksi oikeusperustaksi taloushallinnon kuuden säännöksen paketissa.
Silloin hallitukset ryhtyisivät lopultakin tekemään sitä, mitä ovat pitkään luvanneet ääneen,
vain estääkseen kehitystä talousarvioleikkauksillaan – mihin myös EU:n
talousarvioleikkaukset ovat johtaneet. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, tämän vuoksi odotan
teidän ja erityisesti talousarviosta vastaavan komissionne jäsenen Lewandowskin laativan
sitoutuneen ja kunnianhimoisen talousarvioesityksen, jolla todella helpotetaan siinä
vaadittua kehitystä.

Guy Verhofstadt,    ALDE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää
puheenjohtajaa Van Rompuyta tästä Eurooppa-neuvostoa koskevasta raportista, mutta
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rehellisesti sanottuna en usko kriisin olevan ohi enkä usko sen voivan päättyä toimenpitein,
joita nyt toteutamme. On tulossa raju myrsky.

Se, mitä tähän mennessä olemme Euroopassa tehneet, on ollut hätäratkaisuihin
turvautumista: toimenpiteitä, jotka saattavat olla tarpeen, mutta jotka eivät tosiasiassa
ratkaise kriisiä. Olemme antaneet 110 miljardia euroa Kreikkaan ja 67 miljardia euroa
Irlantiin, enkä laskenut tähän mukaan niitä 24 miljardia euroa irlantilaisille pankeille, joista
olemme juuri päättäneet. Tällä hetkellä meillä on 76 miljardia euroa valtion velkakirjoja,
jotka EKP on lunastanut. Voin kertoa teille, että se tulee jatkamaan tätä, koska hätärahastoa
ei sallita jälkimarkkinoilla. Joten se tulee jatkamaan tätä. Tämän lisäksi EKP on hyväksynyt
100 miljardin euron vakuudet antaakseen Euroopan pankeille likviditeettiä. Yhteensä
olemme viime kuukausina investoineet tähän kriisiin 400 miljardia euroa. Se on kolme
kertaa Euroopan unionin talousarvio! Ja pahin on vielä edessä. Korot nousevat Euroopassa
torstaina todennäköisesti yhdestä prosentista 1,25 prosenttiin, mikä saattaa pahentaa
tilannetta. On torjuttava inflaatiota, mutta toisaalta tämä pahentaa tilannetta.

Tämä on tilanne. Olemme investoineet 400 miljardia euroa. Ja mekö olemme ratkaisseet
kriisin? Ei, me emme ole ratkaisseet kriisiä. Nyt tarvitaan todella rohkeaa ja syvällistä
lähestymistapaa, eikä meillä ole sellaista tällä hetkellä. Tämän osalta haluan siteerata
Alankomaiden kansallisen pankin johtajaa Nout Wellinkiä, joka julkaisi muutama päivä
sitten vuosikertomuksensa. Hän kertoo kolme asiaa päätöstemme ja neuvoston viime
viikkojen päätösten seurauksista. Hän toteaa, että budjettisäännöt eivät ole riittävän tiukkoja,
talouden ohjausjärjestelmää koskeva paketti on liian pieni ja Euro Plus -sopimus on itse
asiassa liian heikko, koska ei ole mekanismia sen valvomiseksi. Tämä ei ole minun
sanomaani, siteeraan Alankomaiden kansallisen pankin johtajaa Nout Wellinkiä, joka
sanoo täsmälleen samaa kuin pääjohtaja Trichet sanoi viime viikolla. Kolmas asia, jonka
hän mainitsi, on että rahoitusvalvontaa harjoitetaan liian kansalliselta pohjalta.

Minusta Nout Wellink on oikeassa. Voimme jopa lisätä muita osatekijöitä. Ensimmäinen
on Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi. Pysyvä ja väliaikainen
hätärahasto eivät voi toimia, koska niissä on yksimielisyyssääntö. Jos säilytämme tämän
säännön, se merkitsee, että euroskeptiset hallitukset ja euroskeptiset poliittiset puolueet
voivat vastaisuudessa kaapata koko euroalueen.

Lopuksi – ja tämä on tämänpäiväinen viestini – meidän on edelleen siivottava eurooppalaiset
pankit. Ongelmaa ei ole ratkaistu eikä Euroopan talouden elpyminen ala, jos emme ensin
ratkaise tätä ongelmaa. Niillä on rahoituskriisin vanhat tuotteet edelleen osakesalkuissaan
ja nyt niillä on portfolioissaan myös lukuisia sellaisten ongelmavaltioiden velkakirjoja,
joiden luokitukset laskevat päivittäin tai ainakin viikoittain.

Minä haluan, että puheenjohtaja Barroso ja pääjohtaja Trichet esittävät mahdollisimman
nopeasti globaalin ratkaisun tähän asiaan, nimittäin entistä rohkeamman vakaussopimuksen
– ja parlamentti työskentelee sen parissa – ja taloushallintoa. Onko olemassa todellista
taloushallintoa? Meillä on nyt hallitusten välinen lähestymistapa, johon ei sisälly
sanktiomekanismia, eikä se tule toimimaan. Se ei ole toiminut aikaisemmin eikä se toimi
tulevaisuudessa. Meidän on esitettävä ehdotus hätärahastojen yksimielisyyssäännön
kumoamiseksi, koska se ei voi toimia. Annamme itse asiassa kaiken vallan valtioille ja
puolueille, jotka vastustavat järjestelmää.

Lopuksi meidän on laadittava suunnitelma Euroopan pankkialalle. Taloutemme ei elvy
ennen kuin on esitetty eurooppalaista mekanismia pankkien siivoamiseksi. Me kaikki
tiedämme, että siihen kuluu rahaa. Eurooppalaisten pankkien pääoman korottaminen,
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rahoitusinvestoinnit Euroopassa – kuten jäsen Schulz vaatii – ja samalla on katettava
lukuisten jäsenvaltioiden huonot julkiset taloudet. Miten tähän päästään? Mistä rahat
saadaan? Ainoa tapa saada rahaa on luoda todelliset Euroopan obligaatiomarkkinat, ja me
tiedämme sen. Euroopan obligaatiomarkkinoiden luominen on ainoa tapa selvitä kriisistä.

Sanon puheenjohtaja Barrosolle, että hänen on nyt aika toimia. Aika on loppumassa,
emmekä me ratkaise ongelmia pelkästään eurosopimuksella.

Daniel Cohn-Bendit,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minun on
tunnustettava, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, että jäsen Schultz siteerasi teille erästä
saksalaista laulua. Ranskaksi sama kuuluu "kaikki on hyvin, rouva markiisitar, ei ole
ongelmia".

Minun on sanottava, että olen hämmästynyt siitä, kuinka asiat täällä esitetään. Meitä ei
pitäisi pitää tyhminä. Vaikka haluammekin kuunnella teitä, me luemme aina uudelleen
sanomalehtiä, joten me tiedämme, mitä Eurooppa-neuvostossa tapahtui. Älkää sepitelkö
meille tarinoita. Me tiedämme, mitä ongelmat ovat. Emme ole täällä tuhlataksemme aikaa.

Haluaisin sanoa teille ja puheenjohtaja Barrosolle yhden asian: Te jankutatte vakaudesta,
kasvusta, työllisyydestä ja kilpailukyvystä. Tämä on totta. Mutta tiedättekö, miltä se näyttää
kansalaisista? He näkevät eriarvoisuutta, epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja
epävarmuutta. Niin se heille kääntyy. Jos Euroopan unioni ei muuta tapojaan, ei yritä
vastata tähän epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen, todelliseen epävarmuuteen, ihmiset
antavat sanalle "kilpailukyky" merkityksen "meitä lyödään taas".

Tässä meillä on todellinen ongelma, sillä kansalaiset näkevät mekanismit pankkien
pelastamiseksi, jotka sivumennen sanoen ovat välttämättömiä, ja ajattelevat "no hyvä
pankkien kannalta". Katsokaa pankkien voittoja. Katsokaa valtavia palkkioita. Ihmiset
sanovat: "Tämä on täysin hullua! Kaikki käytetyt rahat ja kuitenkin kansalaiset ja kansalliset
talousarviot saavat taas kärsiä, kun eriarvoisuutta vaan lisätään." Viime vuosina kaikki
tilastot ovat osoittaneet, että eriarvoisuus kasvaa. Jos emme puutu tähän ongelmaan,
kansalaiset kääntävät meille selkänsä lietsoen Euroopan vastaista äärioikeistoaaltoa
kaikkialla Euroopassa. Ja heillä on siihen hyvä syy: koska me emme kykene vastaamaan
tähän eriarvoisuuden, epäoikeudenmukaisuuden ja epävarmuuden tunteeseen. Jos emme
vastaa, emme voi menestyä.

Mitä tulee jäsenen Verhofstadtin mainitsemiin euro-obligaatioihin, meidän on kerrottava
kansalaisille todellisesta puolustusrahastosta ja otettava se käyttöön, mutta jos meillä ei
ole investointirahastoa, jos meillä ei ole esittää todellista näyttöä halustamme saada koneisto
taas toimimaan – ja tähän me tarvitsemme euro-obligaatioita, ei pelkästään puolustukseen
vaan myös investointeihin – jos emme kulje tätä tietä, kansalaiset eivät tule ymmärtämään
mitään eivätkä ainakaan tätä politiikkaa.

Joitakin asioita on siis sanottava ääneen. Mitä tulee eriarvoisuuteen, miksi tiettyjä sosiaalisia
toimenpiteitä, jotka kansalaiset todella ymmärtävät, ei voida toteuttaa Euroopassa nyt?
Esimerkiksi minimipalkasta päättäminen kaikkialla Euroopassa, ei välttämättä
samansuuruisena, mutta ainakin minimipalkan käsitteen yleistämiseksi. On käsittämätöntä,
että Saksan kaltaisessa valtiossa kaikkine puheineen talouden uudesta tasapainottamisesta
tätä ongelmaa ei mainita, siitä ei puhuta. On käsittämätöntä, että Saksa, yksi harvoista
nyky-Euroopan tuottavista valtioista, ei kykene ottamaan käyttöön kansalaisilleen
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minimipalkkaa. Tämä on asia, jota olisi tarkasteltava Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen
hallinnon yhteydessä.

Puhun seuraavaksi Libyasta. Se, mitä jäsen Schulz sanoi, oli totta, joskin dramaattista. On
Saksan kaltainen valtio, joka piileskelee muiden valtioiden pyrkiessä löytämään ratkaisuja.
Ainoastaan tässä asiassa olen samaa mieltä, melkeinpä. Toivoisin meidän nyt keskustellessa
naapuruuspolitiikasta tarkastelevan aiemmin naapuruuspolitiikan yhteydessä tekemiämme
möhläyksiä. Minkälaiset suhteemme olivat Gaddafin kanssa ennen pommituksia?
Minkälaiset suhteet Euroopan valtioilla oli Gaddafiin, Ben Aliin, Mubarakiin? Arvioikaamme
lopultakin, mitä assosiaatiosopimusten ihmisoikeusartiklat merkitsivät meille. Zilch! Ei
mitään! Jos aiomme toteuttaa tämän arvioinnin, meidän on lakattava valehtelemasta
itsellemme. Uhrasiko Eurooppa-neuvosto edes viittä minuuttia sen pohtimiseen, mikä
aiemmin epäonnistui Välimeren-politiikassamme? Ajattelitteko te asiaa? En ole lukenut
siitä mitään asiakirjoista. En ole kuullut mitään siitä, mitä olette sanoneet asiasta. Jospa
Eurooppa-neuvosto kykenisi hienoiseen itsekritiikkiin aiempien epäonnistumistensa osalta.

Ja lopuksi tarkastelen Japania. Ongelma on se, että paras ydinturvallisuuden muoto on
siitä luopuminen. Ydinvoiman osalta ei ole olemassa nollariskiä. Tämä ei tapahdu yhdessä
yössä, mutta jos emme luovu ydinvoimasta, emme ole koskaan turvassa. Ongelmalla ei
ole mitään tekemistä yhden tapauksen stressitestien kanssa. Ongelma on, kuten Ranskan
ydinturvallisuusviranomaisen johtaja Lacoste totesi, useiden mahdollisten tapahtumien
kumulatiivinen vaikutus – asia, jota uskomatonta kyllä, ei ole tähän mennessä koskaan
tarkasteltu. Juuri näin tapahtui Japanissa. Ei ole kyse yhdestä tapahtumasta, kyse on neljän
tai viiden tapahtuman kumuloituminen sekä inhimillinen erehdys, jotka johtivat tähän
tilanteeseen.

Matemaattisesti ajatellen turvallisuutta on mahdotonta taata. Jos me eurooppalaiset emme
vaadi sitä ääneen… tämä ei tapahdu yhdessä yössä, mutta jos emme luovu ydinvoimasta,
meidän on lakattava puhumasta ydinturvallisuudesta. Ei ole olemassa ydinturvallisuutta.

Jan Zahradil,    ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, hiljattaisen
Eurooppa-neuvoston kokouksen merkittävin aihe oli euroalueen talous ja vakaus. Tiedätte
hyvin, että suurin osa Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmään kuuluviasta
Euroopan parlamentin jäsenistä on kotoisin euroalueen ulkopuolisista valtioista ja
pääasiassa valtioista, jotka eivät ole edes liittyneet Euro Plus -sopimukseen. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että toivoisimme euroalueen epäonnistuvan. Päinvastoin, me haluamme
vakaan ja vauraan Euroopan unionin, myös euroalueen. Haluamme vastuullisia kansallisia
hallituksia, jotka lopettavat velkaantumisen, uudistavat julkisten menojen rakennetta ja
käynnistävät verouudistuksia ja saavat näin aikaan oikeaksi katsomamme talouden
kurinalaisuuden palauttamisen.

Me emme pidä oikeana ja meitä vaivaa joidenkin jäsenvaltioiden ja osittain komission ja
joidenkin parlamentin jäsenten ryhmienkin täällä edistämä salainen suunnitelma. Siinä
pyritään hyödyntämään kriisiä, jotta itsemääräämisoikeutta siirrettäisiin yhä enemmän.
Siinä pyritään etenemään kohti talouden ja verotuksen yhdenmukaistamista. Siinä pyritään
edistymään veropoliittisen unionin ja siten täysimääräisen poliittisen unionin luomisessa.
Me vastustamme tällaista unionia. Me emme kannata sellaista unionia.

Olen istunut täällä vuodesta 2004 alkaen, ja aina kun on ongelmia, kuulen saman vanhan
virkkeen: "Tarvitaan enemmän Eurooppaa, tarvitaan enemmän yhteisöön perustuvaa
lähestymistapaa". Olen varma, ettei tämä ole se, mitä tarvitsemme. Juuri pyrkimys ratkaista
kaikki Euroopan tasolla on saanut meidät tähän sotkuun – ja kuinka me sen selvitämme?
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Jälleen Euroopan tasolla. Toivoisin teidän vihdoinkin ymmärtävän, että Euroopan
yhdentymisen nykymallista on loppunut voima. Teidän on luovuttava 50-vuotiaasta, viime
vuosisadalta peräisin olevasta unelmasta sodanjälkeisen Euroopan yhdentymisestä.
Eurooppalainen ajattelutapa on muuttunut, ja mitä nopeammin jotkut teistä ymmärtävät
tämän, sen parempi.

Lothar Bisky,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, ryhmäni katsoo
Eurooppa-neuvoston kokouksen tulokset riittämättömiksi.

Tarkastelkaamme ensin talouspolitiikkaa. Olemme esittäneet ajatuksemme talouspolitiikan
alalla hyväksytyistä suuntaviivoista viime viikolla pidetyssä kuulemisessa. Tarvitaan
irtautumista uusliberalistisesta voittoja koskevasta käytännöstä ja kilpailun määrittelystä,
joka on ilmeistä "joustoturvan", eläkeiän mukauttamisen ja muiden vastaavien kaltaisissa
käsitteissä.

Uskomme, että tarvitaan demokraattisesti legitimoitua ja valvottua talouspolitiikan
hallintoa, jolla estetään polkumyyntikäytännöt verojen, palkkojen ja ympäristön aloilla
asianmukaisin yhteisin minimistandardein, joilla saadaan aikaan tehokas
rahoitusmarkkinoiden sääntely ja estetään voittojen yksityistäminen samalla kun riskit
siirretään suurelle yleisölle.

Toinen aiheeni koskee eteläistä naapurustoamme ja erityisesti Libyaa. EU: jäsenvaltiot ovat
ottaneet osaa kaameaan tilanteeseen Pohjois-Afrikassa ja erityisesti Libyassa. Olemme jo
kuulleet tätä kritisoitavan täällä. Haluan vain korostaa yhtä seikkaa. Diktaattori Gaddafi
käyttää meiltä hankittuja aseita mielenosoittajia ja kapinallisia vastaan. Naton joukot
tulittavat häntä ilmeisesti puolustaakseen vapauden ja demokratian puolesta taistelevia,
jotka myös käyttävät EU:sta ja Yhdysvalloista peräisin olevia aseita.

Haluaisin tietää asekaupan nykyisten käytännesääntöjen sovellettavan kohdan, jos tällainen
tilanne on mahdollinen. Missä on vapauden, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen
epäoikeudenmukaisuuden vastaisen taistelun tuki Lampedusan kaltaisissa erityistapauksissa,
kun sinne saapuu päivittäin satoja pohjoisafrikkalaisia pakolaisia? Pelkäänpä, että hiljattain
kokoon kyhätty naapuruuskäsite koskee enemmän Euroopan etuja kuin asianmukaisia
vastauksia kumppanivaltioiden tarpeisiin.

Kolmas asiani koskee Japania. Meillä on vielä aikaa keskustella Japanista iltapäivällä ja
huomenna. Tässäkään emme onnistu näkemään johdonmukaista eurooppalaista
lähestymistapaa, ainakaan mitä tulee turvallisuustarkastuksiin, niin kutsuttuihin
stressitesteihin. Minulle ei ole yllätys, että kansalaiset oikeutetun skeptisesti kysyvät, mikä
täsmälleen ottaen on Euroopan unionin kanta asiassa.

Godfrey Bloom,    EFD-ryhmän puolesta . – (EN) Arvoisa puhemies, haluan palata Libyaan,
jos sallitte.

Milloin poliittinen luokka sekä mahtavat ja hyvät äkkiä ymmärsivät, että kenraali Gaddafi
on paha ihminen? Arvoisa puhemies, milloin sen ihanan teistä otetun syleilykuvan jälkeen
yhtäkkiä ymmärsitte, että hän onkin vääränlainen?

Voin kertoa teille, että Skotlannin Lockerbien onnettomuuden uhrit sekä IRA:n julmuuksien
uhrit kotimaassani tiesivät oikein hyvin mikä lurjus tämä mies on. Mutta hänellä on öljyä
ja rahaa, joten ette piitanneet siitä, vai mitä?
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No, minkä taakseen jättää, sen edestään löytää. Kaikkein absurdein hahmo tässä on
Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri, joka uhittelee ilman miekkaansa –
lakkautettuaan kuninkaallisen laivaston ja kuninkaalliset ilmavoimat – esittää uhkauksia
sivusta, ilman lentotukialuksia tai mitään, ja kutsuu itseään konservatiiviksi, vaikka on
pelkkä yli-ikäinen koulupoika, joka uhoaa pimeässä.

Me puhumme paljon kansaan kohdistuvasta väkivallasta ja demokratiasta. Ja kuitenkin
meillä on ollut jo vuosia Zimbabwessa murhanhimoinen paviaani, emmekä me puutu
siihen mitenkään, vai kuinka? Emme piittaa, koska siellä ei ole rahaa eikä öljyä. Tämä on
niin tyypillistä parlamentille: täynnä tekopyhyyttä ja humpuukia.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Barroso, saatte
tahtonne periksi. Tulee pysyvä tukirahasto eurolle, rahasto, josta tuetaan valtionkassansa
tyhjentäneitä jäsenvaltioita, jotka siirtävät riskinsä niille jäsenvaltioille, jotka ovat hoitaneet
omat asiansa.

Suurin osa taloustieteilijöistä on kanssamme samaa mieltä siitä, ettei tämä rahasto pelasta
euroa sen paremmin kuin vakaus- ja kasvusopimuksen mukaiset järjestelytkään. Kyseessä
on ei-velvoittava sopimus, joka palkitsee heikot ja petolliset jäsenvaltiot helpoilla luotoilla.
Mistä tämä rahoitus saadaan? Mistä rahasto muodostuu? Paperilla kaikki jäsenvaltiot
osallistuvat rahaston rahoittamiseen, myös Irlanti, Kreikka ja Portugali. Näillä valtioilla ei
kuitenkaan ole rahaa.

Se johtaa siihen, että asioistaan huolehtineet jäsenvaltiot päätyvät maksumiehiksi.
Alankomaiden kansalaiset maksavat Kreikan ja Portugalin – kotimaanne, arvoisa
puheenjohtaja Barroso – kaltaisten heikkojen jäsenvaltioiden laskut ja, arvoisa puhemies,
tätä ei voida hyväksyä. Se ei ole solidaarisuutta, se on useiden huonosti käyttäytyneiden
heikkojen jäsenvaltioiden palkitsemista kovaa työtä tekevien alankomaalaisten, saksalaisten
ja belgialaisten kustannuksella.

Ei euroa näin voida pelastaa. Sen sijaan näiden valtioiden olisi luovuttava siitä. Kreikan on
otettava uudelleen käyttöön drakma ja Portugalin on palattava käyttämään escudoa.
Joidenkin valtioiden on hyväksyttävä, että niiden on luovuttava eurosta ja täysin omasta
syystään.

Werner Langen (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, huippukokouksen tulokset olivat
merkittävä välivaihe, mutta todellinen koetus vielä edessä. Jos näitä tuloksia käsitellään
kuten kaikkea muutakin, myös vakaus- ja kasvusopimusta, ja jos jäsenvaltiot eivät noudata
niitä, ne eivät ole edes sen paperin arvoisia, jolle ne on kirjoitettu. Tämän vuoksi en voi
jakaa kahden puheenjohtajan optimistista käsitystä siitä, että kriisi olisi ohi. Uskon, että
todellinen koetus on vasta edessä.

On kulunut yli kaksi ja puoli vuotta Lehmann Brothersin romahtamisesta, ja mihin me
olemme päässeet? Meiltä on mennyt kaksi ja puoli vuotta tähän pääsemiseen. Asiasta
vastaava komission jäsen hylkäsi ehdotukset transaktioverosta, kun niitä viimeksi esitettiin.
Haluan nähdä tuloksia. Kun muistelen edellistä parlamentin virkakautta, muistan
parlamentin antaneen 12 päätöslauselmaa rahoitusmarkkinoita koskevista toimenpiteistä,
ja sisämarkkinoista vastannut komission jäsen – joka onneksi ei enää ole virassaan – hylkäsi
ne kaikki. Tämä on todellisuus. Komissio ei osoittanut johtotaitoa ongelman ratkaisemisessa.

Havaitsimme kuitenkin, että kansallisesta omasta edusta on päästävä neuvostonkin tasolla
ja että parlamentin on tuettava komissiota sen tehtävässä muuttaa perustuslaillista
sopimusta. Ei ole todellakaan mitään syytä levätä laakereillaan. Olen samaa mieltä jäsen
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Verhofstadtin kanssa. Talouden vakauttaminen on liian leväperäistä, hallinto liian
sitoutumatonta, Euro Plus -sopimus liian heikko ja kansalliset edut ovat edelleen liian
vahvoja. Jos meillä ei ole rohkeutta vaatia kansallisilta hallituksilta suurempaa sitoutumista
yhteisöön, emme tule saamaan aikaan merkittävää ja kestävää ratkaisua.

Arvoisa puheenjohtaja Barroso, suhtauduin kriittisesti ryhmäni kreikkalaisten jäsenten
äänestäessä Kreikan ohjelmaa vastaan. En todellakaan ole samaa mieltä jäsen Schulzin
kanssa. Jos hallituksen sosialistipäämies äänestetään pois virastaan, se on ensisijaisesti hyvä
asia. Portugalin tapauksessa teidänkin puolueenne kuitenkin äänesti ohjelmaa vastaan.
Tällaisia asioita ei pitäisi sallia tapahtuvan Euroopassa. Pyydän kaikkia tekemään osansa
sen varmistamiseksi, ettei tällainen kansallinen partisaaniasenne voi jatkua pyrkiessämme
ratkaisemaan tätä ongelmaa.

Puhetta johti
varapuhemies  Dagmar ROTH-BEHRENDT

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvosto puheenjohtaja
Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, hyvät kollegat, Euroopan
kansalaiset esittävät kysymyksen: tekeekö Eurooppa-neuvosto tarvittavat valinnat ja ovatko
ne oikeita kriisistä selviytymiseksi? Monet eurooppalaiset saattavat ajatella, että valinnat
ovat oikean suuntaisia, mutta hitaita ja melko kunnianhimottomia. Ne, jotka ovat nähneet
dokumentin "Inside Job", suuttuvat ahneudesta ja epäilyksistä ja kysyvät: jos
luottoluokituslaitokset toimivat näin, mitä Euroopassa tehdään riippumattoman ja
luotettavan luottoluokituslaitoksen perustamiseksi?

Puheenjohtaja Barroso totesi ei niin kauan sitten, että jos jäsenvaltio voi välttää
turvautumisen ulkopuoliseen apuun, sen on toimittava niin, sillä ulkopuolinen apu on
kallista. Tämä on myös Portugalin hallituksen mielipide. Portugali ei tarvitse ulkopuolista
apua. Se tarvitsee vain rahoitusta taloudelleen ja perheilleen kohtuullisella korolla. Koska
luottoluokituslaitokset kuitenkin ajavat keinottelijoiden etua, portugalilaisten valtavien
uhrausten tulokset menevät suoraan näiden keinottelijoiden taskuihin. Onko tämä
eurooppalaista oikeutta? Eivätkö poliittiset päättäjät ymmärrä, että käymme läpi euroalueen
kriisiä, minä toistan, euroalueen kriisiä: että hyökkäykset joidenkin valtioiden valtionvelkaa
kohtaan voi vaarantaa euron, vaarantaa yhteisvaluutan ja koko Eurooppa-hankkeen? Tämä
on eurooppalainen ongelma, joka edellyttää eurooppalaisen ratkaisun.

Jos meidän on määrä selviytyä kriisistä, tarvitsemme pikemminkin enemmän kuin
vähemmän Eurooppaa. Meidän on vastattava historiaamme ja vastattava tulevaisuuden
haasteisiin. Meidän on annettava Euroopan kansalaisille luottamusta ja toivoa, sillä ilman
heitä ei ole olemassa Eurooppa-hanketta.

Sylvie Goulard (ALDE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, esititte keskusteluista ruusuisen kuvan.
On joitakin myönteisiä näkökohtia, mutta niitä minun ei tarvitse toistaa. Minulla on
kuitenkin yksi huolenaihe, joka ylittää tekniset yksityiskohdat ja sen, mitä meille kerroitte.
Puhun pohjoisen ja etelän välisestä jakolinjasta, joka on muodostumassa Euroopan
unionissa. Kuten vain hetki sitten kuulimme, jotkut väittävät toisten olevan oikeassa ja
toisten väärässä, toisten olevan hyviä ja toisten pahoja, ja he vaikuttavat unohtaneen
keskinäisen riippuvaisuuden. Tämä on vakavaa.

Lisäksi kieltäytyessään tarkastelemasta pankkien tilannetta, kuten jäsen Verhofstadt mainitsi,
katson useiden pohjoisen valtioiden, jotka saarnaavat suuresti etelän valtioille, monien
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mielestä kieltäytyvän tunnustamasta omaa vastuutaan. Uskon tämän vuoksi, että jos jokin
tehtävä kuuluu teille, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, ja myös teille, arvoisa
puheenjohtaja Barroso, se on estää tämän jakolinjan syventyminen ja vahvistuminen
hinnalla millä hyvänsä. On olemassa ratkaisuja, jotka kaikki voivat hyväksyä. Meidän on
varmistettava, että kaikki kantavat vastuunsa.

Vielä viimeinen huomautus: minusta Eurooppa-neuvosto on hyvin sisäänpäin kääntynyt.
Koko tämä keskustelu on käyty ikään kuin eurolla ei olisi globaalia merkitystä. Ei puhuta
mitään euroalueen ulkoisesta edustuksesta IMF:ssä. Ranska, joka toimii tällä hetkellä
G20-ryhmän puheenjohtajana, haluaa viedä eteenpäin ajatusta globaalista
valuuttauudistuksesta, eikä ole olemassa ehdotusta, kuten ehdotus euro-obligaatioista,
jota yritämme edistää, jolla pyrittäisiin tekemään eurosta aidosti globaali valuutta.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   – (FR) Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Van Rompuy, kunnioitan teitä suuresti henkilönä ja työnne vuoksi, mutta minun on
kerrottava, että ette todella saanut minua vakuuttuneeksi.

Sanotte, ettei työntekijöiden tarvitse huolehtia, että me ajamme heidän asiaansa. Luettuani
kilpailukykyä koskevan osion niin kutsumassanne Euro Plus -sopimuksessa, minusta siinä
puhutaan palkkaleikkauksista, suuremmasta joustosta ja vähemmästä turvasta.
Tuottavuudesta tai omista varoista ei sanota mitään. Energian tuottavuudesta ei sanota
mitään.

Haluan sanoa tällä, että emme koskaan voita Kiinaa halvan työvoiman osalta. Sen sijaan
Kiina on voittamassa meidät energiatehokkuuden ja resurssien tehokkaan käytön osalta.
Mitä Euroopalle sitten jää jäljelle kilpailukyvyn kannalta, jos emme voi kilpailla näillä
aloilla?

Sanotte, ettei etuuksien saajien pidä huolestua. Kuitenkin toteatte julkisen talouden
tasapainottamisen, järkevän tavoitteen yhteydessä, että leikkauksia on toteutettava. Julkisista
menoista 40 prosenttia menee hyvinvointiin, ja te sanotte, ettei ole syytä huoleen. Sanotte
myös, että tuloista huolehditaan. Puhutaanpa tuloista. Yhteinen yhtenäistetty
yhtiöveropohja on todellinen vitsi. Puhutte siitä konditionaalissa; sanotte, että se olisi joka
tapauksessa oltava neutraali tulojen osalta. Siitä ei siis ole tiedossa lisäeuroja, ja yrityksillä
on kuitenkin vieläpä vapaus valita. En ole koskaan nähnyt kenenkään valitsevan kalliimpaa
verovaihtoehtoa.

Toisaalta, jos jotkut voivat olla huolettomia, niin pankkien osakkeiden omistajat ja velkojat.
Puhuitte meille stressitesteistä. Viimevuotiset olivat todellinen vitsi. En tiedä, toistuuko
sama mauton vitsi tänä vuonna. Voimme kuitenkin olla varmoja siitä, että vaikka stressitestit
toteutettaisiin vakavissaan, mistä rahat viime kädessä tulevat pankeille. Tulevatko ne niiden
osakkeiden omistajilta vaiko meiltä, veronmaksajilta? Olkaa vakavissanne! Joka tapauksessa
niillä ei ole huolenaihetta.

Lopuksi, virtahevosta olohuoneessa ei ole sanottu mitään, nimittäin Kreikan ja Irlannin
velkojen absoluuttisesta kestämättömyydestä. Tiedätte kyllä, vaikka kuinka yrittäisitte
vältellä asiaa, etteivät ne mitenkään voi maksaa niitä takaisin. Ja mitä myöhemmin
ryhdymme rakenneuudistukseen, sitä tuskallisempaa siitä tulee. Siitä ei koskaan tule
miellyttävää, mutta mitä kauemmin odotetaan, sitä kalliimmaksi se meille tulee.

(Suosionosoituksia)
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Martin Callanan (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, aina kun EU kohtaa erityisen ongelman,
se lankeaa samaan anasaan ja suunnittelee monimutkaisen, byrokraattisen ja raskaan
ratkaisun, joka on usein täysin suhteeton asian vakavuuteen nähden. Tämän virheen me
nyt teemme nykyisen rahoituskriisin yhteydessä: se on vakava, se edellyttää toimia, mutta
monilla ehdotetuista ratkaisuista on kauaskantoisia ja minusta hyvin vahingollisia
vaikutuksia Euroopan tulevaisuudelle pitkällä ajanjaksolla.

Monet tarttuvat mahdollisuuteen käynnistääkseen suunnitelmia pysyvästä taloushallinnosta,
jossa interventiot ja valvonta ovat ohjaavia periaatteita. Meille kerrotaan, että ratkaisu on
ensinnäkin nykyisten sääntöjen, kuten perussopimuksen 122 artiklan väärinkäyttö, koska
sitä ei koskaan tarkoitettu apupaketteihin, joita sillä nyt maksetaan – toivon jonkun valtion
rohkeasti kyseenalaistavan tämän yhteisön tuomioistuimissa – ja yhä uusien rajoitteiden
määräämiseen jäsenvaltioille, mikä itse asiassa merkitsee monien vaalipiirien demokraattisen
valinnanvaran rajoittamista.

Kun tarkastellaan Irlannin tapausta, valtio on tehnyt kaikkensa vakauttaakseen
pankkijärjestelmänsä – ja sivumennen sanoen tämä vakauttaminen on kovasti tarpeen
myös muiden jäsenvaltioiden pankeissa ja instituutioissa, jotka muuten altistuvat
järkyttävällä tavalla kriisille – ja Irlannin palkkio tästä on kohdata muiden jäsenvaltioiden
vaatimukset yhtiöverokannan korottamisesta, jotta se voisi kilpailla muiden valtioiden
paisuneiden tilanteiden kanssa. Se on epäreilua ja epädemokraattista.

Bairbre de Brún (GUE/NGL).   – (GA) Arvoisa puhemies, mikä logiikka saa
Eurooppa-neuvoston ja komission uskomaan, että Irlannin pakottaminen noudattamaan
tätä politiikkaa ei lisää velkaa tai että tämä ei ole seurausta vastaavanlaisen politiikan
täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa?

Huippukokouksessa sovitut toimenpiteet pakottavat kaikki jäsenvaltiot noudattamaan
kansalaisille vahingollista taloudellista logiikkaa – logiikkaa, jonka mukaan leikkaukset
ovat tarpeen ja joka riistää jäsenvaltioilta valmiudet edistää kasvua.

Politiikka, jota EU ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF pakottavat Irlannin noudattamaan,
merkitsee hurjia leikkauksia, työpaikkojen menetyksiä sekä julkisten palvelujen merkittävää
vähenemistä. Irlannin velkataakka ei ole kestävä. Jos obligaatioiden haltijoita ei vaadita
kantamaan osaa alijäämätaakasta, Irlanti tulee romahtamaan.

Niki Tzavela (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, Euro Plus -sopimuksella pyritään
vahvistamaan ja tukemaan Euroopan kilpailukykyä, mutta kuinka voimme saada aikaan
eurooppalaista lisäarvoa taloudessa, kun laittomalla maahanmuutolla tehdään väkivaltaa
työmarkkinoillemme ja eurooppalaiset tuotteemme korvataan salakuljetetuilla tuotteilla,
joita tuodaan idän työvoimavaltaisista valtioista?

Mitä pikemmin me määritämme ja suojelemme maantieteelliset ja taloudelliset Euroopan
unionin tuotteet, sitä parempi. Ehdotan siis, että sisällytämme Euro Plus -sopimukseen
Euroopan taloudellisten ja maantieteellisten rajojen määrittämisen ja suojelemisen, sillä
muuten emme kykene saamaan aikaan kilpailukykyistä Eurooppaa voimakkaan
aggressiivisen kilpailun globaalissa taloudessa.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, jos Libyan kriisi jotain kuvaa hyvin, niin
mielestäni vakavan eurooppalaisen geopoliittisen strategian Euroopan etujen turvaamiseksi
puuttumista täydellisesti. Loppujen lopuksi surullinen tosiasia on, että olemme siellä paikan
päällä pääasiassa presidentti Sarkozyn kansallisen poliittisen agendan seurauksena, kun
hän otti oikeudekseen eräänlaisen Falkland-hetken.
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On joka tapauksessa edelleen outoa, että ne – myös eräät täällä parlamentissa – jotka niin
raivokkaasti ja oikeamielisesti raivoavat kenraali Gaddafin absoluuttista pahuutta vastaan,
suostuivat tyytyväisinä hymyilemään valokuvissa Libyan diktaattorin kanssa, joka otettiin
vastaan sotilaallisin kunnianosoituksin. Haluan vain sanoa, että tällä hetkellä on helpompaa
ampua Gaddafia kuin tarjota vastaus tähän valtavaan ongelmaan.

Vain yhden osatekijän mainitakseni, aiommeko edelleen aseistaa kapinallisia – tätä
kollektiivista nimikettä käytetään erilaisista ihmisjoukoista, joista osa ei eurooppalaisten
normien mukaan ole henkisesti kasvanut keskiajasta – ja jos aiomme, mitä takeita meillä
on siitä, että aseita ei käytetä valtion ajamiseen entistä suurempaan kaaokseen, kuten
tapahtui Iranissa Shaahin karkottamisen jälkeen?

Itse toivoisin näiden eurooppalaisten pyrkimysten ja voimien olevan jokseenkin näkyvämpiä
omien ulkorajojemme sotilaallisessa valvonnassa. Tällä hetkellä käydään myös hiljaista
sotaa, joka on pelottava enne maahanmuuttajien invaasioista, josta kukaan ei puhu.
Tarvitsemme eurooppalaisia voimia myös tämän ratkaisemiseksi.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Arvoisa puhemies, viimeisimmässä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa tehtiin päätöksiä, joita ei olisi voitu kuvitellakaan vuosi
sitten, ja haluankin esittää vilpittömät kiitokseni Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle
Van Rompuylle ja komission puheenjohtajalle Barrosolle.

Se on hyvin merkittävä askel, mutta myös askel hyvin vaikealla tiellä, jota meidän on
kuljettava palauttaaksemme luottamuksen euroon ja talouteemme, jotta voimme selviytyä
kriisistä edistämällä talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Parlamentilla on –
kuten sanoitte – toisen lainsäätäjän asema taloushallinnon vahvistamiseksi laaditun
lainsäädäntöpaketin osalta. Me haluamme pakettiin lisää kunnianhimoa, ja teidän on
käynnistettävä tätä koskevat keskustelut parlamentin kanssa tulevalla ajanjaksolla.
Katsomme, että tarvitaan entistä voimakkaampaa ja kunnianhimoisempaa rahoitustukea
komission ehdotusten perusteella. Olette jo kuulleet useiden jäsenten sanovan, että
haluamme vankemman vakaus- ja kasvusopimuksen ja käänteisen äänestysmekanismin.

Toiseksi tarvitaan paljon voimakkaampaa sosioekonomista koordinointia. Siihen liittyy
muutakin kuin Euro Plus -sopimuksen "sitoumukset", sillä sosiaalisen markkinataloutemme
periaatteet on ankkuroitu Eurooppa 2020 -strategiaan. Siihen liittyy entistä suurempi
sitoutuminen näiden periaatteiden kehittämiseen kasvun ja uusien työpaikkojen syntymisen
edistämiseksi kansalaisia varten. Haluamme ankkuroida nämä tavoitteet kansallisiin
uudistusohjelmiin – ja olen kuullut puheenjohtaja Barroson puhuvan tästä – ja meidän on
esitettävä tätä koskevia ehdotuksia.

Te sanoitte näin ja todellakin korostitte tätä, jotta nämä seikat sisällytettäisiin sopimukseen
jo kesäkuussa. Meidän osaltamme voitte jo käydä töihin saadaksenne neuvoston liikkeelle,
ainakin näiden seikkojen osalta, jolloin sopimus kesäkuussa olisi mahdollinen.

Proinsias De Rossa (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, minun on esitettävä joitakin suoria
kysymyksiä eurooppalaiselle kvartetille – troikalle sekä Eurooppa-neuvostolle. Haluatteko
vakavissanne pelastaa euroalueen ja Eurooppa-hankkeen?

Pankkien stressitestit on juuri saatu päätökseen Irlannin kaikkein pessimistisimpien
skenaarioiden pohjalta. Irlannin uusi hallitus on pannut pisteen Irlannin pankkien
epäonnistumisille. Kaikkien irlantilaisten yllätykseksi se päätti, että vanhempia
obligaatioiden haltijoita Allied Irish Bankissa ja Irlannin pankissa ei leikata.
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Mutta mikä on Euroopan vastasuoritus? Miksi Euroopan keskuspankki vaikenee
irlantilaisten pankkien merkittävästä keskipitkän aikavälin rahoituksesta? Miksi presidentti
Sarkozy ja liittokansleri Merkel vaativat Irlannin teollisuuspohjan tuhoamista korvauksena
pelastuspaketin korkojen leikkauksesta? Miksi eräät jäsenvaltiot jarruttavat eurooppalaisen
transaktioveron ja euro-obligaatioiden edistämistä? Miksi yhteisön talousarviota leikataan?

Helppo vastaus on: lyhyen ajanjakson vaaleihin liittyvä laskelmointi ja dogmaattinen talous.
Irlannin talouskriisi on olennainen osa Euroopan kriisiä. Irlannin talouden romahtaminen
ei olisi pelkästään epäonnistuminen Euroopalle vaan Euroopan epäonnistuminen.

Velkojen kestävyys on kriittinen tekijä niin Irlannille kuin Euroopalle, ja kvartetin on
otettava asia vakavasti. Kvartetilta edellytetään nyt mielikuvitusta ja näkemystä sen jatkuvissa
neuvotteluissa Irlannin kanssa.

Haluan teidän panevan sanani merkille. Irlanti on demokratia, aivan kuten Ranska, Saksa
ja Suomikin: Hallinto noudattaa kansan tahtoa. Irlantilaiset äänestäjät ovat hyväksyneet
tiukat säästötoimet hampaitaan kiristellen ja kiukkua pidätellen. Heitä on kohdeltava
oikeudenmukaisesti Euroopassa, muuten Irlannin hallitukselle avattu suvaitsevaisuuden
ikkuna suljetaan pian pamauttamalla.

Carl Haglund (ALDE).    – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa myönteisellä seikalla.
Voisin keskittyä ongelmiin, joita Eurooppa-neuvostossa tekemänne päätökset aiheuttavat,
ja ne todellakin tulevat aiheuttamaan ongelmia, mutta myönteinen näkökohta on kuitenkin
se, että olette edistyneet taloushallinnon ja makrotaloudellisten näkökohtien osalta.
Irlantilainen kollegani kertoi juuri, kuinka huolestuneita hänen kotimaansa kansalaiset
ovat. Heidän ongelmansa liittyvät siihen, että tähän mennessä makrotaloudellisia näkökohtia
ei ole arvioitu lainkaan. Tämän taloushallintopaketin ansiosta meillä on tähän
tulevaisuudessa mahdollisuus. Tämän osalta katson, että Eurooppa-neuvosto otti askeleen
oikeaan suuntaan.

Minusta on kuitenkin hieman huolestuttavaa se, että Eurooppa-neuvostossa ei näytä olevan
halua muuttaa omaa päätöksentekokulttuuriaan. Se haluaa edelleen säilyttää
mahdollisuuden käyttää erityyppisiä poliittisia järjestelyjä, joita voisimme kutsua
lehmänkaupoiksi. Jos kuitenkaan ette muuta päätöksentekokulttuurianne, pelkään, että
tulevaisuudessa ette kykene tekemään tarvittavia päätöksiä kohdatessanne vaikeita seikkoja
niiden suositusten osalta, joita kuitenkin uskon komission kykenevän laatimaan. Tämä
on haaste, johon neuvoston on suhtauduttava vakavasti ja tartuttava sen ratkaisemiseksi.
Tätä kuvastaa melko hyvin asenne, jonka havaitsimme neuvoston kokouksessa oman
kotimaani Suomen ollessa kiusaantunut eräästä toisesta seikasta – tuolloin oli kyse
vakautusmekanismeista. Suomalaisena pahoittelen tätä. Kaikki suomalaiset eivät ajattele
näin, mutta se kuvaa hyvin sitä, että neuvoston päätöksentekokulttuurin on muututtava.

Konrad Szymański (ECR). -    (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin julkisen talouden
uusi rakenne perustui pyrkimykseen vahvistaa terveitä varainhoitoa ja julkisia menoja
koskevia sääntöjä sekä täysin epäterveeseen haluun rajoittaa jäsenvaltioiden veroalan
itsemääräämisoikeutta. Epäilen vahvasti sitä, että Euro Plus -sopimukseen liittyneet valtiot
kykenisivät yhdessä määräämään itselleen tiukkoja sääntöjä julkisten menojen alalla, koska
ne eivät kyenneet siihen yksinäänkään.

Toisaalta en epäile sitä, etteikö verokannan standardoiminen olisi tehokas askel kohti
verounionia, jolla on vain yksi tavoite – verokilpailun poistaminen Euroopan unionista.
Ranskalaiset poliitikot Sarkozy ja Lagarde ovat paljastaneet todelliset aikomuksensa
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vaatimalla viikkojen ajan verokannan nostamista Irlannissa kriisin torjunnan verukkeella.
Verojen nostaminen Euroopan unionissa standarditasolle jäsenvaltiosta riippumatta ei
kuitenkaan lievennä kriisiä, vaan pidentää sitä.

Puhemies. −    (DE) Paljon kiitoksia. Niille jäsenille, jotka haluisivat käyttää catch the eye
-menettelyä, minun on kerrottava, että meillä on noin 20 puheenvuoroa, enkä usko, että
meillä on tarpeeksi aikaa ennen äänestystä. Voitte kuitenkin aina yrittää.

Paul Murphy (GUE/NGL). -    (EN) Arvoisa puhemies, vastauksessaan Joe Higginsille
komission puheenjohtaja Barroso ilmoitti 19. tammikuuta täällä parlamentissa, että yhteisö
yrittää tukea Irlantia. Fine Gaelin ja Labour-puolueen uuden hallituksen antauduttua
säälittävästi obligaatioiden haltijoiden edun vuoksi on selvää, että neuvosto ja komissio
eivät tue Irlantia, vaan Irlannin ja Euroopan työtätekevä luokka, joka pakotetaan tukemaan
eurooppalaisia pankkeja ja keinottelijoita maksamalla näiden tappiot.

Taloushallintoa koskevat ehdotukset ovat pyrkimys vakiinnuttaa supistukset ja
palkkaleikkaukset. Säästötoimien tulostaulu ja satojen miljoonien eurojen sakkoehdotukset
on suunniteltu varmistamaan se, että valtavasta vastustuksesta huolimatta työntekijät
saavat maksaa kriisistä. Tätä eurooppalaista shokkihoitoa helpotetaan muutoksella
perussopimuksiin, josta vallanpitäjät Euroopassa ja Irlannissa eivät todellakaan aio järjestää
kansanäänestystä. Irlannin sosialistipuolue ja vasemmisto vaativat kansanäänestystä tästä
pysyvien säästötoimien ehdotuksesta.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
Eurooppa-neuvoston kokouksessa tarkasteltiin kolmea hyvin merkittävää asiaa: Japanin
ympäristö- ja ydinkatastrofia, yli Euroopan pyyhkivää rahoituskriisiä sekä tilannetta
Maghreb-maissa.

Ensimmäisen seikan osalta haluamme tietenkin tukea pahasti kärsinyttä väestöä, mutta
kauppasopimuksia ei voida tarkistaa omien yritystemme tappioksi. Sen sijaan kannatamme
humanitaarista apua, laitteiden, ihmisten ja rahan tarjoamista.

Ajatus, jonka mukaan rahoituskriisi on ohi, on täyttä satua. On tärkeää laatia apupaketti
jäsenvaltioiden auttamiseksi ulos tästä tilanteesta ja varmistaa näin vakaus koko euroalueella.
Kannatamme myös sääntelytaakan ja byrokratian vähentämistä sekä kaupan edistämistä
kolmansien maiden kanssa – kunhan siitä seuraa molemminpuolisia etuja.

Katsomme, että Euroopan unioni on antanut itsestään järkyttävän huonon kuvan
Maghreb-maita koskevassa asiassa, koska kaikki jäsenvaltiot toimivat itsenäisesti eikä ulko-
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Ashton osannut hallinnoida kriisiä. Erityisesti
Euroopan unioni on jättänyt Italian oman onnensa nojaan laittomien maahanmuuttajien
hillittömän virtauksen kanssa.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, Euroopan kansalaiset tulevat aina
vain levottomammiksi. Erityistä huolta aiheuttavat kaksi asiaa. Toinen on, että olemme
edelleen epäjohdonmukaisia talouskriisin ja euron vaikeuksien käsittelyssä. On myös totta,
että neuvosto ja komissio ovat jääneet jälkeen tapahtumista.

Meidän on oltava realistisia: tarvitaan velkaleikkauksia, ainakin Kreikassa ja todennäköisesti
myös Portugalissa. Tämä ei ole vältettävissä. Mitä kauemmin me tarkastelemme tätä asiaa,
sitä kalliimmaksi se tulee, eikä pelkästään taloudellisesti vaan myös Eurooppa-hankkeen
yleisen uskottavuuden osalta. Kreikan tapahtumat tulevat herättämään voimakkaita tunteita.
Osallistuimme valtioon matkustaneeseen erityiseen valtuuskuntaan: piilevä asenne on,
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että EU on vastuussa Kreikan ongelmista selkeän tiedottamisen puutteen vuoksi ja koska
tarvittavia toimia, jotka jo ovat ilmeisiä, ei toteuteta.

Toinen aihe on ydinvoima. Nyt valmisteltavat niin kutsutut stressitestit ovat järkeviä ja
yhtenäisen Euroopan uskottavuus palautetaan vain, jos stressitestit toteutetaan tiukkojen
kriteerien mukaan eikä IAO:n heikkojen kriteerien mukaan, jos kuullaan aidosti
riippumattomia asiantuntijoita ja jos tapahtumat ja koko prosessi esitetään kansalaisille
asianmukaisella ja ymmärrettävällä tavalla.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja,
arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minun poliittisessa maailmankuvassani ihanteet
ovat sovitettava etuihin. Kenties hieman kiltissä ja naiivissa näkemyksessäni yhteisön
toimielimistä katson niiden edustavan ihanteitamme, kun taas hallitukset edustavat
etujamme.

Siinä on peli pelattavana. Minua ällistyttää se, että joissain tilanteissa ihanteita edustava
joukkue kieltäytyy pelaamasta. Joitakin viikkoja sitten parlamentti ehdotti, että
tunnustettaisiin, tai pikemminkin ehdotti, että komissio suosittelisi neuvostolle, että se
tunnustaisi Libyan väliaikaisen neuvoston, mutta korkea edustaja Ashton sanoi, ettei asia
kuulu hänen valtuuksiinsa.

Eilen erinomaisen esittelyn jälkeen, kun tuli aika ehdottaa neuvostolle strategiaa, jolla
maahanmuuttovirtoihin liittyvästä kriisistä tehtäisiin yhteisön asia, komission jäsen
Malmström sanoi vastustavansa ajatusta, koska katsoi, ettei se saisi enemmistön tukea
neuvostossa.

Kuinka ihanteita edustava joukkue voi voittaa pelin, kun pelaajat kieltäytyvät laukaisemasta
maaliin, koska epäilevät maalivahdin olevan liian hyvä? Minusta tämä on merkittävä seikka,
jotta ymmärrettäisiin historiallisesti tehtävä, joka meille on annettu.

Siksi haluaisin sanoa tämän: ketkä ovat hyökkääjiämme? Ne ovat yhteisön toimielimet,
parlamentti, komissio ja jopa te, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy,
koska en katso teidän edustavan neuvostoa siinä mielessä, että ajaisitte sen etuja, vaan
olette henkilö, joka voi saada neuvoston ymmärtämään, mihin ihanteisiin on keskityttävä.

Tästä syystä pyydän yksinkertaisesti: jos te olette hyökkääjiämme, kuljettakaa palloa,
hyökätkää, ampukaa maaliin ja – kuten tällaisesta pelistä sanotaan – antakaa meille
unelmamme.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ei ole epäilystäkään,
että pysyvän vakautusmekanismin perustaminen on merkittävä saavutus, joka tarjoaa
perustan poliittiselle sitoumukselle puolustaa euroa hinnalla millä hyvänsä. Tämän vuoksi
ja huolimatta merkittävistä varauksistaan rahaston menetelmiä ja hallitusten välistä
luonnetta kohtaan parlamentti tuki tätä käännekohtaa ja keskittyi varmistamaan vankan
yhteyden Euroopan vakausmekanismin ja EU:n toimielinten välillä.

Tätä ajatellen viittaus Eurooppa-neuvoston päätelmissä asetukseen, jossa esitetään
menettelyt ehtona olevien vaatimusten määrittämiselle, on tärkeä, ja odotamme komission
nyt esittävän asianmukaisen ehdotuksen.

Vaikka tämä on myönteinen tulos, sitä on vaikea pitää riittävänä. Ongelmana on Euroopan
taloushallinnon perussuunta. Hoidamme sinnikkäästi taudin oireita sen aiheuttajien sijaan.
Alijäämät ovat seurausta kriisistä eivätkä sen aiheuttajia. Ajatus, että voimme parantaa
sairauden pelkästään leikkaamalla alijäämiä ja toisaalta rahoittamalla pankkeja, on pelkkää
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kuvitelmaa: vaarana on, että se syventää kriisiä ja tekee pysyvän vakausmekanismin
tehtävästä kestämättömän.

Jos haluamme hoitaa sairautta pelkkien oireiden sijaan, meidän on puututtava useisiin
perusongelmiin. Puhumme Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisesta. Se on aivan
perusteltua, mutta mihin kilpailukyvyn malliin me pyrimme? Emme voi valita mallia, jossa
elpyminen perustuu yksinomaan vientiin kolmansiin maihin, koska se korostaisi
epätasapainoja. Lisätäksemme kilpailukykyämme ulkoisessa kaupassa meidän on myös
lisättävä korkealaatuista sisäistä kysyntää.

Meidän on tämän vuoksi paneuduttava pankkeihin ja talouden luototusjärjestelmään, jotta
voimme ohjata eurooppalaiset säästöt pitkän ajanjakson investointeihin. Meidän on
varustettava itsemme euro-obligaatioiden kaltaisilla välineillä, transaktioverolla sekä
nimensä arvoisella talousarviolla, saadaksemme aikaan yhteisön tasolla laaja-alaisia julkisia
investointeja, jotka voivat toimia kannustimena yksityisille investoinneille. Lopuksi meidän
on ajateltava eurooppalaista sosiaalimallia resurssina eikä taakkana.

Sharon Bowles (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, Euro Plus -sopimus voi olla
hyödyllinen, mutta sitä ei pidä käyttää selityksenä lainsäädäntöpaketin heikkoudelle.
Voimakas sitoutuminen yhtenäismarkkinoihin on avain kilpailukykyyn EU:ssa ja näin
myös euroalueella. Tämä on suotavaa, mutta yhtenäismarkkinoita koskevat aloitteet
kuuluvat edelleen perussopimuksen ja jäsenvaltioiden piiriin.

Pelkään pahoin, että Euroopan vakausmekanismi ei ole riittävän joustava eikä riittävän
kestävä elpymiseen 2,5–3 prosentin riskipreemioineen. Ymmärrän kurinalaisuuden ja
luottotappiovarausten tarpeen, mutta nämä pelastusmekanismit eivät ole rahan tekemistä
varten, varsinkaan, kun omat edut ylittävät euroalueen vakauden, kuten täällä mainittu
tilanne, jossa Irlannin veronmaksajat tukevat useiden jäsenvaltioiden pankkeja.

Emme ole ratkaisseet pankkikriisiä, emmekä tule sitä tekemään, jos arkailemme. Edes Saksa
ei ole vahvistanut omien pankkiensa pääomapohjaa eikä tunnustanut arvoltaan alentuneita
omaisuuseriä, ja sekin luottaa kaikkien muiden kärsivällisyyteen EU:ssa ja kaikkialla
maailmassa äänettömän osakkuuden hyväksymiseksi peruspääomaksi, sillä muuten
stressitestit epäonnistuvat.

Arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja,
osoittakaamme siis hieman näkemystä, hieman nöyryyttä ja hieman vilpitöntä itsearviointia.
Vähintä, mitä voitte tehdä, on kohdella riskipreemioita vakuuksina ja antaa ne takaisin,
kun riskistä on päästy. Pikkumaisuus ei pelasta euroa, ja tämä tiedetään markkinoilla.

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, itse asiassa
poliitikkojen valtaoikeuksiin ei sisälly veronmaksajien rahojen käyttäminen pankkien
pelastamiseen tai keinotekoisen likviditeetin tarjoamiseen pankeille. Politiikan todellinen
tehtävä on luoda oikeudellinen kehys sen varmistamiseksi, ettei tällaista tilannetta koskaan
synny. Teidän on nyt toimittava väärin, koska olette vuosikymmenten ajan epäonnistuneet
toimimaan oikein. Nyt aiotte puuttua ongelman ytimeen, mihin olen tyytyväinen. On
kuitenkin ennakoitavissa, että se vaikuttaisi siltä, että toimitte jälleen väärällä tasolla ja
väärin resurssein sekä väärissä puitteissa, koska pyritte ratkaisemaan asian perussopimusten
ulkopuolella.

Olemme onneksi onnistuneet saattamaan osan toimista yhteisömenettelyn piiriin, mutta
silti puuttuu klassista ylhäältä alaspäin suuntautuvaa politiikkaa. Nimenomaan tällä alalla
kaikesta politiikasta on keskusteltava demokraattisesti, se on legitimoitava ja tarkistettava.
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Käytätte vääriä välineitä, koska otatte veronmaksajilta rahaa pankkien sekä pankeilla ja
muilla rahoitustuotteilla keinottelevien tukemiseen. Ette vieläkään ole toteuttaneet
tarvittavia toimia niiden osalta, jotka ovat hyötyneet tästä tilanteesta jo pitkään. Tämä
tarkoittaa, että vaalitte edelleen eurooppalaisen yhteiskunnan epätasapainoa, joka
pikemminkin heikentää politiikan hyväksyntää kuin vahvistaa sitä. Asetatte taakan julkisten
kirstujen ja talousarvioiden niskaan ja toisaalta suojelette yksityistä omaisuutta. Näin ei
todellakaan ratkaista varsinaisia ongelmia, vaan pelkästään parannetaan joitakin oireita.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Arvoisa puhemies, monet jäsenvaltiot harjoittivat vuosien
ajan talousarviopolitiikkaa, joka vaikutti liian hyvältä ollakseen totta. Kasvavia velkoja ei
pidetty ongelmana, koska ajateltiin, että ne sulavat talouskasvun myötä kuin jää auringossa.

Monet yksityishenkilöt kokivat samoin. He ostivat paljon kalliimpia taloja, kuin mihin
heillä oli varaa. Kiinteistöjen kasvavan arvon oli määrä pelastaa heidät, mutta tämä korttitalo
romahti. Velkakriisiä hoidetaan uudella velalla. Euroopan keskuspankki on ostanut
miljardeilla euroilla Portugalin, Irlannin ja Kreikan valtion velkakirjoja. Jotta ne selviytyisivät,
näiden valtioiden talouksia on nyt ruoskittava ja niiden on kasvettava hullu lailla ja jatkuvasti
useiden vuosien ajan. Arvoisa puhemies, se ei tule tapahtumaan. Nämä taloudet heikentyvät
hälyttävästi. Tämä johtaa suoraan vararikkoon.

On siis kriisistrategia 2.0:n vuoro. Meidän on annettava vararikossa olevien maiden palata
entiseen valuuttaansa yhdistettynä kurinalaiseen devalvointiin ja valtion velan osittaiseen
peruuttamiseen. Tilannetta voidaan sitten tarkastella uudelleen vuoden tai kymmenen
vuoden kuluttua.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, on ällistyttävää mutta samalla
myös Euroopan unionin polkua kuvaavaa, että Eurooppa-neuvoston ja komission
puheenjohtajat sivuuttavat useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, erityisesti euroalueella,
nyt koettavan vakavan sosiaalisen kriisin. Missä viipyvät vastaukset Euroopan unionin
lähes sadalle miljoonalle köyhälle, joista yli 20 miljoonaa on matalapalkkaisia ja
epävarmassa työsuhteessa olevia työntekijöitä, joiden kustannuksella tuetaan suuryitysten
ja rahoitusalan järkyttävän suuria voittoja? Missä viipyvät vastaukset lähes 25 miljoonalle
työttömälle, joista suurin osa on naisia ja nuoria ja joilta evätään ihmisarvoinen elämä sekä
mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta, jolla nimenomaan varmistettaisiin valtioidemme
kehitys?

Jälleen kerran neuvoston päätöksillä on pyritty yksinomaan suojaamaan suuryritysten ja
rahoitusalan edut keskittämällä yhä enemmän poliittista valtaa, jotta helpotettaisiin
taloudellisen vallan yhä suurempaa keskittymistä ja kasaantumista. Kaikki tämä tehdään
kriisin nimissä sosiaalisten ja työntekijöiden oikeuksien kyseenalaistamiseksi, työntekijöiden
hyväksikäytön lisäämiseksi ja Portugalin kaltaisten hauraampien talouksien riippuvuuden
kasvattamiseksi.

John Bufton (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, neuvosto katsoo kansallisten
talousarvioesitysten keskitetyn sääntelyn tärkeäksi talouden elpymisen tukemiseksi –
erityisesti tämä tarkoittaa ehdotusta monivuotisista talouden vakauttamissuunnitelmista,
joissa tarkastellaan alijäämää sekä tulo- ja menotavoitteita, jotka on saavutettava asetetuissa
aikarajoissa, ja joihin sisältyy sanktioita, jos velvoitteet eivät täyty.

Yhdistyneen kuningaskunnan alijäämä on suurelta osin rakenteellinen, ja sitä on
tarkasteltava sisäisesti. Vastustan suuresti sitä, että Brysselistä puututaan millään tavoin
kotimaani asioihin, ottaen huomioon Kreikassa ja Irlannissa aikaansaadun sotkun, kun ne
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nyt todennäköisesti tarvitsevat lisää pelastuspaketteja. Portugali turvautuisi mieluummin
Brasiliaan, koska Lissabonissa ei haluta tulla taloudelliseksi protektoraatiksi, jossa
säästötoimenpiteet tukahduttavat kasvun.

Neuvosto toteaa, että vakauttamista on aikaistettava suurten alijäämien jäsenvaltioissa.
Mikä estäisi kansalaisten muuton unionin vahvempiin talouksiin EU:n itse laatimien lakien
nojalla?

Neuvosto ehdottaa sääntelytaakan keventämistä. Koskeeko tämä lainsäädäntöä, jota yhteisö
on laatinut vuosikymmenten ajan, kuten työaikadirektiiviä ja pidennettyä palkallista
äitiysvapaata?

Hajautetut ja vapaasti hengittävät markkinat ovat elintärkeitä taloudelliselle hyvinvoinnille,
eivät rankaisevat sääntelytoimenpiteet.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, kuten tiedämme, Eurooppa-neuvoston
kokouksessa keskusteltiin kolmesta räjähdysalttiista aiheesta, ja EU:n päätökset ovat minusta
luonteeltaan korjaamattomia ja todellisuudesta erkaantuneita.

Toisaalta 700 miljardin euron pelastuspaketti on pian käytetty loppuun, ja se saattaa myös
raunioittaa EU:n nettomaksajat. Sen sijaan, että EU olisi myöntänyt vakausmekanismin
epäonnistumisen tehokkaassa kriisinhallinnossa, se on yksinkertaisesti moninkertaistanut
kaikkien riskit.

Toisaalta se on valmis pohtimaan, onko Gaddafin entisistä ministereistä muodostuva
opposition todella kiinnostunut demokratiasta. Olen hyvin hermostunut tiedosta, jonka
mukaan Libyan kapinallisten sotilaskomentaja on paljastunut CIA:n pitkäaikaiseksi
agentiksi.

Lopuksi, ydinvoimaloiden stressitestit, jotka on määrä toteuttaa vapaaehtoiselta pohjalta
ilman jatkoseuraamuksia, osoittavat yhä paremmin sen, kuinka todellisuudesta vieraantunut
Brysselistä on tullut. Komissio on kuitenkin todella jäänyt junasta ottaessaan uudelleen
käyttöön 20-vuotiasta sääntelyä mukauttamatta radioaktiivisten elintarvikkeiden rajoituksia.

Alain Lamassoure (PPE). -    (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston tulokset talous-
ja rahaliiton osalta ovat vaikuttavia. Hyvää työtä! Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että
tästä muodostuu uusi ja valtava ongelma, nimittäin kahdella tasolla tehtyjen päätösten
poliittinen hyväksyntä.

Ensimmäinen taso on jäsenvaltioiden välinen. Euro Plus -sopimusta koskevan prosessi
alusta alkaen se on perustunut puhtaasti hallitusten väliseen konsensukseen suurimman
jäsenvaltion aloitteesta. Tämä käy hyvin, jos kyse on yhdestä kerrasta. Jos kuitenkin
jatkamme samaa poliittista tietä useiden peräkkäisten vuosien ajan, vaarana on kansallisten
jännitteiden kasvaminen. Ateenan ja Dublinin kaduilla on jo buuattu Saksan liittokanslerille.
Hallitusten välinen menettely on tämän vuoksi muutettava asteittain aidoksi yhteisön
menettelyksi, ei pelkästään EU:ta, vaan koko Eurooppaa varten. Tämä on parlamentin
hyväksymien tarkistusten pääsisältö, ja me kiitämme ja onnittelemme puheenjohtaja
Junckeria sekä teitä, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy, niiden hyväksymisestä.

Toinen taso on hyväksyntä jokaisen jäsenvaltion kansalaisten silmissä. Mitä jäsenvaltioiden
oppositiopuolueet ajattelisivat, jos tulisivat sidotuiksi poliittisiin suuntauksiin, joista niitä
ei ole koskaan edes kuultu? Tarkastelkaamme, mitä Irlannin vaaleissa eilen tapahtui.
Tarkastelkaamme Portugalin tämänhetkistä vaalikeskustelua. Ainoa tapa, jolla nämä
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suositukset voivat saada poliittista legitimiteettiä, on varmistaa, että kansalliset parlamentit
otetaan alusta alkaen mukaan eurooppalaisen ohjausjakson prosessin kautta, ja kuitenkin
neuvoston päätelmissä mainitaan nämä parlamentit vain ohimennen, samassa yhteydessä
alueiden, työmarkkinaosapuolien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kyse on kuitenkin valtavan
paljon suuremmasta asiasta. Tehdyt päätökset merkitsevät sitä, että meidän on nyt tutkittava
eurooppalaisen demokratian uutta ulottuvuutta.

(Suosionosoituksia)

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, neuvosto ja komissio ovat aivan oikeassa
ehdottaessaan Euroopan julkisten talousarvioiden vakauttamista. Jos kuitenkin
tarkastelemme sitä, kuinka tämä toimii ja kuinka se tulee toimimaan tulevaisuudessa, on
ilmeistä, että se vaikuttaa vääriin ihmisiin. Kouluja suljetaan, opettajat menettävät
työpaikkansa, tutkijat löytävät itsensä kadulta ja julkisia investointeja leikataan tai niiden
annetaan polkea paikallaan.

Haluan kysyä puheenjohtaja Van Rompuylta ja puheenjohtaja Barrosolta: oliko tämä teidän
tarkoituksenne? Te tietenkin vastaatte, ettette halunneet tätä ja että leikkauksia on tehtävä
muilla aloilla. Kysynkin, mistä leikkauksia on tarkoitus tehdä? Keskeinen kysymykseni on
seuraava: Jos katsotte, että leikkauksia on tehtävä muualla, niin miksi taloushallinnon
kuuden säädöksen pakettia koskevaan päätöksentekoprosessiin esittämässänne
luonnoksessa ei erotella sitä, hankkiiko valtio tankkeja ja aseita vai investoiko se heikkoon
kansalliseen talouteen tai tekeekö investointeja tulevaisuutta varten? Tai kenties investoiko
se nykyaikaiseen energiantoimitusjärjestelmään sekä lasten koulutukseen? Romano Prodin
muistetaan kerran sanoneen, että nämä luonnokset ovat typeriä. Hänen sanansa pätevät
edelleen, koska eroa hyvien ja huonojen investointien välillä ei voida tehdä. Ainoa
mahdollisuutemme on parantaa näitä luonnoksia, sillä Eurooppaa ei voida hallinnoida
järkevästi, jos emme kykene tällaiseen erotteluun.

Lopuksi kysyn seuraavaa. Mistä löytyvät ne tulot, joiden avulla pääsemme kriisistä?
Loppujen lopuksi emme ratkaise ongelmaa pelkillä säästötoimenpiteillä. Arvoisa komission
puheenjohtaja Barroso, me odotamme eurooppalaista transaktioveroa koskevaa
ehdotustanne, koska parlamentin suuri enemmistö kannattaa sitä. Annetaan Euroopalle
mahdollisuus ja vältetään ajan tuhlaamista enää tekopyhiin sanoihin.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso,
arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, kun kuuntelee teitä
tarkkaavaisesti, saa vaikutelman, että kaikki on tiptop-kunnossa. Euro on turvattu, meillä
on uusi vakaus- ja kasvusopimus, meillä on Euroopan vakausmekanismi ja meillä on Euro
Plus -sopimus.

Totean tämän hyvin selvästi: "Vaikka olen kuullut, mitä on sanottu, en ole täysin varma
siitä, uskonko sitä". Meidän ei pidä unohtaa kaikkien näiden neuvottelujen ja toimenpiteiden
lähtökohtaa, joidenkin euroalueen jäsenvaltioiden hillitöntä velkaantumista, kilpailukyvyn
menetystä, talouden vääristymiä ja näiden seurauksena yhä kasvavaa alijäämää, joka on
rahoitettava.

Nyt on jo selvää, että monet jäsenvaltiot eivät kykene täyttämään uuden vakaus- ja
kasvusopimuksen edellytyksiä parhaallakaan tahdolla. Euroopan vakausmekanismi ei auta
selviytymään talouden vääristymistä, koska kukaan ei ole vakavasti pohtinut ajatusta, että
euroalueen jäsenvaltio voisi tulla maksukyvyttömäksi, ja koska Euroopan
vakausmekanismin mahdollinen taloudellinen tuki johtaa edelleen löyhään talouteen.
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Niin kutsutut tiukat säännökset tulevat osoittautumaan käytännössä suhteellisen
heppoisiksi. Yksimielisten päätöslauselmien tarve johtaa menneisyydestä tuttuihin
lehmänkauppoihin. Lopuksi eurosopimus on aivan liian epämääräinen, jotta sillä saataisiin
valtiot panemaan täytäntöön kauaskantoisia talousuudistuksia.

Yleisesti ottaen pelkään tämän vuoksi, ettemme onnistu poistamaan ongelman ydintä.
Saamme pysyvän tilinylitysoikeuden, jonka luottoparametrejä on korotettava säännöllisin
aikavälein. Tästä tulee pohjaton kuilu, ja jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka joutuvat
maksamaan laskut, kokevat jälleen tuleensa huijatuiksi. Julkinen luottamus Eurooppaan
tulee tämän vuoksi edelleen vähenemään.

Derk Jan Eppink (ECR).   – (NL) Arvoisa puhemies, minulla on henkilökohtainen kysymys
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuylle. Libyan sota jatkuu. Olemme
havainneet, että Libyan johtajan ja eurooppalaisten johtajien välit ovat olleet lämpimät,
kuin parhailla kavereilla leikkikentällä.

Viimeksi näytin kaikille valokuvia, myös teistä, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Van Rompuy. Uskon teidän olevan rehellinen ja vilpitön mies, jopa politiikassa. Olette
johdonmukainen. Tästä syystä kuvat vaivaavat minua. Lockerbiessa kuoli satoja ihmisiä,
joista monet olivat eurooppalaisia, ja sitten näemme eurooppalaisten johtajien tapaavan
tätä murhaajaa. Teidät nähdessäni tunsinkin tulleeni petetyksi. Ehkä juuri siksi, että olette
tässä tehtävässä, keskellä pääministereitä, presidenttejä ja muita valittuja henkilöitä.
Neuvoisin teitä kuitenkin pitämään jalat maassa.

Euroopan on oltava vapauden puolella. Tämän hankkeen keskiössä on vapaus, ja sen te
olette Gaddafille hyvin ystävällisen puheenjohtaja Barroson kanssa sivuuttaneet, joten
tunnen itseni petetyksi.

Gunnar Hökmark (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, tähän mennessä olemme pyrkineet
ratkaisemaan kriisiä, mutta nyt meidän on puututtava kriisin aiheuttaneisiin perustavaa
laatua oleviin ongelmiin – nimittäin suuriin alijäämiin ja heikkoon julkiseen talouteen.

Tämän vuoksi vakaus- ja kasvusopimus on äärimmäisen tärkeä, eikä pelkästään tavoitteiden
saavuttamiseksi vaan myös Euroopan talouksien uskottavuuden vuoksi. Meidän on
käsiteltävä myös kilpailukyvyn ja talouskasvun puutteeseen liittyviä ongelmia. Tämä on
tärkein tehtävämme köyhyyden torjumiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi, mutta
myös vaurauden turvaamiseksi.

Perustavaa laatua oleva vastuu talousarvioiden uudelleenjärjestelystä on tietenkin
jäsenvaltioilla, ja tässä ensisijaiseksi on katsottava sosiaaliturva ja investoinnit kasvuun,
samalla kun alijäämää on pienennettävä. Niiden on uudistettava markkinoita, myös
työmarkkinoita, ja tarjottava pienille ja keskisuurille yrityksille muita mahdollisuuksia.

Tämä jäsenvaltioiden on tehtävä – ja paljon enemmän – mutta meidän on korostettava
myös sitä, mitä Euroopan unionin on tehtävä. Meillä on oltava samantasoiset valmiudet
Euroopan unionin talousarvion uudelleenjärjestelyyn, kuin mitä edellytämme jäsenvaltioilta,
ja meidän on varmistettava, että ensisijaisiksi katsotaan kasvu ja investoinnit, tutkimus ja
tiede sekä avoimet markkinat.

Meidän on myös varmistettava, että uudistamme Euroopan markkinoita. Palveluala kattaa
70 prosenttia Euroopan taloudesta, mutta tämän osalta palveludirektiivi on melko rajallinen.
Euroopan talouden tulevaisuus on palvelualassa ja tietoon pohjaavassa taloudessa. Tarvitaan
suuresti komission esittämiä ehdotuksia, joilla sisämarkkinoita sovellettaisiin koko tietoon
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pohjautuvaan talouteen. Tämä on keskeinen asia tehtäessä Euroopasta maailman johtavaa
tietoon pohjautuvaa taloutta.

Pervenche Berès (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, mikä on kriisin
jälkeen Euroopan unionin vahvin ase globaalissa kilpailussa? Olette tämän itse määrittäneet:
Eurooppa 2020 -strategia.

Kuitenkin tarkastellessani sitä, mitä teette taloushallinnon osalta, saan vaikutelman
täydellisestä ristiriidasta. Kun tarkastellaan vakaussopimusta ja taloushallintoa, te todellakin
olette siirtymässä koordinointistrategiasta valvontastrategiaan, joka johtaa siihen, että
Washingtonin konsensuksesta tulee Brysselin konsensus. Kun puhutte rakenneuudistuksista,
tarkoitatte palkkaleikkauksia ja eläkeiän nostoa.

Kerron teille todellisista rakennemuutoksista, joita tarvitsemme. Tarvitsemme julkisia
investointeja, ensisijaisesti koulutukseen. Tiesittekö, että koko Lissabonin strategian
ajanjakson aikana puolet jäsenvaltioista pienensi koulutusmäärärahojaan? Rankaisitteko
niitä siitä? Ymmärrättekö, ettei Euroopan unioni tule koskaan panemaan täytäntöön tätä
Eurooppa 2020 -strategiaa, jos emme yhdistä investointejamme tulevaisuudessa, jos
jäsenvaltioiden julkisissa menoissa ainoa menoerä, jota kohdellaan eri tavoin laadun osalta,
on jäsenvaltioiden käyttöönottama pääomarahoitteinen eläkeuudistus, kun taas niitä, jotka
panostavat koulutukseen, ei oteta huomioon?

Kun tarkastelen Irlannin tilannetta nyt, minua hämmästyttää yksi seikka. Päätätte toistuvasti
pelastaa pankit. Samalla irlantilaiset vajoavat. Tämä ei ole sellainen Euroopan unioni, jota
haluamme. Haluaisin mieluummin, että pelastaisimme Irlannin kansalaiset kuin sen pankit.
Lisäksi keksitte stressitestit pelastaaksenne pankit. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että aina
kun kohtaamme ongelmia, toteutamme stressitestejä. Ne ovat uusia keskustelukerhoja.
On ydinvoimaloiden stressitestejä, pankkien stressitestejä, eräänä päivänä voi olla jopa
komission stressitesti. Ehkäpä me ehdotamme sellaista. Itse haluaisin kuitenkin
mieluummin, että komissio tekisi aloitteen ja tekisi mitä sen pitääkin.

Kun nyt tarkastelen Euroopan keskuspankin lausuntoja, minusta vaikuttaa siltä, että se on
enemmän huolissaan siitä, mikä ei kuulu sen toimivaltaan, nimittäin palkkatasosta, kuin
pankkijärjestelmämme kestävyydestä ja sen kyvystä tuoda tarvitsemiamme julkisia
investointeja. Parlamentti on esittänyt ehdotuksia transaktioverosta ja euro-obligaatioista,
mutta te kieltäydytte tarkastelemasta niitä.

Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja
Barroso, teidän on aika kuunnella parlamentin ehdotuksia sen varmistamiseksi, että itse
hyväksymänne strategia voi menestyä.

Lena Ek (ALDE).   – (SV) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto keskusteli hiljattain
kokouksessaan myös ydinvoimaloiden ja eurooppalaisten reaktorien turvallisuudesta.
Tämä on aihe, josta nyt neuvotellaan parlamentissa. Äänestämme päätöslauselmasta
torstaina.

Uskon, että suurin osa Euroopan kansalaisista todennäköisesti uskoi, että stressitestit ovat
kuuluneet kuvaan osana ydinvoimaloiden turvallisuustoimenpiteitä jo vuosikymmeniä.
Näin ei ole. Eurooppa-neuvoston päätelmissään hyväksymä ehdotus on aivan liian heikko.
Meidän on testattava teknologian ja maantieteen lisäksi myös turvallisuuskulttuuri ja
moninaiset riskit. Meidän on varmistettava avoimuus ja läpinäkyvyys. Ei todellakaan voida
hyväksyä sitä, että hallitukset ja kansalliset viranomaiset tarkastavat itse toimintansa tällä
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alalla. Tarvitaan selvästi riippumattomia tarkastuksia, tiedot on julkaistava ja on
noudatettava täydellistä avoimuutta komission valvonnassa. Tämä on ainoa keino, jolla
teknologia voi olla uskottavaa tulevaisuudessa. Meidän on myös neuvoteltava uusiksi
institutionaalinen rakenne, joka on yhtä vanha kuin Euroopan unioni Sitä on päivitettävä.
Järjestelmään on saatava eurooppalaiset turvallisuusstandardit, ja lopuksi meidän on
varmistettava, että myös neuvosto esittää ehdotuksia energiatehokkuudesta, vaihtoehtoisista
energialähteistä ja näitä koskevista aikatauluista.

Vicky Ford (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston kokouksen merkittävin
päätelmä ei ollut riittävän seksikäs otsikoihin. Se totesi, että yhtenäismarkkinoilla on kasvun
kannalta ratkaiseva asema.

Mutta onko tämä vain puhetta? Taloushallinnon osalta havaitsen kollegojen jo haluavan
vesittää vakaussopimuksen, eikä tilanne ole parempi myöskään yritysten tukemisen osalta.

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat joukoittain pyöräilijöiden ja hevosten
hyvinvointia edistäviin kampanjoihin, mutta kun kyse oli kampanjasta byrokratian
vähentämiseksi pienyritysten osalta, vain kolmannes meistä liittyi siihen ja vain yksi
Yhdistyneen kuningaskunnan edustaja antoi allekirjoituksensa. Komissio lupaa vapauttaa
riskipääomaa, mikä on myönteistä, mutta lähes naurettavaa, koska se käytti koko viime
vuoden pyrkiessään sääntelemään sen kokonaan pois markkinoilta.

On aika toimia. Yhdeksän valtionpäämiestä on allekirjoittanut kirjeen liiketoimintaa,
kauppaa, innovointia ja investointeja koskevista erityistoimista. He kehottavat meitä
valitsemaan kasvun. Minä ainakin valitsen.

Jaime Mayor Oreja (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt
lukuisia toimenpiteitä, jotka koskevat hallintoa, talousarvioiden rationalisointia,
kilpailukykyä ja niin edelleen, ja minun on sanottava, että ollaan oikealla tiellä.

Eurooppa-neuvoston päätelmien 16 kohtaa ovat suurelta osin puheenjohtaja Van Rompuyn
ja komission puheenjohtaja Barroson työn ansiota, joita aluksi onnittelen, koska arvostan
– jotkut meistä kyllä arvostavat – sitä, mitä olette tehneet toimielinten johtajina.

Ongelma on kuitenkin se, että rahoituskriisin lisäksi kohtaamme Euroopassa ja
eurooppalaisissa kansakunnissa myös luottamuskriisin ja poliittisen kriisin. Ongelmassa
ei ole kyse pelkästään Eurooppa-neuvoston varsinaisista taloudellisista ja teknisistä
sisältökysymyksistä. Samaan aikaan kun Eurooppa-neuvosto kokoontuu, pidetään
eurooppalaisia, kansallisia ja alueellisia vaaleja, ja kaikissa näissä käsityksemme vahvistuu.
Äärinäkemykset saavat kannatusta. Jotkut näistä kannoista piiloutuvat nationalismin
kaapuun. Teidän täytyy siis olla hyvin tietoisia siitä, että ongelmanamme ei ole pelkästään
kriisistä selviytyminen, vaan myös kriisin poliittisten ja sosiaalisten seurausten kohtaaminen.

Ei ole kyse pelkästään erään kollegan aivan perustellusti esiin nostamasta pohjoisen ja
etelän välisestä kriisistä Euroopan unionissa. Ajat ovat uudet, ja uusille ajoille on ominaista
se, että muodostuu kriisejä, ne lisääntyvät, eikä niitä saada ratkaistua. Niitä ilmenee
odottamatta, niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella. Lisäksi nämä uudet ajat edellyttävät
periaatteessa uusia ajattelutapoja niin yksilötasolla kuin instituutioiden tasolla, ja tämä on
suurin kohtaamamme poliittinen haaste.

Muutos ihmisen henkilökohtaisessa ajattelutavassa lähtee aina tästä itsestään. Ensinnäkin,
jos henkilö on parlamentin jäsen, hänen on sanottava, millä tavalla parlamentin on
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muututtava voidakseen kohdata uudet ajat. Sama koskee komission ja neuvoston jäseniä;
jokaisen meistä on kyettävä kohtaamaan tämä asia.

Joka tapauksessa tärkeintä on kuitenkin olla poikkeamatta tieltä, koska olette matkalla
oikeaan suuntaan.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tämä on ensimmäinen euroalueeseen
vaikuttava kriisi, ja kriisin ilmetessä meille kävi selväksi, ettei Euroopan unionilla ollut
valmiuksia käsitellä sitä.

Oli suunnitteluvirheitä, kuten euroalueen valtioiden rahoitusavun suunnittelun puute,
tehottomuus sitoumusten täyttämisessä julkisen talouden ja kilpailukyvyn aloilla sekä
kasvavat makrotaloudelliset epätasapainot ja eroavuudet euroalueella.

Havaitsimme, että toteutetut toimet, jotta ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla kuuluisi
Euroopan yhtenäinen ääni, eivät saaneet tukea talouden alalla globalisaation vaatimuksista
huolimatta. Taloudellinen potentiaalimme ei muuttunut taloudelliseksi johtoasemaksi
koko maailman tasolla, ja epätasapaino yhtenäisvaluuttapilarin sekä hallitusten välisten
talouspilarien välillä kävi ilmeiseksi.

Jos haluamme vastata asianmukaisesti, meidän on edistyttävä yhdentymisessä. Kriisistä
selviytymiseen ei ole kansallista keinoa, elleivät jotkut elä väärällä vuosisadalla. Tämän
vuoksi Eurooppa-neuvosto otti 24. ja 25. maaliskuuta merkittäviä, jopa ilmiömäisiä
askeleita oikeaan suuntaan. Eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöönpano, pysyvän
vakausmekanismin hyväksyminen sekä parlamentille esitetyt sitoumukset, kuten
lainsäädäntöpaketti, jota parlamentin on tasapainotettava, ovat kaikkia askelia oikeaan
suuntaan. Euro Plus -sopimus on epäilemättä edistysaskel, mutta on tehtävä vielä paljon
enemmän. Kriisi on edelleen olemassa, työttömiä on 23 miljoonaa ja näkyvissä on edelleen
suuria pilviä ja suuria haasteita.

Tämän vuoksi tarvitsemme kolmiulotteisen sopimuksen Euroopan kansalaisten kanssa,
koska säästöpolitiikalla on rajansa ja meidän on edistettävä kasvua ja työllisyyttä lisäävää
politiikkaa investointien avulla, jotta voimme määrittää uudelleen talousmallimme ja
täyttää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Talouden ja rahoituksen kestävyyden politiikka edellyttää eurooppalaisia puitteita niin
valtion velan kuin rahoituselinten pääomapohjan vahvistamisen aloilla, ja tarvitsemme
aitoa eurooppalaista sosiaalista sopimusta, jotta saamme aikaan entistä suuremman
tuottavuuden sosiaalisine standardeineen, edistystä verotuksessa ja hyvinvointivaltion
nykyaikaistamisessa.

Ivo Strejček (ECR).    – (CS) Arvoisa puhemies, se, mitä tapahtui Eurooppa-neuvoston
kokouksessa 24. ja 25. maaliskuuta 2011, sekä hyväksytyn tekstin sisältö merkitsevät
yhdenmukaisen verotuksen edistämistä takaoven kautta. Yhtenäisvaluutta euron luominen
ja valuutan olemassaoloaika käsittävät piittaamattomuutta talouden laeista, rikottuja
sääntöjä, valheita julkisen alijäämän koosta ja kansallisten tilastojen vääristelyä. Vakaus-
ja kasvusopimus hyväksyttiin viimeisenä mahdollisuutena puuttua surullisen kuuluisien
sääntöjen rikkojien toimiin, ja kaikki ovat rikkoneet sitä vuosia. Ihmettelen, kuinka tilanne
voisi olla toisenlainen Euro Plus -sopimuksen osalta, koska kansalliset taloudet ovat
luonteeltaan niin erilaisia, inflaatiotaso vaihtelee ja työttömyysaste vaihtelee. Minusta
ehdotettu yritysveron perustekijöiden yhdenmukaistaminen on erityisen sopimatonta.
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Paulo Rangel (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja,
arvoisa komission puheenjohtaja, aluksi haluan luonnollisesti onnitella teitä 24. ja
25. maaliskuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston tuloksista, erityisesti eurooppalaisen
ohjausjakson vahvistamisesta, mutta paljon sitäkin enemmän Euroopan vakausmekanismin
institutionalisoimisesta ja euroalueen huippukokouksessa 11. maaliskuuta aikaansaadusta
Euro Plus -sopimuksesta.

Minusta nämä ovat hyvin myönteisiä tuloksia Euroopalle, ja onkin harmi, ettei koko
prosessia saatettu päätökseen 24. ja 25. maaliskuuta. Uskon, että jos olisimme antaneet
tämän merkin, jos jäsenvaltiot olisivat antaneet tämän merkin neuvostossa, saattaneet
kokonaisuudessaan päätökseen tämän rahaston uudistuspaketin, olisimme nyt
vahvemmassa asemassa seuraavat 3–4 kuukautta ja olisimme osittain lieventäneet
kotimaassani Portugalissa nyt koettavaa kriisiä, josta minunkin on sanottava jotain. Se on,
että Portugalin sosialidemokraattinen puolue (PSD), joka on täysin yhdentynyt Euroopan
kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmään, on absoluuttisen ja täysin halukas
täyttämään kaikki vaatimukset ja velvoitteet ollakseen osa yhteisöä. Näin me olemme
toimineet tälläkin kertaa, kun lyhytaikaisen rahoituksen kanssa on ongelmia. Toisin kuin
mitä Portugalin sosialistipuolueen (PS) muodostama hallitus, PSD on osoittanut täyden
halukkuutensa tarjota yhteisölle tarvittavat takeet tämän kriisin yhteydessä. Tämän vuoksi
ja haluamatta tuoda sisäpoliittisia asioita Euroopan parlamenttiin haluan tehdä tiettäväksi
PSD:n sitoumuksen ja täydet takeet tiukasta aikataulusta, jota valtion on noudatettava
5. kesäkuuta pidettävien vaalien jälkeen.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisa
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa aikaansaatu
sopimus oli puheenjohtajavaltio Unkarin ensimmäinen merkittävä poliittinen saavutus.
Se on pääasiassa konservatiivinen saavutus. Sen täytäntöönpano riippuu yhtenäisyydestä.
Tästä syystä on valitettavaa, että neljä konservatiivihallitusta ei hyväksynyt Euro Plus
-sopimusta, ja tarvitaan selitystä. On valitettavaa ja takin kääntämistä suositella muille
jotakin, mitä emme puheenjohtajavaltiona katso itse voivamme hyväksyä. Ulkopuolelle
jäävät todellakin jäävät ulkopuolelle. Valtiosta, joka ei tähtää tietoon ja kilpailukykyyn
perustuvaan ratkaisuun, vaan mataliin palkkoihin ja verokilpailuvoittoon, tulee myös
keskipitkällä aikavälillä Euroopan köyhäintalo. Kun nyt mainitsin verokilpailun, arvoisa
komission puheenjohtaja, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, kuinka selitätte
sen, ettei neuvostossa keskusteltu verokeitaista? Oletteko sitä mieltä, että tämä ei ole
Euroopan kansalaisille ongelma? Olette väärässä. Odotamme neuvostolta ja komissiolta
paljon enemmän edistymistä.

Sallinette minun myös tarkastella Japanin luonnonkatastrofia ja sitä seurannutta teollista
katastrofia. Siellä on 12 000 kuollutta, 17 000 on kateissa, sadat tuhannet ovat jääneet
kodittomiksi ja miljoonat ovat vailla työtä. Euroopan unionin, jonka mukaan solidaarisuus
on valtti, on autettava. Katastrofi ravisteli maailman energia- ja raaka-ainemarkkinoita. Se
määrittää poliittista ja taloudellista ympäristöä pitkään. Meidän on ehdottomasti
parannettava maailman ydinturvallisuutta. Meidän on laadittava sääntöjä tämän
mahdollistamiseksi. Meidän on lisättävä investointeja tutkimukseen ja kehittämiseen ja
vahvistettava eriyttämistä Euroopan energiapolitiikassa. Arvoisa komission puheenjohtaja,
arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, nämä tavoitteet on jo esitetty Eurooppa 2020
-strategian tavoitteissa. Neuvoston ja komission tehtävä on valmistella tietä tätä varten ja
koota siihen resurssit. Toivotamme teille onnea ja menestystä.
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Anni Podimata (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluamatta aliarvioida
Eurooppa-neuvoston hiljattaisten päätösten merkitystä, yhteisön viimevuotisten päätösten
laadullinen määritelmä on "liian vähän ja liian myöhään". Tämä ei johdu siitä, että
merkittäviä edistysaskelia ei olisi otettu. Se johtuu siitä, ettemme voi käyttää vertailukohtana
mennyttä ja siitä mitä teimme aiemmin vakauttaaksemme ja vahvistaaksemme euroaluetta.
Vertailukohtana on se, kuinka tehokkaasti puutumme kriisiin. Markkinoiden osalta emme
kuitenkaan valitettavasti ole tehokkaita – pohtikaapa, kuinka lainakustannukset ovat
nousseet muutamana viime päivänä alueen valtioiden, erityisesti Portugalin osalta – emmekä
valitettavasti ole tehokkaita tai vakuuttavia Euroopan kansalaisten kannalta, koska he
ajattelevat yhä useammin, että Eurooppa on osa ongelmaa eikä osa ratkaisua.

Kahdessa hiljattain antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti – ja
merkkihenkilöt koko poliittisen kirjon alalta – ovat korostaneet, että jos haluamme
tehokkaan ja globaalin ratkaisun velkakriisiin, meidän on harkittava vakavasti
euro-obligaatiojärjestelmää. Samaan aikaan Eurooppa-neuvoston enemmistö kertoo meille,
että näin ei voi tapahtua, koska se olisi moraalisesti vahingollista terveen talouden valtioille
kriisiaikoina. Vaikka he puhuvat moraalisesta vahingosta kampanjoidakseen
euro-obligaatioita vastaan, he saavat aikaan moraalista vahinkoa talousvaikeuksissa olevien
valtioiden kustannuksella esittämällä virallisesti ja horjumatta valvotun konkurssin
mahdollisuutta sekä yksityisten osallistumista kustannusten jakamiseen ja jatkavat näin
kriisiä pitämällä lainakustannukset tarpeettoman korkealla.

Jos todella haluamme yksityisten osallistuvan ja kustannusten jakautuvan
oikeudenmukaisemmin, meidän on tutkittava vakavasti ensisijaisesti transaktioveroa, jotta
osa tuloista voidaan käyttää pysyvän mekanismin rahoittamiseen.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja
Barroso, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, kriisi, jota tällä hetkellä
käymme läpi, vahvistaa visionäärien tarpeen Euroopassa, ei pelkästään päätöksentekijöiden
vaan myös tavallisten kansalaisten joukossa.

Tämä on surullista mutta totta. Tuhlasimme paljon aikaa ja menetimme lukuisia
mahdollisuuksia kasvuvuosien aikana. Yhtenäisvaluutan luominen on epäilemättä ollut
menestys. Valitettavasti se näyttää kattovialliselta talolta. Me siirsimme sitä kun se oli kuiva,
mutta nyt euroalueella sataa suurten alijäämien ja velkatasojen muodossa ja luottokelpoisuus
on heikkoa.

Euro Plus -sopimus ja neuvoston tekemät päätökset ovat askelia oikeaan suuntaan. Talouden
ohjausjakso on toimenpide, jolla talouksiimme ja talousarvioihimme saadaan enemmän
koordinointia ja kestävyyttä rahoituskriiseissä.

Olen tyytyväinen euroalueen ulkopuolisten 60 valtion, myös kotimaani Bulgarian, oikeaan
päätökseen liittyä sopimukseen, jotta ne voivat aktiivisesti osallistua talouspolitiikkaa
koskevaan päätöksentekoprosessiin, jotta Euroopassa voidaan päästä erilaisista standardeista
ja periaatteista.

Olen varma, että eurooppalaisen talouspolitiikan on enemmin tai myöhemmin perustuttava
pikemminkin yhteisömenetelmään kuin hallitustenvälisyyteen, kuten nyt. Itse asiassa ei
kenties ole pitkä aika siihen, kun järjestetään uusi hallitusten välinen konferenssi tai jopa
huippukokous Euroopan taloudellisesta ja poliittisesta hallinnosta.

Olen tyytyväinen Eurooppa-neuvoston Libyaa koskeviin päätelmiin. Euroopan unionin
on osallistuttava aktiivisesti, kun on kyse konfliktin jälkeisestä demokratia perustamisesta
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ja Libyan kansan auttamisesta perustuslaillisen valtion ja kansalaisyhteiskunnan luomisessa.
Tämä on luonnollisesti merkki myös muille alueen valtioille siitä, että Eurooppa tukee
kansalaisten legitiimejä vaatimuksia.

Euroopan on myös otettava opikseen Libyan ja koko arabimaailman kriisistä. Mitä muuta
voimme tehdä eteläisten lähinaapuriemme eteen? Voimmeko hyödyntää itäisestä
kumppanuudesta saamiamme kokemuksia Välimeren alueella?

Lopuksi, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy ja arvoisa puheenjohtaja Barroso, Eurooppa
tarvitsee operatiiviset nopean toiminnan joukot, jotka voivat toimia Euroopan unionin
lipun alla. Tarvitaan lisävalmiuksia ja integraatiota turvallisuuden ja puolustuksen alalla
tämän tavoitteen saavuttamiseksi, tietenkin ilman päällekkäisyyksiä Naton kanssa ja sitä
korvaamatta.

Frédéric Daerden (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Van Rompuy, päätelmissänne on yksi seikka, josta olemme selvästi kaikki
yhtä mieltä: tiukka hallinto. Kukaan ei voi vastustaa sitä. Kurinalaisuuden ei kuitenkaan
pidä merkitä nollavajetta tai säästötoimia, vaan pikemminkin älykästä varojen käyttöä.

Unionin välttämätöntä kilpailukykyä on parannettava, se on sanomattakin selvää, mutta
palkkaleikkaukset ja leikkaukset sosiaalimenoista eivät saa olla ainoa muuttuja.
Kilpailukykyä lisätään investoimalla pätevyyteen, tutkimukseen, asiantuntemukseen ja
merkittäviin infrastruktuureihin.

Kaikki täällä ovat samaa mieltä siitä, että unioni ja euro ovat käännekohdassa. Me joudumme
tekemään valinnan toisaalta sellaisen mallin, jossa luovutamme, jossa jokainen valtio vertaa
kilpailukykyään naapurivaltioon, jossa se tarkkailee luokitustaan rahoitusmarkkinoilla ja
tähtää pienimpään mahdolliseen maksuosuuteen yhteisön talousarviossa, ja toisaalta
sellaisen mallin välillä, joka perustuu solidaarisuuteen – ainoaan hyväksyttyyn malliin –
jossa sosiaalisia standardeja nostetaan erityisesti tukemalla työmarkkinaosapuolten ja
ammattiliittojen vuoropuhelua, jossa kaikkialla Euroopassa sovelletaan sosiaalisia
vähimmäisvaatimuksia ja palkkojen indeksointia suojataan ja jossa sukupolvien välinen
solidaarisuus taataan ihmisarvoisen elämän mahdollistavalla eläkejärjestelmällä, kuten
parlamentti hiljattain totesi.

Jäsenvaltioiden on vapauduttava rahoitusmarkkinoiden paineista Euroopan keskuspankin
entistä vahvemman aseman ansiosta, ja meidän on säänneltävä paremmin luokituslaitoksia.
Tarvitaan solidaarisuuteen perustuva malli, jolla taataan Euroopan todellinen sosiaalinen
ja alueellinen koheesio. Tämä tapahtuu yhteisön talousarviota kasvattamalla, perustavaa
laatua olevin omia varoja koskevin uudistuksin ja ottamalla lopultakin käyttöön
transaktiovero.

Päätelmänne perustuvat erilaiseen ideologiaan, jonka mukaan velka ja vaje ovat syynä
taantumaan, vaikka todellinen syy on rahoitusalan toimijoiden vastuuttomuus. Ilman
neuvoston ideologisen näkemyksen muutosta emme selviydy taantumasta emmekä saa
palautettua kansalaisten luottamusta. On olemassa selkeä demokratiavaje, ja jos neuvosto
ja komissio edelleen tekevät ehdotuksia, joissa ei oteta parlamentin kantaa huomioon,
kansalaiset etääntyvät yhä enemmän hankkeestamme.

Marianne Thyssen (PPE).   – (NL) Arvoisa puhemies, viime vuonna tehtiin paljon kovaa
työtä, ja useita uudistuksia on käynnistetty sen varmistamiseksi, että Euroopan unioni
tulevaisuudessakin voi säilyä yhteiskuntana, jossa on hyvä elää ja työskennellä. Tuen siis
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mielihyvin sitä, mitä kollegani ovat sanoneet kehuakseen Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajaa.

Sen jälkeen, mitä muut kollegat ovat jo sanoneet, haluan ottaa esiin kolme seikkaa.
Ensimmäinen koskee työvoimakustannuksia yhtenä osatekijänä kilpailupolitiikassa.
Rahoituskriisin aikana kuulin usein niin komission puheenjohtajan ja Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan puhuvan ylistävin sanoin automaattisista vakauttajista. Jyrkkien nousujen
ja laskujen sijaan niillä varmistettaisiin entistä vakaampi talous ja vähemmän työpaikkojen
menetyksiä, mikä sopii täydellisesti toivomaamme sosiaaliseen markkinatalouteen. Nyt
jotkut kuitenkin pelkäävät, että aivan liian voimakas keskittyminen työvoimakustannuksiin
Euro Plus -sopimuksessa voisi rajoittaa liikaa näiden automaattisten vakauttajien toiminnan
liikkumavaraa. Arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, mikä on
näkemyksenne tästä?

Toinen varaus, jonka haluan esittää, koskee myös työvoimakustannuksia. Kuulen jatkuvasti
ammattiliittojen edustajilta, että palkkaratkaisujen alalla jäsenvaltioiden ja niiden
työmarkkinaosapuolien riippumattomuutta vahingoitetaan ja että ajaudumme mahdollisesti
kohti perussopimuksen mukaisen toimivallan sääntelyn räikeää rikkomista. Tästä haluan
kysyä, pelaammeko me todella riskirajoilla, vai onko pelko perusteeton? Arvoisa
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, haluaisin kuulla myös teidän
analyysinne, sillä jos pelko on aiheeton, meidän on poistettava se.

Lopuksi haluan kysyä yhtiöverokannan laskemisen yhteisistä puitteista. Kevään
huippukokouksen päätelmistä löysin tästä vain yhden virkkeen – sen yhden – eikä sekään
sisältänyt mitään Eurooppa-neuvoston sitoumusta tämän osalta. Onko minun pääteltävä
tästä, ettei yksimielisyyttä yhtiöverokannan laskemisen yhteisten puitteiden käyttöönotosta
ole vieläkään näkyvissä ja että entistä laajempi yhteistyö tässä asiassa on vain unelmaa?
Kiitän vastauksistanne jo etukäteen.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, Anni Podimata tarkasteli rahoituspuolta
puolestani. Minä tarkastelen toista hyvin merkittävää seikkaa: ydinenergiaa. Mitä Japanin
tapahtumat opettivat meille? Kaksi asiaa: ensinnäkin, ettei kukaan voi koskaan olla riittävän
hyvin valmistautunut luonnonkatastrofeihin tai niiden yhdistelmiin, ja toiseksi, ettei
ydinvoima ole koskaan täysin turvallista.

Mitä me sitten teemme? Syytämme Japania piittaamattomuudesta. Sanomme, ettei kyse
ollut ydinvoimasta, vaan ettei Japani ole turvallinen. Sanomme, että toteutamme omat
tutkimuksemme ydinvoimaloista, jotta tiedämme mitkä niistä eivät ole turvallisia ja mitkä
ovat, ja että sitten kehitämme niitä. Tämä tarkoittaa, ettemme ottaneet opiksi Japanista.
Me emme ole yhtä hyvin valmistautuneita katastrofeihin kuin Japani. Meillä on tuskin
pelastuspalvelupolitiikkaa rajat ylittäviä ongelmia, kuten ydinonnettomuuksia varten.

Meidän on nyt lakattava vaatimasta uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Ydinenergian
kehittämisen sijaan meidän on investoitava aurinkoenergian ja muiden uusiutuvien
energialähteiden tehokkuuden kehittämiseen. Ydinenergian vaikutukset ovat rajat ylittäviä
ja Euroopan unioni on vastuussa siitä. Arvoisa komission puheenjohtaja Barroso ja arvoisa
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, tämän vuoksi olette hyvin vakavasti
vastuussa siitä, jos emme onnistu toteuttamaan tarvittavia varotoimenpiteitä toista
onnettomuutta vastaan.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Arvoisa puhemies, haluan tarkastella kolmea seikkaa.
Ensinnäkin katson, että Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa saatiin aikaan hyvin
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merkittäviä ja myönteisiä tuloksia, ottaen huomioon vaikean tilanteen ja kontekstin.
Kannatan kattavan Euro Plus -sopimuksen mallia, joka on avoin niille, jotka eivät vielä ole
euroalueen jäseniä, kuten puheenjohtaja Van Rompuy sanoi.

Samaan aikaan kehitämme Euroopan vakausmekanismin turvaverkkoa. Emmekö voi ottaa
tätä huomioon molemmissa Euro Plus -mekanismeissa, sillä se on velvoittava sitoumus
noudattaa tiettyjä käyttäytymistä koskevia sääntöjä makrotalouspolitiikassa ja
rahoituspolitiikassa sekä Euroopan vakausmekanismissa. Turvaverkon olisi oltava avoin,
jotta sekä lähentyminen että solidaarisuus, joka merkitsee Euroopan vakausmekanismia,
olisivat inklusiivisia eivätkä eksklusiivisia.

Toinen huomautukseni koskee naapuruuspolitiikkaa. Vaikuttaa siltä, että suunnittelemme
uusiksi naapuruuspolitiikkaamme. Virikkeen saimme etelästä, mutta se on tärkeä
naapuruuspolitiikallemme yleisesti. Toivon, että siitä tulee – kun luemme korkean edustajan
Ashtonin ja komission jäsenen Fülen asiakirjoja – paljon entistä enemmän yhteiskuntaan
suuntautuvaa, avokätisempää näitä yhteiskunta kohtaan ja vaativaa viranomaisia ja
hallituksia kohtaan. Meidän on luovuttava lyhytnäköisestä taloudellisten etujen tavoittelusta
ja perustettava tämä politiikka ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevaan lähestymistapaan,
on siirryttävä muuttumattomasta politiikasta siirtymävaiheen politiikkaan. Uutta kaavaa
luotaessa sen on kuitenkin oltava sovellettavissa myös itään. Meidän on painotettava
enemmän ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä kohdennettava toimet entistä enemmän
yhteiskuntaan ja vähemmän viranomaisiin.

Kolmas kohtani koskee EU:n ja Naton yhteistyötä. Olemme saaneet Libyasta uutta
kokemusta EU:n ja Naton yhteistyöstä, ja kyse on suhteesta, jota emme vielä täysin ymmärrä.
Meillä on myös vanhoja kokemuksia Afganistanista, ja ne eivät ole kaikki hyviä. Samalla
suhde on kuitenkin merkittävä. Pyrkikäämme tällä kertaa onnistumaan.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minusta meidän
on tehtävä selkeä jako menneen ja tulevaisuuden välillä. Mitä tulee menneisyyteen, minusta
Kreikan ja Irlannin tapauksissa on löydettävä erillinen ratkaisu. Minusta meidän on sallittava
tappioiden mitätöiminen jäsennellyn suunnitelman mukaan, jotta nämä yhteiskunnat
pääsevät takaisin jaloilleen. Ei ole oikein jatkaa näiden valtioiden veronmaksajien
rankaisemista virheistä, jotka itse asiassa teki yksityinen sektori, erityisesti pankit. Mitä
tulevaisuuteen tulee, meidän on tarkasteltava sitä, mikä loppujen lopuksi on Euroopan
tavoite. Tavoite on vakaan kasvun varmistaminen. Vakaan kasvun varmistamiseksi tarvittava
keino on kuitenkin, ja tästä keskustellaan myös neuvostossa, varmistaa matalan tason
valtion velka.

Mitä matalalla tai vähäisellä valtion velalla varmistetaan? Sillä varmistetaan näiden valtioiden
rahoitusmarkkinoiden luottamus, millä vuorostaan varmistetaan matalat korot, jotta
yritykset näissä valtioissa voivat jälleen elpyä ja kehittyä. Kun yritykset kehittyvät,
investoinnit seuraavat perästä. Investointien myötä saadaan työpaikkoja, jotka ovat meille
Euroopassa olennaisen tärkeitä. Tämä prosessi, nimittäin julkisten menojen vähentäminen,
jotta velkataso olisi matala, ei myöskään sulje pois investointeja.

Monet kollegat ovat todenneet, että investoinnit ovat olennaisia, ettemme selviydy tästä
kriisistä säästämällä vaan meidän on investoitava. Voin esittää erityisiä esimerkkejä
kotimaastani Latviasta, joka on sekä toteuttanut merkittäviä säästötoimenpiteitä kahden
viime vuoden aikana että osoittanut tänä vuonna, vuonna 2011, kolmanneksen valtion
talousarviosta julkisen sektorin investointeihin. Tämä on siis mahdollista. Meidän on
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kuljettava tulevaisuudessa tätä tietä välttääksemme joutumasta nykytilanteeseen. Kiitän
teitä huomiostanne.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto otti
merkittävän askeleen kohti Euroopan vakausmekanismin luomista hyväksyessään päätöksen
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta.

Tuleva mekanismi varmistaa vakaan ja johdonmukaisen vastauksen kaikkiin tilanteisiin,
jotka epävakauttavat euroaluetta. On loistavaa saada tällainen mekanismi. On kuitenkin
suotavaa olla joutumatta sellaisiin tilanteisiin, mikä tarkoittaa sitä, että on sovellettava
johdonmukaisesti taloushallintoa koskevissa säännöksissä esitettyjä kurinpitotoimenpiteitä.
Kaikkien jäsenvaltioiden on autettava vakauden säilyttämisessä, kuuluivatpa ne
euroalueeseen tai eivät. Tämän vuoksi Euro Plus -sopimuksen laatiminen, johon myös
Romanian kaltaisia euroalueen ulkopuolisia valtioita on liittynyt, on erittäin myönteistä
kehitystä.

Eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöönpano auttaa koordinoimaan Euroopan
talouspolitiikkaa parantamalla kilpailukykyä, vähentämällä byrokratiaa, edistämällä
koulutusta ja tukemalla työvoimaa. Näiden ensisijaisten tavoitteiden on kuitenkin hyvin
nopeasti muututtava erityisiksi kansallisiksi toimenpiteiksi.

Uusien eurooppalaisten rakenneuudistusten menestys on tiiviissä yhteydessä
yhtenäismarkkinoiden vahvistamiseen. Unioni tarvitsee strategian, joka auttaa luomaan
uusia työpaikkoja ja helpottamaan pulaa EU:n työmarkkinoilla.

Olen tyytyväinen komission aikeeseen esittää yhtenäismarkkinasäädös hyväksyttäväksi
vuoden 2012 loppuun mennessä. Minun on kuitenkin valitettavasti todettava, että
ensisijaisiin toimenpiteisiin, joilla annetaan yhtenäismarkkinoille uutta vauhtia ja lisätään
kilpailukykyä, ei sisälly mitään mainintaa tarpeesta taata kaikkien eurooppalaisten
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, koska niissä keskitytään vain palveluiden vapaaseen
liikkuvuuteen.

Simon Busuttil (PPE). -    (MT) Arvoisa puhemies, ihmiset pakenevat Libyan sotaa ja
tulevat nyt Eurooppaan, erityisesti Lampedusaan ja Maltaan. Kotimaassani ihmisillä on
kaksi huolenaihetta.

Ensinnäkään he eivät tiedä kuinka paljon ihmisiä tulee. Tätä pelkoa ei voida torjua, sillä
emme tiedä kuinka paljon ihmisiä on tulossa. Toiseksi ihmiset ovat hyvin huolissaan, koska
tällä kertaa Euroopan halukkuus auttaa on epävarmaa. Tähän pelkoon me voimme ja
meidän tuleekin puuttua, sillä lainsäädännössämme on jo solidaarisuusmekanismi,
direktiivi 55/2001. Meidän on käytettävä sitä.

Komissio esittää kahta syytä sen hyödyntämättä jättämiselle. Ensinnäkään
ministerineuvostossa ei ole enemmistöä. Pyydän puheenjohtaja Barrosoa olemaan
käyttämättä tätä syynä. Komission on osoitettava poliittista johtajuutta ja tehtävä poliittinen
aloite ehdotukseksi mekanismin aktivoimisesta.

Komissio toteaa myös, etteivät luvut ole vielä riittävän suuria. Meidän on kuitenkin oltava
varovaisia. Määrä voi olla pieni suhteessa Eurooppaan kokonaisuudessaan, mutta hyvin
suuri yhdelle valtiolle, jonka odotetaan ottavan kaikki vastaan omillaan.

Vetoan tämän vuoksi suoraan puheenjohtaja Barrosoon solidaarisuusmekanismin
aktivoimiseksi ja puheenjohtaja Van Rompuyhin, jotta tämä käskisi ministerineuvoston
osoittaa konkreettista solidaarisuutta.
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Tunne Kelam (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston tuloksia voidaan
pitää poliittisesti ja institutionaalisesti tyydyttävinä, mutta tämänpäiväisen keskustelun
viesti on, että kriisi ei ole ohi. Puheenjohtaja Barroso on sanonut, että taloudellinen tilanne
on edelleen vaikea ja epävarma, Guy Verhofstadt vahvisti, että me paikkaamme aukkoja,
mutta että kriisiä ei ole ratkaistu, ja puheenjohtaja Van Rompuy on sanonut, että ongelmia
on edelleen.

Tämä on tulosta aiemmista virheistä sekä asianmukaisten välineiden puutteesta. Meidän
on tehtävä johtopäätöksiä siitä, kuinka aiemmat virheet tapahtuivat ja kuinka musertava
velkataakka ja alijäämät syntyivät. Mikä meni pieleen jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten
politiikassa? Ilman perusteellista analyysia ja johtopäätöksiä, joihin kaikkien osapuolien
on sitouduttava, emme voi välttää samojen virheiden toistamista. Keskeinen asia on edelleen
kilpailukyvyn vahvistaminen. Toivon komission uuden yhtenäismarkkinasäädöksen olevan
todella kunnianhimoinen. Ainakin digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kysymys on noussut
EU:n ensisijaisiin painopistealoihin.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä Viron uusi hallitus vahvistuu tällä viikolla. Viime vaaleissa
virolaiset äänestäjät osoittivat EU:n vastaista suuntausta palauttamalla vallan nykyiselle
hallitukselle suurella enemmistöllä huolimatta voimakkaista talousarvioleikkauksista…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Mairead McGuinness (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston päätelmissä
on paljon kiitettävää, kun tarkastellaan tulevaisuutta – kenties kuitenkin vähemmän, kun
tarkastellaan nykyhetkeä ja mennyttä.

Komission korkean virkamiehen Catherine Dayn viime viikolla Irlannissa esittämä
huomautus herätti mielenkiintoni. Hän sanoi, ettei Irlannissa ole enää hohtoa. Toivon,
ettei se koske meistä jokaista henkilökohtaisesti, ja toivon, että ottaen huomioon stressitestin
tulokset ja uuden hallituksen hyvin voimakkaat toimet hohto vielä palaa Irlantiin. Toivon
myös, että se palaa myös kansaamme, joka on hyvin masentunut ja pettynyt tunteeseen,
että se kantaa hyvin raskasta taakkaa muun Euroopan puolesta.

Toivon väärästä käytöksestä yksittäisiä valtioita ja kansalaisia vihaisesti sormella
osoittelevien muistavan, että juhliin osallistui muitakin – tarkoitan eurooppalaisia pankkeja,
jotka pyrkivät hyötymään niin Irlannissa kuin muuallakin nousukaudesta.

Irlannin tiedotusvälineissä esitettiin tänään kuitenkin toivon pilkahdus. Havaitsen globaalien
rahoitusjättien tukevan talouttamme stressitestien jälkeen ja toivon niiden ymmärtävän,
että irlantilaiset ratkaisivat ongelman muun Euroopan puolesta, ja osoittavan meille kipeästi
kaivattua solidaarisuutta korkoasteissa.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja
Barroso, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, haluaisin esittää teille
muutaman kysymyksen. On hyvä, että on päästy sopimukseen. On hyvä, että Euroopan
taloutta ja Euroopan valuuttaa suojellaan nyt paremmin. Mutta riittäkö suojelu sellaisenaan?
Eikö pidä mennä pidemmälle? Eikö ole tarpeen piristää nousukautta, jotta voimme säilyttää
sen, mitä suojelemme? Uskon, että nyt tehdään liian vähän ja noudatetaan väärää strategiaa.

Miksi Euroopan unioni investoi kurkkujen, banaanien ja elävän karjan vientiin yliopistojen,
opiskelupaikkojen ja koulujen sijaan? Tämä on asia, jota meidän on tarkasteltava. Kun
sanotte, ettei meillä ole tähän rahaa, tarvitaan kenties hieman uudelleenorganisointia.
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Meidän on pohdittava, tarvitsemmeko uusia tulonlähteitä, ja silloin meidän ei tarvitse
katsoa kauemmas kuin niihin, jotka ovat aina hyötyneet tästä kauheasta tilanteesta.

Arvoisa puheenjohtaja Barroso, mikä on todellinen syy sille, että komissionne vastustaa
transaktioveroa? Olkaa ystävällinen ja vastatkaa tähän kysymykseeni. Teidän on kerta
kaikkiaan päätettävä, oletteko rahoitusalan vai kansalaisten puolella.

Jean-Pierre Audy (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa Eurooppa-neuvoston
puheenjohtaja Van Rompuy, arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, kiitän poliittisten
ryhmien puheenjohtajia siitä, että nämä peruuttivat puheenjohtajakokouksensa, jotta tämä
keskustelu voitiin käydä täysistunnossa 15 artiklan mukaisesti.

Vakausmekanismin osalta haluan jatkaa siitä, mitä jäsen Lamassoure sanoi tuomalla esiin
poliittisen valvonnan ja erityisesti tämän mekanismin sääntelyn saadakseni selville kuka
myöntää vastuuvapauden tämän rahoitusvälineen talousarvion toteuttamisesta.

Puheenvuoroni lopuksi haluan kysyä, eikö komission ole jo aika esittää meille kattava
raportti julkisesta tuesta luottolaitoksille ja erityisesti kaikista rahoitusvirroista ja
valtionveloista.

Lopuksi ehdotan, että harkitsemme mahdollisuutta perustaa eurooppalainen julkinen
luokituslaitos, joka tarkastelisi niitä suuria ongelmia, joita meillä on yksityisten
luokituslaitosten kanssa, koska valtion luokittelu on hyvin erilaista kuin yksityisen yrityksen
luokittelu.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, puheenvuoronsa alussa
puheenjohtaja Van Rompuy korosti, että 49 päivän aikana oli ollut kolme
Eurooppa-neuvoston päätöksentekokokousta ja yksi huippukokous. Toisin sanoen se,
mikä oli aiemmin kolme- tai kuusikuukautinen tapahtuma on nyt tavallinen tapa hallinnoida
unionia välittömän vastauksen tarjoamiseksi välittömiin haasteisiin.

Näiden välittömien haasteiden taustalla on kuitenkin unionin tulevat näkymät, ja unionin
näkymät riippuvat kyvystämme kilpailla. Mitä resursseja meillä on tällä hetkellä tiedon
luomiseen? Meillä on vähän maailman tasolla merkittäviä yliopistoja, osoitamme
tutkimukseen ja kehittämiseen pienemmän osuuden tuloista kuin nousevan talouden maat
ja teollisuusvaltiot ja myös yrityksillämme on hyvin vähäinen asema tutkimuksessa.

Meidän on saatava aikaan eurooppalainen ulottuvuus Euroopan yliopistojen välisellä
koordinoinnilla sekä opetussuunnitelmalla, jolla luodaan asiantuntemusta ja yhteistyötä.

Graham Watson (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, neuvoton ja komission
puheenjohtajat puhuivat Euro Plus -sopimuksesta ja yhtenäismarkkinoista. Haluan esittää
molemmista yhden kysymyksen:

Ovatko he samaa mieltä Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa siitä, että tarvitaan
paljon suurempi Euroopan vakausmekanismi? Jos he eivät ole samaa mieltä, johtuuko se
yksinkertaisesti siitä, että todelliset ammattilaiset voivat vain harvoin myöntää julkisesti
sen, minkä itse tietävät todeksi?

Ainoa yhtenäismarkkinoiden jäsen, joka noudattaa sääntöjä sataprosenttisesti, on Norja.
Koska nyt kohtaamassamme kriisissä todellinen stressitesti ei koske mitään pankkeja tai
ydinvoimaloita, vaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden solidaarisuutta, uskovatko
Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajat, että on olemassa hyvät mahdollisuudet
laajempaan solidaarisuuteen kuin mitä olemme aiemmin nähneet?
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Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Arvoisa puhemies, yksi Euroopan unionin neuvoston
neuvotteluaiheista oli euroalueen uuden kriisimekanismin määrittely. Vaikka läsnä olleet
hallitusten päämiehet pääsivät sopimukseen kiinteän euro-obligaation luomisesta, vaikuttaa
siltä, että heidän on vielä keskusteltava kotimaidensa asiantuntijoiden kanssa sen lopullisesta
muodosta. Slovakian pääministeri Radičován palattua kotiin Brysselistä tämä havaitsi,
ettei saanut kansallisessa parlamentissa riittävää tukea neuvoston neuvotteluissa
omaksumalleen kannalle.

Ilman euroalueen puitteissa aktivoidun maksukyvyttömien valtioiden sääntelymekanismin
asianmukaista ja täsmällistä finalisointia ehdotetusta pysyvästä mekanismista tulee sen
sijaan pysyvä eurooppalainen velkaantumismekanismi. Tämän vuoksi yksikään vastuullinen
kansallinen parlamentti ei voi hyväksyä sitä tällaisessa muodossa. Arvoisa Euroopan
unionin neuvoston puheenjohtaja, haluankin pyytää teitä ottamaan paremmin huomioon
pätevien asiantuntijoiden lausunnot poliittisissa ehdotuksissa.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvoston
päätelmien 5 kohdassa todetaan, että toimenpiteitä esitetään haitallisten ja pysyvien
makrotalouden epätasapainotilojen korjaamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi, mutta
johdannossa puhutaan kaupan edistämisestä kolmansien maiden kanssa.

Tuonti kolmansista maista, erityisesti niin kutsutuista nousevan talouden maista, on suurin
yksittäinen syy kaupan epätasapainotiloihin ja kilpailukyvyttömyyteen. Kehittyneiden
talouksien on mahdotonta kilpailla näistä maista peräisin olevien tehdastuotteiden tuonnin
kanssa ilman että palkkojamme lasketaan niiden tasolle.

Tästä todellakin vihjataan sivulla 16 otsakkeella "kilpailukyvyn parantaminen". Siinä
todetaan, että "edistymistä arvioidaan palkka- ja tuottavuuskehityksen sekä kilpailukyvyn
mukauttamistarpeiden perusteella". Mitä tämä merkitsee?

Se voi merkitä vain yhtä asiaa. Palkkoja on mukautettava alaspäin, jotta tuotteet olisivat
kilpailukykyisiä nousevan talouden maiden tuotteiden kanssa. Vaikka vapaan kaupan
kaltaiset periaatteet ovat pyhiä, vaikuttaa siltä, että eurooppalaisten työntekijöiden
taloudelliset edut ovat joutavia.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, en pidä jonkun vanavedessä kulkemisesta
enkä halua olla velvollinen kenellekään, eivätkä sitä halua irlantilaisetkaan – he ovat
riippumatonta lajia. Tästä syystä EU:n ja IMF:n hiljattainen pelastuspaketti loukkasi pahasti
irlantilaisia. En kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että se olisi EU:n syytä. Syy oli suuressa
määrin Irlannissa toimivien pankkien, sääntelijöiden ja hallituksen, ei Irlannin kansalaisten
– mutta Irlannin kansalaiset joutuvat nyt maksamaan sen hinnan, ja taakka on liian suuri.

Tästä syystä pyydän kahta asiaa: ensinnäkin korkoastetta olisi laskettava, ja kiitän komission
jäsentä Rehniä sekä puheenjohtaja Barrosoa heidän tätä koskevasta myötämielisyydestään.
Toiseksi minusta obligaatioiden haltijoiden on maksettava hinta – jos ei ihan leikkausta,
niin vähintäänkin hieman ajoa. Yksityishenkilöt eivät saa taattuja korottomia investointeja
eikä pitäisi obligaatioiden haltijoidenkaan. Jos nämä kaksi asiaa toteutettaisiin, me voisimme
edistyä.

Marc Tarabella (S&D).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa puheenjohtaja Van Rompuy,
arvoisa puheenjohtaja Barroso, hyvät parlamentin jäsenet, Eurooppa-neuvoston päätelmät
talouspolitiikasta ja Euro Plus -sopimuksesta avaavat todellisen eurooppalaisen Pandoran
lippaan, josta seuraa pelkästään ongelmia, ja Euroopan kansalaiset joutuvat kohtaamaan
nämä ongelmat. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja palkkojen indeksoinnin kyseenalaistaminen,

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI38



tuottavuuden ja palkkojen yhdistäminen toisiinsa, alentunut ostovoima ja eläkeiän
nostaminen ovat vain joitakin esimerkkejä edessä olevasta tiukan talouspolitiikan kriisistä.
Olen kauhistunut havaitessani, ettei neuvosto selvästikään ole oppinut kriisistä mitään.

Tarvitsemme tietenkin talousarvion vastuullisuuteen ja kurinalaisuuteen perustuvaa
politiikkaa, ei sitä kukaan kiistä, mutta meidän ei pidä vaatia kansalaisilta kaikkia
ponnistuksia, sillä he ovat ainoa mahdollisuutemme selviytyä tästä kriisistä voittajina.
Unohdatte aivan liian nopeasti rahoitus- ja pankkialan, jonka on myös osallistuttava näihin
ratkaiseviin ponnisteluihin ja jonka on erityisesti toimittava entistä vastuullisemmin.

Koska lopultakin saamme transaktioveron? Aikana, jona 16 miljoonaa eurooppalaista on
ilman työtä, hinnat nousevat ja keinottelun aiheuttamat järistykset vavahduttavat
maanosaamme, neuvosto sälyttää uhritaakan työvoimalle pääoman sijaan, eikä tätä voida
hyväksyä.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, puheenjohtaja Van Rompuy
arvioi Euro Plus -sopimuksen olevan uusi vaihe tulevassa talouden koordinoinnissa, ja
kyse on todellakin aivan uudesta ajanjaksosta makrotalouden koordinoinnissa. Pääministeri
Viktor Orbán, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja suhtautui siihen samalla tavalla
ja kuvasi sitä Euroopan tulevan talousjärjestelmän pilariksi. On kuitenkin valitettavaa, ettei
Unkarin nimeä näkynyt puheenjohtaja Van Rompuyn luettelemien joukossa, koska Unkari
ei valitettavasti osallistu Euro Plus -sopimukseen. Hyvin monet unkarilaiset ja taloustieteilijät
eivät myöskään ymmärrä, miksi Unkarin hallitus päätti näin, koska Unkari on pieni valtio,
jolla on avoin talous, ja väite, jonka mukaan tämä olisi haitannut verokilpailua, on
perusteeton, koska kyse on vain yhtiöverokannan yhdenmukaistamisesta. On häpeä, että
Unkari menetti tämän mahdollisuuden.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, EU on vitkastelun mestari. Gaddafia
kohdeltiin vuosikymmeniä vakavasti otettavana kumppanina, ydinvoiman vaarat lakaistiin
vuosikymmeniä maton alle ja nyt me pumppaamme rahaa turvaverkkoon, joka ei
selvästikään toimi. Miksi ihmiset eivät ymmärrä, että kriisiä ei voida ratkaista turvaverkolla?
Yhdysvaltojen luokituslaitokset laskivat ensin Kreikan ja nyt Portugalin luokitusta, ja
pelastuspaketti hyödyttää nyt ainoastaan pankkeja ja keinottelijoita, jotka keinottelevat
euroalueen konkurssikypsillä jäsenvaltioilla.

Tämän vuoksi sanon, että on aika lopettaa turvaverkko ja lakkauttaa euro-obligaatioita
koskevat suunnitelmat. Jos konkurssiin ajautuneet valtiot pysyvät euroalueessa, tästä alkaa
euron loppu. Tämän vuoksi meidän olisi viisaampaa käyttää pelastuspaketteihin
korvamerkityt miljardit Pohjois-Afrikasta tulevan pakolaisvirran pysäyttämiseen kestävien
paikallisten hankkeiden avulla tai todellisen riippumattomuuden varmistamiseen
ydinenergiasta. Tämä olisi varmasti parempi investointi kuin rahan pelkkä tuhlaaminen
kansainvälisten luokituslaitosten kasinoissa.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, ne, jotka ajavat tätä tukea Portugalille,
eivät todella halua auttaa, vaan pikemminkin tehdä voittoa upottamalla meidät ja euron.
Tämä johtuu siitä, että Euroopassa, jossa solidaarisuudesta, koheesiosta ja
yhteisömenettelystä on tullut tyhjiä sanoja. Tämä niin sanottu tuki merkitsee maksamista
niille pankeille, jotka ajoivat meidät tähän velkakurimukseen, täysin julkisen menojen
turvin, Euro Plus -sopimuksen uusliberalistisin toimenpitein, ilman investointeja kasvun
käynnistämiseksi uudelleen ja uusien työpaikkojen luomiseksi, ilman euro-obligaatioita,
ilman transaktioveroa ja ilman toimenpiteitä makrotalouden euroa tuhoavien
epätasapainotilojen ratkaisemista.
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Euroopassa, jossa pankit ovat liian suuria kaatumaan, mutta valtioiden ja kansojen annetaan
kaatua, joko sokeus tai omat edut selittävät sen, että komissio ja neuvosto ovat luopuneet
verokeitaiden vastaisista toimista. Onko mahdollista siivota, säännellä ja valvoa
rahoitusjärjestelmää samalla kun sallitaan mustat aukot, jotka auttavat korruptiota,
veropetoksia ja veronkiertoa sekä järjestäytynyttä rikollisuutta pysymään koskemattomina?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiinnittää
huomiota Eurooppa-neuvoston päätelmien virheelliseen teemaan, jonka mukaan meillä
on talouskasvua ja samalla meidän on säästettävä. Julkisen talouden vakauttamisen
pakkomielle kriisiaikana voi osoittautua meille tuhoisaksi. Yksiselitteisen ensisijaisen
tavoitteemme on oltava työllisyyden palauttaminen entiselle tasolle ja kestävän talouskasvun
aikaansaaminen.

Hyvät kollegat, tämän kriisin ikävimmät seuraukset kantavat kansalaiset. Ensinnäkin he
menettävät työpaikkansa ja kärsivät hallitusten kululeikkauksista ja lisäksi uhkana on, että
euro-obligaatioiden vahvistamiseen tarvittavat rahat tulevat yksinomaan heidän
maksamistaan veroista. Rahoitusalan toimijoiden olisi oltava tärkeimmässä asemassa
euro-obligaatioiden vahvistamisessa.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, unioni tarvitsee nyt talous- ja
sosiaalipolitiikan koordinointia, jolla pyritään parantamaan työllisyyttä ja selviytymään
kriisistä. Tarvitaan myös selkeä konsensus euron suojelemisesta, ja yksityisen rahoitusalan
on osallistuttava tähän.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, perussopimuksen tarkistaminen
johti Euroopan vakausmekanismin perustamiseen. Kehotan jälleen kaikkia ottamaan
huomioon asianmukaiset kriteerit. Loppujen lopuksi toisen jäsenvaltion ja sen kansalaisten
asettaminen tulilinjalle on vastuutonta vallitsevan ja jatkuvan rakenteellisen kriisin
yhteydessä. Euroopan vakausmekanismi on perusteltu vain, jos kaikki valtiot noudattavat
talousarviovelvoitteitaan ja suostuvat noudattamaan kustannustehokkuutta.

Japanin kriisi on osoittanut meille, kuinka "turvallista" ydinvoima voi olla. Luonto on liian
vahva voima ihmisen valjastettavaksi. Ottaen huomioon Tšernobylin tapauksen voimme
vain toivoa, että stressitesteihin suhtaudutaan paljon varovaisemmin kuin viime viikolla
esitetyissä rajoissa. On aika luopua ydinvoimasta. Sen vuoksi meidän olisi lopultakin
keskityttävä uusiutuvaan energiaan. Esimerkiksi merenalainen sähkökaapelihanke NorGer
voi korvata 60 ydinvoimalaa.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että
Eurooppa-neuvosto onnistui pääsemään sopimukseen tietyistä Euroopalle erityisen
merkittävistä asioista. Erityisesti haluan mainita eurooppalaisen ohjausjakson ja sen
merkityksen yhtenä painopistealoista. Katson, että ensisijaiseksi olisi katsottava
jäsenvaltioiden talousarvioiden uskottavuuden palauttaminen sekä sosiaalinen oikeus ja
talouden kestävyys, ja nämä loisivat edellytykset vakaudelle ja jäsenvaltioiden talouksien
vauhdikkaammalle elpymiselle. On hyvin tärkeää, että vakauttamispyrkimyksiä
täydennetään rakenneuudistuksilla, erityisesti panemalla täytäntöön Euroopan unionin
Eurooppa 2020 -strategiassa esittämiä painopistealoja. Myös komissiolla olisi oltava
erityisen merkittävä asema, sillä sen on seurattava hyvin vastuullisesti jäsenvaltioiden
toimia sekä erityistoimenpiteiden täytäntöönpanoa kansallisten vakaus- ja
lähestymisohjelmien mukaisesti. Lisäksi Euroopan keskuspankin, neuvoston ja Euroopan
komission asenne liikepankkien tilanteeseen sekä ulkomaisten luokituslaitosten toimet
herättävät edelleen merkittävää huolta.
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José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, arvoisat
parlamentin jäsenet, mitä tulee viimeisimmän Eurooppa-neuvoston kokouksen arviointiin,
katson, että esittämäni analyysi oli melko hyvin tasapainossa ja melko järkevä.

Minusta on oikein myöntää, että olemme edistyneet merkittävästi rakenteen osalta. Jos
vertaamme sitä, mitä meillä nyt on, siihen, mitä meillä ei ennen ollut, on epäilemättä kyse
merkittävästä edistysaskeleesta. On esimerkiksi perustettu pysyvä vakausmekanismi, josta
ei edes määrätty perussopimuksessa. Lisäksi parlamentti tuki ylivoimaisella enemmistöllä
perussopimuksen rajallista uudistusta uuden välineen luomiseksi, sellaisen välineen, jota
ei ollut ennen olemassa.

Olkaamme siis älyllisesti rehellisiä arvioinnissamme. Uskon, että olemme edistyneet
merkittävästi kriisiin vastaamisessa, olemme ottaneet opiksi aiemmin havaitsemistamme
puutteista, olivatpa ne välineiden tai politiikan tasolla. Totesin kuitenkin samaan aikaan,
itse asiassa hyvin selvästi, ettei tämä kenties riitä. On eri asia saada aikaan rakenne,
arkkitehtuuri, kuin sovellettava politiikka. Todellinen testi on varmasti tämän jälkeen se,
mitä hallitukset ja myös toimielimemme kykenevät saamaan aikaan sisällön osalta. Sisältö
on tärkeämpi kuin välineet.

Samaan aikaan kerroin teille kuitenkin mielestäni hyvin avoimesti, että kun puhutaan
kunnianhimosta, komissio olisi joillakin aloilla halunnut edetä pidemmälle. Korostimme
muun muassa sitä, että pysyvän vakausmekanismin osalta kannatamme suurempaa
joustavuutta. Valitettavasti tästä korkeamman tason kunnianhimosta ei ollut mahdollista
päästä yksimielisyyteen. Katson kuitenkin, että olisi virhe hylätä nämä saavutukset.

Edelleen kunnianhimosta, haluan korostaa tätä merkittävää näkökohtaa, koska jotkut
ehdottivat, että komissio antaisi muita ehdotuksia. Komissio on jo ehdottanut käytännössä
kaikkea esiin tuomaanne. Komissio – minä itse sekä komission jäsen Rehn – esitti
9. toukokuuta 2010 lainsäädäntöehdotuksen, joka koski täysin yhteisöpohjaista
lähestymistapaa vakausmekanismiin.

Ehdotimme esimerkiksi velkahallinnon yhdistämistä, johon viitataan yhteisvastuuna.
Jäsenvaltiot hylkäsivät ehdotuksen. Ette te, hyvä jäsen Verhofstadt, mutta jäsenvaltioiden
hyväksyntä on olennaista. Esitimme tekstin euroalueen huippukokouksessa. Jäsenvaltioiden
suuri enemmistö hylkäsi sen. Tämä on todellisuus.

Mitä tulee erityisesti yksimielisyyttä tai enemmistöä koskevaan sääntöön pysyvässä
vakausmekanismissa, itse ehdotin jälkimmäistä. Vaadin Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan ja tiettyjen valtioiden tai hallitusten päämiesten läsnä ollessa, että heidän
olisi hyväksyttävä määräenemmistösääntö. Se kuitenkin hylättiin.

Voidaan siis aina esittää vaatimuksia, mutta lausekkeiden on oltava selkeitä ja on tiedettävä
täsmälleen, kenelle vaatimus esitetään. Komissio on esittänyt kunnianhimoisia ehdotuksia
esimerkiksi stressitestien osalta. Juuri Euroopan komissio ja Euroopan keskuspankki
ehdottivat eurooppalaisten pankkien uskottavia ja avoimia testejä.

Euro-obligaatioista komissio on tietääkseni puhunut ainakin 30 vuoden ajan. Jotkut
jäsenvaltiot hylkäsivät ehdotuksen. Itse ehdotin tässä – ja voin kertoa, että teen samoin
rahoitusnäkymien osalta – että meillä voisi nyt ainakin olla hankeobligaatioita investointien
rahoittamiseksi unionin talousarvioesityksen tasolla. Sitten nähdään, ketkä ovat valmiit
tukemaan tätä lähestymistapaa eurooppalaisten investointien edistämiseksi. Kenties silloin
jotkut teistä saavat vakuutettua omat poliittiset ryhmänsä tukemaan entistä
kunnianhimoisempaa lähestymistapaa rahoitusnäkymiin. Tämä voi olla meille mahdollisuus
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tehdä entistäkin tiiviimpää yhteistyötä. Tässä kaikessa on kyse kunnianhimosta yhteisön
tasolla.

(Suosionosoituksia)

Myös sosiaaliasiassa, josta nyt haluan puhua teille, komissio meni pitkälle varmistaakseen,
että Eurooppa 2020 -strategiassa painotetaan yhä enemmän sosiaalisia näkökohtia sekä
koulutusta. Se ei kuitenkaan ollut helppoa. Toiset valtiot sanoivat, että
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ei ole Euroopan tai Euroopan unionin tehtävä ryhtyä
suoriin toimiin sosiaalinäkökohtien ja koulutuksen alalla.

Pyrkikäämme nyt Eurooppa 2020 -strategian puitteissa – joissa oli kuitenkin mahdollista
saavuttaa tietynasteinen yksimielisyys esimerkiksi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
torjunnan sisällyttämisestä – kehittämään tätä politiikkaa sekä rohkaisemaan investointeihin
erityisesti koulutuksen ja innovoinnin aloilla.

Tämän osalta minun on kuitenkin kerrottava teille jotain, mitä ette ehkä tiedä. Komissio
ehdotti jokin aika sitten – kaksi vuotta sitten muistaakseni – että elintarvikehätäapua
tarjottaisiin joillekin eurooppalaisille, koska myös Euroopassa on nyt ihmisiä, joilla ei ole
tarpeeksi syötävää. Vierailin hiljattain Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit)
puheenjohtaja Josehp Daulin kanssa ruokapankissa täällä Bas-Rhinin alueella. Euroopassa
on köyhyyteen liittyviä ongelmia. Tiesittekö, että kaksi hallitusta vei komission yhteisön
tuomioistuimeen, koska komissio oli perustanut mekanismin Euroopan köyhimpien
auttamiseksi? Tämä on tilanne.

Tehdään asia täysin selväksi. Komissio kannattaa hallinnon osalta entistä
kunnianhimoisempaa Eurooppaa. Se kannattaa oikeudenmukaista kasvua ja laajempaa
sosiaalista oikeutta Euroopan tasolla. Meidän on kuitenkin samalla saatava parlamentti ja
jäsenvaltiot mukaan. Ja meidän on taisteltava sen eteen. Tämän vuoksi minusta komission
kritisoiminen osuu väärään maaliin, sillä se on johtanut taistelua entistä sosiaalisemman,
oikeudenmukaisemman Euroopan ja paljon uskottavamman hallinnon puolesta.

Tehdään samalla tämäkin asia selväksi. En usko sen auttava Eurooppaa, että sanotaan
nykyisen ongelman olevan Euroopan ongelma, ikään kuin tietyillä hallituksilla ei olisi
lainkaan vastuuta, vaikka ne päästivät velkaantumisensa kestämättömälle tasolle tai niiden
pankit kasvavat moninkertaisesti BKT:hen nähden. Myös hallitukset ovat osittain vastuussa.
Vastuullisuus on ehdottoman tärkeää. Sen vuoksi meidän on nyt löydettävä solidaarisuuteen
perustuvia ratkaisuja, mutta myös toimittava vastuullisesti. Tämän vuoksi olen esimerkiksi
ylpeä siitä, että minä ja komissio olemme kannattaneet ehdotusta, jolla pyritään laskemaan
Kreikan maksamia korkoja, ja teemme nyt samoin Irlannin osalta. Meistä tämä on oikea
tapa toimia, ei pelkästään äärimmäisten raskaiden kustannusten välttämiseksi Kreikan ja
Irlannin kansalaisten osalta, vaan myös sen varmistamiseksi, että velka on kestävä.
Vastaavasti solidaarisuuden ja vastuullisuuden hengessä voimme löytää myös yhteisiä
vastauksia, jotka toivoakseni auttavat meitä välttämään sen ongelman, johon jotkut teistä
ovat viitanneet ja joka huolestuttaa minua, nimittäin eräänlaisen jakautumisen Euroopassa,
erityisesti pohjoisen ja etelän, keskustan ja periferian välisen jakolinjan. Uskon, että
haluamme rakentaa solidaarista Eurooppaa, emme ensimmäisen ja toisen luokan
Eurooppaa, vaan sellaista Eurooppaa, johon kaikki eurooppalaiset voivat identifioitua.

(EN) Olen jo puolustanut sanoin ja teoin transaktioveroa G20-ryhmässä Euroopan unionin
puolesta. Valtava määrä G20-kumppaneitamme hylkäsi ajatuksen.
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Keskustelemme nyt siitä, voimmeko – tai pitääkö meidän – toteuttaa transaktiovero
Euroopan tasolla vaiko ei. Olkaamme jälleen kerran rehellisiä. Monet jäsenvaltiot vastustavat
sitä tiukasti. Ne eivät tule suostumaan siihen. Sanoin Eurooppa-neuvoston viime
kokouksessa, että komissio toteuttaa nyt vaikutustenarvioinnit rahoitusalan eri
vaihtoehdoista ja esittää pian ehdotuksia. Oli hyvin tärkeää, että komissio ilmoitti tästä
Eurooppa-neuvostolle, koska ainakin Eurooppa-neuvoston päätelmissä on sitoumus
tarkastella ehdotuksia, joita komissio esittää transaktioverosta. Katson, että oikeuden
kannalta on tärkeää, että rahoitusala – ja ainakin osa rahoitusalan käyttäytymisestä oli
suuressa määrin tämän kriisin syynä – osallistuu myös kriisin ratkaisemiseen. Minusta
tämä on oikeudenmukaisuuden kannalta olennaista. Tämä on oma kantani, ja epäilemättä
myös komission kanta. Minä tulen esittämään ehdotuksia asiasta.

Sama koskee yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa. Jotkut ryhmät neuvostossa vastustavat tätä
jossain määrin, mutta komissio on esittänyt ehdotuksen ja me taistelemme sen puolesta,
koska uskomme yhtenäistetyn yhtiöveropohjan olevan tärkeä yhtenäismarkkinoiden
loppuunsaattamiselle. Juuri tätä lähestymistapaa me puolustamme.

Olemme keskustelleet prosessista ja välineistä jo hyvin pitkään. Nyt on aika saattaa prosessit
ja välineet asiasisällön palvelukseen. Prosessit ja välineet ovat tärkeitä, mutta ne palvelevat
asiasisältöä eivätkä voi korvata sitä. Haaste, johon meidän on vastattava, on taloutemme
uudistuminen. Totuus on, että jotta saadaan investointeja, tarvitaan luottamusta. Luottamus
riippuu kyvystämme nykyaikaistua, innovoida ja tulla entistä kestävämmäksi ja
kilpailukykyisemmäksi. Meidän ei pidä sekoittaa toisiinsa syytä ja seurausta. Investointeja
houkuttelee, jos panemme nopeasti ja määrätietoisesti täytäntöön Eurooppa 2020
-strategian ja jos tähtäämme tavoitteisiimme kestävästä ja kilpailukykyisestä Euroopasta
solidaarisuuden hengessä ja solidaarisina kaikille jäsenvaltioille, myös Portugalille.

(FR) Hyvä jäsen Schulz, tiedätte aivan hyvin, että komission puheenjohtajana en voi puuttua
Portugalin sisäiseen politiikkaan. jos jonain päivänä luovutte Euroopan parlamentin
sosialistien ja demokraattien ryhmän puheenjohtajuudesta ja siirrytte muihin tehtäviin,
olen varma, että hoidatte tehtävänne täysin itsenäisesti ettekä puutu ryhmänne sisäisiin
asioihin.

Samalla minun on kuitenkin todettava teille, että Portugalin poliittinen kriisi ei ole ainakaan
helpottanut asioita, koska Portugali oli valmiiksi melko vaikeassa tilanteessa. Tästä
huolimatta yhteisön toimielinten on myös kunnioitettava kansallista demokratiaa ja
kansallisten parlamenttien päätöksiä, ja nyt toivomme, että Portugali löytää parhaan keinon
selviytyä tästä.

Komissio seisoo joka tapauksessa Portugalin rinnalla auttaakseen sitä löytämään parhaat
ratkaisut tietenkin sen tekemien sitoumusten mukaisesti ja kantamalla vastuunsa
eurooppalaisia kumppaneitaan kohtaan. Uskon, että voimme selviytyä kriisistä tämän
aktiivisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden hengessä.

On totta, että täällä on tänään esitetty jokseenkin pessimistisiä näkemyksiä. Lisäksi
eurooppalaisten vaaleilla valittuina edustajina te heijastatte Euroopassa vallalla olevaa
tunnetta. Vaikka onkin luonnollista, että olemme huolissamme, minusta meidän on
osoitettava poliittista rohkeutta ja tarkkanäköisyyttä osoittamalla luottamusta
Eurooppa-hankkeeseen, koska en usko meidän onnistuvan palauttamaan luottamusta
Eurooppaan olemalla pessimistejä. Komissio on valmis jatkamaan innokkaasti työtä
kanssanne, Eurooppa-neuvoston kanssa, neuvoston kanssa, kaikkien toimielinten kanssa
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kohti entistä vahvempaa, kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja kilpailukykyisempää
Eurooppaa.

(Suosionosoituksia)

Herman Van Rompuy,    Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. – (FR) Arvoisa puhemies,
arvoisat parlamentin jäsenet, on ilo puhua näin täydelle istuntosalille, se on täydempi kuin
koskaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi tuloni jälkeen,

(Suosionosoituksia)

mutta minusta tuntuu, ettette ole tulleet tänne vain minua kuuntelemaan.

Ensiksi haluan kiittää teitä kaikista huomautuksistanne, niin myönteisistä kuin kielteisistä.
Olin sitäkin vaikuttuneempi, koska Eurooppa-neuvostossa meidän on päästävä
yksimielisyyteen ja pyrimme yksimielisyyteen kaikkien kollegojenne kanssa kaikista
puolueista, pääministerien ja valtionpäämiesten kanssa. On sosialisteja,
kristillisdemokraatteja, konservatiiveja, liberaaleja, jotka kaikki kuuluvat poliittisiin
perheisiinne, ja pyrimme joka kerta varmistamaan sopimukset heidän kanssaan.

Joku sanoi aiemmin, että minun on oltava täällä idealisti, unelmien tekijä. En katso, että
tehtäväni olisi sellainen, mutta se mitä pyrin tekemään, vähintäänkin ja aina kun se on
mahdollista – ja komission puheenjohtaja voi todistaa tämän – on toimia siten, että
useimmissa tapauksissa päädytään lähentymiseen komission ehdotuksen ja
Eurooppa-neuvoston tulosten välillä. Mainitsen esimerkkinä työryhmän, jossa komission
ehdotukset olivat taloushallintoa tarkastelleen työryhmän perustana, ja jossa tulokset ovat
hyvin lähellä komission ehdotuksia. Minä pyrin, me pyrimme parlamentin kanssa
parantamaan ehdotuksia edelleen. Minun tehtäväni on siis hakea konsensusta, mutta
sellaista, joka pohjaa mahdollisimman pitkälti yhteisöön, ja katson, että joillakin ratkaisevilla
aloilla olen onnistunut siinä.

Tarkastelen nyt Euro Plus -sopimusta – tiedättehän, sitä lyhyttä asiakirjaa, joka toimi
lähtökohtana keskustelullemme, ja lopullista Euro Plus -sopimusta. Monet teistä, jopa
skeptisiin poliittisiin ryhmiin kuuluvat, ovat sanoneet, että kotimaanne pitäisi liittyä Euro
Plus -sopimukseen. Todennäköisesti sen vuoksi, ettei se loppujen lopuksi ole huono.
Onnistuimme saavuttamaan kompromissin kunnianhimoisten tavoitteiden kesken, jotta
taloudet säilyisivät kilpailukykyisinä ja julkiset taloudet kestävinä. Täytäntöönpano on
kansallisella tasolla, koska useimmissa tapauksissa tehtävien päätösten on oltava kansallisella
tasolla.

Toinen huomautukseni koskee menetelmiä. Suuri osa Eurooppaa kohtaan esitetystä
kritiikistä perustellaan asiasisällöllä, mutta se ei ole perussopimuksen mukaista. Esimerkiksi
koko ydinvoimapolitiikkaa, energialähteiden yhdistelmä, kuuluu kansalliseen toimivaltaan,
enkä minä voi tehdä mitään sen muuttamiseksi. Jopa ydinvoimaloiden turvallisuus kuuluu
suurimmalta osin kansalliseen päätösvaltaan. On olemassa yhteisön toimivaltaa,
eurooppalaista toimivaltaa, ja Eurooppa-neuvoston päätelmissä me yritimme edistää niitä
mahdollisimman paljon. En usko komissiolla koskaan olleen niin merkittävää asemaa
ydinturvallisuuden alalla kuin muutama päivä sitten pidetyn Eurooppa-neuvoston
kokouksen jälkeen. Meidän on kuitenkin edelleen työskenneltävä perussopimuksen
puitteissa.

Ihmiset puhuivat minimipalkoista joissakin valtioissa, mutta se kuuluu kansalliseen
toimivaltaan. Ihmiset puhuivat eriarvoisuudesta, työn epävarmuudesta ja
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epäoikeudenmukaisuudesta, mutta useimmissa tapauksissa toimenpiteet kuuluvat
kansallisiin kehyksiin. Haluan kuitenkin lisätä, että monet toimenpiteet, joita nyt on
toteutettava kilpailukyvyn ja julkisen talouden osalta, ovat toimenpiteitä, joita kansallisten
hallitusten olisi pitänyt toteuttaa myös ilman Euroopan painostusta. Eurooppa harjoittaa
lisäpainostusta, koska ainakin 17 valtiossa on yhteisön valuutta, jota on puolustettava.
Monissa valtioissa tarvittavat toimenpiteet on kuitenkin toteutettava sen oman edun vuoksi,
sen kansalaisten ja sen oman tulevaisuuden turvaamiseksi. Ja Eurooppa tuo tähän
lisäpaineita.

Älkäämme siis esittäkö perusteettomia syytöksiä Euroopan unionia vastaan. Ovatko
hallintotoimenpiteemme liian heikkoja? Neuvosto tekee työtä Euroopan parlamentin
kanssa taloushallinnon parantamiseksi, ja kuten muissakin tapauksissa, olen varma, että
löydämme kompromisseja. Voi olla, että yhden 17 valtiosta keskuspankin pääjohtajalla
on paljon kritiikkiä taloushallinnon osalta, mutta voin siteerata muita pääjohtajia tai
pankkien johtajia Alankomaita lähellä olevista maista, jotka ovat täysin eri mieltä.
Tarvittaessa voin esittää nimiä ja lainauksia, se on helpoin tapa toimia.

Arvoisat parlamentin jäsenet, mitä tulee nykyiseen kriisiin, on olemassa tulevaisuus ja on
välineitä, joista on tehty merkittäviä päätöksiä, mutta on tietenkin myös menneisyys. Kuten
olen jo sanonut, mennyttä on hallittava. Edes parhailla mahdollisilla välineillämme –
järjestelyllä, vakausmekanismilla, perussopimuksen muutoksella, taloushallinnolla, Euro
Plus -sopimuksella – me emme kykene ratkaisemaan nyt kamppailevien valtioiden ongelmia,
emme kykene ratkaisemaan edelleen paineen alaisina olevien pankkien ongelmia. On siis
sekä tulevaisuus että menneisyys.

Menneisyyden osalta oli olemassa pula politiikasta joissakin jäsenvaltioissa ja Euroopan
tasolla. Meidän on oltava tässä itsekriittisiä. Meidän on kuitenkin varmistettava ja me
varmistamme, ja olemme jo toteuttaneet tarvittavia toimenpiteitä, jotta tämä kriisi ei pääse
toistumaan. Tällä välin, kuten jo olen sanonut, meidän on hallittava menneisyyden perintöä,
sekä tietyissä valtioissa, jotka te tiedätte ja jotka ovat ohjelmassa – kuten Kreikka ja Irlanti
– että muissa valtioissa, joissa toteutamme toimenpiteitä estääksemme niitä joutumasta
ohjelmaan. Olisimmeko voineet toteuttaa nämä toimenpiteet jo vuosia sitten? Emme!
Onko menneisyydessä tehty pahoja virheitä? Me aliarvioimme vakaus- ja kasvusopimuksen
seitsemän tai kahdeksan vuotta sitten. Jos emme olisi tehneet niin, meillä olisi ollut paljon
tehokkaammat välineet ja olisimme voineet ehkäistä monia kriisejä.

Talouskasvun osalta, arvoisat parlamentin jäsenet, vuodesta 2010 se on ollut keskimäärin
kaksi prosenttia, joka on keskimäärin sama kuin vuosikymmenellä vuodesta 1999
vuoteen 2008. Vuonna 2010 oli talouskasvua, ja vuonna 2011 se on keskimäärin kaksi
prosenttia. Olisiko pystyttävä parempaan? Totta kai olisi. Ovatko julkiset investoinnit
ainoa väline? Eivät suinkaan! Sisämarkkinat, yhtenäismarkkinat ovat hyvin merkittävät.
Niitä on kehitettävä edelleen. Komissio on esittänyt ehdotuksia, ja niistä keskustellaan
muutaman viikon kuluttua Eurooppa-neuvoston kesäkuun kokouksessa. Me palaamme
asiaan jälleen syksyllä.

Lopuksi Libyan osalta meitä vastaan voidaan esittää paljon kritiikkiä. Ilman Eurooppaa,
ilman eurooppalaista johtotaitoa Libyassa olisi kuitenkin ajauduttu verilöylyyn. Ilman
Eurooppaa siellä olisi tapahtunut joukkoteurastuksia. Jotkut teistä ovat kritisoineet suuresti
Euroopan unionia. Me kuitenkin toimimme ajoissa. Ilman Eurooppaa mitään ei kuitenkaan
olisi tehty globaalilla tasolla, Yhdistyneiden Kansakuntien tasolla. Kaiken esitetyn kritiikin
jälkeen katson, että meillä on myös oikeus kuulla totuus. Toimimmeko väärin
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menneisyydessä? Noudatimmeko oikeaa politiikkaa? Emme! Korjasimmeko virheemme?
Kyllä! Euroopan unioni ansaitsee kiitoksen virheiden korjaamisesta.

(Suosionosoituksia)

Haluaisin sanoa vielä yhden asian äidinkielelläni.

(NL) Kuuntelin juuri jäsentä Eppinkiä, joka sanoi tuntevansa itsensä petetyksi. Minäkin
koen tulleeni petetyksi niin suuren älyllisen epärehellisyyden vuoksi. En puutu asiaan sen
tarkemmin, mutta jäsenelle Eppinkille, joka seisoo tuolla heiluttelemassa valokuvaa tietäen
aivan hyvin, että esiinnyn siinä virkani puolesta eikä kyse ole henkilökohtaisesta
vakaumuksestani, minun on sanottava, että tunnen todellakin tulleeni hänen pettämäkseen.

Puhetta johti
varapuhemies  Edward McMILLAN-SCOTT

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, haluan esittää henkilökohtaisen
havainnon keskustelun päätteeksi. En puhu vain omasta puolestani, vaan myös monien
kollegojen puolesta, jotka ovat olleet täällä paikalla koko ajan ja seuranneet tätä keskustelua.
Koko aikanani Euroopan parlamentissa olen harvoin kokenut tulleeni niin huonosti
kohdelluksi kuin tänään teidän ja puheenjohtaja Barroson välisessä vuorovaikutuksessa.
Haluan tehdä tämän asian täysin selväksi. Arvoisa puheenjohtaja Barroso, te sanoitte meille:
Minulle avoimet aloitteet, joita suuri enemmistä tuki täällä parlamentissa, eivät menneet
läpi, koska jäsenvaltiot hylkäsivät ne. Esitän teille muutaman neuvon: esittäkää aloitteenne
lainsäädäntöluonnoksen muodossa. Näin saatte tämän parlamentin enemmistön, eikä
neuvostolla enää ole piilopaikkaa.

(Suosionosoituksia)

Olkaa hyvä ja lakatkaa piiloutumasta neuvoston taakse.

Teille, arvoisa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, haluan sanoa tämän:
sanotte onnistuneenne saamaan aikaan kompromisseja sosialistien, liberaalien,
konservatiivien ja kristillisdemokraattien kesken neuvoston tasolla. Neuvosto muodostuu
itsenäisistä valtiosihteereistä ja pääministereistä. Tässä me näemme Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan, joka pyrkii kääntämään Lissabonin sopimuksen päälaelleen. Lissabonin
sopimuksen seurausta on, että valtioiden tai hallitusten päämiesten neuvosto hamuaa
itselleen yhä enemmän valtaa ja sanoo samalla: päätöksemme ovat yksimielisiä. Tästä ei
ollut kyse Lissabonin sopimuksessa. Lissabonin sopimuksella haluttiin enemmistöpäätökset
normiksi EU:ssa. Te tulkitsette väärin Lissabonin sopimusta.

(Suosionosoituksia)

Tästä syystä Euroopan parlamentin on korkea aika puuttua itse asiaan ja puolustaa
yhteisömenettelyä.

(Suosionosoituksia)

Puhemies. −    (EN) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Ivo Belet (PPE),    kirjallinen. – (NL) EU on ottanut viime viikkoina suuren edistysaskeleen
taloudellisen yhdentymisen osalta. Euro Plus -sopimus saa meidät raiteille tiiviimpään
yhteistyöhön, jossa edelleen kunnioitetaan työmarkkinaosapuolten välisten neuvottelujen
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perinteitä sellaisina kuin ne jäsenvaltioissa ovat. Tämän työn ei tietenkään pidä päättyä.
Meidän on nyt käynnistettävä toinen vaihe ja tehtävä tietä eurooppalaisille
investointihankkeille, jotka myös auttavat meitä toteuttamaan Eurooppa 2020 -agendamme.

Komission puheenjohtaja Barroso on luvannut esittää ehdotuksen transaktioveron
käyttöönotosta. Meidän on hyödynnettävä nämä varat elintärkeiden rajat ylittävien
investointien tekemiseen, erityisesti energiainfrastruktuurin alalla, ja niitä on tuettava
eurooppalaisilla hankeobligaatioilla sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta
saatavilla rahoilla. Se on ainoa tapa vakuuttaa Euroopan kansalaisille, että Eurooppa on
enemmän kuin koskaan tae heidän vauraalle tulevaisuudelleen.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Eurooppa-neuvoston viimeisimmässä kokouksessa
24. ja 25. maaliskuuta keskityttiin Euroopan unionin tällä hetkellä kohtaamiin merkittäviin
taloudellisiin ja diplomaattisiin haasteisiin: Libyan ja Japanin tilanteisiin. Vaikka talouden
elpymisestä on merkkejä, tilanne on edelleen vaikea, ja talouskriisin päättyminen vaikuttaa
kaukaiselta. Tämä on havaittavissa Portugalin tapauksessa, kun se valitettavasti joutui
liittymään Irlannin ja Kreikan seuraan ja pyytämään taloudellista apua ja rahoitusapua.
Tämän vuoksi on tärkeää hyväksyä tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat
toimenpiteet kriisiin puuttumiseksi, Kreikan, Irlannin ja Portugalin kaltaisen velkaantumisen
toistumisen ehkäisemiseksi sekä taloushallinnon vahvistamiseksi EU:ssa ja uusien
työpaikkojen luomisen varmistamiseksi. On hyväksytty kuuden toimenpiteen paketti,
joka alusta alkaen vaikuttaa minusta myönteiseltä, ja siihen liittyy varsin kunnianhimoisia
odotuksia, kuten Euroopan vakausmekanismin perustaminen, Euro Plus -sopimus ja niin
edelleen. Toivon, että nämä voidaan panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti, jotta
ne alkavat tuottaa tarpeellisia ja toivottuja tuloksia.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjallinen. – (RO) Euro Plus -sopimus ja Euroopan
vakausmekanismi tarjoavat jäsenvaltioille niiden tarvitsemaa rahoitusapua vastineeksi
niiden talouspolitiikkojen entistä tiiviimmästä koordinoinnista. Molemmat ehdotukset
tarjoavat rakentavia toimenpiteitä, erityisesti veropolitiikan koordinointia koskevan
ehdotuksen osalta, joka on keskeinen uudistus valtioliitossa, joka pyrkii jakamaan saman
valuutan. Lisäksi Euroopan vakausmekanismi toimii 500 miljardin euron
interventiovälineensä ansiosta Euroopan valuuttarahaston tavoin, sillä on oikeus lainata
rahaa ja ostaa obligaatioita suoraan jäsenvaltioilta, joten samalla torjutaan
rahoituskeinottelua.

Eräät sopimuksen ehdotukset ovat kuitenkin mahdottomia. Julkisen talouden säästötoimet
ja työmarkkinoiden tekeminen äärimmäisen joustaviksi viivästyttävät talouskasvua,
säilyttävät työttömyyden korkean tason ja luovat epävakautta työmarkkinoille. Minusta
tarvitaan asteittaista julkisen talouden vakauttamista ja Euroopan sosiaalimalli on turvattava,
jotta voidaan luoda perusta järkevälle talouskasvulle.

Diane Dodds (NI),    kirjallinen.  –  (EN) Tässä täysistunnossa on puhuttu paljon Irlannin
tasavallan pelastuspaketin vaikutuksista. On kuitenkin tunnustettava, että kriisillä on
tyrmäävä vaikutus myös vaalipiiriini Pohjois-Irlantiin, jolla on yhteinen raja Irlannin
tasavallan kanssa. Rajan ylittävä liikenne on hyvin suurta niin rahoituksen, palvelujen ja
työskentelevien ihmisten osalta. Irlannin tasavallan pankkilaitoksilla on myös merkittäviä
sijoituksia Pohjois-Irlannissa. Tämän vuoksi näiden pankkien nyt kohtaama
likviditeettiongelma vaikuttaa nyt suoraan yrityksiin Pohjois-Irlannissa, erityisesti
pk-yrityksiin, rahoituksen saannin osalta. Aikana, jona pk-yritykset taistelevat henkensä
edestä valmiiksi vaikeassa taloudellisessa ilmapiirissä, tämä auttaa vain pahentamaan
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vaikeaa tilannetta. Tällä hetkellä 30 prosenttia kaikesta Pohjois-Irlannissa valmistetusta
tai tuotetusta menee suoraan Irlannin tasavallan markkinoille. Irlannin tasavallan heikoilla
markkinoilla on siis suora ja vakava vaikutus yrityksiin ja työllisyyteen vaalipiirissäni.
Pyydän puheenjohtaja Barrosoa tässä vakavassa tilanteessa tunnustamaan tämän ja
turvautumaan työryhmään keinojen etsimiseksi tämän tilanteen parantamiseksi.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Eurooppa-neuvosto teki viime kokouksessaan
useita päätöksiä, jotka täytäntöönpantaessa muodostavat epätavallisen, väkivaltaisen ja
vaarallisen hyökkäyksen Euroopan kansalaisia ja työntekijöitä vastaan, kun otetaan
huomioon uudelleennimetyn Euro Plus -sopimuksen asiasisältö. Se on varmasti nimetty
uudelleen sen varsinaisten laatijoiden salaamiseksi – Saksan ja Ranskan – koska aiempi
nimi, kilpailukykypaketti, paljastaisi ne heti. Niin kutsutun taloushallinnon myötä tämä
on hyökkäys taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta haavoittuvassa asemassa olevia
jäsenvaltioita vastaan, ja ne todella tuomitaan taloudelliseen riippuvuuteen ja
takapajuisuuteen.

Molemmat välineet liittyvät ilmoitettuun – yksinkertaistettua menettelyä soveltaen ja ilman
mitään kansanäänestyksiä – Lissabonin sopimukseen tehtävään muutokseen, jolla on
tarkoitus ottaa käyttöön niin kutsuttu ehdollisuus Euroopan vakausmekanismin yhteydessä.
Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan on kyse "makrotalouden sopeutusohjelman
nojalla vahvistetusta politiikan ehdollisuudesta", prosessista, jota kehittävät ja panevat
täytäntöön yhdessä Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen
valuuttarahasto.

Pääasiassa kyse on nyt poliittisen ja taloudellisen vallan keskittämisprosessista, joka ei enää
ole pelkästään suuryritysten ja rahoitusalan valtakoneistolla vaan myös kansainvälisen
pääoman omilla instituutioilla.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE),    kirjallinen. – (HU) On tärkeää, että vaikeana ja kriittisenä
ajanjaksona koko Euroopan elämässä me arvioimme tulevia tavoitteitamme ja niitä varten
tehtyjä myönteisiä muutoksia yhdessä. Tämänhetkinen puheenjohtajavaltio Unkari on jo
toisen kerran saanut aikaan ällistyttävän menestyksen taloushallinnon, vakausmekanismin
ja eurooppalaisen ohjausjakson aloilla. Eurooppa-neuvosto onnistui maaliskuun lopussa
pidetyn viime kokouksensa yhteydessä käydyissä keskusteluissa hyväksymään myös
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen rajallisen muutoksen, jolla pyritään
lisäämään euroalueen ja euron vakautta. Puheenjohtajavaltio äänesti Eurooppa-neuvoston
kokouksessa järkevän ja vastuullisen talouspolitiikan puolesta, jota voidaan noudattaa, ja
eurooppalaisen ohjausjakson institutionalisoinnin lisäksi myös vahvisti vakausmekanismia.
Meidän on kuitenkin korostettava sitä, että taloushallinnon osatekijöitä ei pidä sekoittaa
millään tavalla Euro Plus -sopimukseen, joka on nykyisessä vaiheessaan hallitusten välinen
sopimus. Vaikka onkin mahdollista, että sopimus on hyvä, yhtenäisiä sisämarkkinoita ei
voida säännellä hallitusten välisillä ei-velvoittavilla sopimuksilla. Euro Plus -sopimuksen
epäselvän verojen yhdenmukaistamista koskevan kohdan vuoksi Unkari ei halua toistaiseksi
soveltaa sopimusta kokonaisuudessaan, koska meidän etumme on kilpailuetumme
vahvistaminen ja tätä kautta todellisten työpaikkojen luominen pitkällä ajanjaksolla sekä
talouskasvu.

Sandra Kalniete (PPE),    kirjallinen. – (LV) Olen hyvin tyytyväinen siihen, että EU:n
23 jäsenvaltiota ovat päässeet sopimukseen toimenpidepaketista taloudellisen vakauden
turvaamisesta ja kasvun edistämisestä – Euro Plus -sopimukseen. Myös rakenneuudistuksesta
ja talouden vakauttamisesta sekä Lissabonin sopimukseen Euroopan vakausmekanismin
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perustamiseksi tehdyn muutoksen lopullisesta hyväksymisestä tehty sopimus on merkittävä.
Kaikkien valtioiden on pantava täytäntöön vakauttamistoimenpiteitä ja toimenpiteitä,
joilla pyritään ehkäisemään makrotaloudelliset epätasapainotilat. On pantava täytäntöön
myös rakenneuudistuksia työllisyyden ja sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi. Ne on
määritettävä jokaisen valtion erityisen tilanteen mukaisesti. Se, että sopimukseen osallistuu
23 Euroopan valtiota, antaa meille toivoa siitä, että toimenpiteillä rohkaistaan talouskasvua.
Tämä on askel oikeaan suuntaan ja järkevä vastaus näihin taloudellisiin haasteisiin. Sopimus
sopii hyvin yhteen parlamentin ja komission yhtenäismarkkinoiden parannuksia koskevan
työn kanssa ja niiden kolmen mietinnön kanssa, jotka hyväksymme parlamentissa tällä
viikolla. Meidän on tehtävä entistäkin rohkeampia päätöksiä. Jäsenvaltioiden hallitusten
ei pidä tarttua vaalikauden verukkeisiin lykätäkseen merkittävien mutta epäsuosittujen
päätösten tekemistä.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    kirjallinen  .  – (ET) Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui
24. ja 25. maaliskuuta, teki useita merkittävinä pitämiäni päätöksiä, joita ei enää voitu
lykätä. Katson, että kaikkein tärkein eurooppalaista talouspolitiikkaa koskeva päätös oli
Euro Plus -sopimus, joka sisältää yhteisen asialistan ja yhteiset tavoitteet. Neljä päätavoitetta
ovat: kilpailukyvyn edistäminen, työllisyyden edistäminen, julkisen sektorin rahoituksen
kestävyyden lisääminen ja talouden vakauttaminen. Sopimuksen seurauksena siihen ovat
liittyneet useat euroalueen ulkopuoliset valtiot, esimerkiksi Latvia, Liettua, Puola, Tanska,
Romania ja Bulgaria. Minusta on hyvin tärkeää päästä tällä hetkellä yhteisiin sopimuksiin,
jotka koskevat yhtäläisten sääntöjen soveltamista sekä yhteisiä mekanismeja toivottujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluan antaa erityistä tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka
eivät ole euroalueen jäseniä, mutta jotka silti liittyivät sopimukseen. Toivotaan, että yhteisten
sääntöjen soveltamisesta seuraa kansallisten näkemysten yhdenmukaistuminen, ja tämä
koskee erityisesti julkisen sektorin rahoituksen kestävyyttä, jotta voidaan estää Kreikan ja
Irlannin vallannut tilanne muodostumasta tulevaisuudessa. Emme myöskään voi pysähtyä
näihin päätöksiin, sillä ne tarjoavat vain lyhyen tähtäimen tuloksia. On kehitettävä ratkaisuja
tulevien investointien tekemiseen, joko euro-obligaatioiden tai muiden ratkaisujen avulla.
Kiitoksia.

Czesław Adam Siekierski (PPE),   kirjallinen. –  (PL) Eurooppa-neuvoston viime kokous
oli merkki uuden vaiheen alkamisesta – talouden laajemman koordinoinnin ja lähentymisen
vaiheen EU:ssa ja euroalueella. Valtioiden tai hallitusten päämiesten hyväksymä Euro Plus
-sopimus, johon osallistuvat euroalueen valtiot sekä Bulgaria, Tanska, Liettua, Latvia, Puola
ja Romania, tarjoaa meille todellisen mahdollisuuden saavuttaa siinä asetetut tavoitteet,
toisin sanoen tukea kilpailukykyä, työllisyyttä, julkisen talouden vakautta ja rahoitusvakautta
yleensä. On syytä korostaa, että sopimuksessa ei täsmennetä näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi sovellettavia poliittisia tai taloudellisia toimenpiteitä, mikä tarkoittaa sitä,
että yksittäiset jäsenvaltiot voivat edelleen valita siihen sopivat keinot. Epäilemättä
sopimuksen menestys tai epäonnistuminen riippuu jäsenvaltioiden aidosta osallistumisesta
ja siitä, kuinka tehokkaasti niiden edistymistä seurataan. Talouden koordinoinnin osalta
EU:lla ei enää ole varaa vakaus- ja kasvusopimuksen kaltaiseen epäonnistumiseen.
Huippukokouksessa hyväksyttiin myös pysyvän Euroopan vakausmekanismin perustamista
koskevan määräyksen lisääminen perussopimukseen. Vakausmekanismi otetaan käyttöön
jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella tapauksessa, jossa sitä tarvitaan koko euroalueen
vakauden varmistamiseen. Tämä on hyvin tärkeä päätös etenkin, kun tiedämme, minkälaisia
ongelmia euroalueen valtiot ovat hiljattain kohdanneet. Perussopimukseen sisältyvä pysyvä
mekanismi toimii vankkana takeena vastaavanlaisten ongelmien yhteydessä tulevaisuudessa
vähentäen näin myös Euroopan valuuttaan kohdistuvien keinotteluhyökkäysten riskiä.
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Olen tyytyväinen myös siihen, että mekanismi on avoinna myös euroalueen ulkopuolisille
jäsenvaltioille.

Rafał Trzaskowski (PPE),    kirjallinen.  –  (PL) Voimme torjua kriisiä tehokkaasti vain
toimimalla yhdessä, välttäen mahdollista jakautumista euroalueeseen kuuluviin ja sen
ulkopuolisiin valtioihin. On vaikea kuvitella, että entistä kilpailukykyisempää EU:ta
rakennettaisiin ilman Yhdistyneen kuningaskunnan, Ruotsin tai Puolan kaltaisten valtioiden
osallistumista, joten olen iloinen uutisesta, jonka mukaan Euro Plus -sopimus on hyväksytty.
Aluksi vaikutti siltä, että euroalueella suunniteltiin oman uudistuksen lisäksi myös esittää
uudistuksia EU:n rakenteiden ulkopuolelle, mikä hieman huolestutti Euroopan parlamentin
jäseniä. Nämä pelot onnistuttiin menestyksekkäästi poistamaan, ja parlamentin puolesta
otettiin jyrkkä kanta. Ainoa valitettava asia on, että jäsenvaltiot eivät hyväksyneet sitä
kokonaisuudessaan, erityisesti Euroopan vakausmekanismin osalta, jonka olisi mielestämme
oltava avoinna euroalueen ulkopuolisille valtioille alusta alkaen.

4. Äänestykset

Puhemies. −    (DE) Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

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

4.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Puola – Podkarpackie –
koneiden ja laitteiden valmistus (A7-0059/2011, Barbara Matera) (äänestys)

4.2. Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja
tehtävä (A7-0075/2011, Fiorello Provera) (äänestys)

4.3. Naisten asema maataloudessa ja maaseudulla (A7-0016/2011, Elisabeth Jeggle)
(äänestys)

4.4. EU:n rahoitus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa
jäsenvaltioissa (A7-0054/2011, Marian-Jean Marinescu) (äänestys)

4.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Tšekki – UNILEVER
(A7-0060/2011, Barbara Matera) (äänestys)

4.6. Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä
(A7-0028/2011, Jörg Leichtfried) (äänestys)

– Ennen lopullista äänestystä:

Jörg Leichtfried,    esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, äänestys on tuottanut
tuloksen, jonka sisällöstä voidaan kyllä keskustella. Olemme nyt kuitenkin hyvin lähellä
neuvoston kantaa, ja pyytäisin yhteisymmärryksessä varjoesittelijöiden kanssa, että lopullista
äänestystä siirrettäisiin, koska todennäköisyys päästä täyteen yksimielisyyteen neuvoston
kanssa on nyt suuri.

(Lopullista äänestystä lykättiin.)
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4.7. Julkisesti tuetut vientiluotot (A7-0364/2010, Yannick Jadot) (äänestys)

– Ennen tarkistuksesta 10 toimitettua äänestystä:

Helmut Scholz,    GUE/NGL-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa,
että GUE/NGL-ryhmä haluaa peruuttaa tarkistuksen 10 molempia osia koskevan
nimenhuutoäänestyksen.

– Ennen lopullista äänestystä:

Yannick Jadot,    esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, kuten edellisessäkin äänestyksessä,
varjoesittelijät ja minä päätimme esittää, ettei parlamentti äänestäisi
lainsäädäntöpäätöslauselmasta, jotta neuvotteluja neuvoston kanssa voitaisiin jatkaa ja
jotta neuvosto ottaisi huomioon parlamentin tämänpäiväisen äänestyksen.

(Lopullista äänestystä lykättiin.)

4.8. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskeva EU:n politiikka
(A7-0065/2011, Eva-Britt Svensson) (äänestys)

Puhemies. −    (EN) Äänestys on päättynyt.

5. Äänestysselitykset

Suulliset äänestysselitykset

Mietintö: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, uusimmat sisäiset jännitteet ja
levottomuudet Tunisiassa, Libyassa ja muissa arabimaissa ovat johtaneet valtaviin
maahanmuuttovirtoihin ja niiden myötä haasteisiin Euroopalle. Meidän on tietenkin oltava
valmiita kohtaamaan nämä tilanteet ja nämä ihmisvirrat. Meidän on löydettävä keino tehdä
tämä yhdessä ja taattava, toisillemme solidaarisina, että voimme vastata haasteisiin, joita
syntyy, kun yhteinen järjestelmämme joutuu muualta maailmasta tulevan paineen kohteeksi.

Olen siksi tyytyväinen, että parlamentti on tänään vahvistanut menettelytavat epävakauden
aiheuttamien muuttovirtojen käsittelemiseksi. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että
parlamentin päätöslauselmassa keskeisenä seikkana on rajaturvallisuusvirasto Frotexin
roolin lujittaminen. Sitä me Tanskan liberaalipuolueessa olemme ajaneet jo hyvin pitkään.
Pohjois-Afrikan nykyisen kriisin aikana Frontex on osoittautunut erityisen tärkeäksi
välineeksi alueen muuttovirtojen käsittelemiseksi. Nyt Frontexin on vain voitava panna
asioihin vauhtia nopeammin silloin, kun sitä lopulta tarvitaan.

Pino Arlacchi (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta,
koska se edustaa ensimmäistä askelta kohti epävakauden aiheuttamia muuttovirtoja
koskevaa EU:n politiikkaa. Tässä mielessä on tärkeää, että parlamentti asettuu selkeästi
vastustamaan sitä hysteeristä visiota, että etelässä häämöttäisi sieltä tulevien
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vyöry.

Eivät nämä poliittista riistoa ja tyranniaa pakenevat miljoonat ihmiset ole vyörymässä
meille. Monet pelkäävät, että turvapaikanhakijat saapuvat suurin määrin kuormittamaan
entisestään hyvinvointijärjestelmiämme. Kyseisellä väitteellä on hyvä hankkia ääniä ja
luoda alustaa julmalle maahanmuuttopolitiikalle, mutta tosiasiat eivät sitä tue. Yhdistyneiden
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Kansakuntien vastikään julkaisemien tietojen mukaan lännestä turvapaikkaa hakeneiden
henkilöiden kokonaismäärä on vähentynyt viime vuosikymmenen aikana runsaat
40 prosenttia.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, minäkin tuin jäsen
Proveran mietintöä ja äänestin sen puolesta, koska mielestäni se tarjoaa konkreettisen ja
vakuuttavan askeleen kohti solidaarisuuden tavoitetta, josta on lisäksi säädetty Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta koskevassa 80 artiklassa. Siinä myös
kiinnitetään selkeällä ja yksitulkintaisella tavalla huomiota sinne, missä on suuria vaikeuksia,
kuten tällä kertaa erityisesti Pohjois-Afrikkaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset suhteet ovat
tärkeitä, ja niin ovat myös Arabiliiton ja Afrikan unionin kaltaiset alueelliset järjestöt, jotka
voivat tuottaa lisäarvoa vakaaseen, kestävään rauhanprosessiin. Uskomme, että myös
edessä oleville toimille vastaavilla alueilla on ominaista se, että ne edistävät sellaisia
taloudellisia kokonaisuuksia, joita on tuettava ja autettava kohti kestävää ja jatkuvaa kasvua.

Mitro Repo (S&D). -    (FI) Arvoisa puhemies, haluan vielä todeta, että epävakaudesta
johtuvat muuttovirrat muodostavat todellisen haasteen Euroopan unionille. Kyse on
yksittäisistä ihmiskohtaloista, joissa kunkin ihmisen tarina on erilainen. He ovat liikkeellä
epätoivosta, mutta heitä kaikkia yhdistää toivo paremmasta.

Euroopasta on löydyttävä sympatiaa ja tahtoa auttaa. Euroopan integraatio on onnistunut
yhteinen hanke, jolla olemme luoneet vaurautta, vakautta ja turvaa – eräänlaisen
hyvinvoinnin kehdon. Muuttoaaltoon on hankalaa ja kallista reagoida sen jälkeen, kun se
jo kolkuttaa Euroopan portteja.

Lampedusan saaren esimerkki osoittaa, kuinka ulkopoliittisista turvallisuuskysymyksistä
voi tulla hetkessä sisäpoliittisia, ja sen vuoksi pelkkä kehitysyhteistyö ei enää riitä. Eurooppa
tarvitsee kokonaisvaltaisen, ennaltaehkäisevän suunnitelman, joka käsittää turvallisuuteen,
alueelliseen yhteistyöhön, kauppapolitiikkaan, ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksien
suojeluun ja demokratiakehitykseen liittyvät näkökohdat. Näin on toimittava.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, muuttovirtoja koskevassa
eurooppalaisessa keskustelussa kuulee usein kysyttävän, mitä ihmeen ongelmia Italian
kaltaisella lähes 60 miljoonan ihmisen maalla voi olla muutaman tuhannen
maahanmuuttajan sijoittamisessa.

Tässä kysymyksessä sivuutetaan kahdenlaista tietoa, ja usein tarkoitushakuisesti. Ensinnäkin
monet näistä maahanmuuttajista haluavat päätyä muihin unionimaihin. Toiseksi kahtena
viime vuonna Italian rannikoille saapui Libyan ja Tunisian kanssa solmittujen bilateraalisten
sopimusten ansiosta alle 4 000 ihmistä. Poliittisen kriisin vuoksi kahden viime kuukauden
aikana saapujia on ollut jo 22 000.

Italia on juuri nyt painekattila. Yhtäältä muuttajatulva Pohjois-Afrikasta, erityisesti Tunisiasta
lähtöisin olevien taloudellisista syistä tulevien maahanmuuttajien tulva ei ole pysähtymässä.
Toisaalta Ranska hylkää Ventimigliassa maahan pyrkivät muuttajat, koska näillä ei ole
oleskelulupaa.

Jos eurooppalaista solidaarisuutta todella on, nyt on aika osoittaa sitä työskentelemällä
yhdessä EU:n tasolla ja päättää siitä, miten näiden virtojen suhteen toimitaan sekä nykyisessä
hätätilanteessa että pitkällä aikavälillä, sekä siitä, mitä välineitä käytetään Eurooppaan
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saapujien suhteen, ja mitä toimenpiteitä otetaan käyttöön alkuperämaissa. Tämä teksti on
ensimmäinen askel tähän suuntaan ja siksi äänestin sen puolesta.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron.
Olemme nyt keskustelemassa parlamentin istuntosalissa, ja on selvää, että meidän kaikkien
on osoitettava kunnioitusta toisiamme kohtaan. Jos kaksi ryhmänjohtajaa käy yksityistä
keskustelua toisten käyttäessä puheenvuoroaan, minkä viestin se antaa heidän kollegoilleen?

Puhemies. −    (EN) Hyvät jäsenet Daul ja Schulz, minulta on kysytty, voisitteko näyttää
parlamentissa esimerkkiä.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, järjestely, josta
olemme äänestäneet tänään, edistää jonkin verran maahanmuuttovirtojen ilmiön
selventämistä, ja siinä Frontexin työ saa osakseen kiitosta. Katson, että tämä pitäisi nähdä
myönteisenä, ja siten myös äänestystuloksen tulisi olla sellainen.

Mielestäni tämän kannan lisäksi tarvitaan vastaavaa selkeyttä jäsenvaltioiden taholta, koska
tämä haaste ei vaikuta vain Euroopan unionin toimielimiin vaan myös jäsenvaltioiden
politiikkaan.

Minun on kuitenkin sanottava, että toistaiseksi tällaista selkeyttä ei kaikissa jäsenvaltioissa
ole toteutettu ja noudatettu. Näin on jo Italian hallituksen politiikan suhteen, sillä hallitus
on toiminut Lampedusan tilanteessa hyvin vastenmielisellä ja kyseenalaisella tavalla.
Tuhannet maahanmuuttajat siellä on jätetty käytännöllisesti katsoen oman onnensa nojaan,
kun taas inhimillinen solidaarisuus – puhumattakaan lainmukaisesta solidaarisuudesta –
olisi johtanut välittömään huolenpitoon ja varmasti kunnioittavampaan kohteluun kuin
mitä se nyt on ollut, vaikka silloin olisi jouduttu käymään käsiksi oikeudelliseen ongelmaan,
kuten olemme tehneet täällä parlamentissa.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, vaikka on totta,
että monet muuttovirrat aiheutuvat epävakaudesta, emme oikeastaan haluaisi käyttää
tuollaista virheellistä termiä, koska epävakaus merkitsee todellisuudessa sotaa,
kansanmurhaa, hillitöntä väkivaltaa, vallankumouksia ja kurjuutta, johon nämä ihmiset
on tuomittu, samaan aikaan kun Euroopan unioni pysyttelee hiljaa. On myös kyse
vapaudenkaipuusta. Päätöslauselmassa, josta olemme tänään äänestäneet, vaaditaan itää
koskevaa unionin politiikkaa ja sen aikaisempaa tarkoituksenmukaisempia välineitä, jotta
voidaan puuttua niihin eri tekijöihin, jotka aiheuttavat tätä epävakautta.

On kysyttävä, voiko tämä ulkopolitiikka olla uskottavaa, kun otetaan huomioon, että
Libyan ja Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat osoittaneet, että EU:lta puuttuu täysin
ulkopolitiikka. Jäsenvaltioiden hallitukset toimivat omasta puolestaan, tarjoten säälittävän
spektaakkelin maailmalle ja ihmisille, joita meidän pitäisi auttaa. Unionin tarjoama
pakolaisten vastaanottopolitiikka on ollut tarpeisiin nähden aivan riittämätöntä.
Lampedusan saari ja Italia jätettiin vaille vastauksia. Siksi me epäilemättä äänestämme
tämän järjestelyn puolesta, mutta kehotamme unionia vihdoin saamaan aikaan
ulkopolitiikan, joka on nimensä arvoinen.

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Proveran mietintöä
koskevassa äänestyksessä tyhjää ennen muuta siksi, että mietinnöstä puuttuu paljolti
selkeys. Mietinnössä todetaan ja ehdotetaan kaikenlaisia asioita, ja jotkin ajatuksista ovat
jopa järkeviä, mikä on epätavallista tässä parlamentissa. Valitettavasti se kuitenkin jää
pääosin vain täysin poliittisesti korrektiksi mietinnöksi; siinä ei missään, ei missään
kohdassa, ei sen yhdessäkään tekstikappaleessa tai yksittäisessä lauseessa, uskalleta
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kyseenalaistaa uutta joukkomaahanmuuttoa jo ennestään ylikansoitetulle Euroopan
mantereelle, vaikka se koskee ennen muuta entisenä Länsi-Eurooppana tunnettuja maita
ja on myös olennainen asia.

Kotiseutuni Flanderi on koko Euroopan unionin tiheimmin kansoitettua maata. Flaamien
ylivoimainen enemmistö ei halua uutta maahanmuuttoa, ei etenkään maista, joiden kulttuuri
ja uskonto edustavat arvoja, jotka ovat täysin etäisiä meidän omiin arvoihimme nähden.
Euroopan parlamentin on korkea aika kuunnella kerrankin omia kansalaisiaan.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, olen yhtä mieltä siitä, että
meidän on nyt lyhyen aikavälin toimin puututtava Välimeren alueen humanitaariseen
kriisiin ja Frontexin kaltaisia välineitä käyttäen turvattava kyseisten henkilöiden ihmisarvo.
Tarvitsemme myös pitkän aikavälin vision siitä, miten muuttovirtoihin liittyvät ongelmat
ratkaistaan ja miten edistetään työpaikkojen luomista näiden ihmisten alkuperämaissa.

Yksi Euroopan unionin keskeisistä välineistä on kauppapolitiikka. On tullut aika parantaa
markkinoidemme avoimuutta, ja tässä voidaan aloittaa sellaisista maista kuin Egypti ja
Tunisia. Meidän on myös käynnistettävä vuoropuhelu ja pyrittävä sen kautta lujittamaan
alueellisia kauppasuhteita.

Meillä on Turkin esimerkki ja sen menestys sekä tulliliittonsa kanssa että tarpeellisten
demokraattisten uudistusten tehokkaassa toteuttamisessa. Meidän on uskallettava alkaa
puhua tulliliitoista ja vapaakauppasopimuksista niiden Välimeren alueen maiden kanssa,
jotka ovat siirtymässä kohti demokratiaa ja uudistuksia.

Lopuksi haluaisin vaatia neuvostoa hyväksymään viipymättä etuuskohteluun oikeuttavan
Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, tämän mietinnön lähtökohta on väärä.
Ajatus siitä, että maastamuutto johtuu köyhyydestä ja epätoivosta – mikä kyllä
pintapuolisesti vaikuttaa uskottavalta – osoittautuu harhaanjohtavaksi. Historiallisesti
tiedämme, että maastamuutto on yhä useammin tulosta lisääntyvästä vauraudesta ja
kasvavista toiveista. Olemme hiljattain nähneet, että suuret muuttovirrat Tunisiasta
esiintyivät demokratian palauttamisen ja diktatuurin päättymisen jälkeen.

Todellinen syy, jonka vuoksi ihmiset lähtevät asuinsijoiltaan ja joka saa heidät siirtymään
satoja maileja tavoittelemaan parempaa elämää on tarjoutuva mahdollisuus. Todellisuus
on, että olemme Euroopan unionissa luoneet tilanteen, jossa meillä laajamittaista
rakenteellista työttömyyttä mutta jossa meidän on silti tuotava työvoimaa. Kotimaassani
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on yli neljä miljoonaa joko työtöntä tai
työkyvyttömyystuella olevaa ihmistä. Silti tuomme maahan joka kuukausi ihmisiä kaikkialta
maailmasta tekemään töitä, joita Yhdistyneessä kuningaskunnassa syntyneet ihmiset eivät
tee. Olemme saattaneet miljoonat ihmiset riippuvuuden ja kurjuuden loukkuun. Olemme
saattaneet heidät tilanteeseen, missä työ ei ole enää osa heidän henkistä horisonttiaan. Jos
haluamme pelastaa ihmiset tuolta onnettomalta tilalta, vastaus ei ole ulkopolitiikassa vaan
siinä, että uudistamme hyvinvointimallimme ja palautamme sitä kautta omien
kansalaistemme omanarvontunnon ja riippumattomuuden.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, yksi kaikessa maahanmuuttoa koskevassa
keskustelussa usein sivuutetuista seikoista on se, että maasta toiseen siirtyville ihmisille
muutto on varsin usein erittäin vaikea asia ja että ihmiset toimivat niin äärimmäisen
vaikeissa olosuhteissa. Ajatelkaa, millaista täytyy olla, kun joutuu jättämään perheensä,
kylänsä, kaupunkinsa, kaikki sosiaaliset siteensä ja ystävänsä, eikä ehkä tiedä, tapaako heitä
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enää, tai milloin heidät taas tapaa. Mikä saa heidät jättämään nuo maat ja etsimään
mahdollisuuksia lännestä, kuten edellinen puhuja sanoi. Hyvin usein on kyse siitä, että he
pakenevat olosuhteita ja hallituksia, joihin he eivät enää luota.

Me voimme antaa joillain tavoin apua. Tarkastellaanpa joitakin politiikanalojamme,
esimerkiksi kalastuspolitiikkaamme. Edistämme suurten kalastusalusten ryöstösaalistusta
köyhien Afrikan valtioiden edustalla olevilla merillä ja saatamme siten paikalliset kalastajat
työttömiksi ja epätoivoon. Mitä he silloin tekevät? He yrittävät siirtyä pois maasta. Meillä
on tukipolitiikkamme, joka pitää korruptoituneet hallitukset vallassa ja aiheuttaa sen, ettei
ihmisten ole kovin miellyttävää jäädä maahansa. Se saa ihmiset etsimään mahdollisuutta
siirtyä ulkomaille, ja he tulevat tänne.

Meidän on saatava tämä asia oikealle tolalle. Meidän on ymmärrettävä, että ihmisten on
vaikea jättää oma maansa. Meidän on varmistettava, että autamme omalla politiikallamme
ihmisiä jäämään omaan maahansa.

Mietintö: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, Euroopan liberaalidemokraattien liiton
ryhmälle on ehdottoman tärkeää, että takaamme niin maaseutualueiden naisille kuin
miehille samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin kaupungeissa elävälle väestölle. Jos
haluamme säilyttää Euroopassa vahvan maatalouden, joka pystyy toimittamaan laadukkaita
elintarvikkeita koko Eurooppaan, meidän on huolehdittava siitä, että ala on sekä
työntekijöiden että perheiden kannalta houkutteleva. Jotta tämä on mahdollista, meidän
on välttämätöntä antaa maaseutualueille tilaisuus kasvuun, innovointiin, työpaikkoihin
ja kehitykseen. Meidän ei ole tarpeen määrätä alalle kiintiöitä ja luonnottomia
sukupuolijakoja. Siksi on myös hyvä asia, että parlamentti on tänään hyväksynyt mietinnön
naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla ja siten antanut hyvin selkeän viestin siitä,
että naisilla on tässäkin tärkeä tehtävä.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, naisilla on ollut
maataloudessa aina tärkeä asema. Noin 27 miljoonan työntekijän kokonaistyövoimasta
naisten osuus on todella 42 prosenttia.

Tästä suuresta osuudesta huolimatta naiset eivät ole hyvin edustettuina alan järjestöissä ja
kohtaavat syrjintää päätöksentekomenettelyissä. On monia aloja, joilla naisten oloja
voitaisiin parantaa. Niihin kuuluu asiaankuuluvan sosiaaliturvan takaaminen.

EU:n toimielinten olisi siksi toimittava tämän eriarvoisuuden poistamiseksi ja valvottava
alaa, mikä voisi tapahtua maaseudun naisyrittäjyyden seurantakeskuksen kautta, jollainen
jo toimii Calabriassa ja muilla seuduilla Italiassa.

Mietinnössä, josta tänään äänestettiin – ja jota tuin – tarkastellaan perusteellisesti
maaltapaon ongelmaa. Työllisyyden ylläpitämisen edistämiseksi tarvitaan tukipolitiikkaa
ja strategioita, jotka on tarkoitettu infrastruktuurin rakentamiseen ja maaseutualueilla
toteuttamiskelpoisten, nykyajan vaatimuksiin sopivien palvelujen luomiseen.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, elämä ja työnteko maaseudulla ovat
muuttuneet radikaalisti yhteiskunnan muuttumisen, sosiaalisten rakenteiden muutosten
ja dramaattisen väestörakenteen muutoksen takia.

Jos haluamme pitää kaikkiin sukupolviin kuuluvia naisia maalla tai saada naiset valitsemaan
elämän maaseudulla, silloin heidän tarpeensa ja vaatimuksensa on otettava tukipolitiikassa
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aikaisempaa paremmin huomioon. Meidän tulee ottaa huomioon, että naisten realiteetit
maaseutualueilla ovat viime vuosina muuttuneet ja hyvin voimakkaasti eriytyneet. Naiset
ovat itse sekä yksilöinä että naisten poliittisissa ryhmittymissä olleet panemassa alulle ja
muovaamassa tätä muutosta.

Mielestäni esittelijämme Jeggle on aivan oikein tuonut esiin ja korostanut tätä tosiasiaa, ja
sen vuoksi pidän tätä mietintöä erittäin tärkeänä. Onhan nimittäin niin, että mikäli
maaseutua halutaan kehittää, ei voida vain keskittyä rakentamaan infrastruktuuria ja
luomaan ympäristöä matkailua varten, vaan on varmistettava, että maaseudulle asettuu
asumaan myös perheitä ja niin ollen yhtä lailla naisia kuin miehiä.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, tuin jäsen Jegglen mietintöä,
enkä vähiten siksi, että siinä suositellaan, että Euroopan unionin maatalouspolitiikalle
taataan riittävä rahoitus. Suuntausta, jossa pyritään säästöihin EU:n talousarviossa ja joka
muutoin on täysin paikallaan, ei saa jatkaa yhteisen maatalouspolitiikan kustannuksella.
Jos Euroopan unionin maaseutualueet ja maatalous eivät saa riittävästi tukea, on vaikea
parantaa maaseudun naisten asemaa, on vaikea kannustaa naisia elämään maaseudulla ja
sen vaikeissa olosuhteissa, ja on vaikea saavuttaa tämän keskeisen politiikanalan tavoitteita,
kuten elintarviketurvallisuutta ja alueellista tasapainoa, tai suojella ympäristöä. Meidän
tulisi muistaa tämä. Haluaisinkin käyttää tämän jäsen Jegglen tärkeästä mietinnöstä käytävän
keskustelun suoman tilaisuuden ja esittää vielä kerran toiveen, ettei Euroopan unionin
säästöjä tehtäisi yhteisen maatalouspolitiikan kustannuksella.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön
puolesta, koska se auttaa torjumaan näkymättömyyttä, joka on tähän saakka ollut
tunnusomaista maaseudun naisten työlle ja roolille.

Ilman tätä panosta ei olisi ennen ollut eikä ole nykyisin mahdollista ylläpitää väestöä ja
työllisyyttä kaupunkialueiden ulkopuolella. Tämä huomio ei saisi johtaa vain sosiaaliseen
tunnustukseen vaan sen täytyisi näkyä myös rahallisena korvauksena. Yhteisen
maatalouspolitiikan tukiohjelmissa on kiinnitettävä huomio sukupuolinäkökohtaan ja
toteutettava erityisiä naisyrittäjyyttä koskevia aloitteita. Lisäksi YMP:n on edistettävä
palvelujen rahoittamista sekä muun muassa internetin käytettävyyttä maaseudulla, sillä
ne edistävät elinolojen tasaveroisuutta kaupunki- ja maaseutualueiden kesken.

Jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmissä on puolestaan tunnustettava naisten tällä alalla
tekemä työ ja otettava huomioon sekä tuotannollinen työ että hoitotyö, erityisesti
huollettavien henkilöiden hoito ja lastenhoito.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, huolimatta siitä,
että 26–27 miljoonasta maataloudessa työskentelevästä henkilöstä 42 prosenttia on naisia
ja 29 prosenttia maatalousyrityksistä toimii naisten johdolla, heidän edustuksensa toimialan
elimissä on lähes olematon ja ristiriidassa heidän merkityksensä kanssa.

Tämä ei ole oikein tai normaalia. Siksi unionin on annettava naisille merkittävämpi rooli
maataloudessa ja löydettävä sopivia ratkaisuja heidän toteuttamansa taloudellisen toiminnan
yhdistelmäksi. On saatava aikaan sukupuolten tasa-arvo, yhtäläinen kohtelu ja äitien
sosiaaliturva, ja on tunnustettava se erityisasema, joka naisilla on maataloudessa.

Jatkuvan koulutuksen edistäminen on siksi yksi keskeisistä asioista, joista emme enää voi
tinkiä.
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Kannatamme esittelijä Jegglen ehdotuksia naisten paremmasta edustuksesta kaikissa
maatalousalan poliittisissa, taloudellisissa ja sosiaalialan elimissä ja tuesta naispuolisten
pienviljelijöiden, maataloustyöntekijöiden ja eläintuotannon kausityöntekijöiden
sosiaaliturvaa koskeville aloitteille.

Naisten on saatava yhteisessä maatalouspolitiikassa osakseen konkreettista tunnustusta,
sillä muussa tapauksessa tämä uudistus on hyödytön, emmekä taatusti voi kuvitella
maatalouden uusien leikkausten myötä levollista tulevaisuutta.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, en tiedä, muistatteko maassani suositun
Life on Mars -televisiosarjan, jonka tehokeinona oli johtavana hahmona olevan poliisin
heittäminen ajassa taaksepäin, nähtävästi 1970-luvun alkuun.

Minulla oli samanlainen tunne kuin hänellä, kun kävin läpi tämänpäiväistä äänestyslistaa.
EU:n listalla ovat nyt maataloudessa työskenteleviä naisia koskeva politiikka ja
suosikkiyritysten vientiluotot sekä erityisavustukset Unileverille Tšekin tasavallassa ja
työkonevalmistajille Puolassa.

1970-luku oli kipeää aikaa koko Euroopalle ja erityisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle.
Se oli stagflaation, työttömyyden, kansallisen vararikon aikaa. Nuo asiat eivät kuitenkaan
tapahtuneet joidenkin hallintamme ulkopuolella olevien tektonisten voimien johdosta.
Ne tapahtuivat jääräpäisen politiikan tuloksena, erityisesti sen ajatuksen tuloksena, että
hallitukset voisivat poimia voittajia ja että hallitusten tulisi valvoa taloutta ja saada asiat
tapahtumaan jakamalla resurssit uudelleen.

Unionin 27 jäsenvaltiotta ovat kyllä menneet eteenpäin, mutta Euroopan unioni ei ole.
Olemme yhä maailmassa, jossa veronmaksajilta viedään rahat ja ne annetaan
suosikkiryhmille.

Miksi? Jos emme tekisi niin, mikä tarkoitus Euroopan unionilla olisi? Kuten Upton Sinclair
kerran huomautti, on hyvin vaikea saada ihminen näkemään jotain, jos hänen työpaikkansa
riippuu siitä, ettei näe kyseistä asiaa.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Arvoisa puhemies, on aivan oikein, että esitetyssä
mietinnössä ryhdytään parantamaan maaseudun naisten asemaa. Valitettavasti siinä naiset
nähdään kuitenkin vain työntekijöinä tai yrittäjinä. Siinä ei nähdä naisia äidin roolissa, eikä
siinä nähdä naisten epävirallisen ja siksi palkattoman työn arvoa. Kuitenkin naisten kotona
tekemä työ ja huollettavista perheenjäsenistä huolehtiminen edistää merkittävällä tavalla
yhteiskunnan hyvinvointia.

Tämän työn osuus on jopa kolmannes Euroopan maiden BKT:sta, ja kuitenkin
teeskentelemme aina, ettei sitä ole. Sen sijaan että myöntäisimme tämän selkeästi
painostamme naisia hankkimaan työpaikkoja ja siirtymään liike-elämään. Samaan aikaan
juuri maataloudessa ja maaseudulla naisten työn arvostus parantaisi perheiden ja yhteisöjen
elämänlaatua.

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, kunkin jäsenvaltion energialähteiden
yhdistelmästä päättämisen pitäisi olla aina jäsenvaltion asia. Tuon tosiasian valossa on
selvästi myös niin, että kunkin yksittäisen jäsenvaltion olisi vastattava kustannuksista, jos
se haluaa poistaa vaiheittain käytöstä tuon yhdistelmän elementtejä. Kuitenkin Liettuassa,
Slovakiassa ja erityisesti Bulgariassa oli lukuisia neuvostoaikaisia ydinvoimaloita, jotka
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eivät alkuunkaan täyttäneet meidän turvallisuusvaatimuksiamme. Siksi oli myös
välttämätöntä ja järkevää tukea näiden voimaloiden käytöstäpoistamista.

Ongelma on, että siellä tehty suunnittelu, tai pikemminkin suunnittelun puute, ei kerta
kaikkiaan saa toistua. Voimme todeta, että olemme vuoden 2013 loppuun mennessä
käyttäneet kaikkiaan kolme miljardia euroa, emmekä ole silti onnistuneet poistamaan
voimaloita käytöstä. Se on merkki huonosta suunnittelusta. Komission on tehtävä
yksityiskohtainen analyysi hankkeiden taloudellisesta tehokkuudesta, koska kaiken vastedes
annettavan tuen ehtona on oltava se, että maat pystyvät osoittamaan, että ne ovat käyttäneet
nykyisiä varojaan asianmukaisesti.

Sergej Kozlík (ALDE).    – (SK) Arvoisa puhemies, mietintö rahoituksen tilasta
ydinvoimalaitosten käytöstäpoistamisen alalla antaa hyvän kuvan tämänhetkisestä
tilanteesta. Olen täysin samaa mieltä mietinnön yhdestä keskeisestä päätelmästä eli siitä,
että näiden laitosten käytöstäpoistaminen kyseisissä maissa vaatii EU:n rahoitustukea myös
vuoden 2013 jälkeen. Kyseiset maat eivät kykene rahoittamaan tätä pelkästään omista
varoistaan.

Esimerkiksi Slovakiassa poistettiin vuosina 2006 ja 2008 käytöstä Jaslovské Bohunicen
kaksi täysin uudistettua yksikköä. Kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan nämä
yksiköt täyttivät kaikki turvallisuusvaatimukset. Tämän toimenpiteen taloudelliset
vaikutukset ovat merkittävät, ja niitä moninkertaistavat näiden laitosten täydellisestä
käytöstäpoistosta aiheutuvat mittavat pitkän aikavälin kustannukset. Euroopan unionin
on myös vuosien 2013–2020 rahoitusnäkymissä varauduttava rahoittamaan
ydinvoimaloiden käytöstäpoistamista.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Arvoisa puhemies, energiapolitiikka ja ennen kaikkea
energiaturvallisuus sanan laajimmassa merkityksessä on aihe, joka Japanin viimeaikaisten
tapahtumien vuoksi herättää kiivasta keskustelua joka puolella maapalloa. Fukusihiman
ydinvoimalan katastrofi osoitti, miten paljon työtä on tehtävä, jotta saadaan luoduksi
energiahuoltojärjestelmä, joka on tehokas ja ympäristöystävällinen mutta ennen kaikkea
turvallinen. Tämä ei ole ongelma vain Aasiassa, vaan jokaisessa maassa ja jokaisella
mantereella. Mikäli on ydinvoimaloita, jotka pitäisi turvallisuussyistä sulkea, tehkäämme
kaikki voitavamme sen takaamiseksi, että niin tapahtuu ja se tehdään tehokkaasti.
Tukekaamme kaikkia toimia, joiden tuloksena luodaan uusia ja turvallisia energialähteitä,
ja päätöksiä tehdessämme olkoon ensisijaisena tavoitteenamme aina yleinen turvallisuus.
Paljon kiitoksia.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, ei ole epäilystäkään
siitä, etteikö jäsenen Marinescun mietinnön kaltainen mietintö saisi taakseen tukea ja
yksimielisyyttä, kun vielä kyseessä on tilanne, jota yhä leimaavat Fukushiman tapahtumien
emotionaaliset mainingit. Jäsenen Marinescun asiakirjan todella tasapainoinen ja viisas
lähestymistapa sai minut antamaan sille tukeni.

Lisäksi on selvää, että Liettuan, Slovakian ja Bulgarian sitoutumisen on oltava kestävää ja
johdonmukaista, mutta että samaan aikaan joukon muita toimia – eli yksinkertaisemmin
stressitesteiksi kutsuttujen toimien ja myös kaikkien turvallisuustarkoituksessa
suunniteltujen testien – pitäisi taata ydinenergia-alan turvallisuus. Virheisiin ei ole varaa
syistä, jotka me kaikki varsin hyvin tiedämme.

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI58



Rahoitusohjelmia oli suunniteltu jo jonkin aikaa, ja ne on varmistettu. Me luotamme koko
operaation myönteiseen ja konkreettiseen lopputulokseen, mikä viestii askeleesta eteenpäin
meidän kaikkien haluamaan suuntaan.

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, riittävän rahoituksen
järjestäminen takaamaan ydinvoimalaitosten käytöstäpoistaminen on asia, jota on jo
käsitelty ydinenergia-alan turvallisuutta koskevassa EU:n lainsäädännössä. Nyt,
kansainvälisten tapahtumien ja niitä seuranneiden jäsenvaltioiden hallitusten tähän liittyvien
päätösten valossa, aihe on erittäin ajankohtainen.

Olemme ilmaisseet tukemme jäsenen Marinescun työlle, jossa käsitellään konkreettisia
tapauksia niissä muutamissa maissa, jotka EU:hun liittymisensä yhteydessä sitoutuivat
ydinvoimaloiden käytöstäpoistamiseen ja saivat EU:lta tukea tätä nimenomaista toimintaa
varten.

Vaikka ei ajateltaisi erityistapauksia, meillä on tässä asiassa velvollisuus perustaa tehokas
valvontajärjestelmä, jonka puitteissa tarkastetaan ja testataan koko EU:n alueen
ydinvoimalaitokset. EU:n alueella sijaitsevien käytöstä poistettaviksi luokiteltujen
reaktoreiden määrä on todella melko suuri.

Siksi on olennaisen tärkeää – myös ja ennen kaikkea tällaisissa tapauksissa – varmistetaan
se, että on mekanismeja, joilla taataan, että sekä tavallisista että poikkeuksellisista tarpeista
selviytymiseen on varattu riittävä rahoitus.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, ydinvoiman
vankkumattomana vastustajana annoin tukeni tälle mietinnölle, enkä vain siksi, että
mielestäni näiden laitosten käytöstäpoistaminen hyödyttää meitä kaikkia, vaan myös siksi,
että toivon, ettei uusia enää rakenneta.

Meillä on nykyään ympäri Eurooppaa tikittäviä aikapommeja. Siviilitarkoituksiin
tarkoitettujen ydinvoimalaitosten toiminta perustuu teknisiin menetelmiin, jotka ovat nyt
vanhentuneita ja epäajanmukaisia. Voidaan sanoa, että niiden turvallisuus on enemmänkin
teoreettista, ja kaikki on hyvin niin pitkään kuin mitään ei tapahdu. Tosiasiassa olemme
tekemisissä 50 vuotta vanhojen toimintamallien kanssa, joita ei tosiasiassa ole suojattu
tapahtumilta, jotka voivat luonteeltaan yhä arvaamattomampia. Terroristihyökkäyksiä ei
ole voitu ennakoida, eikä myöskään tuhoisia luonnonilmiöitä – eikä kyse ole vain
maanjäristyksistä – joita valitettavasti esiintyy yhä tiheämmin tässä katastrofialttiissa
maailmassa.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Arvoisa puhemies, annoin tukeni tälle mietinnölle, joka
koskee suoraan myös kotimaatani Slovakiaa. Vuonna 2004 Liettuan, Slovakian ja Bulgarian
hallitukset sitoutuivat liittymissopimuksissaan asteittaisesti sulkemaan joitakin
ydinreaktoreitaan. Sulkeminen aiheutti niille poikkeuksellisen taloudellisen taakan, joten
EU sitoutui tarjoamaan rahoitustukea käytöstäpoistamista varten vuoden 2013 loppuun
saakka. Sulkemisella saattaa olla suora vaikutus kyseisen maan ja naapurijäsenvaltioiden
energiahuoltoon.

Negatiivisten seurauksien hallitsemiseksi on edistettävä vaihtoehtoisten, vähän
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ja kilpailukykyisten energialähteiden kehittämistä. Samaan
aikaan meidän on tarjottava riittävä rahoitus varmistamaan, että käytöstäpoistotoimet
tapahtuvat turvallisuussäännösten mukaisesti. Euroopan unioni voi käyttää hyväkseen
kokemusta, jota se sulkemisprosessien aikana saa taloudellisen käyttöikänsä loppua
lähestyvistä ydinvoimalaitoksista. Tulosten perusteella ja vuotta 2013 ajatellen voidaan
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olettaa, että useat investointihankkeet ovat lähes valmiita ja uusia käytöstäpoisto- ja
hallintorakenteita on jo käytettävissämme. Paljon kiitoksia.

Michail Tremopoulos (Verts/ALE).   – (EL) Arvoisa puhemies, äänestin Marinescun
mietinnön puolesta nimenomaan siksi, että Kaakkois- ja Itä-Eurooppa on saanut perintönä
runsaasti vaarallisia ydinreaktoreita. Niitä on muun muassa Bulgariassa, Romaniassa ja
Slovakiassa. Kuitenkin kaikkina menneinä vuosina on käytetty miljardeja euroja
veronmaksajien rahoja niiden nykyaikaistamiseen ja käyttöiän pidentämiseen. Itse asiassa
siis tässä on kyse tuen antamisesta ydinvoimalobbareille. Fukushima on kuitenkin osoittanut
meille jälleen, että nämä reaktorit olisi suljettava. Reaktoreiden toimintakustannuksia
laskettaessa ei kuitenkaan tehty mitään vastaavia rahoitusvarauksia, mikä merkitsee huikeaa
ja pöyristyttävää tukea tälle vaaralliselle, kalliille ja saastuttavalle
energiantuotantomenetelmälle. Nyt voimme kuitenkin tehdä poliittisen kurssinmuutoksen.
Vaarallisten reaktoreiden kunnostuksen tuet on muutettava niiden sulkemiseen
tarkoitettuun rahoitukseen. Kaikki uudet suunnitteilla olevat reaktorit on pantava jäihin.
Euratom-tuille ja yltäkylläisille ITER-tuille on sanottava "ei". Uusien reaktoreiden
suunnittelemiseen ja rakentamiseen varatut tuet on suunnattava uudelleen ja
sataprosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan talouteen vuoteen 2050
mennessä. Olemme kriisitilanteessa, ja meidän on toimittava sen mukaisesti.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Arvoisa puhemies, haluaisin onnitella
esittelijää mietinnöstä, joka on karu mutta monin paikoin hyvin totta. Haluaisin korostaa
ja kiinnittää kollegojeni huomion siihen, että Liettua, samoin kuin Slovakia ja Bulgaria, on
täyttänyt sen liittymissopimuksessa säädetyt velvoitteet ja sulkenut vanhat neuvostoajan
ydinreaktorinsa asetetussa määräajassa. Useimmat Ingalinan sulkemista koskevat hankkeet
on toteutettu tai niitä toteutetaan parhaillaan. On selvää, että joitain vaikeuksia on.
Toivottavasti silloin, kun Liettuan uusi hallitus ja Ingalinan ydinvoimalavirasto aloittavat
työnsä, on mahdollista saada oikeuden eteen ne henkilöt, jotka eivät ole järjestäneet työtä
asianmukaisesti, sekä tarkistaa käytetyn ydinpolttoaineen säilytyspaikkojen rakentamista
koskevaa sopimusta ja onnistua saamaan suotuisat ehdot. Olen täysin samaa mieltä siitä,
että on välttämätöntä hallinnoida varoja ja käyttää resursseja täysin avoimesti ja varmistaa
siten ydinturvallisuus. Koska kuitenkin keskustelemme parhaillaan uusista ydinvoimaloista,
haluaisin kiinnittää kollegojeni huomion Euroopan unionin rajaan, Venäjään ja
Valko-Venäjään, missä suunnitellaan koereaktoreita käyttävien voimaloiden rakentamista.
Meidän on kiinnitettävä huomiomme tähän.

Mietintö: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, en ollut itse asiassa selvillä, että meillä
olisi tilaisuus antaa äänestysselitys tämän päätöslauselman yhteydessä, mutta koska niin
on, teen sen hyvin lyhyesti. Tanskan liberaalipuolue on periaatteessa globalisaatiorahastoa
vastaan. Kun päätös kyseisen rahaston perustamisesta on kuitenkin tehty ja hakemuksia
on jätetty, ja kun kyseiset maat täyttävät ne vaatimukset, jotka globalisaatiorahaston
yhteydessä on asetettu, on selvää, että meidän on myös myönnettävä anotut varat.
Äänestimme siksi mietinnön puolesta.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, vastustin äänestyksessä Materan
molempia mietintöjä, joiden aiheena on Euroopan globalisaatiorahaston varojen
käyttöönotto Tšekin tasavaltaa ja Puolaa varten. Sillä en suinkaan halua näille maille mitään
pahaa – päinvastoin. Olen vain varsin tietoinen oman vaalipiirini West Midlandsin
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valitsijoista ja heidän osuudestaan niihin 48 miljoonan puntaan, jotka Yhdistynyt
kuningaskunta maksaa Euroopan unionille joka päivä.

Kertoisin muutamia asioita West Midlandsista. Meillä on hyvin suuri nuorisotyöttömyys,
ja autoteollisuutemme tuhottiin, mikä johtuu osittain siitä, että EU rahoitti työpaikkoja
Slovakiassa ja vei sillä tärkeitä työpaikkoja Rytonin tehtaalta.

Vuonna 2004 juuri Yhdistynyt kuningaskunta joutuikin kärsimään EU:n laajentumisen
pahimmat haittavaikutukset, koska se oli ainoa, joka ei silloin asettanut mitään rajoja.
Tämä näkyy yhä enemmän julkisissa palveluissa. Toinen esimerkki kustannuksista, joita
valitsijoideni osaksi tulee, on se, että maksamme osittain itäeurooppalaisten maiden
lapsilisiä. Ihmiset tulevat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, työskentelevät Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ja vaativat näitä tukia lapsille, jotka asuvat Itä-Euroopan maissa.

Se, mitä haluaisimme tehdä ja minkä haluaisin nähdä, että nuo 48 miljoonaa puntaa
päivässä pidettäisiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja käytettäisiin tärkeisiin julkisiin
palveluihin eikä niitä annettaisi pois, kun kerran EU:n tilejä ei ole tarkastettu 14 vuoteen.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, annoin mielelläni tukeni näille Bairbre
de Brúnin ehdotuksille ja toivotan menestystä Tšekin tasavallan ja Puolan työläisille. Pelkään
kyllä, että he lopulta kokevat samanlaista tympääntymistä ja masennusta, kuin mitä olen
todennut omassa vaalipiirissäni, erityisesti Dell-yhtiössä Limerickissä ja Waterford Crystal
-yhtiössä Waterfordissa.

(EN) EMOTR on suurenmoinen aate, mutta valitettavasti se on liian joustamaton. Tämän
vuoksi suuri osa rahoituksesta palaa Euroopan unioniin. Ehdottaisin, että silloin, kun varoja
jää yli, kyseisen jäsenvaltion pitäisi voida tehdä ehdotuksia komissiolle siitä, miten ne
käytetään työläisten hyväksi.

(GA) Jos näin toimitaan, autetaan suuresti työttömiä työntekijöitä ja parannetaan Euroopan
unionin kuvaa.

Mietintö: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Arvoisa puhemies, naisiin kohdistuva väkivalta on
maailmanlaajuinen ongelma, ja on ehdottoman tärkeää ottaa tähän asiaan kantaa – sekä
henkilökohtaisesti että poliittisesta näkökulmasta. Siksi on selvää, että meidän on otettava
tähän kysymykseen kantaa myös unionin tasolla. Olisin vain halunnut – sen sijaan, että
luodaan ikään kuin joulukuusi, joka koristellaan erilaisilla aloitteilla – että naisten oikeuksien
ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta olisi keskittynyt hieman enemmän aloitteisiin, joihin
se haluaa Euroopan unionin oikeasti keskittyvän. Jonkinlainen tärkeysjärjestys antaisi
enemmän painoa toimillemme ja tekisi niistä tehokkaampia ja olisi siten parempi kyseisten
naisten kannalta ja sen vuoksi myös niiden aloitteiden uskottavuuden kannalta, joita me
täällä parlamentissa ehdotamme.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, naisiin kohdistuva väkivalta
ei ole yksityisasia. Se on rikos, ja siitä pitää joutua syytteeseen. Meidän on murrettava
hiljaisuus. Kulttuurin ja uskonnon kunnioittaminen on tärkeää, mutta se ei saisi enää
koskaan olla tekosyy hyväksyä surmaamista, sukupuolielinten silpomista, ihmiskauppaa,
perheväkivaltaa ja pakkoavioliittoja. Tukholman ohjelma tarjoaa uuden poliittisen kehyksen
naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, ja siinä edellytetään konkreettista toimintaa.
Kehotan komissiota esittämään strategian, johon sisältyy käytännön ehdotuksia.
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Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni meidän on yhdistettävä voimat yli
puoluerajojen ja tuomittava ja torjuttava kaikki naisiin kohdistuva väkivalta. Kannatan
periaatetta ja useimpia ehdotuksia, mutta oikeudelliset ja rikoslainsäädännölliset
toimenpiteet pitäisi toteuttaa kansallisella tasolla. Niin me toimimme Ruotsissa. Itse asiassa
väkivallan torjuminen on keskeinen osa puolueeni naisjärjestön toimintaa. Siihen kuuluu
käytännön toimintaa ja tiedottamista, jonka tarkoituksena ei ole pelkästään suojella naisia
vaan myös lisätä naisten mahdollisuuksia ja kehittää naisten ihmisarvon kunnioittamisen
kulttuuri. Olen aloittanut tätä koskevan sosiaalisen median kampanjan, johon jokainen
voi ottaa osaa.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kuten jotkut kollegoistanikin
ovat jo todenneet, mielestäni äänestämällä tämän jäsenen Svenssonin mietinnön puolesta
sitoudumme varmistamaan, että komissio täyttää lupauksensa, jonka mukaan se ennen
vuoden 2011 loppua antaa tiedonannon toteutettavasta strategiasta ja naisiin kohdistuvan
väkivallan torjumista koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta ja omaksuu
niissä kokonaisvaltaisen lähestymistavan, eli sisällyttää niihin kaikki erilaiset tapaukset
seksuaalisesta väkivallasta perheväkivaltaan ja naisten sukuelinten silpomiseen ja – mitä
toivon – kaikki uudet väkivallan muodot. Viittaan nykyiseen väkivaltaan kannustamiseen,
jota mainonta ja media usein toteuttavat, samoin kuin kaikenlaiseen kiristämiseen ja naisten
ihmisoikeuksien loukkauksiin, joita ilmenee työpaikoilla silloin, kun nainen päättää ryhtyä
äidiksi tai on jo työssäkäyvä äiti.

Ihmiskauppaa koskevan direktiivin – johon parlamentti oli hyvin sitoutunut – ja
eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin toteuttamisen ja hyväksymisen
jälkeen olisi mielestäni tärkeää saada varsinainen ja kunnollinen direktiivi tästä asiasta
Lissabonin sopimuksen ja Tukholman ohjelman luomassa uudessa oikeudellisessa
kehyksessä.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, vasta sitten, kun kaikki naisiin kohdistuva
väkivalta on hävitetty perin pohjin, voimme sanoa, että meillä on nykyaikainen ja lopullisesti
demokraattinen yhteiskunta. Jälleen kerran parlamentti suuntaa huomionsa tähän
raakalaismaiseen ilmiöön, joka valitettavasti on edelleen ajankohtainen.

Luvut puhuvat selvää kieltään: ainakin yksi nainen viidestä kokee elinaikanaan fyysistä tai
seksuaalista väkivaltaa, ja se on itse asiassa 15–44-vuotiaiden naisten ensisijainen kuolin-
ja vammautumissyy ja vieläkin yleisempi kuin syöpä tai liikenneonnettomuudet.

Siksi tarvitaan todellista ja pysyvää aktivoitumista, joka johtaa kaikenlaisen naisiin
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tarkoitetun maailmanlaajuisen oikeusmekanismin
luomiseen. Tänään pitää lähettää vahva viesti. On vain yksi lopullinen päämäärä: tämä
vaarallinen virus ei saa enää löytää hedelmällistä maaperää.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, naisiin kohdistuva väkivalta
on suora seuraus syrjinnästä, ja siksi tarvitsemme moniulotteista politiikkaa, jossa
kiinnitetään erityinen huomio kaltoin kohdeltujen naisten lapsiin.

Näillä naisilla täytyy olla oikeus maksuttomaan oikeusapuun ja psykologiseen tukeen,
naisten turvakoteihin ja taloudelliseen apuun, joka antaa heille mahdollisuuden
riippumattomuuteen. Tarvitaan erikoistuneita tuomioistuimia sekä toimintamalli ja
erityiskoulutusta terveydenhoito-, poliisi- ja oikeusalan työntekijöille. On laadittava tilastoja
ja kerättävä tietoja selvän kuvan saamiseksi ongelmasta, niin että voidaan soveltaa kaikkein
tarkoituksenmukaisinta Euroopan tason politiikkaa.
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Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, äänestin lopullisessa äänestyksessä
jäsenen Svenssonin mietinnöstä tyhjää, ja haluan äänestysselitykseni yhteydessä sanoa,
että myös minä pidän naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tyrmistyttävänä ja täysin
sietämättömänä.

Äänestin kuitenkin lopullisessa äänestyksessä tyhjää, koska mielestäni tämä mietintö aivan
vilisee toissijaisuusperiaatteen loukkauksia, ja minä kunnioitan toissijaisuusperiaatetta. En
myöskään usko, että uuden EU:n byrokratian, seurantakeskusten tai muiden elimien
luominen on toivottavaa – pikemminkin päinvastoin. Minua muuten häiritsee myös
poliittinen korrektius, joka johtaa siihen, että sanaa "islam" ei mainita kertaakaan tässä
mietinnössä, vaikka kyseisellä uskonnolla ja sen ylettömällä määrällä takapajuisia normeja
ja periaatteita on selvästi merkittävä rooli naisiin kohdistuvassa syrjinnässä ja väkivallassa.
Sitä tapahtuu tietysti islamilaisessa maailmassa, mutta surullista kyllä myös täällä.
Puhukaamme asioista niiden oikeilla nimillä. Islam on todelliselta ja tämänhetkiseltä
tilaltaan takapajuinen ja naisvihamielinen.

Anna Záborská (PPE).    – (SK) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen jäsenen Svenssonin
mietintöön, koska se edistää keskustelua naisten oikeuksista. Mietinnössä tuomitaan
raskaana oleviin naisiin kohdistuva väkivalta, ja siinä todetaan, että "tekijä vahingoittaa
useampaa kuin yhtä ihmistä". Olen vuosikausia ponnistellut sen hyväksi, ettei naisten
oikeuksia asetettaisi vastakkain syntymättömien lasten oikeuksien kanssa. Jäsenen
Svenssonin mietinnössä tästä konfliktista ei ole kuitenkaan vielä valitettavasti päästy.

Lisääntymiseen liittyvien naisten oikeuksien ymmärretään nykyisin tarkoittavan ensisijaisesti
oikeutta aborttiin, ja niiden rajoittamista pidetään edelleen yhtenä naisiin kohdistuvan
väkivallan muotona. Jos kuitenkin laskemme syntymättömät lapset ihmisiksi, silloin
keinotekoisesti aikaansaatu raskaudenkeskeytys on väkivaltaa syntymätöntä lasta kohtaan.

Laatiessaan strategiaa kaikkien väkivallan muotojen torjumiseksi komission pitäisi sovittaa
yhteen naisten oikeudet ja syntymättömien lasten oikeudet. Uuden strategian pitäisi suojella
naisia, mutta samalla siihen olisi sisällytettävä mekanismit syntymättömien lasten
suojelemiseksi. Tämäkin käy ilmi esitetystä mietinnöstä, mutta se on luettava huolellisesti.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Svenssonin mietintöä
vastaan. On selvää, että tuomitsen täysin väkivallan, erityisesti naisiin kohdistetun väkivallan.
Miksi siis äänestin tätä mietintöä vastaan? Äänestin sitä vastaan siksi, että kuten muuan
kollegani sanoi hiukan aikaisemmin, tässä on ikään kuin aikakone, joka vie meidät takaisin
1970-luvulle ja poliittiseen korrektiuteen ja on siinä hyvin naiivi. Siinä halutaan
nimenomaan kerrata 1970-luvun taistelut.

Olen hieman huolissani siitä kriminalisoinnista, jota siinä halutaan ehdottaa. Ja sitähän
Euroopan unioni juuri tekee. Se ottaa esiin asian, josta jokainen voi olla yhtä mieltä – kuten
sen, että väkivalta naisia kohtaan on hirveää – mutta tekee siitä sitten heti rikosoikeudellisen.
Sitten, ennen kuin tiedetäänkään, se on ulotettu yhä useammille aloille.

Euroopan unionin pitäisi hävetä, että se on valinnut tällaisen aiheen, vaikka onkin kyse
valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, sillä juuri tästä se alkaa. Juuri tästä alkaa
vallankahmaisu, ja se on häpeällistä. Naisiin kohdistuvan väkivallan alalla tarvitaan todellisia
toimia ja nimenomaan jäsenvaltioiden tasolla. Lakatkaa siis käyttämästä hyväksenne tätä
aihetta.

Kirjalliset äänestysselitykset
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Mietintö: Barbara Matera (A7-0059/2011)

Regina Bastos (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) perustettiin
vuonna 2006 tarjoamaan lisätukea kansainvälisen kaupan merkittävien rakennemuutoksien
seurauksista kärsineille työntekijöille ja auttamaan heitä integroitumaan uudelleen
työmarkkinoille. 1. toukokuuta 2009 alkaen EGR:n vastuualuetta on laajennettu niin, että
siihen kuuluu nyt myös talous-, rahoitus- tai sosiaalisten kriisien välittömänä seurauksena
irtisanottujen työntekijöiden tukeminen.

Näinä aikoina, jolloin kohtaamme tällaisia vakavia kriisejä, joiden merkittävimpiä seurauksia
on työttömyyden lisääntyminen, EU:n olisi käytettävä kaikki mahdolliset keinot, joilla se
voi vaikuttaa tuen järjestämiseen etenkin niille, jotka joutuvat päivästä toiseen kohtaamaan
työttömyyden todellisuuden. Juuri tämän vuoksi kannatin äänestyksessä tätä mietintöä,
jonka aiheena on EGR:n varojen käyttöönotto Tšekin tasavallan hyväksi tarkoituksena
myöntää tukea kolmen Euroopan yhteisön tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) Rev. 2:n
kaksinumerotasolla 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) toimivan yrityksen irtisanotuille
työntekijöille.

Adam Bielan (ECR),    kirjallinen. − (PL) Maailmanlaajuinen talouskriisi on merkinnyt
monien puolalaisten yritysten taloudellisen tilanteen heikentymistä. Tuotannon
vähentymiseen liittyvät ongelmat vaikuttava eniten näissä yrityksissä työskenteleviin
tavallisiin ihmisiin. Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin takaamaan tuki niille
työntekijöille, jotka on irtisanottu globalisaation aiheuttamien maailmankaupan
rakennemuutosten seurauksena. Sen päätarkoituksena on auttaa näitä ihmisiä palaamaan
työmarkkinoille. Tämä hakemus rahaston varojen käyttöönotosta Podkarpackien alueen
puolalaisten yritysten hyväksi on ensimmäinen hakemus tänä vuonna. Euroopan
parlamentissa toimivana Puolan etujen edustajana hyväksyn komission päätöksen siirtää
rahaston varoja hakemuksessa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseen. Tämän päätöksen
ansiosta Podkarpackien alueella kolmesta koneenrakennusalan yrityksestä irtisanotut
työntekijät saavat lähes 500 000 euron verran taloudellista tukea. Kun äänestän
päätöslauselman puolesta, toivon samalla, että komissio hyväksyy vastaavia hakemuksia
myös tulevaisuudessa.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    kirjallinen.  –  (ES) Pyyntö on Euroopan
globalisaatiorahaston vaatimusten mukainen ja koskee 200:aa 594 työntekijästä, jotka
irtisanottiin yhdeksän kuukauden aikana kolmesta puolalaisesta koneita ja laitteita
valmistavasta yrityksestä, joiden vienti oli vähentynyt 58 prosenttia. Kaksikymmentä
prosenttia irtisanotuista oli yli 54-vuotiaita ja kymmenen prosenttia yli 64-vuotiaita. Tämän
tuen ansiosta voidaan parantaa työttömiksi jääneiden koulutusta ja auttaa heitä saamaan
uusia työpaikkoja tulevaisuudessa.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen tyytyväinen Euroopan
globalisaatiorahastoon (EGR) perustuvaan työhön, toisin sanoen maailmankaupan
muutosten uhriksi joutuneiden työntekijöiden tukemiseen. Kannatan myös päätöstä ottaa
käyttöön Puolassa EGR:n varoja kone- ja laitevalmistusalalta maailmanlaajuisen talous- ja
rahoituskriisin seurauksena irtisanottujen työntekijöiden hyväksi. Tämä on hyvin ajoitettu
toimenpide ottaen huomioon tällä alalla tapahtuneen viennin romahduksen, jota on sitten
seurannut vastaavasti huolestuttava työttömyysaste.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Pyyntö liittyy 594 työntekijän vähentämiseen
kolmessa kone- ja laitevalmistusalalla toimivassa yrityksessä Podkarpackien alueella
Puolassa. Tämä on ensimmäinen vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus.
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Se perustuu Euroopan globalisaatiorahastoa koskevan asetuksen (EGR) 2 artiklan
b alakohdan toimintakriteeriin, joka edellyttää vähintään 500 työntekijän irtisanomista
yhdeksän kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä
alueella toimivissa yrityksissä.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta teki kunkin tukikelpoisuuskriteerin osalta
myönteisen arvion. EGR perustettiin vuonna 2006 tavoitteena antaa lisätukea irtisanotuille
ja maailmankaupan huomattavien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille
ja auttaa heidän integroitumistaan uudelleen työmarkkinoille. Euroopan
globalisaatiorahaston vuonna 2009 tehdyn tarkistuksen tuloksena rahaston toiminta-alaa
laajennettiin niin, että tuen piiriin tulivat myös maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin
välittömänä seurauksena irtisanotut työntekijät. EGR:n käytettävissä oleva vuosibudjetti
on 500 miljoonaa euroa. Mielestäni olisi hyödyllistä pyrkiä jouduttamaan tämän välineen
käyttöönottoa ja siten mahdollistaa se, että apu tavoittaa sitä kiireimmin tarvitsevat
työntekijät.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämän mietinnön aiheena on ehdotus
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 453 570 euron summan käyttöönotosta
Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) talous- ja rahoituskriisin seurauksena irtisanotuille
puolalaisille työntekijöille. Puola jätti tätä koskevan hakemuksen 27. huhtikuuta, ja kyseessä
oli ensimmäinen EU:n vuoden 2011 talousarvion yhteydessä hyväksyttävä hakemus. Se
koskee 594:ää kone- ja laitevalmistuksen alalla työskennellyttä Podkarpackien alueen
työntekijää. Ottaen huomioon, että tähän sisältyy konkreettinen budjettiväline ja että
pyydetty summa on juridisesti hyväksyttävä ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan
parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten välisen sopimuksen
määräysten eli sen 28 kohdan mukainen, äänestän tämän ehdotuksen puolesta ja toivon,
että se auttaa vähentämään alueen asukkaiden taloudellisia vaikeuksia ja käynnistämään
jälleen paikallista taloutta.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen.  −  (PT) Maatalouden tilanne ja maaseutualueiden
kohtaamat ongelmat eivät ole pidettävissä erillään järjestelmän syvästä kriisistä tai nykyisestä
politiikasta, esimerkiksi yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP), joka on pääsyyllinen
maatalouden jatkuvaan alamäkeen joissain jäsenvaltioissa: kaikessa tähdätään suurtilallisten
etujen ja pohjoisen Euroopan maatalousteollisuuden etuihin, millä tuhotaan perhetilat ja
vaarannetaan pienten ja keskisuurten tilojen elinkelpoisuus.

Naisten asema maataloudessa ja maaseutualueiden kehittämisessä on äärimmäisen tärkeä,
koska maatalouden työntekijöistä 42 prosenttia on naisia, he ovat maatilojen toimivuuden
kulmakivi ja he takaavat sen, että maaseutualueiden autioitumista voidaan tehokkaasti
estää.

Vaikka nyt hyväksytystä mietinnöstä puuttuu YMP:n realistinen kritiikki, sitä voi pitää
yleisesti ottaen myönteisenä lähestymistavaltaan sekä siinä, miten siinä tunnustetaan
naisten merkitys. Siinä todetaan, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on EU:n ja sen
jäsenvaltioiden keskeinen tavoite, samoin kuin maaseudun elinolojen parantaminen ja
maaseudun autioitumisen estäminen, ja siinä on oleellista liikenteen perusrakenteiden
puutteiden korjaaminen ja liikennevälineiden saatavuuden parantaminen, mikä torjuu
sosiaalista syrjäytymistä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta, joka ensisijaisesti vaikuttaa
naisiin.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Tämä mietintö mahdollistaa Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönoton kohteeseen Podkarpackie koneet ja
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laitteet Puolassa. On muistettava, että Puola pyysi tukea Podkarpackien NUTS II -alueella
kolmessa koneiden ja laitteiden valmistuksen alalla toimivassa yrityksessä irtisanottua
594:ää työntekijää varten.

Irtisanomisiin vaikuttavana tekijänä on ollut talous- ja rahoituskriisi, joka on johtanut
viennin laskuun yrityksissä Huta Stalowa Wola SA (47 %), HSW – ZZN (34 %) ja
DEZAMET SA (58 %), mikä merkitsee, että yritykset täyttävät Euroopan
globalisaatiorahastossa asetetut tukikelpoisuuskriteerit. Siksi Euroopan komissio ehdottaa
453 570 euron summan käyttöönottoa. Seurauksena todetaan olleen koneiden ja laitteiden
tuotannon merkittävän vähentymisen, mikä on osoitus kriisin vaikutuksista maan kyseisiin
yrityksiin.

Tällä 594 työntekijän työttömäksi jäännillä on ollut vakavia vaikutuksia elinoloihin,
työpaikkoihin ja paikallistalouteen, minkä vuoksi EGR:n varojen käyttöönotto irtisanottujen
työntekijöiden tukemiseksi on äärimmäisen tärkeää. Siksi äänestimme mietinnön puolesta.
Silti mielestämme kaikkein tärkein asia olisi estää tällaisten yritysten kaatuminen ja
työpaikkojen menettäminen.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu,
jotta voitaisiin tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa
tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista. Hakemus EGF/2010/013
PL/Podcarpackie koneet ja laitteet, Puola, esitettiin komissiolle 27. huhtikuuta 2010, ja
sitä täydennettiin lisätiedoin 4. elokuuta 2010 asti. Hakemus perustuu EGR-asetuksen
2 artiklan b alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että samalla
NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla jollakin jäsenvaltion NUTS II -tason alueella tai kahdella
vierekkäisellä alueella toimivien yritysten palveluksesta vähennetään yhdeksän kuukauden
aikana vähintään 500 työntekijää. Hakemus jätettiin säädetyssä kymmenen viikon
määräajassa (asetuksen 5 artikla). Arviossaan komissio ilmoittaa, että hakemus täyttää
EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit ja suosittelee budjettivallan käyttäjälle
sen hyväksymistä. Siksi äänestin tämän asiakirjan puolesta, joka mielestäni auttaa
välttämään kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia. Katson, että myös muiden EU:n jäsenvaltioiden
olisi hyödynnettävä enemmän EU:n rahastojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa Puolan hyväksi, koska katson, että
tämä väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden työntekijöiden
tukemiseksi. Kuten on jo lukuisia kertoja sanottu, EGR on vuodesta 2006 alkaen tarjonnut
käytännön tukea eurooppalaisille työntekijöille, jotka on irtisanottu joko heitä
työllistäneiden yritysten muualle siirtymisen takia tai, vuoden 2009 tarkistuksen jälkeen,
talouskriisin perusteella, ja tuella pyritään auttamaan heitä integroitumaan uudelleen
työmarkkinoille. Tämänpäiväisessä äänestyksessä oli kyse tukihakemuksesta, joka koski
594 työntekijän (joista 200 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista NACE Rev. 2:n
kaksinumerotasolla 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) toimivissa kolmessa yrityksessä
NUTS II -alueella Podkarpackiessa. Euroopan globalisaatiorahaston myöntämä rahoitus
on kaikkiaan 453 750 euroa. Lopuksi toteaisin, että olen tyytyväinen mietinnön
hyväksymiseen, sillä se osoittaa, että globalisaatiorahasto on hyödyllinen ja tehokas väline
globalisaation ja talouskriisistä johtuvan työttömyyden torjumiseksi.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    kirjallinen. − (PL) Euroopan globalisaatiorahasto
perustettiin tarjoamaan lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten
seurauksista kärsineille työntekijöille. Euroopan parlamentti äänesti tänään hakemuksesta,
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joka koskee runsaan 450 000 euron summan käyttöönottoa Podkarpackien alueella
sijaitsevassa kolmessa yrityksessä irtisanottujen työntekijöiden hyväksi. Haluaisin korostaa,
että EU:n tuki antaa merkittävää lisäpotkua alueella, jota edustan, koska se mahdollistaa
irtisanottujen työntekijöiden paluun työmarkkinoille ja varat osoitetaan nimenomaan
koulutukseen, uudelleenkoulutukseen ja uuteen laitteistoon ja niillä edistetään ryhtymistä
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Podkarpackien alue on yksi Puolan köyhimmistä, joten
olen hyvin tyytyväinen, että se saa EU:n tukea. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka äänestivät
taloudellisen tuen puolesta.

Barbara Matera (PPE),    kirjallinen. – (IT) Olen tyytyväinen Euroopan globalisaatiorahaston
(EGR) 453 000 euron määrärahan hyväksymiseen Puolan koneenrakennusalalta
irtisanottujen työntekijöiden hyväksi. Euroopan komissio on budjettivaliokunnan
suositusten mukaisesti osoittanut vuoden 2011 talousarviossa EGR:n budjettikohtaan
maksumäärärahoiksi noin 50 miljoonaa euroa. Tämä mahdollistaa meille tarvittavien
varojen hyväksymisen heikentämättä muita unionin tavoitteisiin ja ohjelmiin liittyvien
tärkeiden toimien rahoittamiseen pyhitettyjä budjettikohtia.

David Martin (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, jossa
Euroopan globalisaatiorahaston kautta myönnetään tukea 594 irtisanotulle työntekijälle
Puolassa. Kyseiset 450 000 miljoonaa euroa käytetään työntekijöiden
uudelleenkouluttamiseen ja tukemiseen läpi vaikean siirtymävaiheen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Jälleen kerran joudumme
äänestämään EU:n säälittävästä avustuksesta sen tuotannonsiirtopolitiikan uhreille.
Euroopan globalisaation takana oleva logiikka on sietämätön. Äänestän tyhjää pelkästään
ajatellessani puolalaisia työntekijöitä, joiden piinaa tämä tekopyhä tuki voi vähän helpottaa.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue, ja Euroopan
globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Kyseinen tuki on olennaisen tärkeä työttömien ja
globalisaatiosta johtuvien yritysten tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä useammat
yritykset siirtävät tuotantoaan muualle käyttäen hyväkseen monien maiden, erityisesti
Kiinan ja Intian, alhaisia tuotantokustannuksia, millä on haitallisia vaikutuksia niihin
maihin, jotka kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tuella pyritään auttamaan
työntekijöitä, jotka ovat joutuneet yritysten tuotannonsiirtojen uhreiksi ja helpotetaan
oleellisesti työntekijöiden uudelleentyöllistymistä. Aikaisemmin muut EU-maat ovat
hyödyntäneet Euroopan globalisaatiorahastoa, joten nyt on paikallaan myöntää apua
Puolalle. Se on hakenut apua tapauksessa, joka koskee 594 työntekijän – joista 200 on
mahdollisia tuensaajia – irtisanomista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 28 (koneiden
ja laitteiden valmistus) toimivissa kolmessa yrityksessä NUTS II -alueella Podkarpackiessa
Puolassa.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Annoin äänestyksessä tukeni tälle
ehdotukselle, jolla myönnetään tukea kohteen Podkarpackie koneet ja laitteet työntekijöille
Puolassa, mutta pidän tätä kuitenkin vain kapitalistisen mallin seurauksia lievittävänä
toimenpiteenä, joka ei millään tavoin edistä kriisin perussyiden kitkemistä. Kannatan
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa sellaisten ihmisten auttamiseksi,
jotka on irtisanottu kaupallisissa malleissa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten
seurauksena tai nykyisen talous- ja rahoituskriisin välittömänä seurauksena. Katson, että
EGR voi osaltaan edistää perimmäistä tavoitetta eli näiden työntekijöiden integroitumista
uudelleen työmarkkinoille. Äänestin ehdotuksen puolesta myös siksi, että uskon tämän
tuen täydentävän kansallisessa lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa taattuja
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irtisanomistukia. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto ei voi siis missään
olosuhteissa korvata hallitusten ja yritysten oikeudellisia velvoitteita irtisanottuja
työntekijöitä kohtaan.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Puola on pyytänyt apua tapauksissa, jotka
koskevat 594 työntekijän (joista 200 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista 1. kesäkuuta 2009
ja 1. toukokuuta 2010 välisenä aikana kone- ja laitevalmistuksen alalla toimivissa kolmessa
yrityksessä Podkarpackien alueella Puolassa. Hyväksyn täysin Puolan hallituksen kyseisen
aktiivisen kannan ja S&D-ryhmän kollegojeni näkemykset ja tuen niitä. Valitettavasti oma
maani Latvia ei reagoi mihinkään pyyntöihini ja kirjeisiini eikä siten hyödynnä
globalisaatiorahastosta saatavaa tukea rahoituskriisistä selviämiseksi.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen.  −  (DE) Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin
maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanottujen työntekijöiden
suojelemiseksi. Puola on hakenut tukea tapauksessa, joka koskee 594 työntekijän
irtisanomista kolmessa Podkarpackien alueella toimivassa yrityksessä. On vain oikein ja
asianmukaista, että tarjoamme yksilöllistä tukea globalisaation ja talouskriisin seurauksena
irtisanotuille työntekijöille ja autamme heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille.
Siksi äänestin sen puolesta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. (PL) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR)
on perustettu lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa
tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista. Komissio hyväksyi
15. helmikuuta 2011 uuden päätösluonnoksen EGR:n varojen käyttöönotosta Puolan
hyväksi tavoitteena tukea maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksena
irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille. Tässä tapauksessa
oli kyse 594 työntekijän – joista 200 on mahdollisia tuensaajia – irtisanomisesta kolmesta
koneita ja laitteita valmistavasta yrityksestä Podkarpackien alueella Puolassa
1. kesäkuuta 2009 ja 1. maaliskuuta 2010 välisen yhdeksän kuukauden vertailujakson
aikana. Tämä on ensimmäinen vuoden 2011 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus,
ja se koskee yhteensä 453 570 euron määrän käyttöönottoa. Komission arviossa todettiin,
että työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten
muutosten tai rahoituskriisin ja talouskriisin välillä on yhteys ja että kyseiset irtisanomiset
olivat luonteeltaan ennakoimattomia. Hakemus täyttää kaikki EGR-asetuksessa asetetut
kelpoisuuskriteerit, minkä vuoksi äänestin rahaston varojen käyttöönoton puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. − (PT) Puolan hakemus Euroopan globalisaatiorahaston
(EGR) tukitoimien käynnistämiseksi koskee 594 työntekijän – joista 200 on mahdollisia
tuensaajia – irtisanomista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 28 (koneiden ja laitteiden
valmistus) toimivissa kolmessa yrityksessä NUTS II -alueella Podkarpackiessa. Komission
arvion mukaan tämä hakemus täyttää kaikki lainsäädännössä asetetut kelpoisuuskriteerit.
18. kesäkuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 546/2009, joka on annettu Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta
20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 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 NACE 2 -alan yrityksissä, etenkin pk-yrityksissä, yhdeksän
kuukauden aikana jollakin NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella".
Äänestin siksi tämän päätöslauselman puolesta toivoen, että EGR:n varojen käyttöönotto
auttaisi näitä työntekijöitä integroitumaan tehokkaasti työmarkkinoille.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Olemme pyytäneet, kuten yleensä
näissä tapauksissa, että asianomaiset toimielimet ryhtyvät tarvittaviin toimiin EGR:n varojen
käyttöönoton nopeuttamiseksi.

Lisäksi parlamentti arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun Euroopan parlamentti
pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun
menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio
EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen
kanssa, ja toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen rahaston tulevien tarkastelujen
yhteydessä.

Parlamentti kuitenkin myös 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, huomauttaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva
irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille, pyytää kuitenkin
arvioimaan, miten nämä työntekijät ovat pystyneet pitkällä aikavälillä integroitumaan
uudelleen työmarkkinoille nimenomaan EGR:stä rahoitettujen toimien ansiosta.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen – (IT) Komissio hyväksyi 15. helmikuuta 2011
päätösluonnoksen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta Puolan
hyväksi tavoitteena tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen
työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille. Pyynnössä on kyse tapauksesta,
joka koskee 594 työntekijän (joista 200 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista NACE Rev. 2:n
kaksinumerotasolla 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) toimivissa kolmessa yrityksessä
NUTS II -alueella Podkarpackiessa 1. kesäkuuta 2009 ja 1. maaliskuuta 2010 välisen
yhdeksän kuukauden vertailujakson aikana. Äänestämällä tämänpäiväisen päätöslauselman
puolesta, toistan jo työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa ilmaisemani myönteisen
kannan.

Peter Skinner (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, mutta
mielestäni on ironista, että tämä rahasto on olemassa, kun kaikki unionin maat eivät käytä
sitä. Tästä rahastosta vuoden lopussa jäljelle jäävä osa palautetaan jäsenvaltioille osana
niiden niin sanottua maksuhyvitystä. Tietyt maat eivät ole kuitenkaan käyttäneet tätä
rahastoa – ei esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta Twining Tean Andoverin tehtaan
sulkemisen yhteydessä, vaikka sillä on siihen vahvistettu oikeus – mikä herättää tiettyjä
kysymyksiä. Ne, jotka väittävät ymmärtävänsä hyvityksen edut tai haitat, kysyvät eikö
maiden olisi tarkoituksenmukaisempaa ja tehokkaampaa hyödyntää EGR:n varoja suoraan
paikallistasolla.

Toinen ironinen seikka koskee poliittista ja taloudellista osallistumista – ja koskettaa kaikkia
lisäarvoa tuottavia unionin tasoja. Se, että Yhdistynyt kuningaskunta pitää yllä oikeuttaa
olla osallistumatta unionitasolla hallinnoituihin rahastoihin, koska siitä voi olla myöhemmin
etua, on tässä tapauksessa kyseenalaista ja ehkä peräti ilmeisen väärin.

Yhdistyneen kuningaskunnan luopuminen rahoituksesta perustuu siihen, ettei se hae tätä
rahoitusta, jotta saisi maksuhyvityksen. Niille, jotka pyrkivät saamaan taas työtä –
Sandwichissä, Kentissä ja Andoverissa tai Hampshiressa – ei juuri kannata sanoa "ei", ja
tämä on jälleen yksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tuottama pettymys.
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Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä,
jossa myönnetään rahoitusta yksilöllisiin toimenpiteisiin Puolassa irtisanottujen
työntekijöiden auttamiseksi.

Mietintö: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Kannatin äänestyksessä tätä tärkeää
päätöslauselmaa, jonka aiheena ovat epävakauden aiheuttamat muuttovirrat ja EU:n
ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä. Muuttoliikkeen tärkeimpinä taustatekijöinä ovat
poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen epävakaus, turvallisuuden puute, poliittinen
painostus ja autoritaariset järjestelmät, jotka tärvelevät kyseisten yhteisöjen paikalliset
tulevaisuudennäkymät niin, ettei ihmisillä ole enää vapautta valita, lähteäkö vai jäädä, vaan
heidän henkensä on jatkuvasti uhattuna ja heidän ainoa vaihtoehtonsa on muuttaa pois.
Viimeaikaiset dramaattiset tapahtumat Egyptissä ja muissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän
maissa ovat selvästi lisänneet sekä laillisten että laittomien muuttajien virtaa Eurooppaan.
Siksi Euroopan unionin on oltava valmistautunut vastaamaan tähän muuttovirtaan. Se on
mahdollista vain siten, että EU luo Kanadan, Australian tai Uuden-Seelannin tapaisen
tehokkaan ja järkevän muuttoliikepolitiikan. Yhdyn esittelijän kantaan siinä, että meidän
on vaadittava komissiota varmistamaan, että kaikissa EU:n ja sen jäsenvaltioiden
allekirjoittamissa takaisinottosopimuksissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja
palauttamiskiellon periaatetta eikä aseta vaaralle alttiiksi ketään kansainvälistä suojelua
tarvitsevaa. Näin EU osoittaa jälleen kerran, että arvot ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
ovat kaikkein tärkein asia ja luovuttamaton asia, samoin kuin se, että turvapaikkaa hakevat
ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja että heidän ihmisarvoaan kunnioitetaan.

Roberta Angelilli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen
epävakaus, turvallisuuden puute, poliittinen painostus ja autoritaariset järjestelmät ovat
tärkeimpinä taustatekijöinä siinä muuttoliikkeessä ja niissä muuttoaalloissa, jotka
purkautuvat jatkuvasti joihinkin Välimeren alueen maihin ja saavat niissä aikaan tilanteen,
jossa ne eivät kykene selviytymään humanitaarisen hätätilan aiheuttamista monista
vaikeuksista.

Viime viikkoina on ollut mahdotonta olla huomaamatta niitä tuhansia maahanmuuttajia,
jotka ovat tulleet Lampedusaan Pohjois-Arfikan maiden levottomuuksien seurauksena.
90 prosenttia heistä on 15–35-vuotiaita nuoria ihmisiä, jotka parempien mahdollisuuksien
löytämisen toivossa vaarantavat henkensä. Italian hallituksen, paikallisten hallintoelinten
ja Italian Punaisen Ristin poikkeuksellisista ponnisteluista huolimatta saarella vallitsee
hätätila. Ei ole nimittäin merkkiäkään siitä, että tulijavirta vähenisi tai lakkaisi, ja
merkillepantavaa on EU:n hidastelu, sillä EU:n aikataulut ovat byrokraattisia eivätkä sovellu
lainkaan tähän tilanteeseen.

EU:n velvollisuutena on nyt kehittää tehokas yleinen muuttoliikepolitiikka, jonka yhteydessä
luodaan eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, toteutetaan pakollinen
uudelleensijoittamisohjelma, jossa vastuut kyetään jakamaan oikeudenmukaisesti, ja
sovitaan jäsenvaltioiden kanssa kehityksen edistämisestä.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    kirjallinen. – (IT) Välimeren vastakkaisella rannikolla viime
aikoina jatkuvasti esiin tulleet tapahtumat osoittavat, millaisen haasteen tämän alueen
epävakaus ja siitä seuranneet muuttovirrat tuovat Euroopan unionille.

Muuttoliikeilmiö on huolestuttava niiden kehityssuuntien ja jännitteiden takia, joita se voi
aiheuttaa suhteissa siirtolaisten alkuperämaiden ja kohdemaiden kesken mutta myös heidän
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alkuperämaidensa ja vastaanottavien maiden kesken. Meidän on lujitettava
ennaltaehkäisevää politiikkaa, optimoitava taloudelliset resurssit ja parannettava olemassa
olevia institutionaalisia rakenteita. Meidän on pidettävä laiton maahanmuutto hallinnassa.
Katson, että tässä mielessä maahanmuuttoa koskevien sopimusten jatkaminen on tehokas
keino saada aikaan lyhyen aikavälin tuloksia ja vähentää muuttovirtojen aiheuttamaa
epävakautta.

Olen samaa mieltä mietinnön analyysista ja ennen kaikkea siitä, että valmisteltaessa ulkoisen
toiminnan välineitä vuoden 2013 jälkeiselle jaksolle olisi otettava mukaan kahdenvälinen
mekanismi, joka mahdollistaa vähemmistöjen tai epävakaudesta johtuvalle huonolle
kohtelulle tai kärsimykselle alttiiksi joutuvien muiden ryhmien suojeluaseman aktiivisen
seurannan. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Viimeaikaiset tapahtumat Egyptissä ja muissa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maissa ovat
lisänneet sekä laillista että laitonta muuttovirtaa Eurooppaan. Euroopan unionin
jäsenvaltioilla on parhaillaan kohdattavanaan pakkosiirtolaisuuden ilmiö, jonka syitä ovat
muun muassa kansantalouksien romahtaminen, köyhtyminen, ihmisoikeusrikkomukset,
ympäristön heikkeneminen, rikkaiden ja köyhien maiden välisen eron kasvaminen,
sisällissodat ja poliittiset vainot. Muuttovirtojen hallinta on valtava haaste Euroopan
unionille, jonka on toimittava sellaisen yhteisen maahanmuuttopolitiikan laatimiseksi,
jolla pystytään vaikuttamaan laittoman maahanmuuton vähenemiseen. Olen yhtä mieltä
siitä, että kaikissa EU:n kahdenvälisissä kauppasopimuksissa on välttämätöntä toimia
ennaltaehkäisevästi ja sisällyttää niihin myös ihmisoikeuslausekkeet. Niiden maiden osalta,
jotka eivät noudata näitä lausekkeita, olisi harkittava tarkoituksenmukaisten sanktioiden
käyttöä.

Regina Bastos (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Eurooppaan suuntautuvat nyt monien maiden
epävakaudesta johtuvat kasvavat muuttovirrat, ja tämä on haaste EU:lle. Nämä muuttoilmiöt
saattavat aiheuttaa jännitteitä alkuperämaiden ja kohdemaiden välille, samoin kuin
alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden välille.

EU:n strategiana tulisi olla yhdistää kehitysyhteistyötoimiin kokonaisvaltaisempi poliittinen
näkemys, johon kuuluvat turvallisuuteen alueelliseen yhteistyöhön ja kahdenväliset
sopimuksiin liittyvät näkökohdat. Tässä mietinnössä määritetään seuraavat mahdolliset
toiminta-alueet tässä suhteessa: kannustetaan kauttakulkumaita ja alkuperämaita luomaan
taloudellisesti ja institutionaalisesti vakaammat olot; lisätään EU:n omia ponnisteluja
välitystoiminnan ja konfliktinehkäisyn saralla yhteistyössä alueellisten järjestöjen kanssa;
neuvotellaan kauttakulkumaiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia
maahanmuuttokysymyksistä; kehitetään talousohjelma, johon sisältyy konkreettisia toimia
työllisyysasteen nostamiseksi EU:n kumppanimaissa. komission olisi lisättävä
kehitysyhteistyöpilarin ja vakaus- ja turvallisuuspilarin välistä synergiaa luomalla uusia
ulkoisen toiminnan välineitä vuoden 2013 jälkeiselle jaksolle. Kaikista näistä syistä äänestin
tämän mietinnön puolesta.

Dominique Baudis (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän muuttovirtoja koskevan
asiakirjan puolesta. Eteläisten naapuriemme parhaillaan läpikäymiä tapahtumia seuraa
todellakin laajamittainen muuttoliike Eurooppaan. Nyt meidän on entistä paremmin
sovitettava yhteen ulkopolitiikkamme ja maahanmuuttopolitiikkamme. Tämä on täysin
EU:n tason asia, eikä nyt ole kansallisen egoismin aika. Euroopan unionin Välimeren alueen
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maiden ei pitäisi joutua yksin selviytymään laittomien maahanmuuttajien suuresta tulvasta,
vaan näihin ponnisteluihin olisi kaikkien unionimaiden osallistuttava.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    kirjallinen. − (ES) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
koska siinä omaksutaan – keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita asettamalla – realistinen
lähestymistapa ongelmaan, joka aiheutuu epätasapainosta kehittyneiden ja
kehittymättömien maiden kesken sekä ihmisoikeusloukkauksista monilla puolin maailmaa.

Mietinnössä ehdotetaan menettelyjä, joilla laitonta maahanmuuttoa voidaan ennaltaehkäistä,
ja pyritään saamaan nousevan talouden maat samoin kuin kaikki asiaan liittyvät maat –
eli alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaat – mukaan tätä ongelmaa koskevaan
kokonaisvaltaiseen toimintamalliin. Huomion kiinnittäminen ajatukseen, että
ihmisoikeuksien kunnioittaminen voisi olla kehitysyhteistyöpolitiikan ehto, on mielestäni
erittäin myönteistä, ja samoin on maininta kaikkein huonoimmassa asemassa olevien
ryhmien kuten naisten ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten lasten suojelusta.

Slavi Binev (NI),    kirjallinen. – (BG) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska
epävakaus jossain maassa ja sen aiheuttamat muuttovirrat asettavat haasteen koko Euroopan
unionille. Päätöslauselma on ensimmäinen askel kohti yhteisen eurooppalaisen
muuttoliikkeen hallintapolitiikan luomista. Tämän politiikan pitää toimia myös ennalta
ehkäisevästi. Tämän saavuttamiseksi siinä on sovitettava yhteen kaikki mahdolliset
Euroopan unionin sosiaalisen ja taloudellisen kehittämisen alan yhteistyövälineet ja siten
vaikutettava suoraan epävakauden syihin niissä maissa, joista muuttovirrat ovat lähtöisin.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Muuttoliike on erityisen merkittävä ja viime aikoina korostuneesti esillä ollut asia, koska
Pohjois-Afrikan tapahtumien vuoksi sen naapurialue Euroopan unioni on joutunut
ottamaan vastaan valtavia muuttovirtoja. Mietinnössä kiinnitetään huomio muuttovirtojen
taustalla oleviin lukuisiin tekijöihin, kuten poliittisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, taloudelliseen
epävakauteen ja ilmastonmuutokseen, joka on yhä laiminlyöty seikka tutkittaessa
massamuuton syytä. Kaikista näistä syistä mietinnössä korostetaan, että EU tarvitsee
muuttoliikkeen suhteen tehokkaamman toimintamallin, joka täydentäisi ulkopolitiikan
välineitä. Tämä väline auttaisi puuttumaan alkuperämaissa epävakautta aiheuttaviin
tekijöihin, jotka pakottavat ihmiset lähtemään joukoittain vakaampiin naapurimaihin.
Mietinnössä myös kehotetaan komissiota tekemään laillista maahanmuuttoa koskevia
ehdotuksia, koska se olisi helpommin hallittavissa ja voisi edistää taloudellista ja sosiaalista
kehitystä vastaanottavissa maissa, kauttakulkumaissa ja alkuperämaissa. Siinä todetaan,
että pahimmat ihmisoikeusrikkomukset ja rikollinen toiminta, josta usein muodostuu sitä
järjestävien tahojen liiketoimintaa, liittyvät nimenomaan laittomaan maahanmuuttoon.
Lopuksi mietinnössä korostetaan tarvetta arvioida EU:n omaa väestörakenteellista tilannetta,
jotta voidaan suunnitella tarkkaan, kuinka paljon ihmisiä EU voi vastaanottaa.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Euroopan unionin on tartuttava
muuttovirtoihin, joiden aiheuttajina ovat sodat ja aseelliset konfliktit, etniset jännitteet,
ihmisoikeusrikkomukset ja luonnonkatastrofit kolmansissa maissa. Unionin on vastattava
tähän haasteeseen tehokkaasti ja toteutettava ennaltaehkäisevää politiikkaa ja käytettävä
tarkoitukseen parhaiten soveltuvia ulkopoliittisia välineitä, joilla se pääsee puuttumaan
suoraan epävakauden syihin siten, että maastamuutosta tulee mahdollisuus eikä
epätoivoinen välttämättömyys. Eurooppalaisessa muuttoliikkeiden hallintapolitiikassa
olisi kehitysyhteistyön rinnalle omaksuttava kokonaisvaltaisempi poliittinen näkemys,
joka käsittää turvallisuuteen, alueelliseen yhteistyöhön, alkuperä- ja kauttakulkumaiden
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kanssa tehtäviin kahdenvälisiin sopimuksiin, ihmisoikeuksien suojeluun ja
demokratiakehitykseen liittyvät näkökohdat.

Unionin ulkopolitiikan olisi täydennettävä maahanmuuttopolitiikkaa ja luotava synergiaa
sen kanssa, ja siinä olisi keskityttävä alkuperämaiden epävakauden syihin ja niiden
rakenteellisiin ongelmiin. Lisäksi on syytä käydä jatkuvaa vuoropuhelua kauttakulkumaiden
kanssa, jotta voidaan hallita muuttovirtoja ja soveltaa yhdenmukaisesti kansainvälisiä
ihmisoikeusnormeja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin jäsenen Proveran mietinnön puolesta,
koska mielestäni se edustaa askelta eteenpäin kohti jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden
tavoitetta.

Viime viikkoina erityisesti Italia on ollut tuhansien Pohjois-Afrikan maista pakenevien
muuttajien määränpää. Kotimaani Italia on siis vaikean tilanteen edessä, eikä EU saa jättää
sitä tässä heitteille, vaan sen on kaikin tavoin varmistettava, että perussopimuksia ja
erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklaa kunnioitetaan.

Samaan aikaan meidän on optimoitava taloudelliset resurssit ja olemassa olevat rakenteet.
Esimerkiksi rajaturvallisuusvirasto Frontexin asemaa on lujitettava ja myös sen rahoitusta
on lisättävä. Ihmisoikeuksien suojelu, taloudellisten resurssien lisääminen, demokratioiden
ja oikeusvaltion kehittäminen ja kahdenväliset sopimukset ovat välineitä, jotka oikein
käytettyinä voivat varmasti vaikuttaa joukkomuuttoa ehkäisevästi.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) Olen yhtä mieltä siitä, että on tarpeen laatia epävakaita
valtioita koskeva kokonaisvaltainen EU:n pitkän aikavälin strategia, jossa puututaan
muuttovirtojen perussyihin. En ole kuitenkaan yhdy siihen, että neuvoston pitäisi laatia
toimintasuunnitelma taakan jakamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
80 artiklan yhteisvastuuperiaatteen perusteella. Tältä alueelta tulevien pakolaisten
uudelleensijoittamisen pitäisi kuulua sen valtion vastuualueeseen, jonne pakolaiset
hakeutuvat, ja jos muuttajien määrästä tulee kestämätön, vastareaktiona pitäisi olla EU:n
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan tiukentaminen. Tässä mielessä pidän hälyttävinä
vaatimuksia, joiden mukaan olisi luotava EU:n yhteinen turvapaikkajärjestelmä ja EU:n
yhteinen uudelleensijoittamisohjelma. Ajatus komission kokonaisvaltaisesta
lähestymistavasta suhteessa maahanmuuttoon on hyvä, mutta sitä ei pitäisi kytkeä Euroopan
työmarkkinoiden tarpeisiin tai yksittäisten jäsenvaltioiden valmiuksiin vastaanottaa ja
integroida maahanmuuttajia. Muuttovirtojen hallinnan täytyisi olla edelleen ensisijaisesti
jäsenvaltioiden vastuualueeseen kuuluva asia.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. − (PT) Pidän myönteisinä EU:n pyrkimyksiä
vastata haasteisiin, joita epävakaus ja muuttovirrat luovat. Ne eivät vaikuta vain
alkuperämaihin vaan myös kauttakulkumaihin ja vaikuttavat monin eri tavoin, kuten
väkivaltana ja ihmisoikeusloukkauksina. Kannatan siksi tällä alalla aktiivista politiikkaa,
jolla pyritään puuttumaan alkuperämaiden epävakautta aiheuttaviin tekijöihin, kuten
talouden rakenteiden ja demokraattisten rakenteiden puuttumiseen. Tämä on ainoa keino,
jolla voidaan karsia maahanmuuton kielteisiä seurauksia, sillä senhän pitäisi olla myönteinen
ja tuloksekas asia eikä ulospääsykeino. Tämän politiikan tulisi johtaa yhteistyöhön
alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kesken ja perustua vuoropuheluun, jonka tavoitteena
on vakaiden, tehokkaiden ja kestävien tulosten saavuttaminen.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    kirjallinen. – (EL) Äänestin muuttoliikettä koskevaa
mietintöä vastaan. Syy on se, että vaikka mietintö sisältää suhteellisen tarkan ja tasapainoisen
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analyysin niistä perussyistä, jotka saavat ihmiset lähtemään maastaan, siihen ei sisälly
tarpeellisia johtopäätöksiä tai ehdotuksia. Yhtäältä siinä pidetään kiinni katsantokannasta,
jonka mukaan ihmiset ovat jaettavissa laillisiin ja laittomiin maahanmuuttajiin, ja
hyödyntavoitteluun pyrkivästä näkemyksestä eli siitä, että on "hyödyttömiä" ja hyödyllisiä
maahanmuuttajia, ja yhdistetään siten heidän oikeutensa erilaisiin unionin ja jäsenvaltioiden
soveltamiin "kiintiöihin". Toisaalta mietinnössä yhdistetään maahanmuuton ilmiö
turvallisuuskysymyksiin ja luodaan sillä hämmennystä, ja yhdistetään maahanmuuttajat
erilaiseen terroristitoiminnaksi kutsuttuun toimintaan sekä lujitetaan heidän
kriminalisoimistaan koskevia käytäntöjä ja ideologioita.

Näin ollen mietinnössä voimistetaan unionin holhoavaa roolia entisestään, aina niin
pitkälle, että siinä ehdotetaan EU:n kolmansille maille annettavan kehitysavun pilarin
yhdistämistä niin kutsuttuun turvallisuuspilariin, mikä muuttaisi täysin kyseisen avun
luonteen ja tarkoituksen.

Corina Creţu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Kun edellisissä YK:n konferensseissa on keskitytty
periaatteisiin, toivon, että sen Istanbulissa pidettävässä neljännessä konferenssissa ennen
kaikkea saadaan aikaan tuloksia ja laaditaan selkeitä indikaattoreita tavoitteena vähiten
kehittyneiden maiden määrän puolittaminen vuoteen 2020 mennessä. Niistä 51
alikehittyneestä maasta, joiden väestöstä 78 prosenttia elää alle 1,25 dollarilla päivässä,
vain kolme on päässyt viime vuosina tämän kategorian ulkopuolelle. Tilanne on
huolestuttava, koska kyseiset valtiot ovat kaikkein heikoimmassa asemassa rahoitus- ja
elintarvikekriisien ja ilmastonmuutoksen kaltaisissa koettelemuksissa, ja ne kärsivät lisäksi
äärimmäisestä köyhyydestä, infrastruktuurin puutteesta ja lisääntyvästä työttömyydestä.
Tämä todellisuus osoittaa, ettei kansainvälinen yhteisö ole valitettavasti täyttänyt Brysselin
toimintaohjelmassa annettuja sitoumuksia. Toivon, että tässä konferenssissa, jossa edustan
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmää, keskitytään
kehitysyhteistyöpolitiikan ja innovoivien rahoitusjärjestelyjen täytäntöönpanomenetelmien
johdonmukaisuuden saavuttamiseen, jotta voimme auttaa tehokkaammin niitä valtioita,
joita on kannustettava toteuttamaan asianmukaisia toimia.

Mário David (PPE),    kirjallinen. − (PT) Tämä on hyvin tärkeä asia, ja sitä analysoitaessa
sen monimutkainen luonne on otettava huomioon. Tässä mietinnössä käännetään katse
Euroopan naapuruuspolitiikkaan (ENP) kuuluvien yhteistyösopimusten jatkamisen
tärkeyteen. Maastamuuton ilmiöllä, jota kriisitilanteet ja epävakaus kiihdyttävät, on kielteisiä
seurauksia alkuperämaille, kohdemaille ja siirtymään joutuneelle väestölle itselleen. Tämän
ilmiön suunta on muutettava, niin että näistä olosuhteista kumpuava maastamuutto lakkaa
olemasta viimeinen toivo, eli pako pois tilanteesta, jota leimaa turvattomuus,
talouskehityksen heikkous, epävakaus tai pelko. Toistan tässä äänestysselityksessä sen,
että on ryhdyttävä toimiin, joilla turvataan ja edistetään vakautta ja turvallisuutta
alkuperämaissa. Keinona, jolla tulevaisuudessa voitaisiin pienentää näitä epävakauden ja
kriisien aiheuttamia muuttovirtoja, pitäisi olla ennaltaehkäisy. Katson, että EU:n
ulkopolitiikan ja erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan pitäisi tarjota tukea näille
maailman alueille, edistää turvallisuutta, vakautta ja ihmisoikeuksien suojelua osana
laajempaa kehittämisprosessia, kuten totesin mietinnössäni, jonka aiheena on Euroopan
naapuruuspolitiikan eteläisen ulottuvuuden uudelleentarkastelu ja josta myös äänestetään
tällä viikolla.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Jotkut jäsenvaltiot joutuvat vastakkain
Välimeren eteläpuolelta peräisin olevien turvaa hakevien maahantulijoiden virran kanssa.
Ne eivät selviä yksin näistä maahanmuuton aiheuttamista humanitaarisista hätätilanteista.
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Frontexin työvoimaa, aineellisia resursseja ja myös taloudellisia resursseja on lisättävä,
jotta se voi tarjota enemmän tukea esimerkiksi Hermes- ja Poseidon-operaatioille. Euroopan
parlamentin jäsenet vaativat Eurooppa-neuvostoa laatimaan jäsenvaltioiden välistä
yhteisvastuulauseketta soveltaen toimintasuunnitelman pakolaisten
uudelleensijoittamiseksi. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa
todella todetaan, että rajatarkastuksia, turvapaikanhakua ja maahanmuuttoa koskevassa
politiikassa noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon
periaatetta. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän on kehitettävä yhteistyöhön
perustuvia yhteyksiä tulevien muuttajien alkuperämaiden kanssa ja perustettava
liikkuvuuskumppanuuksia, jotka mahdollistavat näiden muuttajien maahantulon työntekoa
ja opiskelua varten ja matkustamisen laillisesti Välimeren rannikon molemmin puolin.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. – (LT) Äänestin epävakauden aiheuttamia muuttovirtoja
ja EU:n ulkopolitiikan soveltamisalaa ja tehtävää käsittelevän mietinnön puolesta. Poliittinen,
sosiaalinen ja taloudellinen epävakaus, turvallisuuden puute, poliittinen sorto ja
ilmastonmuutos ajavat yhteisöjä maastamuuttoon. Näin ollen EU:n on laadittava yhteinen
maahanmuuttopolitiikka, joka käsittää erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen
edistämisen vastaanottavissa maissa ja kauttakulku- ja alkuperämaissa, ja kasvattaa
sosiaalista yhteenkuuluvuutta parantamalla muuttajien integroitumista.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D),
kirjallinen.  −  (SV) Me Ruotsin sosiaalidemokraatit olemme yhtä mieltä siitä, että
epävakauden aiheuttamat muuttovirrat ovat haaste EU:lle ja että tarvitaan tehostettuja
toimia, jotta epävakauden syihin ja rakenteellisiin ongelmiin voidaan puuttua
alkuperämaissa. Katsomme kuitenkin, että EU:n on tärkeää kantaa aidosti vastuu tänne
tulevista muuttajista eikä se saa jättää vastuuta naapurimaillemme, kuten 9 kohdassa
ehdotetaan. Tuemme vaatimusta siitä, että ihmisoikeusulottuvuuden, erityisesti henkilön
oikeuden poistua maastaan, palauttamiskiellon ja oikeuden hakea turvapaikkaa, on näyttävä
selvästi Frontexin työssä. Näimme joiltain osin ongelmia Frontexin tähänastisessa työssä
emmekä kannata sanamuotoa, jossa todetaan, että Euroopan parlamentti pitää myönteisenä
Frontexin menestyksekkäitä toimia.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) On selvää, että laajan epävakauden – sosiaalisen,
taloudellisen tai poliittisen epävakauden – ilmenemisen ja Euroopan unioniin suuntautuvien
muuttovirtojen välillä on yhteys. Unionin ulkopolitiikkaa ei voida yksinkertaisesti irrottaa
tästä ilmiöstä, vaan siinä on pyrittävä ymmärtämään sitä ja sitä on seurattava
mahdollisimman laajasti. Totuus on se, että EU:n on ryhdyttävä toimiin taloudellisten
resurssiensa ja institutionaalisten rakenteidensa käytön optimoimiseksi, jotta se voi hallita
tehokkaasti niitä muuttovirtoja, joita useilla maailman alueilla tätä nykyä vallitseva
epävakaus aiheuttaa.

Ennaltaehkäisyyn pyrkivä politiikka, jossa käytetään kaikkein tarkoituksenmukaisimpia
ulkopolitiikan välineitä ja pyritään kohtaamaan epävakauden syyt ja puuttumaan niihin,
voisi edistää maastamuuton muuttumista nykyisestä epätoivoisesta välttämättömyydestä
mahdollisuudeksi. On tuettava oikeusvaltioperiaatetta, suojeltava ihmisoikeuksia ja
edistettävä demokratian ja talousjärjestelmien kehitystä. Ilman näitä yhteisiä
kehitysponnisteluja kyseessä olevissa maissa ja yhteistyötä niissä asuvien ihmisten kanssa
ja maiden sosiaalisten rakenteiden puitteissa ei ole mahdollista vaikuttaa tehokkaasti
epävakauden vähentämiseen.
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José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. − (PT) Tässä mietinnössä tarkastellaan
muuttovirtoja, jotka ovat seurausta tietyillä alueilla maailmaa, erityisesti Pohjois-Afrikassa
ja Välimeren etelärannikolla, parhaillaan esiintyvästä poliittisesta epävakaudesta. Tämä
tilanne, joka vaikuttaa Etelä-Euroopan maihin, erityisesti Italiaan – me kaikki seuraamme
tilannetta Lampedusan saarella, minne on rantautunut yli 20 000 ihmistä – ja Maltan
saareen, on tuonut Eurooppaan yli 400 000 pakolaista. Tämän tilanteen hallitsemiseksi
on Euroopan pakolaisrahaston käyttöönoton ohella tärkeää, että EU toteuttaa aikaisempaa
kestävämmän suunnitelman siitä, miten näille ihmisille toimitetaan mahdollisimman pian
humanitaarista apua ja taataan heidän perustarpeistaan huolehtiminen. Tämän ohella on
laadittava Egyptistä, Tunisiasta ja Libyasta tulevia pakolaisia koskeva alueellinen ohjelma,
joka kattaa sekä pakolaisten turvapaikka-asiat että heidän suojelunsa, ja pyrittävä näin
ehkäisemään ihmiskauppa ja valmistelemaan heidän paluutaan alkuperämaahansa. Olen
tyytyväinen tämän mietinnön hyväksymiseen, koska se osoittaa, että EU aikoo
yhteistoimintaan pyrkivällä ulkopolitiikallaan ja ilman mitään ennakkokäsityksiä tarttua
muuttovirroista johtuvien ongelmien rakenteellisiin syihin.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Pakolaisvirtoja aiheuttavat useat tekijät.
Merkittävimpiä näistä tekijöistä ovat sodat ja aseelliset konfliktit, järjestelmälliset
ihmisoikeusloukkaukset, etniset ja uskonnolliset konfliktit ja sortotoimet. Muuttovirtojen
yleisimpiä syitä ovat kuitenkin myös luonnonkatastrofit ja asianmukaisten taloudellisten
ja demokraattisten rakenteiden puutteesta johtuva köyhyys.

Maailman kapitalismin kriisin vaikutukset ja sen epätasaisen ja epäsymmetrisen kehityksen
seuraukset pahentavat taloudellista ja sosiaalista tilannetta monissa maissa. Myös
arabimaailman kansannousut ovat osoitus tästä ilmiöstä, joka myös kasvattaa muuttovirtoja.
Euroopan unionin tätä koskeva keskustelu on usein tekopyhää, ja se toteuttaa
kaksinaismoralistista politiikkaa. Yhtäältä se vaatii ihmisoikeuksien puolustamista
kolmansissa maissa, mutta säilyttää samalla omaa etua palvelevan näkemyksen niistä, kun
on kyse kritiikin esittämisestä näitä maita kohtaan. Toisaalta se on osasyyllinen Italian
Lampedusassa vallitsevan tilanteen kaltaisten vakavien tilanteiden jatkumiseen.

Näiden muuttovirtojen ennaltaehkäisy vaatii toimia, jotka perustuvat vilpittömään
kehitysyhteistyö- ja kehitysapupolitiikkaan, yhteisvastuuseen ja rauhan edistämiseen sekä
rauhanomaiseen konfliktien ratkaisuun, ja näin ei tällä hetkellä tapahdu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Tiedämme, että muuttovirtojen tärkeimpiä
syitä ovat sodat ja aseelliset konfliktit, etniset jännitteet, järjestelmälliset
ihmisoikeuskoukkaukset − kuten se, että ihmisten ei sallita harjoittaa uskontoaan −
luonnonkatastrofit ja asianmukaisten taloudellisten ja demokraattisten rakenteiden
puutteesta johtuva köyhyys.

Nykynäkymä on se, että tilanne pahenee kapitalismin meneillään olevan kriisin ja sen
sosiaalisten seurausten vuoksi, ja myös arabimaailman kansannousujen myötä.

Näin ollen Euroopan unioni ei voi jatkaa kaksinaismoralistista politiikkaansa ja väittää
puolustavansa ihmisoikeuksia kolmansissa maissa mutta sallia samaan aikaan Lampedusan
kaltaiset vaikeat tilanteet.

On toteutettava ennaltaehkäisevää politiikkaa sekä kehitysyhteistyötä, johon sisältyy
kokonaisvaltaisempi poliittinen visio ja jolle on ominaista ennen kaikkea yhteisvastuu ja
ihmisoikeuksien takaaminen. Näin ei tällä hetkellä ole.
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Euroopan komissio ja myös Euroopan parlamentti pitävät tärkeämpänä taloudellisia ja
geostrategisia intressejään ja unohtavat yhteisvastuun ja vuosituhannen kehitystavoitteet
ja hyväksyvät palauttamisdirektiivin kaltaisia häpeällisiä direktiivejä.

Tästä syystä äänestin tätä mietintöä vastaan, vaikka se sisältääkin muutaman myönteisen
seikan.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Haluaisin osoittaa tukeni Lampedusan asukkaille,
joiden osaksi ovat tulleet liikakansoitus, turvattomuus, huolto-ongelmat ja mahdolliset
terveysvaarat mutta joilla parlamentin silmissä on toissijainen asema niihin kymmeniin
tuhansiin laittomiin maahanmuuttajiin verrattuna, joita heidän saarelleen rantautuu.
Haluan sanoa Italian viranomaisille myös sen, että paikka, jonne heidän vuokraamiensa
alusten pitäisi palauttaa nämä laittomat maahanmuuttajat ei ole Eurooppa, vaan Afrikka.
Useimmat näistä ihmisistä tulevat Tunisiasta, maasta, jossa on mitä ilmeisimmin käynnissä
suurenmoinen demokraattinen hanke, johon heillä on velvollisuus osallistua. Me emme
voi jatkaa kaikkien niiden majoittamista, jotka tuntevat olonsa epämukavaksi omassa
maassaan, koska siellä sataa… tai ei sada, tai koska siellä on diktatuuri… tai sitä ei enää
ole, tai koska maa on alikehittynyt, tai se kehittyy! Näiden muuttajien tärkein motivaatio
on puhtaasti taloudellinen.

Kehitysapupolitiikkamme olisi kannustettava ihmisiä jäämään omaan maahansa, ja
kehitysavun pitäisi myös olla riippuvainen siitä ja niiden kansalaisten palaamisesta. Toisin
kuin mitä esittelijä sanoo, ei ole mitään senkaltaista asiaa kuin "oikeutta" maastamuuttoon.
Toisaalta Euroopan kansoilla, joista teidän pitäisi ensi sijassa huolehtia, on todella ehdoton
oikeus sanoa "stop" ja saada äänensä kuuluviin.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Kannatin äänestyksessä tätä parlamentin
mietintöä, jonka aiheena ovat epävakauden aiheuttamat muuttovirrat ja EU:n ulkopolitiikan
soveltamisala ja tehtävä, ja haluan kiinnittää huomion muutamiin tämän mietinnön
sisältämiin näkökohtiin. Lähes 24 000 tunisialaista on saapunut Lampedusan saarelle ja
Italian rannikolle presidentti Ben Alin vallasta väistymisen jälkeen, ja myös tuhansia
libyalaisia on helmikuun jälkeen paennut sodan repimästä maastaan. Tämän inhimillisen
murhenäytelmän tilanteessa tarvitaan ehdottomasti Euroopan tason toimintaa ja
eurooppalaista yhteisvastuullisuutta. Mietinnössämme vaaditaan solidaarisuusjärjestelmää
Pohjois-Afrikasta tulevien pakolaisten uudelleensijoittamisessa. Mietinnössämme vaaditaan,
että rajatarkastuksia, turvapaikanhakua ja maahanmuuttoa koskevassa politiikassa
sovelletaan jäsenvaltioiden kesken yhteisvastuun periaatetta. Mietinnössämme myös
pyydetään huolehtimaan vuoden 2013 jälkeistä kautta koskevan talousarvion yhteydessä
siitä, että siinä varaudutaan hätäapuvaroihin, jotta Euroopassa pystytään reagoimaan
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin nopeasti. Kaikki nämä näkökohdat ovat
välttämättömiä aidossa eurooppalaisessa turvapaikkapolitiikassa, jota olemme kauan
vaatineet ja jonka tulee perustua johdonmukaisuuden, yhteisvastuun ja ihmisoikeuksien
kunnioituksen periaatteille.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän valiokunta-aloitteisen
mietinnön puolesta, koska siinä korostetaan muuttovirtojen todellisia syitä, toisin sanoen
poliittista, sosiaalista ja taloudellista epävakautta, turvallisuuden puutetta, poliittista sortoa,
ihmisoikeusloukkauksia sekä ilmastonmuutosta. Mietinnössä myös tuodaan esiin, että on
tärkeää tarjota alkuperämaille kestäviä strategioita osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa
(ENP) ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Siinä se haastaa nollamaahanmuuton
muistuttamalla siitä, että muuttoliike ei ole pysäytettävissä ja että EU tarvitsee tuntuvaa
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mutta valvottua maahanmuuttoa korvaamaan väestön ikääntymistä ja vastaamaan muihin
sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Jäsenen Proveran mietinnössä käsitellään
lukuisia muuttoliikkeeseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä ja korostetaan ihmisoikeuksien
tärkeyttä. Ihmisoikeudet ovat olleet keskeisinä asioina Skotlannissa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa järjestetyissä kampanjoissa, joiden tavoitteena on ollut turvapaikkaa
hakevien lasten pidätysten lopettaminen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on luvannut
lopettaa kyseisen hävyttömyyden – mutta tähän mennessä niin ei ole tapahtunut.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatin tätä asiakirjaa, koska epävakauden
aiheuttamat muuttovirrat ovat haaste Euroopan unionille. Sodat ja aseelliset selkkaukset,
etniset jännitteet, järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset – kuten tietyn uskonnon
harjoittamisen kieltäminen – luonnonkatastrofit ja asianmukaisten taloudellisten ja
demokraattisten rakenteiden puute, ovat tällaisten muuttovirtojen pääasiallisia syitä. Ilmiö
on erityisen huolestuttava, koska se voi synnyttää tai lisätä jännitteitä sekä muuttajien
alkuperä- ja kohdemaiden välillä että alkuperä- ja kauttakulkumaiden välillä. Pystyäkseen
vastaamaan haasteeseen tehokkaasti Euroopan unionin on toteutettava ennaltaehkäisevää
politiikkaa ja käytettävä tarkoitukseen parhaiten soveltuvia ulkopoliittisia välineitä, joilla
se pääsee puuttumaan suoraan epävakauden syihin siten, että maastamuutosta tulee
mahdollisuus eikä epätoivoinen välttämättömyys. Siksi on tarpeen käynnistää kiireellisesti
keskustelu, jonka kautta opittaisiin ymmärtämään paremmin muuttoliikkeen eri näkökohtia
ja niiden perimmäisiä syitä. Tämä antaisi EU:lle mahdollisuuden laatia alkuperä- ja
kauttakulkumaista peräisin olevia muuttovirtoja koskeva johdonmukainen ja tehokas
politiikka ja päättää, millä tavoin ja miten paljon kyseisin maihin investoidaan niiden
sisäisten demografisten ja sosiaalisten jännitteiden lievittämiseksi ja siten vakauden
edistämiseksi.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen. – (IT) Päätöslauselmaesityksessä, josta parlamentti
tänään äänesti, esitetään tärkeä kysymys: millaiseksi määritetään EU:n ulkopolitiikan rooli,
kun kohdattavana on traaginen ja samalla arkaluonteinen muuttovirtojen ongelma?
Euroopan unionille syntyneen haasteen ovat aiheuttaneet silminnähtävät epävakaudet,
joita on ilmennyt ennen muuta Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Jotta kielteiset seuraukset
voidaan välttää, EU:n on pystyttävä kohtaamaan tämä haaste. Sen tulee muotoilla ja
toteuttaa ennaltaehkäisevää politiikkaa, jolla se vaikuttaa näiden maiden taloudellisen ja
poliittisen epävakauden syihin, ja esittää yhteisiä ratkaisuja, joilla voidaan ehkäistä tai
ainakin lieventää ilmiön laajuutta. Tähän tarkoitukseen vaaditaan kuitenkin suunnattomasti
resursseja, minkä vuoksi on välttämätöntä saada mukaan muita suurvaltoja ja sovitettava
toimia yhteen niiden kanssa. Kaikessa tässä on kuitenkin kunnioitettava täysin
toissijaisuusperiaatetta. Tästä näkökulmasta EU on velvollinen toimimaan lujalla ja
yhtenäisellä tavalla ja siten osoittamaan päättäväisyytensä keskittyä ennen muuta tähän
politiikkaan. Näistä syistä, eli koska olen vakuuttunut sen poliittisen signaalin merkityksestä,
jonka lähettämiseen EU:lla on tässä asiassa moraalinen velvollisuus, ja koska valtioita ei
myöskään pitäisi jättää tässä oman onnensa nojaan, annoin ääneni edellä mainitun
päätöslauselman puolesta.

Agnès Le Brun (PPE),    kirjallinen. – (FR) Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen
EU:lla on ollut hyvin laajat valtuudet valvoa muuttovirtoja. Näitä valtuuksia odotetaan nyt
käytettävän selviytymiseksi Pohjois-Afrikan, erityisesti Libyan, levottomuuksia pakenevien
pakolaisten viimeaikaisesta tulvasta. Arabikevät on väkevä vapauden symboli, mutta siihen
kätkeytyy myös traagisempi todellisuus, joka saa suuret määrät siviilejä lähtemään tien
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päälle (tai tässä tapauksessa merelle) etsimään turvapaikkaa. Siksi tässä päätöslauselmassa
vaaditaan EU:ta ja kansainvälisiä elimiä arvioimaan tämän laajan muuttoliikkeen mukanaan
tuomia seurauksia. Tuin sitä, koska yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi selviytyä tästä tilanteesta
yksin, vaan sen hallinnan ohjenuorana on oltava yhteistoiminta ja asioiden jakaminen.
Myös Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun unionin uuden ulkopoliittisen rakenteen
ja erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustamisen pitäisi mahdollistaa
jäsenvaltioiden toiminnan tehokkaampi yhteensovittaminen.

David Martin (S&D),    kirjallinen. −  (EN)Äänestin tämän mietinnön puolesta. Siinä
suhtaudutaan myönteisesti komission äskettäisiin ehdotuksiin, jotka koskevat muiden
kuin turvapaikanhakijoiden laillista muuttoa, ja kehotetaan komissiota kehittämään
lisävälineitä, jotta voidaan saada aikaan yhteinen maahanmuuttopolitiikka, hallita
taloudellisista syistä tapahtuvaa muuttoa niin, että taloudellista ja sosiaalista kehitystä
voidaan edistää vastanottavissa maissa, kauttakulkumaissa sekä alkuperämaissa, ja parantaa
sosiaalista yhteenkuuluvuutta muuttajien integroitumista kehittämällä. Siinä korostetaan
tarvetta antaa riittävästi tietoa mahdollisuuksista muuttaa EU:hun laillisesti, jotta voidaan
välttää laiton maahanmuutto, hyödyntää entistä paremmin laillista maahanmuuttoa
koskevia EU:n järjestelmiä, selventää nykyisiä näköaloja ja mahdollisuuksia EU:ssa ja purkaa
ihmiskauppiaiden luomia valheellisia lupauksia ja siten torjua järjestäytynyttä rikollisuutta
ja ihmiskauppaa, jossa pyritään hyötymään ihmisten tarpeesta muuttaa. Siinä kehotetaan
komissiota edistämään suojelutoimia haavoittuville ryhmille ja ihmisille (etupäässä naisille
ja lapsille), jotka joutuvat usein ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi, ja
perustamaan kolmansiin maihin tiedotuskeskuksia, jotka antavat tietoa laillisesta muutosta
EU:hun. Siinä kehotetaan kuitenkin soveltamaan menettelyä, jossa tasapainotetaan toisaalta
laillisen EU:hun muuton edistäminen ja toisaalta sen takaaminen, että EU voi ottaa
maahanmuuttajia vastaan ja integroida heidät onnistuneesti.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Tässä mietinnössä ei onnistuta
kätkemään totuutta, huolimatta siinä vuodatetuista kauniista tunteista. EU on huolissaan
niiden diktaattoreiden kaatumisesta, joita se aikaisemmin tuki vastineena niin sanottujen
muuttovirtojen ohjaamisesta rajoillaan. Suuren pakolaistulvan, näiden diktatoristen
järjestelmien uhrien, tulo ei huolestuttanut sitä − ja hyvästä syystä. Niitä huolestuttaa
demokratian tulo.

Euroopassa kuitenkin tarvitaan tästä hetkestä vuoteen 2030 mennessä 230 miljoonaa
maahanmuuttajaa, kuten Euroopan komissio on itse todennut. Lisäksi tässä tekstissä
suositellaan sanktioiden soveltamista maihin, jotka eivät kunnioita vapaakauppasopimuksiin
kirjattuja ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ajamia periaatteita.
Arabivallankumoukset ovat hädin tuskin karistaneet päältään omien hirmuvaltiaiden
aiheuttaman ikeen, kun vieraat tyrannit jo lähettävät niille terveisiä. Tämä mietintö on
ylimielinen ja brutaali. Äänestän sitä vastaan.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat ovat haaste
Euroopan unionille. Sodat ja aseelliset selkkaukset, etniset jännitteet, järjestelmälliset
ihmisoikeusloukkaukset – kuten tietyn uskonnon harjoittamisen kieltäminen –
luonnonkatastrofit ja asianmukaisten taloudellisten ja demokraattisten rakenteiden puute,
ovat tällaisten muuttovirtojen pääasiallisia syitä. Ilmiö on erityisen huolestuttava, koska
se voi synnyttää tai lisätä jännitteitä sekä muuttajien alkuperä- ja kohdemaiden välillä että
alkuperä- ja kauttakulkumaiden välillä. Pystyäkseen vastaamaan haasteeseen tehokkaasti
Euroopan unionin on toteutettava ennaltaehkäisevää politiikkaa ja käytettävä tarkoitukseen
parhaiten soveltuvia ulkopoliittisia välineitä, joilla se pääsee puuttumaan suoraan
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epävakauden syihin siten, että maastamuutosta tulee mahdollisuus eikä epätoivoinen
välttämättömyys.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. − (ES) Äänestin epävakauden aiheuttamia
muuttovirtoja ja EU:n ulkopolitiikan soveltamisalaa ja tehtävää käsittelevää jäsenen Proveran
mietintöä vastaan. Syy on se, etten hyväksy Euroopan unionin muuttoliikepolitiikkaa eli
Eurooppa-linnakkeen politiikkaa, jonka rajat ovat raudanlujat miehille ja naisille mutta
jotka haihtuvat, kun kyse on pääomista. Tässä mietinnössä puolustetaan sellaista
eurooppalaista muuttoliikepolitiikkaa, joka ei perustu käsitykseen, että maastamuutto on
oikeus eikä rikos, eikä taata turvapaikkaoikeuden hakemisen pyhää periaatetta. EU:n
tekopyhyys on vastenmielistä: EU kriminalisoi ilman henkilöpapereita olevat
maahanmuuttajat. Laittomia maahanmuuttajia käytetään työvoimana tarkoituksena nopea
pääomien kerryttäminen, mikä on suora hyökkäys ihmisoikeuksien yleismaailmallista
luonnetta vastaan. Euroopan unioni, joka voi olla olemassa vain taloudellisin perustein
tapahtuvan maahanmuuton avulla, osoittaa suurta kyynisyyttä. Se, mitä Pohjois-Afrikassa
nyt tapahtuu, on osoitus Euroopan linnakkeesta. Euroopan unionin jäsenvaltioiden
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalla virastolla Frontexilla ei ole mitään
tekemistä yhteisvastuun tai yhteistyön kanssa, niin että se auttaisi ihmisiä taistelemaan
Ben Alin, Mubarakin tai Gaddafin diktatuurien kaltaisia diktatuureja vastaan: kun tuhannet
afrikkalaiset pakenevat sortoa ja sotaa, EU vangitsee heidät.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat
ovat haaste Euroopan unionille. Sodat ja aseelliset selkkaukset, etniset jännitteet,
järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset – kuten kielto harjoittaa tiettyä uskontoa –
luonnonkatastrofit ja taloudellisten ja demokraattisten rakenteiden puute, ovat tällaisten
muuttovirtojen syitä. Ilmiö on hyvin huolestuttava, koska se voi lisätä ja voimistaa jännitteitä
ei ainoastaan muuttajien alkuperä- ja kohdemaiden välillä vaan myös alkuperä- ja
kauttakulkumaiden välillä. Pystyäkseen vastaamaan haasteeseen tehokkaasti Euroopan
unionin on toteutettava ennaltaehkäisevää politiikkaa ja käytettävä kaikkia
tarkoituksenmukaisia ulkopolitiikan välineitä, jotta se pääsee puuttumaan epävakauden
syihin siten, että maastamuutosta tulee mahdollisuus eikä välttämättömyys. Pitkällä
aikavälillä Euroopan unioni voisi toteuttaa tehokkaita toimia käyttämällä parhaalla
mahdollisella tavalla sen nykyisiä omia rahoitusvälineitä ja institutionaalisia rakenteita.
Mietinnössä ehdotetut toimet eivät ole riittäviä, ja ne ovat liian julistuksenomaisia. Tarvitaan
täsmällistä ja konkreettista talous- ja rahoitussuunnitelmaa. Muussa tapauksessa Eurooppa
tukehtuu laittoman maahanmuuton tulvaan. Ensiaskeleena tiellä tämän ongelman
ratkaisemiseksi tämä mietintö on varsin hyödyllinen.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen.  −  (DE) Eurooppaan jatkuvasti suuntautuvat
muuttajavirrat huomioon ottaen näyttää yhä tärkeämmältä ottaa kantaa taloudellisista
syistä maahan muuttavien henkilöiden laillistamista vastaan. On tärkeää antaa kehitysmaille
tukea, jonka avulla näitä ihmisiä kannustetaan jäämään kotimaahansa. Ei ole järkevää
päästää kehitysmaista peräisin olevia henkilöitä työmarkkinoillemme etenkään siksi, että
euroalueen työttömyysaste on tätä nykyä 9,9 prosenttia. Jäsenen Proveran alkuperäinen
mietintö oli varsin hyvä ja tasapainoinen, mutta valitettavasti eri tarkistukset muuttivat
sitä väärään suuntaan. Sen vuoksi äänestin sitä vastaan.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska arabimaailman levottomuuksien ja niiden kiihdyttämien muuttovirtojen vuoksi on
tärkeää, että koko EU:n alueella toimii yhteinen muuttoliikepolitiikka. Kun otetaan
huomioon, että muuttoliike ei ole pysäytettävissä, ulkopolitiikalla on oltava tällä alueella
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erityinen rooli. Kasvavista muuttovirroista kärsivät eniten EU:n ulkorajoilla sijaitsevat
maat. Siksi on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että EU:n tasolla laaditaan yhteinen
EU:n muuttoliikepolitiikka, jotta muuttovirtoja voidaan hallita ja valvoa parhaalla
mahdollisella tavalla. Vain yhteisin ponnistuksin voidaan varjella talouskasvua,
työmarkkinoiden vakautta ja ehkäistä kielteisten seurausten mahdollisuutta niissä maissa,
joiden osaksi tulevat suurimmat muuttajavirrat. Tämä on tehokas väline laittoman
maahanmuuton, järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan pysäyttämiseksi. EU:n on
pyrittävä kaikin tavoin edistämään laillista muuttoliikettä sekä torjumaan tehokkaasti
laitonta muuttoliikettä. On hyvin tärkeää saada aikaan järjestelmä laillista muuttoliikettä
varten ja ottaa siinä huomioon Euroopan työmarkkinoiden tarpeet ja kunkin jäsenvaltion
valmiudet vastaanottaa ja integroida maahanmuuttajia.

Laillisilla maahanmuuttajilla pitää olla Euroopan unionissa samat oikeudet ja velvollisuudet
kuin muilla työntekijöillä. Lisäksi jokaisen maan on tärkeää vähentää aivovuotoa ja pätevien
asiantuntijoiden maastalähtöä. Sitä varten meidän on otettava käyttöön avustettuja
paluuohjelmia, edistettävä kiertomuuttoa, säänneltävä palvelukseen ottamisen käytäntöjä
ja tuettava valmiuksien kehittämistä.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen. – (IT) Äänestin jäsenen Proveran mietinnön puolesta.
Se käsittelee yhtä unionin perusperiaatteista: kansojen välistä yhteisvastuuta. Pohjois-Afrikan
poliittisten kriisien ja muuttovirtoja koskevan Euroopan unionin politiikan hitauden tai
unionin täydellisen reagoimattomuuden vuoksi nykyinen tilanne on niin vakava ja
ongelmallinen, että mielestäni siihen olisi puututtava viipymättä. Tämän asiakirjan
hyväksymisen myötä neuvosto sai kehotuksen – kehotuksen, jota ei voida eikä saa ohittaa
– noudattaa täysimääräisesti yhteisvastuuperiaatetta ja siihen liittyvää käytännön
toimintasuunnitelmaa ja taakanjakoa jäsenvaltioiden kesken. Asiakirjassa tuodaan esiin
erityisesti vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat tilapäisen suojelun antamista
maahanmuuttajille ja toimia vastuun ja ponnistelujen jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken,
jotka Italian tavoin ottavat vastuullisesti vastaan maahanmuuttajia ja kantavat seuraukset
yksin.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) On tärkeää, että muuttovirtojen
aiheuttama kasvava paine ja EU:n ulkopolitiikka yhdistetään toisiinsa Euroopan tasolla.
Eurooppalaiset aloitteet voivat tuoda apua Pohjois-Afrikan poliittisesti epävakaille maille,
joista suuret määrät laittomia maahanmuuttajia on peräisin. Esimerkiksi kehitysapu- ja
kehitysyhteistyöohjelmia ja takaisinottosopimuksia voidaan hyödyntää ja niitä pitää
hyödyntää täysimääräisesti. Nämä asiat ovat lähitulevaisuudessa ratkaisevan tärkeitä sekä
Kreikan että muun EU:n kannalta. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Epävakauden aiheuttamat
muuttovirrat ovat tällä hetkellä suuri haaste Euroopan unionille. Ne johtuvat sodista,
aseellisista konflikteista, etnisistä jännitteistä, ihmisoikeusloukkauksista – kuten siitä, ettei
ihmisten sallita harjoittaa uskontoaan –, luonnonkatastrofeista ja asianmukaisten
taloudellisten ja demokraattisten rakenteiden puutteesta. Tämä on kasvava ilmiö, joka
synnyttää jännitteitä sekä alkuperä- ja kohdemaiden välillä että alkuperä- ja
kauttakulkumaiden välillä. Tässä mietinnössä annetaan joukko suosituksia, joiden
tavoitteena on saattaa EU vastaamaan tehokkaasti tähän haasteeseen. Muista toimenpiteistä
nostaisin esiin valitun ennaltaehkäisevän politiikan, jolla pyritään puuttumaan suoraan
epävakauden syihin, niin että maastamuutosta tulee mahdollisuus eikä epätoivoinen
välttämättömyys, sekä kehitysyhteistyön, jossa on omaksuttu kokonaisvaltaisempi
poliittinen näkemys, joka käsittää turvallisuuteen, alueelliseen yhteistyöhön ja alkuperä-
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ja kauttakulkumaiden kanssa tehtäviin kahdenvälisiin sopimuksiin liittyvät näkökohdat.
Näihin tavoitteisiin olisi pyrittävä tiiviisti poliittiseen vakauteen liittyvien vuosituhannen
kehitystavoitteiden ohella, ja niiden tulisi antaa kehys koko prosessille.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen. – (IT) Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat ovat
epäsuora seuraus ihmisoikeusloukkauksista, ympäristökatastrofeista ja taloudellisten ja
sosiaalisten rakenteiden puutteesta ja niin ollen puuttuvasta kyvystä turvata yhteiskunnan
laajojen väestönosien hyvinvointi. Nämä seikat ovat haaste Euroopan unionille, sillä ne
vaativat ponnisteluja sekä kehitysyhteistyössä että sosiaalisten jännitteiden ehkäisemiseksi,
ja näitä jännitteitä syntyy usein paitsi alkuperä- ja kohdemaiden välille mutta myös
alkuperämaiden ja muuttajien kauttakulkumaiden välille. Tämä haaste vaatii EU:lta
konkreettisia ratkaisuja, joilla sen on tarkoitus puuttua sekä kehitysyhteistyön että
ulkopolitiikan alaan, eli toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä alueellisella että
maailmanlaajuisella tasolla, toisin sanoen toimenpiteitä, joissa hyödynnetään kaikkia
käytettävissä olevia ulkopolitiikan välineitä ja joissa keskitytään turvallisuuteen, alueelliseen
yhteistyöhön, alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtäviin kahdenvälisiin sopimuksiin
ja ihmisoikeuksien suojeluun ja demokratiakehitykseen. Koska olen lujasti vakuuttunut
siitä, että EU:n on tärkeää vaikuttaa suoraan epävakauden syihin ja parantaa käytettävissä
olevien välineiden käyttöä, minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin äänestää ehdotuksen
puolesta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Epävakauden aiheuttamat
muuttovirrat ovat haaste Euroopan unionille. Sodat ja aseelliset selkkaukset, etniset
jännitteet, järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset – kuten tietyn uskonnon harjoittamisen
kieltäminen – luonnonkatastrofit ja asianmukaisten taloudellisten ja demokraattisten
rakenteiden puute, ovat tällaisten muuttovirtojen pääasiallisia syitä.

Ilmiö on erityisen huolestuttava, koska se voi synnyttää tai lisätä jännitteitä sekä muuttajien
alkuperä- ja kohdemaiden välillä että alkuperä- ja kauttakulkumaiden välillä. Pystyäkseen
vastaamaan haasteeseen tehokkaasti Euroopan unionin on toteutettava ennaltaehkäisevää
politiikkaa ja käytettävä tarkoitukseen parhaiten soveltuvia ulkopoliittisia välineitä, joilla
se pääsee puuttumaan suoraan epävakauden syihin siten, että maastamuutosta tulee
mahdollisuus eikä epätoivoinen välttämättömyys.

Eurooppalaisessa muuttoliikkeiden hallintapolitiikassa olisi kehitysyhteistyön rinnalle
omaksuttava kokonaisvaltaisempi poliittinen näkemys, joka käsittää turvallisuuteen,
alueelliseen yhteistyöhön, alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa tehtäviin kahdenvälisiin
sopimuksiin, ihmisoikeuksien suojeluun ja demokratiakehitykseen liittyvät näkökohdat.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Poliittisen epävakauden aiheuttamien
muuttovirtojen hallinta on merkittävä haaste Euroopan unionille. Sodat ja aseelliset
selkkaukset, etniset jännitteet, järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset, luonnonkatastrofit
ja asianmukaisten taloudellisten ja demokraattisten rakenteiden puute ovat näiden virtojen
pääasiallisia syitä.

Mielestäni nyt on toteutettava ennaltaehkäisevää politiikkaa ja käytettävä tarkoitukseen
parhaiten soveltuvia ulkopoliittisia välineitä, jotta päästään puuttumaan epävakauden
syihin. EU:n ulkopolitiikassa olisi keskitettävä huomio epävakauden syihin ja
alkuperämaiden rakenteellisiin ongelmiin. Mielestäni tämä asiakirja antaa EU:n käyttöön
lisävälineen sen hahmotellessa johdonmukaista ja tehokasta muuttovirtojen ilmiötä
koskevaa politiikkaa ja ohjatessa valintoja tarkoituksenmukaisimmalle tielle kohti
poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakaiden olojen uudelleenrakentamista.
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Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen. – (IT) Vastustan jyrkästi tätä mietintöä. Tunnuslause
"moninaisuudessaan yhtenäinen" antaa jokaiselle mahdollisuuden olla oman takapihansa
herra, eikä Euroopan unioni voi eikä sen pidä pakottaa meitä hyväksymään epätoivottuja
vieraita. Se, että kiellämme itseltämme oikeuden palauttaa laittomia maahanmuuttajia
näiden alkuperämaihin, on kaikkien terveen järjen sääntöjen vastaista. Jos laillisuutta ei
kunnioiteta, meitä uhkaa miljoonien epätoivoisten pakolaisten tulva. Kärsiviä ihmisiä on
autettava – mutta heidän omassa maassaan – estämällä ihmiskauppa.

Vastustan jyrkästi syytöksiä eurooppalaisesta rasismista ja muukalaisvihasta, koska olen
väsynyt katsomaan laittomien tunisialaisten maahanmuuttajien lakkoilua, jonka syynä on
se, ettei heille ole annettu rahaa savukkeiden ostoon, ja kieltäytymistä syömästä tonnikalaa
sisältävää ruokaa, koska se tuoksuu kalalle, sekä siihen – kuten kerran Italiassa – että he
vaativat asuntoa ja työtä (tietysti ilmaiseksi), kun meillä on omassa maassamme köyhiä ja
työttömiä ihmisiä.

Kehujen osoittaminen ulkoasioiden korkealle edustajalle Ashtonille on tuhlausta, sillä
hänellä ei todellisuudessa ole mitään käsitystä siitä, miten hoitaa Maghreb-maiden nykyistä
kriisiä. Kaiken huippu on se, että samaan aikaan lesboja, homoja, biseksuaaleja,
transseksuaaleja ja transsukupuolisia pidetään vainottuina ja vähäoikeuksisina ja siksi
erityisen huomion arvoisina.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    kirjallinen. – (EL) Äänestin jäsenen Proveran mietinnön
puolesta, koska katson, että hänen mietinnössään ongelmaan on omaksuttu realistinen
asenne ja hänen ehdottamaansa maahanmuuton taakanjakoa tarvitaan kipeästi.
Maahanmuutto on vaikeasti ratkaistava asia. Me kuitenkin voimme selviytyä siitä, jos
toteutamme oikeanlaisia toimia. Ongelmaa ei voida panna vain Kreikan, Italian ja Espanjan
harteille. Tammikuusta lähtien Italiaan on tullut 23 000 maahanmuuttajaa. Meidän on
erityisesti Pohjois-Afrikan ja arabimaailman tapahtumat huomioon ottaen pyrittävä
löytämään eurooppalainen strategia maahanmuuton ongelman ratkaisemiseksi, niin että
jäsenvaltioita ei jätetä oman onnensa nojaan, ja että samaan aikaan varmistetaan, että
maastamuuttoon pakotettuja kovaosaisia ihmisiä ja taakan kantavia Euroopan kansalaisia
ei käytetä hyväksi.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. – (NL) Tämän päätöslauselman ansiona on se, että
se tehostaa keskustelua unionin muuttoliikepolitiikasta, vaikka teksti olisi voinut olla
konkreettisempi ja voimakkaammin muotoiltu. Juuri nyt, kun Pohjois-Afrikan tilanne
aiheuttaa suuria muuttovirtoja, EU onnistuu olemaan ottamatta mitään selvää vastuuta
asiasta. Frontex ei voi olla ainoa väline pakolaiskriisin selvittämisessä. EU:n on kiireellisesti
kehitettävä myös taakanjakoa koskeva toimintasuunnitelma, jotta se voi edistää alueelta
tulevien pakolaisten uudelleensijoittamista ja tarjota apua kodittomille. Pidän valitettavana
sitä, että näissä olosuhteissa EU:n ja Libyan välistä yhteistyötä koskevan sopimuksen
lykkääminen oli tosiasiassa ainoa mahdollinen vaihtoehto. Näissä sopimuksissa tärkeimpänä
asiana ei pitäisi olla rajavalvonnan tiukentaminen vaan Geneven yleissopimuksen
ratifioinnin valvonta ja sopimuksen noudattaminen. Toivon, että tämä päätöslauselma on
ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa pakolaiskysymyksessä,
niin että ihmisiä kohdellaan humaanimmalla tavalla.

Michèle Striffler (PPE),    kirjallinen. – (FR) Kannatin äänestyksessä kollega Proveran
mietintöä, jonka aiheena ovat epävakauden aiheuttamat muuttovirrat ja EU:n ulkopolitiikan
soveltamisala ja tehtävät. Ulkopolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan välinen koordinointi
on olennaisen tärkeää. On keskityttävä maailman tietyillä alueilla esiintyvän epävakauden
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perimmäisiin syihin ja hoidettava tehokkaasti muuttovirtoja. Muuttoliikkeiden
hallintapolitiikka olisi todella yhdistettävä eurooppalaiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan,
ja siinä olisi otettava huomioon turvallisuuteen, eteläisten valtioiden alueelliseen
yhteistyöhön ja alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa solmittaviin yhteistyösopimuksin
liittyvät näkökohdat. Kun otetaan huomioon, että joillakin kolmansilla mailla on keskeinen
rooli tässä politiikassa, olen vakuuttunut siitä, että EU:n on ehdottoman tärkeää allekirjoittaa
yhteistyösopimukset näiden maiden kanssa laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Tässä
mielessä totean, että Libyan ja Euroopan unionin välillä parhaillaan jäädytettynä oleva
yhteistyösopimus on saatettava ennalleen.

Niki Tzavela (EFD),    kirjallinen. – (EL) Taantuma ja useissa maissa vallitseva poliittinen
epävakaus ovat kasvattaneet muuttovirtoja, ja tämä asettaa haasteen EU:lle. Tässä
mietinnössä ehdotetut toimenpiteet auttavat tarttumaan tähän ongelmaan, joka on
kauhistuttava ensisijaisesti EU:n rajoilla sijaitseville maille ja välillisesti koko EU:lle. Yksi
näistä toimenpiteistä on pysyvän seurantajärjestelmän luominen kaikkia muuttovirtojen
hallintaan liittyviä Frontex-toimia varten, ja sen on oltava pysyvä ja vakinainen. Tämän
vuoksi äänestin jäsenen Proveran mietinnön puolesta.

Dominique Vlasto (PPE),    kirjallinen. – (FR) Kannatan tämän tasapainoisen
päätöslauselman hyväksymistä, koska siinä ehdotetaan keinoja Eurooppaan kohdistuvien
maahanmuuttopaineiden aiheuttamiin haasteisiin vastaamiseksi. Mielestäni on olennaisen
tärkeää luoda synergiaa EU:n muuttoliikepolitiikan ja kehitysapupolitiikan kesken.
Muuttoliikeilmiöiden taustalla on näkymättömiä inhimillisiä murhenäytelmiä, ja osa
ratkaisusta voidaan saada aikaan kolmansiin maihin suunnatuilla kehitysaputoimilla, jotka
edistävät niiden kehitystä ja vakautta. Se on asia, joka on otettava huomioon myös Euroopan
naapuruuspolitiikassa (ENP). Mielestäni tarvitaan kiireellisesti unionin tason toimintaa, ja
kehotan jäsenvaltioita ja komissiota saattamaan käyttöön tarvittavat välineet ja resurssit,
etenkin vahvistamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä
huolehtivan viraston Frontexin resursseja ja asemaa. Se voi tapahtua myös tarjoamalla
asianmukaista apua niille Välimeren rannikon alueille ja kaupungeille, jotka joutuvat
vastaamaan tämän maahanmuuttajatulvan aiheuttamaan hätätilaan, huolehtimaan
järjestyksen ylläpidosta ja edistämään laillisten maahanmuuttajien integroitumista.
Mielestäni eurooppalaisen yhteisvastuun täytyy toteutua täysimääräisesti jäsenvaltioiden
välillä ja kolmansia maita kohtaan.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. −  (DE) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Kuten mietinnössä korostetaan, tämänhetkiset muuttajavirrat aiheuttavat suunnattomia
jännitteitä alkuperämaiden, vastaanottajamaiden ja kauttakulkumaiden kesken ja myös
vastaanottajamaiden sisällä. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä kollega Provera ehdottaa
tarttumista muuttoliikkeen perimmäisiin syihin sekä käymistä EU:n ulkopolitiikassa käsiksi
demokratian ja taloudellisen vakauden puutteeseen vastaanottavissa maissa. Euroopan
parlamentissa on laadittu kehitysyhteistyöpolitiikasta useita mietintöjä, joissa on vaadittu
komissiota ja erityisesti korkeaa edustajaa Ashtonia sisällyttämään ihmisoikeuksien tilanteen
kaikkiin neuvotteluihinsa ja myöntämään tukea ja kaupan helpotuksia vain osana kyseistä
pakettia. Haluaisin tässä yhteydessä vielä toistaa tämän vaatimuksen.

Mietintö: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatin äänestyksessä
päätöslauselmaa naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla, koska naisilla on
nyky-yhteiskunnassa yksilöllisten perheeseen ja työelämään liittyvien tehtäviensä vuoksi
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monitoiminnallinen rooli ja koska naiset nimenomaan tämän moniroolisuutensa takia
voivat merkittävästi edistää kehitystä ja innovaatiota kaikilla yhteiskunnan tasoilla sekä
myötävaikuttaa elämänlaadun paranemiseen erityisesti maaseudulla. Naisten määrä on
valitettavasti vähentynyt maaseudulla. Sen vuoksi maaseudun kehittämispolitiikkaa on
suunnattava voimakkaammin innovatiivisiin ja kestäviin maaseudun elin- ja työoloihin,
jotta varmistetaan maataloudessa työskentelevän väestön vakaa tilanne. Olen yhtä mieltä
esittelijän kanssa siitä, että meidän olisi edistettävä naisten yrittäjyyttä ja aloitteita etenkin
edistämällä naisten omistajuutta ja naisyrittäjien verkostoja sekä laatimalla sellaiset ehdot
rahoitusalalle, että maaseudun naisyrittäjillä on mahdollisuus tehdä investointeja ja saada
luottoa, niin että heistä tulee toimintakykyisempiä markkinoilla ja että he voivat luoda
toiminnalleen vakaan taloudellisen perustan. On myös tuettava poliittisia toimia, joilla
pyritään parantamaan naisten asemaa maataloudessa helpottamalla heidän toimimistaan
maatalousyrittäjinä. Naisten maanhankintaa ja luotonsaantia on helpotettava, jotta
kannustetaan naisten sijoittautumista maaseudulle ja ryhtymistä maatalousalan toimijoiksi.

Roberta Angelilli (PPE),    kirjallinen. – (IT) Kannatan mielelläni Elisabeth Jegglen mietintöä,
koska siinä kiinnitetään huomio maaseudulla elävien naisten muodostamaan 42 prosentin
suuruiseen osuuteen. He tekevät tärkeää työtä kehittäessään, vakauttaessaan ja
nykyaikaistaessaan maaseutua tuomalla esiin uusia yrittäjyyden muotoja. Naiset ovat
tekemällään raskaalla työllä osoittaneet, että he voivat vaikuttaa perinteisten elin- ja
tuotantotapojen kehitykseen maaseudulla perustamalla liikeyrityksiä, jotka tarjoavat
työpaikkoja ja mahdollistavat perhevelvoitteiden ja työn yhteensovittamisen.

Tavoitteena on taata kaikille alueille yhtäläiset elinolot ja välttää kaupunkikeskusten
yksipuolista kehittämistä, ja sen vuoksi maaseutualueille on saatava moderni
tietotekniikkainfrastruktuuri ja riittävät laajakaistayhteydet ja on kehitettävä sähköisiä
liiketoiminnan muotoja, kuten sähköistä kaupankäyntiä, jonka ansiosta ihmiset pystyvät
harjoittamaan liiketoimintaa riippumatta heidän etäisyydestään kaupunkikeskuksiin.

Lisäksi meidän on parannettava naisten koulutusta ja edistettävä luotonsaantia naisten
yrittäjyyden tukemiseksi. Sosiaaliturvapolitiikassa on myös otettava huomioon
maataloudessa kausityöntekijöinä työskentelevien naispuolisten maahanmuuttajien elinolot.
Erityisesti heille on taattava asianmukaiset asuinolot, sairausvakuutus ja riittävät
saniteettitilat.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Sukupuolten tasa-arvon periaate on
perusedellytyksenä Eurooppa 2020 -strategiassa, ja sitä olisi edistettävä taloudelliseen ja
sosiaaliseen toimintaan osallistuvien naisten määrän lisäämiseksi ja erityisesti naisten ja
miesten tasavertaisten oikeuksien takaamiseksi maatalousalalla. Mielestäni on tärkeää
painottaa naisten roolia maataloudessa ja maaseudulla. Sen vuoksi tukipolitiikassa on
otettava aikaisempaa paremmin huomioon naisten tärkeä rooli, tarpeet ja tilanne
maaseudulla. Kannustan jäsenvaltioita suunnittelemaan kannustimia, joilla edistetään
maaseudun naisten toimintaa tuottajina tai yrittäjinä ja tuetaan heidän osallistumistaan
politiikkaan, myös toimielinten johtokuntien edustajina, naisten ja miesten tasa-arvoisten
roolien tukemiseksi.

Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, joka auttaa torjumaan sosiaalista syrjäytymistä
maaseudulla. Maaseudun kehittämispolitiikan keskeisenä tavoitteena on taata miehille ja
naisille yhtäläiset oikeudet ja tasavertaiset elinolot kaikilla alueilla sekä välttää tällä tavoin
tiheään asuttujen kaupunkialueiden yksipuolinen kehittäminen massiivisen maaltapaon
estämiseksi.
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Liam Aylward (ALDE),    kirjallinen  .  – (GA) Maatalouden työväestöstä 42 prosenttia on
naisia, joten on selvää, että heillä on tärkeä rooli maaseudulla ja maatalousyrityksissä.
Meidän on arvostettava ja tuettava naisia ja heidän panostaan maataloudessa ja maaseudun
elämässä, ja siksi kannatan tätä tärkeää mietintöä. Tulevaisuudessa naisten rooli on
asianmukaisesti tunnustettava EU:n maatalouspolitiikassa. Kannatan mietinnössä esitettyä
toteamusta naisverkostojen tekemästä erinomaisesta työstä, sillä ne antavat pontta
maaseutuyhteisöille ja edistävät tasa-arvoa ja sosiaalista osallisuutta maaseudulla. Niiden
tukea on lisättävä paikallisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Esimerkiksi Irlannissa
toimiva ICA on maaseutualueilla tärkeä ja vaikutusvaltainen järjestö, joka äskettäin vietti
perustamisensa 100-vuotispäivää. Järjestöön kuuluu noin 11 000 jäsentä, ja se on tukenut
maaseudun naisia jo pitkään. Tämäntyyppisiä paikallisorganisaatioita on tuettava
asianmukaisesti, ja tulevaisuudessa ne on otettava huomioon EU:n maatalouspolitiikassa.

Regina Bastos (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Naisilla on yhä tärkeämpi rooli maataloudessa
ja maaseudulla. Viime vuosien aikana naisten omat hankkeet ovat edistyneet merkittävästi
niille annetun tuen ansiosta, ja tämä on lisännyt koko maaseutuyhteiskunnan kehitystä.

Naiset ovat edistäneet perinteisten taloudellisten mallien ja elämänmuotojen kehitystä
maaseutualueilla, samalla kun he ovat osaltaan vakauttaneet ja nykyaikaistaneet elinkeinoja
ja tämän tuloksena edistäneet maaseutualueiden kestävää kehitystä. Myös maaseudulla
naiset haluavat toteuttaa omat elämänsuunnitelmansa, olla taloudellisesti riippumattomia
ja vastata perheeseen liittyviin haasteisiin.

Näin ollen tässä mietinnössä, jota kannatin äänestyksessä, kehotetaan ottamaan paremmin
huomioon naisten monipuolinen ammatillinen pätevyys, kiinnostuksen kohteet ja
suoritukset, jotta maatalous säilyy naisia kiinnostavana työpaikkana. Euroopan
maaseutupolitiikan keskeisenä tavoitteena olisi oltava pyrkimys taata miesten ja naisten
onnistumismahdollisuudet ja hyvät tulevaisuudennäkymät maaseudulla.

George Becali (NI),    kirjallinen. – (RO) Maaseudun naisten tilanne on Euroopan unionille
hyvin todellinen ja ajankohtainen aihe. Joissakin jäsenvaltioissa se on kuitenkin hyvin
vakava ja kiireellinen aihe, muun muassa Romaniassa, jossa työllisyysaste on erittäin
alhainen hyvin suuressa osassa maaseutua. Meidän on otettava käyttöön soveltuva
lähestymistapa, jolle tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa myönnetään taloudellista
tukea, jotta voimme tuloksekkaasti luoda houkuttelevat elinolot näiden alueiden naisille
ja miehille. Olen yhtä mieltä Elisabeth Jegglen kanssa ajatuksesta perustaa maaseutualueiden
naisille Euroopan laajuinen verkosto, jota tuettaisiin myös YMP:n toiseen pilariin kuuluvilla
toimilla. Kannatan myös ajatusta siitä, että YMP:n uudistuksen yhtenä ensisijaisena
tavoitteena olisi oltava palvelujen ja tuen tarjoaminen maaseutualueiden naisille kunkin
jäsenvaltion tarpeiden mukaisesti.

Sergio Berlato (PPE),    kirjallinen. – (IT) Tänään käsittelemämme mietintö on erityisen
tärkeä, koska siinä keskitytään sellaisiin keskeisiin aiheisiin, joihin puuttumalla voidaan
varmistaa naisten tehokas osallistuminen maaseutualueiden kehitykseen, samalla kun
pyritään parantamaan työllisyysnäkymiä uuden yhteisen maatalouspolitiikan (YMP)
puitteissa.

Naisten rooli maatalousyrityksissä ja maaseutuympäristössä on mielestäni merkittävä
aluekehityspolitiikan näkökohta. Yksi Euroopan unionin maaseutupolitiikan keskeisistä
tavoitteista on todellakin yhtäläisten elinolojen takaaminen kaikilla alueilla, jotta miehillä
ja naisilla on jopa maaseudulla tilaisuuksia rakentamiseen.
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YMP:n tämänhetkisessä kehitysvaiheessa on ehdottoman tärkeää pitää mielessä maaseudulla
asuvien naisten tarpeet ja vapauttaa heidän potentiaalinsa. Ennakoivan
maailmankatsomuksen mukaisesti on mielestäni lisättävä ponnistuksia, joilla edistetään
maaseudun kestävää käyttöä tehokkaasti niin energian kuin myös laadun kannalta. Lisäksi
kaikilta maatalouden uudistusprosessiin osallistuvilta toimijoilta vaaditaan tiukempaa
sitoutumista.

Slavi Binev (NI)  , kirjallinen. – (BG) Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on edistää
maaseudun korkealaatuista kestävää kehitystä. Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä
uskon, että naisten rooli nyky-yhteiskunnassa on erittäin tärkeä. Viime vuosina on käynyt
selvästi ilmi, että hyvin monia maatalousalueiden hankkeista olisi ollut mahdotonta
toteuttaa ilman naisten aktiivista panosta. Mielestäni myös maaseutualueiden elinoloja on
parannettava. Tämä on mahdollista parantamalla jokapäiväisessä elämässä tarvittavien
infrastruktuurien, laitosten ja palvelujen saatavuutta. Naisille on tarjottava tilaisuus saavuttaa
tasapaino työ- ja perhe-elämän välillä, ja kyläyhteisöt on pyrittävä säilyttämään.
Tukipalvelujen, -laitosten ja -rakenteiden on oltava naisten käytettävissä. Naisten roolia
on lujitettava myös päätöksentekomenettelyssä.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Kun otetaan huomioon, että maaseutualueilla
naisilla on suurempi riski sosiaaliseen syrjäytymiseen kuin miehillä, ja kun otetaan
huomioon tämän seikan merkitys, kannatan voimakkaasti tätä päätöslauselmaa, jossa
kiinnitetään huomiota naisten rooliin maataloudessa. Paitsi että päätöslauselmassa
kehotetaan ottamaan liiketoiminta- ja aluekehitysstrategioissa paremmin huomioon naisten
ammatillinen pätevyys maataloudessa ja muilla aloilla, siinä myös kannustetaan aloitteita,
joilla edistetään naisten osallistumista työelämään torjumalla kaikentyyppistä syrjintää,
parantamalla koulutusta sekä helpottamalla naisten pääsyä jatkokoulutukseen ja
erikoistumiskursseille.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen  .   −  (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska
mielestäni aluekehitys on erityisen tärkeä aihe nykyään, kun maaseudun väestökato lisääntyy
yhteiskunnallisten muutosten sekä yhteiskuntarakenteiden ja arvojen muutosten
seurauksena ja yksilökeskeisen suuntauksen voimistuessa. Olen täysin yhtä mieltä siitä,
että kunnollisten elin- ja työolojen luominen maaseudulle saattaisi olla yksi tärkeistä
toimenpiteistä kehittyvän kaupungistumissuuntauksen kääntämiseksi. Kokemus on
osoittanut elämänlaadun ja taloudellisen vallan liittyvän maaseudulla läheisesti naisiin ja
heidän rooliinsa maataloudessa. Näin ollen tällä on erityisen suuri merkitys mietinnössä
ehdotetuille toimenpiteille, joilla naisia autettaisiin toteuttamaan omia
tulevaisuudensuunnitelmiaan, olemaan taloudellisesti riippumattomia ja vastaamaan
perhe-elämän haasteisiin yhtä onnistuneesti kuin naiset nykyisin kaupungeissakin tekevät.
Mietinnössä lueteltuihin toimenpiteisiin sisältyy naisten koulutus- ja neuvontaohjelmien
jatkaminen ja kehittäminen erityisesti maaseutua varten, EU:n maatalouteen ja
maaseutualueiden liiketoimintaan suuntaaman tuen jatkaminen, keskeisten
infrastruktuurien ja tietotekniikkainfrastruktuurien kehittäminen, varhaiseläkejärjestelyjen
toteuttaminen sekä monia muita toimenpiteitä.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Haluan onnitella kollegaani, esittelijä Elisabeth
Jeggleä hänen tekemästään työstä, jonka ansiosta parlamentti on voinut antaa julkista
tunnustusta naisten monitoiminnalliselle roolille maatalousalalla. Huolimatta siitä, että
42 prosenttia alan noin 27 miljoonasta työntekijästä on naisia ja että lähes 29 prosenttia
maatalousyrityksistä on naisten johtamia, naisten roolia ei ole vielä asianmukaisesti
tunnustettu.
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Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska olen yhtä mieltä siitä, että meidän on arvostettava
naisten ainutlaatuista roolia maataloudessa. Lisäksi mielestäni meidän velvollisuutenamme
on nimetä maaseutualueiden naisten erityistarpeet ja varmistaa, että näihin vaatimuksiin
vastataan riittävästi tulevissa strategioissa yhteisen maatalouspolitiikan (YMO) tulevasta
uudistuksesta alkaen. Euroopan unioni ei saa unohtaa maaseudulla elävien naisten työhön,
perheeseen ja yhteiskuntaan liittyviä toiveita. Jotta tämä olisi mahdollista, Euroopan
toimielinten on sen vuoksi asianmukaista taata tarvittavat tukipalvelut ja kannustinpaketti,
jota ei ole suunnattu yksinomaan markkinoille.

Lopuksi yhdyn esittelijä Jegglen tekemiin ehdotuksiin ja erityisesti ehdotukseen naisten
edustuksen lisäämisestä maatalousalan poliittisissa, taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa
organisaatioissa.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Olen tyytyväinen huomioon, jota
komissio on kiinnittänyt naisten rooliin maaseutualueiden kehittämisessä. Naisten
taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti monitoiminnallisesta roolista on viime vuosina tullut
realiteetti, johon me emme saa suhtautua välinpitämättömästi. Tämä koskee erityisesti
maataloutta, koska juuri maataloudessa naiset ovat merkittävästi edistäneet varsinkin
maatalousyritysten monipuolistumista ja niiden mukautumista markkinoihin. Yhteisen
maatalouspolitiikan maaseudun kestävämpään käyttöön kannustavien tavoitteiden
mukaisesti on siten käynnistettävä toimia näiden alueiden naisten tarpeisiin ja toiveisiin
vastaamiseksi. Tässä työssä on kiinnitettävä erityistä huomiota tarvittavan
tuki-infrastruktuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja varsinkin koulutuksen merkitykseen.

Nessa Childers (S&D),    kirjallinen  .   − Euroopan parlamentin toimenpiteet, joilla pyritään
tukemaan ja lujittamaan naisten panosta Euroopalle erittäin tärkeällä maatalousalalla, ovat
myönteisiä. Huomattava enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä kannatti mietintöä
naisista maataloudessa, ja kyseessä on oikea-aikainen toimenpide. Monetkaan ihmiset eivät
ole tietoisia siitä, että maatalousalalla säännöllisesti toimivista työntekijöistä 42 prosenttia
on naisia. Suhtaudun mietintöön myönteisesti.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Koska sukupuolten tasa-arvon
periaatetta edistetään EU:n lainsäädännöllä ja koska se on yksi Eurooppa 2020 -strategian
perusvaatimuksista, katson, että on asianmukaista sisällyttää tämä kysymys tulevaan
yhteiseen maatalouspolitiikkaan muun muassa käyttämällä uusia välineitä, joilla tätä
periaatetta edistetään. Tulevan yhteisen maatalouspolitiikan on mielestäni oltava
oikeudenmukaista, myös naisille.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. −  (PT) Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, koska
siinä todetaan, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on EU:n keskeinen tavoite, ja
korostetaan, että tämä periaate olisi sisällytettävä yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP).
On välttämätöntä helpottaa naisten pääsyä maatalousalalle sekä heidän luotonsaantiaan.
Mietinnössä kannustetaan myös edistämään kestävää taloudellista kasvua ja maaseudun
kehittämistä.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D),
kirjallinen.  −  (SV) Kannatimme äänestyksessä mietintöä naisten asemasta maataloudessa
ja maaseudulla, koska mielestämme on välttämätöntä torjua tasa-arvon puutetta
yhteiskunnassa. Mietinnössä kuvataan myös hyvin toimivan infrastruktuurin ja tiettyjen
peruspalvelujen, kuten laajakaista- ja lastenhoitopalvelujen, merkitystä paitsi kaupungeissa
myös maaseudulla. Haluaisimme kuitenkin painottaa, että mielestämme maataloudelle ei
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pitäisi varata yhtä suurta budjettiosuutta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä,
vaan maatalouden kokonaisosuutta olisi pikemminkin huomattavasti vähennettävä.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Jos me kannatamme vakavaa sitoutumista
maatalousalaan – kuten itse kannatan – sekä sitä, että perheillä olisi todella oltava
mahdollisuus valita maaseudulla työskentely elämäntavakseen, silloin on varmistettava,
että kaikilla niillä, jotka tämän valinnan tekevät, on samanlaiset terveydenhoitoa, koulutusta
ja perheiden tukirakenteita koskevat olosuhteet kuin kaupungeissa asuvilla.

Kehitykseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen sisältyy maaseutu- ja kaupunkialueiden
välinen sopusointu. Maaseutualueita ei saa unohtaa eikä niitä saa järjestelmällisesti pitää
vähemmän houkuttelevana vaihtoehtona. Tällaiseen ajattelutavan muutokseen voi
luonnollisesti kuulua naisten aktiivinen rooli maatalousyhteisöissä. Minulla ei ole
romanttisia eikä bukolisia kuvitelmia "maallepaosta": pikemminkin päinvastoin tiedän,
että sellaisella elämäntavan valinnalla on hintansa ja että se usein merkitsee luopumista
mahdollisuudesta käyttää helposti nykyaikaiselle elämälle tärkeitä infrastruktuureja. Tästä
syystä pidän mietinnössä esitettyjä seikkoja myönteisinä, sillä niiden ansiosta voidaan
sitoutua edistämään korkealaatuista infrastruktuuria, jolla tuetaan perheitä, koulutusta,
terveydenhoitoa ja liikennettä myös maaseudulla.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Sukupuolten välisen tasa-arvon
edistäminen on EU:n ja sen jäsenvaltioiden keskeinen tavoite. Tämä periaate on sisällytettävä
yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) edistämään kestävää talouskasvua ja maaseudun
kehittämistä: maatilat, maaseutumatkailu, suoramarkkinointi ja sosiaalipalvelut ovat
maaseudun jakelurakenteen tukipilareita, ja niitä olisi tuettava kestävästi YMP:n kautta.
YMP:tä olisi käytettävä näiden palvelujen edistämiseen uusien tulevaisuudennäkymien ja
palkkatyömahdollisuuksien takaamiseksi naisille ja myös helpottamaan merkittävästi
perhe- ja työelämän yhteensovittamista. Maaseudulla on käynnistettävä toimia väestön
ikääntymisen torjumiseksi, ja tätä varten on luotava ihmisille asumisen edellytyksiä, sillä
elinvoimaisten ja dynaamisten, väestöpohjaltaan moninaisten maaseutualueiden merkitystä
on painotettava. Tässä yhteydessä korostaisin nuorten naisten kehitysmahdollisuuksien
ja asianmukaisten haasteiden merkitystä. Maaseutuympäristöä on tuettava ja elvytettävä
moninaisena ja laajana alueena, jossa on mahdollista elää ja harjoittaa liiketoimintaa
hyödyntäen ennen muuta naisten erityisosaamista ja taitoja.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen.  −  (PT) Tämä päätöslauselma on vastakkainen
lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen
terveysväitteiden hyväksynnästä ja hyväksynnän epäämisestä esitetyn komission
asetusehdotuksen kanssa, sillä se ei ole yhteensopiva asetuksessa ravinnosta ja elintarvikkeita
koskevista terveysväitteistä esitettyjen tavoitteiden ja sisällön kanssa.
Dokosaheksaeenihappoa (DHA) esiintyy rintamaidossa, ja se tukee alle 12 kuukauden
ikäisten lasten näön normaalia kehitystä. Koska ei ole olemassa selvää tieteellistä
yksimielisyyttä DHA:lla täydennetyn korvikkeen vaikutuksista imeväisiin muussa
biologisessa ympäristössä kuin rintamaidossa, esimerkiksi korvikemaidossa tai muussa
imeväisille tarkoitetussa ruoassa, asiaan on mielestämme suhtauduttava ennakoiden ja
varovaisesti.

Olemme huolestuneita kyseisen asetusluonnoksen hyväksymisestä, koska se ei vastaa
asetuksessa (EY) N:o 1924/2006 esitettyjä vaatimuksia, joiden mukaan muun muassa
terveysväite on osoitettava oikeaksi tieteellisellä näytöllä kaikki käytettävissä olevat
tieteelliset tiedot huomioon ottaen.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen.  −  (PT) Kaikissa Euroopan unionin ja
jäsenvaltioiden politiikoissa olisi otettava huomioon tasa-arvon ja naisten oikeuksien
edistäminen sekä sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen. Sen vuoksi on kiinnitettävä
erityistä huomiota naisten tilanteeseen maataloudessa ja maaseudulla, sillä heidän elämäänsä
vaikeuttaa syvä kriisi, johon maaseudulla ollaan jouduttu nykyisten politiikkojen, kuten
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja muiden politiikkojen, seurauksena.

Maataloudessa työskentelevistä 26,7 miljoonasta ihmisestä noin 42 prosenttia on naisia,
ja erityisesti he kärsivät YMP:n perättäisistä uudistuksista, jotka ovat johtaneet satojen
tuhansien pienten ja keskisuurten maatilojen toiminnan loppumiseen ja perheiden
harjoittaman maatalouden tuhoutumiseen. Samoin kuin muillakin toiminta-alueilla, myös
maaseudun naiset kärsivät työttömyydestä, työpaikkojen epävarmuudesta, alhaisista
palkoista ja köyhyydestä. Näitä ongelmia vaikeuttaa entisestään kriisin varjolla toteutettu
epäsosiaalinen politiikka.

Tyhjien puheiden sijasta meidän on sen vuoksi sanouduttava irti politiikoista, jotka ovat
synnyttäneet nykyisen tilanteen. Naisten roolille ja oikeuksille sekä maaseudulla tarjottaville
julkisille palveluille, jotka liittyvät muun muassa terveydenhoitoon, koulutukseen,
kulttuuriin, vapaa-ajanviettoon ja sosiaali-infrastruktuuriin, on annettava niille kuuluva
arvo.

(Työjärjestyksen 170 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys.)

Mathieu Grosch (PPE),    kirjallinen.  −  (DE) Tämä mietintö ansaitsee vilpittömän tukemme,
koska siinä kiinnitetään huomiota naisten erityisasemaan maatalousyrityksissä ja
maaseudulla, samalla kun siinä esitetään ratkaisuja tämänhetkisiin haasteisiin. Esitetyillä
ratkaisuilla lisätään maaseudun naisten työelämän ja jokapäiväisen tilanteen
houkuttelevuutta. Yksi osa tästä ratkaisusta koskee tuen antamista kohtuuhintaisille ja
helposti saatavilla oleville tukipalveluille ja -laitoksille, muun muassa päivähoitopalveluille
ja avohoitolaitoksille, sekä tarvittaville infrastruktuureille. Lisäksi on ehdotettu
maaseutuyhteisöjen elämänlaadun parantamista EU:n rahoituksella.

Toinen tärkeä osatekijä koskee kouluun pääsyn helpottamista, ammatillisen ja akateemisen
koulutuksen tason nostamista sekä naisten sosiaalisten olojen parantamista maaseudulla.
Näistä toimista on hyötyä maaseudun naisille, mutta lisäksi niillä parannetaan kyseisten
alueiden vaurautta kehittämällä niistä kestävällä tavalla työntekoon ja elämiseen soveltuvia
alueita.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen  .   −  (LT) Äänestin tämän asiakirjan puolesta, koska
on erittäin tärkeää tarkastella naisten roolia maatalousyrityksissä ja maaseudulla siten, että
otetaan erityisesti huomioon heidän monitoiminnallinen roolinsa. EU:n maatalouspolitiikan
keskeisenä tehtävänä on luoda tasavertaiset elinolot kaikille alueille ja välttää yksipuolista
tiheään asuttujen kaupunkitaajamien kehittämistä, jotta naiset ja miehet voivat jäädä
asumaan maaseudulle ja menestyä siellä. Jos haluamme, että maaseudulle jää asumaan
kaikkiin sukupolviin kuuluvia naisia, tai jos haluamme kannustaa heitä palaamaan sinne,
heidän tarpeensa ja ehtonsa on otettava entistä paremmin huomioon tukipolitiikassa.
Tämä ei ole nyky-yhteiskunnassa mahdollista käyttämättä kohtuuhintaisia ja alueellisesti
saatavissa olevia tukipalveluja ja hoitolaitoksia ja -rakenteita. Tällaisen tukirakenteen
säilyttämisen ja sen kehittämisen naisten kannalta myönteisellä tavalla on oltava yksi EU:n
keskeisiä tukistrategioita. Jo suunnitteluvaiheessa – kun esimerkiksi rakennetaan lastentarhaa
tai avohoitoa antavaa laitosta tai kehitetään julkista liikennettä – on löydettävä uusia
menettelytapoja ja osallistettava kaikkien sukupolvien naiset päätöksentekoon.
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Peruskoulutus, ammatillinen ja akateeminen koulutus sekä jatkokoulutus ovat edelleen
hyvin tärkeitä maaseudulla elävien ihmisten elämänlaadun ja työn laadun kannalta.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    kirjallinen.  −  (FI) Arvoisa puhemies, naisten elämä
maaseudulla on viime vuosikymmeninä muuttunut ja monipuolistunut. Perinteiset
maaseudun työpaikat ovat vähentyneet. Samalla tilalle on tullut uusia elämänmuotoja,
joissa esimerkiksi naisten tausta, koulutus ja asema työmarkkinoilla eroavat toisistaan
hyvinkin paljon. Nämä muutokset on otettava paremmin huomioon myös unionin
tukipolitiikassa, jotta maaseudun naisten työ- ja perhe-elämä voidaan paremmin sovittaa
yhteen.

Naiset ovat koulutuksellaan ja ammattitaidoillaan edistäneet maaseudun perinteisten
elinkeinojen kehittämistä viime vuosina. Monenlaiset muun muassa palveluihin ja
maatilamatkailuun keskittyvät innovatiiviset maatalousyritykset ovat elävöittäneet
maaseudun elinkeinorakennetta merkittävästi. Innovatiivisten maatalousyritysten
perustamista ja kehittämistä on tuettava myös jatkossa.

Lopuksi haluaisin muistuttaa, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on yksi EU:n ja
jäsenvaltioiden tärkeimmistä tavoitteista. Täten unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaankin
on sisällytettävä tasa-arvon edistämisen periaate.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen.  −  (DE) Euroopan parlamentti pyrkii tällä
mietinnöllä parantamaan maaseutualueiden naisten elin- ja työoloja sekä luomaan heille
kehitysmahdollisuuksia. Mietinnön ehdotuksissa keskeistä on maaseudun infrastruktuurin
laajentaminen entisestään uusien näkymien ja työllisyysmahdollisuuksien tarjoamiseksi
naisille. Työn ja perheen yhteensovittamista koskeva kysymys on myös tärkeä
maatalousyrityksissä toimiville. Esittelijän tavoin olen vakuuttunut siitä, että vain
maaseutualueille suunnatulla aktiivisella tuella voidaan estää naisia muuttamasta
kaupunkeihin. Lisäksi tarvitaan tarpeiden mukaisia lastenhoitolaitoksia, maatalousalalla
toimiville perheille räätälöity infrastruktuuri sekä mahdollisuus internetin ja muiden
viestintätekniikoiden käyttöön. Maataloutta ja maaseudun kehittämistä varten on osoitettava
riittävästi varoja, jotta maaseudulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa tärkeitä toimenpiteitä.
Kannatan mietinnössä esitettyä vaatimusta, jonka mukaan maatalouden budjettiosuutta
ei saa leikata EU:n talousarviossa, kun käynnistyvissä neuvotteluissa käsitellään EU:n tulevaa
rahoituskehystä.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Kannatan vilpittömästi kollegani Elisabeth
Jegglen laatimaa mietintöä, koska mielestäni se sisältää tärkeitä periaatteita, jotka vaativat
huomiomme ja tukemme tulevaisuudessa. EU:ssa maatalousalalla säännöllisesti
työskentelevistä yhteensä noin 27 miljoonasta ihmisestä noin 42 prosenttia on naisia ja
joka viidettä maatalousyritystä (noin 29 prosenttia) johtaa virallisten tilastojen mukaan
nainen. Kehotan teitä ottamaan nämä luvut huomioon, kun arvioitte sitä mittavaa panosta,
jonka naiset monissa paikallisyhteisöissä antavat kehityksen aikaansaamiseksi, kun taas
päätöksentekomenettelyihin he osallistuvat usein suhteettoman vähän. Tähän esteeseen
meidän on puututtava palvelupolitiikalla, jolla helpotetaan uuden yhteisen
maatalouspolitiikan (YMP) kautta maaseudun rakenteiden kehittämis- ja
toimintamenettelyjä monilla alueilla. Tarkoitan erityisesti koulutusta, neuvontaa ja yritysten
perustamista koskevia aloitteita, joita voitaisiin edelleen kehittää YMP:n toisen pilarin
puitteissa ja jotka merkitsisivät käännekohtaa naisten, kuten myös miesten, elinolojen
merkittävässä parantamisessa maaseudulla. Pidän tätä melko strategisena vaatimuksena,
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varsinkin kun ajatellaan EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti
aloitteita, joilla pyritään edistämään innovaatiota, tutkimusta ja kehitystä.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    kirjallinen.  −  (PL) Me äänestimme tänään
Strasbourgissa mietinnöstä naisen asemasta maataloudessa ja maaseudulla. Olen itse
kotoisin maaseudulta, asun maaseudulla ja yhteen aikaan työskentelin ahkerasti
vanhempieni maatilalla. Olen täysin vakuuttunut siitä, että maaseutualueiden naiset
vaikuttavat usein paitsi maatilojen kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen myös koko
maaseutuyhteisön elvyttämiseen ahkeran työnsä ja määrätietoisuutensa ansiosta. Heidän
toimensa maaseutualueiden perheenäitien kerhoissa, heidän ponnistelunsa perinteiden ja
perheiden tapojen säilyttämiseksi samoin kuin heidän onnistunut toimintansa maatilojen
hallintaan liittyvien uusien ratkaisujen toteuttamiseksi merkitsevät sitä, että he ansaitsevat
ryhmänä tukea ja kannustusta ja että heidän arvojaan olisi painotettava. Haluaisin kiittää
kaikkia maaseutualueiden naisia sekä Puolassa että kaikkialla Euroopan unionin alueella
heidän tekemästään kovasta työstä sekä heidän panoksestaan alueellisessa kehittämisessä,
ja haluan kertoa äänestäneeni Jegglen mietinnön puolesta. Kiitoksia.

David Martin (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Olen tyytyväinen siihen, että mietinnössä
tunnustetaan naisten tärkeä rooli maataloustuotannossa ja todetaan, että tiettyjä politiikkoja
ja edellytyksiä on muokattava naisten tukemiseksi. Mielestäni tätä ei kuitenkaan pitäisi
käyttää verukkeena sille, että yhteiseen maatalouspolitiikkaan syydettäisiin vielä enemmän
rahaa.

Barbara Matera (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Äänestin mietinnön puolesta, koska uskon
lujasti, että meidän on tunnustettava naisten keskeinen asema alueilla, joissa heidän työllään
on ratkaiseva merkitys tietyn paikallistalouden menestykselle tai elpymiselle, mikä
puolestaan edistää maidemme kasvua yleensä.

Naisten asema on muuttunut maatalousalalla merkittävästi viime vuosikymmeninä, ja
heidän roolinsa on kehittynyt yhä enemmän monitoiminnalliseksi. Tästä syystä Euroopan
toimielinten olisi ryhdyttävä toimiin estääkseen naisten maaltapaon tai ainakin
kannustaakseen naisten paluuta maaseudun elämään. Naisten ja heidän suunnitelmiensa
tukeminen edistäisi maaseutuyhteisöjen kehitystä kokonaisuudessaan.

Meidän on tarjottava maataloudessa työskenteleville naisille mahdollisuus toteuttaa omat
tulevaisuudensuunnitelmansa varmistamalla, että he ovat taloudellisesti riippumattomia
ja että he voivat hoitaa perhe-elämään liittyvät velvoitteensa. Maatalousalan työpaikkojen
on pystyttävä houkuttelemaan naisia niin, että he pystyvät käyttämään monipuolista
ammatillista pätevyyttään. Tällaisena rahoitus- ja talouskriisin aikana on erittäin tärkeää
luoda maaseudulle ja kaupunkeihin yhtäläiset työolot alueiden uudelleenasuttamiseksi,
mikä saattaisi merkitä tietyillä Euroopan unionin alueilla lähtölaukausta taloudelliselle
elpymiselle.

Véronique Mathieu (PPE),    kirjallinen . – (FR) Kaikki Euroopan unionin maaseutualueiden
perinpohjaiset muutokset synnyttävät väestöön, työpaikkoihin, palveluihin ja ympäristöön
liittyviä haasteita. Meidän on korostettava naisten olemassaolon ja osallistumisen
merkittävää vaikutusta elämänlaatuun ja maaseudun elinkeinoelämään. Naiset merkitsevät
EU:lle merkittävää potentiaalia, kun pyritään kehittämään ja rakentamaan maaseudun
elinkeinoelämää Euroopan unionissa. EU:n rahoituksella voidaan siten auttaa parantamaan
elämänlaatua ja työn laatua maaseutualueilla tarjoamalla lisätuloja sekä järjestämällä
peruskoulutusta, ammatillista ja akateemista koulutusta sekä jatkokoulutusta.
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Maatalousalan tulevaisuus riippuu sen kyvystä monipuolistua. Maaseutuyritysten tarjoamien
palvelujen ja niiden oman elintarviketuotannon mahdollisuudet ovat sidoksissa työhön
osallistuvien ihmisten luovuuteen, ja naisten panos on jo ollut merkittävä. Paikallisten
palvelujen perustamiseen on paljon mahdollisuuksia, ja tällaisten hankkeiden menestys
taataan parhaiten ottamalla naiset niihin mukaan.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. −  (PT) Koska naisten merkitys maataloudessa ja maaseudulla
kasvaa jatkuvasti, uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) on otettava tämä seikka
huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Vain tällä tavoin voimme onnistuneesti
edistää kestävää taloudellista kasvua ja maaseudun kehittämistä. Samalla tavoin kuin
kaupunkeihinkin, meidän on luotava maaseudulle hyvät elinolot kannustaaksemme naisia
ja heidän perheitään jäämään sinne.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. − (ES) Kannatin äänestyksessä mietintöä naisten
asemasta maataloudessa ja maaseudulla, koska mielestäni heidän roolinsa on ratkaisevan
tärkeä tällä alalla, joka työllistää 14,6 miljoonaa ihmistä, joista naisten osuus on
41 prosenttia. Vaikka olen tietoinen siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan toisesta pilarista
tuetaan maaseudun naisten elinoloihin liittyviä hankkeita, mielestäni on analysoitava
käynnissä olevia hankkeita, jotta voidaan nimetä järkeviä käytäntöjä ja auttaa parantamaan
naisten asemaa, joka kärsii erityisesti kapitalistisen järjestelmän tämänhetkisen
rakennekriisin aiheuttamista seurauksista maaseudulla. Tämä pätee erityisesti silloin, kun
otamme huomioon naisten korkean työttömyyden, jonka kohdalla on otettava huomioon
vielä se, että monet naiset eivät edes ole mukana työmarkkinoilla. Tästä syystä heitä ei ole
rekisteröity työttömiksi eivätkä he siis näy työttömyystilastoissa. Uskon myös, että
maatalousalan naistyöntekijöiden sosiaaliturva on välttämätöntä maaseudun kehittämiselle.
Siten kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, joka merkitsee askelta oikeaan suuntaan.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Kuten jo todettiin, mietinnössä pyritään
painottamaan, että sukupuolten tasa-arvoa koskeva periaate on sisällytettävä yhteiseen
maatalouspolitiikkaan keinona edistää kestävää talouskasvua ja maaseudun kehittämistä.
Sen vuoksi EU:n on tarkistettava tukistrategioitaan maaseudun kehittämiseksi naisten
kannalta myönteisellä tavalla. Naisten yrittäjähengen ja taitojen edistäminen maatalousalalla,
naisten koulutukseen pääsyn ja erityiskoulutuksen parantaminen, modernin
tietotekniikkainfrastruktuurin hankkiminen maaseudulle, naisverkostojen tunnustuksen
ja tuen lisääminen, infrastruktuurin, laitosten ja palvelujen laadun ja saatavuuden
parantaminen, riittävien sosiaaliturvaetuuksien takaaminen maatalousalalla työskenteleville
naisille, maatilojen yhteisomistajuuden edistäminen ja naispuolisten maahanmuuttajien
tarvitsema erityishuomio ovat tärkeimpiä seikkoja, joista eri poliittiset ryhmät pääsivät
yksimielisyyteen. Kukapa äänestäisi näitä seikkoja vastaan? Miten epämääräistä ja
populistista! Tuntuu siltä kuin esittelijä osoittaisi ystävällisyyttään maatalousalalla
työskenteleviä naisia kohtaan. Lapsista ja terveydenhoidosta ei sanota mitään täsmällistä.
Tehokkaan terveydenhoidon puute! Nimenomaan tehokkaan terveydenhoidon ja
esikouluopetuksen puuttuminen maaseudulla huolestuttaa naisia Latviassa, Virossa ja
Liettuassa. Äänestin mietinnön puolesta, mutta se on silti raaka ja epäammattimainen.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Naisten asema on maatalousalalla yhä alisteinen.
Mietinnön mukaan meidän on otettava paremmin huomioon naisten tarpeet, erityisesti
kaupunkien ulkopuolella. Jatkokoulutusmahdollisuuksia olisi lisättävä ja lastenhoidon
saatavuutta olisi parannettava. Naisviljelijät edistävät yhä enemmän maatalousyritysten
monipuolistumista ja mukautumista, ja tämä lisää huomattavasti monitoimisuutta
maatalousalalla. Naisille olisi annettava mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin komiteoissa ja
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yhdistyksissä, jotta maatalous pysyisi houkuttelevana työpaikkojen tarjoajana ja
elämäntapana. Samoin on välttämätöntä turvata paremmin naisten asema maataloudessa,
jotta se kannustaisi heitä pysymään alalla. Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä meidän
on kaikin mahdollisin keinoin pysäytettävä maatalouden alamäki.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Kannatin äänestyksessä Jegglen
mietintöä, johon olen romanialaisena Euroopan parlamentin jäsenenä tyytyväinen, sillä
maatalousalalla työskentelee Romaniassa suuri määrä ihmisiä. Haluaisin kuitenkin tuoda
esiin sen, että mietinnössä olisi mielestäni pitänyt puuttua tiukemmin maaseudun elinoloja
koskevaan kysymykseen. Tarvitsemme sellaisen Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston, jolla on runsaasti varoja ja joka pystyy kaventamaan maaseudun ja
kaupunkialueiden välisiä eroja. Perusinfrastruktuurien nykyaikaistamiseksi tehtävien
investointien on pysyttävä rahaston keskeisenä osana. Lisäksi olisi ollut hyödyllistä käsitellä
enemmän maaseudun väestön ikääntymistä sekä sellaisten ohjelmien merkitystä, jotka
koskevat maanviljelijöiden varhaista eläkkeelle jäämistä ja nuorten viljelijöiden aloitustukea.

Franz Obermayr (NI),    kirjallinen.  −  (DE) Naiset ovat monessa mielessä maatalousalan
selkäranka. Naisten rooli on kehittymässä sitä tärkeämmäksi, mitä voimakkaammin
pyrimme luomaan oikeanlaiset olosuhteet kestävälle, ekologisesti vastuulliselle
maataloudelle, joka perustuu pieniin maatiloihin. Sen vuoksi yhteiskunnassa on lisättävä
maatalousalalla toimivien naisten arvostusta ja kunnioitusta. Lisäksi tulevaisuudessa on
tehtävä enemmän naisten erityistarpeiden huomioon ottamiseksi maataloudessa, jotta ala
houkuttelisi nuoria sukupolvia. Äänestin siksi mietinnön puolesta.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    kirjallinen. − (PL) Tänään hyväksyttiin Euroopan
parlamentin päätöslauselma naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla. Viime
vuosikymmeninä saamamme kokemus on osoittanut, että naisten yhä laajempi
osallistuminen sekä heidän tietämyksensä, kokemuksensa ja ammattitaitonsa ovat keskeinen
tekijä kaikkien talouden alojen kehityksessä. Tämän ja muiden syiden vuoksi uskon, että
yhteisen maatalouspolitiikan keskeisenä tavoitteena olisi oltava maaseudun kehittäminen
entistä houkuttelevammaksi kiinnittäen erityistä huomiota naisten tarpeisiin ja rooliin.
Meidän olisi kaikin tavoin pyrittävä auttamaan naisia saavuttamaan päämääränsä ja myös
sovittamaan yhteen uransa ja perhe-elämänsä. Tämän saavuttamiseksi meidän on taattava
maaseutualueilla palvelujen saatavuus sanan laajassa merkityksessä sekä tarvittava
infrastruktuuri samoin kuin mahdollisuudet koulutukseen ja henkilökohtaiseen
kehittymiseen. On käynnistettävä toimia naisten yrittäjyyden tukemiseksi sekä kaikenlaisen
sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi. Meidän olisi myös pyrittävä takaamaan
laajempi poliittinen ja taloudellinen tuki esimerkiksi helpottamalla investointien tekemistä
ja lainansaantia. Olen varma, että kaikkien näiden toimenpiteiden avulla naisten potentiaalia
voidaan entistä paremmin hyödyntää maatalouden, paikallisyhteisöjen ja kokonaisten
alueiden kehittämiseksi.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Kannatin äänestyksessä tätä päätöslauselmaa,
jolla pyritään laajentamaan naisten roolia maataloudessa ja parantamaan heidän asemaansa
maaseudulla tarjoamalla lisää sosiaalisia takeita ja edistämällä työllisyyttä ja yrittäjyyttä.
Ennen muuta meidän on tehtävä kaikkemme perustaaksemme tehokkaasti toimivan
sosiaaliturvajärjestelmän, jolla taataan mahdollisuus varhaiseen eläkkeelle jäämiseen ja
äitiysrahan saamiseen. Kaikille maatalousalueille on saatava moderni
tietotekniikkainfrastruktuuri, jotta luodaan suotuisa ympäristö yrittäjyyden edistämiselle.
Asianmukainen laajakaistayhteys on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joilla edistetään pienten
ja keskisuurten yritysten toiminnan kasvua maaseutualueilla. Lisäksi meidän on kaikin
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tavoin ponnisteltava varmistaaksemme maaseutuyhteisöjen säilyminen ja mahdollisuus
perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen. Näin ollen meidän on varmistettava maaseudulla
eläville ihmisille korkealaatuiset terveydenhoito-, koulutus- ja lastenhoitopalvelut sekä
muut vastaavat palvelut, joilla vastataan jokapäiväisiin tarpeisiin, parannetaan elinoloja ja
vähennetään sosiaalista syrjäytymistä.

Rakennerahastojen varoja käyttävien jäsenvaltioiden on perustettava ja toteutettava
aloitteita, joilla edistetään naisten osallistumista työmarkkinoilla, vähennetään sosiaalista
eriarvoisuutta ja ratkaistaan liikenneinfrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi olisi
kiinnitettävä enemmän huomiota viljelijäjärjestöihin sekä perustettava eurooppalainen
maaseutualueiden naisten verkosto, jotta varmistetaan kehitysohjelmien täysimääräinen
täytäntöönpano maaseudulla.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP)
otetaan huomioon myös sosiaaliset kysymykset, kuten naisten asema maaseudulla. Yleisenä
tavoitteena on välttää tilanne, jossa kehitystä tapahtuu ainoastaan väestökeskuksissa, ja
estää sillä tavoin maaseudulla asuvien kansalaisten syrjintä sukupuolen tai maantieteellisen
alkuperän perusteella. Koska olen yhtä mieltä näistä periaatteista, kannatin äänestyksessä
mietintöä, jossa painotetaan naisten tärkeää roolia maatalousyrityksissä ja
maaseutuympäristössä sekä kiinnitetään huomiota kyseisen roolin merkitykseen
aluekehityspolitiikassa. Mietinnössä korostetaan aloja, joilla on tehtävä työtä, jotta
parannetaan naisten integroitumista ja hyödynnetään tehokkaimmin heidän ammatillista
potentiaaliaan. Tällä tavoin parannetaan tulevaisuudennäkymiä ja edistetään samalla
ympäristö- ja energiatehokkuutta maaseutualueilla.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
sillä kannatan useimpia mietinnössä esitettyjä ehdotuksia, erityisesti ehdotusta
monitoimisuuden edistämisestä maaseutualueilla. Tällaiset maaseutualueet ovat asuin- ja
liiketoiminta-alueita, joissa kannustetaan yhteisöjen pysyvyyttä ja alueiden dynaamisuutta.
On myönnettävä, että väestön ikääntyminen, alhainen väestötiheys ja paikoitellen myös
väestökato vaikuttavat erityisesti maaseutualueisiin, ja tästä syystä yhteinen
maatalouspolitiikka (YMP) olisi suunnattava vastaamaan näihin haasteisiin. Perinteisesti
naisten työtä maataloudessa on todellakin järjestelmällisesti aliarvioitu, ja usein heidän
työnsä on ollut palkatonta tai heikommin palkattua kuin miesten suorittama vastaava työ.
Tämä seikka on siksi otettava huomioon tätä aihetta käsiteltäessä, ja ennen kaikkea
samanarvoista työtä varten on taattava samanlaiset työolot. Joka tapauksessa mielestäni
tärkeää on se, että sukupuolten tasa-arvon vakiintuessa maatalousalalla tämä kysymys
menettää lopulta merkityksensä.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Naiset ovat maaseudulla maatalousalan
selkäranka. Siksi meidän on tärkeää tarkastella naisten roolia maatalousyrityksissä ja
maaseutualueilla. Tätä varten meidän on otettava huomioon naisten tarpeet ja
hyödynnettävä heidän potentiaaliaan, sillä elämänlaadun ja taloudellisen toimintakyvyn
tyyppiset kysymykset ovat erityisesti maaseutualueille sidoksissa naisten olemassaoloon
ja heidän työhönsä monella rintamalla. Euroopan unionin tukipolitiikoissa on siten
enemmän kuin koskaan aikaisemmin pyrittävä vastaamaan naisten tarpeisiin ja
edellytyksiin, jotta estetään eri sukupolviin kuuluvien naisten maaltapako tai joka
tapauksessa kannustetaan heitä palaamaan maaseudulle. Näin ollen EU:n tuella voidaan
auttaa parantamaan maaseutualueilla yritysjohtajina toimivien ja palveluja toimittavien
naisten sekä tavaroiden ja palvelujen kuluttajien elämänlaatua. Koska naisilla on suuri
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merkitys maaseutualueiden kestävälle kehitykselle, äänestin mietinnön puolesta, jotta
alalla toimiville naisille taataan konkreettista tukea.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Naiset ovat hyvin tärkeitä maatalousalalla ja
maaseudulla, ja heidän olomassaolonsa tulee yhä selkeämmin esiin. Siksi on tärkeää
tarkastella naisten roolia maatalousyrityksissä ja maaseutualueilla siten, että otetaan
erityisesti huomioon heidän monitoiminnallinen roolinsa. Jos haluamme, että maaseudulle
jää asumaan kaikkiin sukupolviin kuuluvia naisia, tai jos haluamme kannustaa heitä
palaamaan sinne, heidän tarpeensa ja ehtonsa on otettava entistä paremmin huomioon
tukipolitiikassa. Myös maaseudulla naiset haluavat toteuttaa omat elämänsuunnitelmansa,
olla taloudellisesti riippumattomia ja vastata perheeseen liittyviin haasteisiin.

Euroopan komission olisi myönnettävä ESR:lle lisää määrärahoja, jotta saataisiin riittävästi
voimavaroja koulutuksen parantamiseksi toteutettaville toimenpiteille työmarkkinoille
pääsyn parantamiseksi ja työttömyyden torjumiseksi, sekä toimenpiteille ja toimille, jotka
toteutetaan sosiaalista osallisuutta koskevan strategian sekä köyhyyden ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjuntaa koskevan EU 2020 -lippulaivahankkeen puitteissa epäedullisessa
ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, erityisesti naisten, samoin kuin epävakaissa
ja turvattomissa työsuhteissa olevien ihmisten hyväksi. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä
etenkin parantamaan maataloudessa työskentelevien naisten sosiaalista asemaa merkittävästi
Euroopassa.

Frédérique Ries (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Entäpä jos naisviljelijät olisivat yhteisen
maatalouspolitiikan tulevaisuus? Hienoisesta kiistanalaisuudestaan huolimatta toteamukseni
on laajalti perusteltu, kun ajattelemme naisten merkitystä maaseudun elämässä ja maatiloilla.
Tilastojen mukaan Euroopan unionissa maatilojen työntekijöistä 43 prosenttia ja maatilojen
johtajista 20 prosenttia on naisia, eikä näihin lukuihin ole laskettu miespuolisten viljelijöiden
puolisoja, joiden työtä ei useinkaan oteta huomioon.

Naisten luovuus on kiistämätön etu aikana, jolloin maatilat erikoistuvat yhä
voimakkaammin, ja kun siihen yhdistetään vielä naisten suurempi kiinnostus ympäristön
kestävyyttä ja laatua kohtaan, tämä etu ansaitsee tunnustusta ja tukea Euroopan tasolla.
Euroopan parlamentti teki tänään tämän valinnan hyväksyessään Elisabeth Jegglen
mietinnön ja korostaessaan siten sitä tärkeää roolia, joka naisilla on maaseutualueiden
tulevassa kehityksessä. Kuten esittelijä hyvin osuvasti toteaa laatimissaan perusteluissa:
"Kokemus on nimittäin osoittanut, että elämänlaatu ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus
on ennen kaikkea maaseudulla sidoksissa naisten olemassaoloon ja heidän moninaiseen
toimintaansa." Kyseessä on yksinkertainen ja nykyaikainen tapa tarkastella uudelleen
maanviljelijän ammattia.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Naiset ovat maatalousalan ja
maaseudun selkäranka, ja heidän olomassaolonsa tulee yhä selkeämmin esiin. Siksi on
tärkeää tarkastella naisten roolia maatalousyrityksissä ja maaseutualueilla siten, että otetaan
erityisesti huomioon maatalousyritysten monitoiminnallinen luonne. Yksi mahdollisuus
on antaa konkreettista tukea maataloudessa toimiville naisille. Maaseudun naisten
monipuolinen ammatillinen pätevyys, kiinnostuksen kohteet ja suoritukset on otettava
paremmin huomioon, jotta maatalous säilyy naisia kiinnostavana työpaikkana. Tämä
edellyttää, että naiset voivat täysimääräisesti osallistua maaseudun elämään ja elinkeinoihin.
Naispuolisten maanviljelijöiden on oltava yrityksessä kantamansa vastuun mukaisesti
osallisia oikeuksista ja velvollisuuksista. Osa tätä on edustus maatalouden johtavissa elimissä
ja osallisuus yrityksen tuloihin.
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Nykyaikaisen ja kestävän maatalouden edellytyksenä on myös, että kaikille maataloudessa
työskenteleville naisille taataan riittävä sosiaaliturva. Jäsenvaltioissa maatalouden
harjoittajiin sovelletuista sosiaaliturvajärjestelmistä saadut kokemukset on otettava
huomioon, ja niiden avulla on voitava keskipitkällä aikavälillä parantaa merkittävästi
maataloudessa työskentelevien naisten asemaa Euroopassa.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Maaseudun kestävää kehitystä on Euroopassa
pidetty aina ensisijaisena tavoitteena, jotta voimme taata parhaat mahdolliset elinolot
miehille ja naisille, jotka päättävät työskennellä tällä alalla.

Tällä hetkellä maatalousalalla työskentelee Euroopan unionissa 26,7 miljoonaa ihmistä.
Tästä määrästä 42 prosenttia on naisia, ja ainakin joka viidettä maatalousyritystä johtaa
nainen. Näiden lukujen antama kuva maaseudun naisten todellisuudesta poikkeaa täysin
aikaisempien vuosikymmenten käsityksestä, jonka mukaan naiset olivat muutoksen
keskushahmoja ja tulivat hyvin erilaisista sosiaalisista ja taloudellisista oloista eri
jäsenvaltioissa.

Kannatan mietintöä, sillä siinä kiinnitetään huomiota tarpeeseen suunnitella maaseutualueita
varten Euroopan unionin tukistrategioita, jotka räätälöidään erityisesti naisten tarpeiden
mukaisesti naisten sosiaalisten olojen ja työolojen parantamiseksi keskipitkällä aikavälillä.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kannattaa
äänestyksessä mietintöä naisten asemasta maataloudessa ja maaseudulla, koska me
uskomme yhä ammattiviljelijöihin, jotka elävät omista yrityksistään saamillaan tuloilla.

Naiset ovat maatalousalalla epäilemättä epäedullisessa asemassa, sillä he ovat yleensä kiinni
äitiyteen liittyvissä velvoitteissaan ja tavanomaisessa roolissaan avustavina perheenjäseninä.
Maatalouden rutiineissa ei noudateta kiinteitä työaikoja, vaan niiden on mukauduttava
vuodenaikojen vaatimuksiin, kasvukausiin ja mahdollisen karjan hoitoon. Ajoittain työtä
tehdään seitsemänä päivänä viikossa 12–13 tuntia päivässä, ja toisinaan taas on
rauhallisempaa. On selvää, että naisviljelijä ei esimeriksi raskausaikana voi keskeyttää
maatöitään, vaikka se olisi tarpeen, koska hän menettäisi silloin koko vuoden tulonsa.

Naisviljelijöiden tarpeet poikkeavat siis muiden naispuolisten työntekijöiden tarpeista, ja
sen vuoksi on erittäin tärkeää, että heille taataan asianmukaista erityistukea, jossa otetaan
huomioon, että maatalousyritykset sijaitsevat lähes aina kaukana julkisista palveluista,
kuten julkisesta liikenteestä, avustavista palveluista tai sosiaalisista tukipalveluista.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    kirjallinen  .  – (EL) Kannatin äänestyksessä tätä
päätöslauselmaesitystä, koska mielestäni naisten rooli ja panos maaseudun ja maatalouden
kehittämisessä on huomattava. Maaseutualueiden naisille ja heidän yrityssuunnitelmilleen
annettavalla tuella autetaan merkittävästi koko maaseutuyhteisön kehitystä. Talouskriisin
ja lisääntyvän työttömyyden keskellä meidän on tarjottava kannustimia, jotta edistetään
kaikenikäisten naisten pysymistä maaseudulla, tuetaan heidän yrittäjyyttään ja investoidaan
heidän koulutukseensa maatalousalan kehityksen ja innovaation varmistamiseksi.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    kirjallinen. – (RO) Haluaisin aluksi kiittää Elisabeth
Jeggleä tästä erinomaisesta mietinnöstä, jossa tuodaan esiin naisten äärimmäisen tärkeä
rooli maataloudessa. Olen tietoinen siitä, että monet meistä toivovat kaikenikäisten naisten
jatkavan elämäänsä maaseudulla tai että mielestämme meidän on kannustettava heitä
muuttamaan sinne Euroopan maaseudun ja maatalouden tulevaisuuden takaamiseksi.
Tämän helpottamiseksi meidän on kuitenkin parannettava naisten pääsyä koulutukseen
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maatalousalalla ja parannettava heidän mahdollisuuksiaan saada suoria tukia. Toisaalta
meidän on taattava heille kunnolliset eläkkeet ja sosiaaliturva.

Esimerkiksi Romaniassa joillakin maaseudulla elävillä naisilla ei ole oikeutta maanviljelijöille
tarkoitettuun eläkkeeseen, ja heidän on hyvin vaikea perustaa yritystä maatalousalalla.
Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että kiinnitämme enemmän huomiota perhe- tai
omavaraistiloilla työskenteleviin naisiin ja takaamme heille sekä kunnollisen toimeentulon
että riittävän eläkkeen.

Joanna Senyszyn (S&D),    kirjallinen. − (PL) Kannatin mietintöä naisten asemasta
maataloudessa ja maaseudulla. Erityisesti kannatan ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan
maaseudun naisten työllisyyttä. Puolassa naisia on työttömänä enemmän kuin miehiä,
varsinkin maaseutualueilla. Suuri osa maaseutualueiden työttömistä on alle 34-vuotiaita
naisia. Useimmiten he ovat koulutettuja naisia, jotka eivät onnistu löytämään pätevyyttään
vastaavaa työtä. Tämä suuntaus on erityisen vaarallinen, koska nimenomaan nuorille olisi
tarjottava enemmän mahdollisuuksia saada jalansija työmarkkinoilla. Pitkällä aikavälillä
tämä johtaa työttömyyden naisistumiseen maaseudulla ja siten nuorten naisten köyhyyden
lisääntymiseen. Monet heistä päättävät muuttaa kaupunkeihin hakemaan työtä, mikä
puolestaan johtaa maaseutuväestön ikääntymiseen, luonnollisen väestönkasvun laskuun
ja maaseutualueiden asukkaiden elinolojen yleiseen heikkenemiseen.

Tähän liittyen kannatan ehdotusta siitä, että uuteen Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastoa koskevaan asetukseen sisällytetään erityisesti naisten tukemiseen
tarkoitettua rahoitusta seuraavalle vuosien 2014–2020 ohjelmakaudelle. Tämä saattaa
vaikuttaa myönteisesti naisten työllisyyteen maaseudulla. Kannatan myös riittävien
etuuksien turvaamista maaseudulla eläville naisille sosiaaliturvajärjestelmien puitteissa.
Näissä etuuksissa on otettava huomioon naisten alhaisempi ansiotaso ja sen vaikutukset
heidän eläkeoikeuksiinsa.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    kirjallinen . − (PL) Yhteiskunnallisen ja demografisen
kehityksen, muuttuvien arvojärjestelmien ja suuremman valinnanvapauden tuloksena
maaseutualueiden rakenne on muuttumassa. Maaseudulla elävien naisten asema muuttuu
myös. Jotta taataan naisten jääminen maaseudulle tai kannustetaan heitä valitsemaan elämä
maaseudulla, on otettava entistä enemmän huomioon heidän tarpeensa ja varmistettava,
että kyseiset tarpeet heijastuvat tukipolitiikassamme. Meidän olisi taattava naisille parempi
näkyvyys maaseudulla, erityisesti talous- ja rahoitusalalla, ja meidän olisi luotava välineitä
näiden tehtävien toteuttamiseen.

Yhä vielä nimenomaan naiset huolehtivat pienistä lapsista, sairaista ja vanhuksista ja
luopuvat työstään näiden tehtävien vuoksi, ja siksi meidän olisi tarjottava heille
mahdollisuus saavuttaa tasapaino perhe- ja työelämän välillä. Tämä voidaan toteuttaa
kehittämällä infrastruktuureja, esimerkiksi rakentamalla päiväkoteja ja kehittämällä erilaisia
koulutus- ja kulttuuritoiminnan vaihtoehtoja. Näiden päämäärien saavuttamiseksi keskeistä
on ottaa kaikkien sukupolvien naiset mukaan päätöksentekomenettelyihin.

On myös erittäin tärkeää parantaa naisten terveydenhoitopalvelujen ja
syöpäseulontaohjelmien saatavuutta. Lisäksi edelleen kannattaa tukea ja kehittää
maaseutumatkailua, koska se on vähäriskistä liiketoimintaa, joka luo työpaikkoja ja edistää
työ- ja perhe-elämän välistä tasapainoa. Lisäksi on edistettävä sähköisiä liiketoiminnan
muotoja, kuten sähköistä kaupankäyntiä, joka mahdollistaa liiketoiminnan harjoittamisen
riippumatta etäisyydestä kaupunkikeskuksiin.
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Brian Simpson (S&D),    kirjallinen. −  (EN) EPLP kannattaa Elisabeth Jegglen mietinnön
"Naisten asema maataloudessa ja maaseudulla" pyrkimystä tuoda esiin maatalousalalla
työskentelevien naisten alakohtaisia ongelmia ja monia niistä toimista, joita on esitetty
naisten aseman lujittamiseksi. Mietinnössä käsitellään maatalousalalla työskentelevien
naisten erityistarpeita ja esitetään suosituksia, joissa otetaan huomioon sekä naisten elinolot
että heidän roolinsa ja panoksensa maaseutualueiden talouden kehityksessä. EPLP ei
kuitenkaan kannata mietinnön 4 kohtaa, jossa vastustetaan sitä, että maatalousmenojen
osuutta kokonaistalousarviosta laskettaisiin edelleen. Mielestämme monivuotisen
rahoituskehyksen puitteissa olisi pyrittävä mittavaan uudelleenpriorisointiin, jotta
varmistetaan täysimääräinen rahoitus Eurooppa 2020 -strategian painopistealueille, joilla
on suurin vaikutus työllisyyden ja kasvun paranemiseen.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Kannatin tätä mietintöä, jossa korostetaan
sukupuolten välisen tasa-arvon merkitystä kestävän taloudellisen kasvun ja maaseudun
kehittämisen edistämiselle. Mielestäni naisten edustusta on kannustettava maatalousalalla
kaikissa poliittisissa, yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa elimissä naisten tasa-arvoisen
osallistumisen takaamiseksi.

Marc Tarabella (S&D),    kirjallinen. – (FR) Olen tyytyväinen siihen, että Elisabeth Jegglen
mietintö, jonka valmisteluun itsekin osallistuin, hyväksyttiin. Yhteisellä maatalouspolitiikalla
on todellakin yhteiskunnallista arvoa siksi, että siinä tunnustetaan naisten ratkaiseva rooli
pyrittäessä säilyttämään maaseudun elämän tulevaisuudennäkymät ja maaseutualueiden
hyvinvointi (ottaen huomioon, että EU:ssa maatalousalalla työskentelevistä ihmisistä
41 prosenttia on naisia).

Tavoitteena on erityisesti edistää naisten yrittäjähenkeä ja viljelytaitoja, luoda
maaseutualueille moderni infrastruktuuri, jonka ansiosta naiset voivat saavuttaa tasapainon
työ- ja perhe-elämänsä välillä (esimerkiksi perustamalla päiväkoteja), pyrkiä lisäämään
naisten edustusta maatalousalan poliittisissa, taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa elimissä
(asettamalla päämääräksi täydellinen yhdenvertaisuus) ja varmistaa maatalousalalla
työskentelevien naisten riittävä sosiaaliturva sekä maatilojen yhteisomistajuus. Jos todellinen
tasa-arvo merkitsee oikeudenmukaisuutta, silloin on todellakin tärkeää tunnustaa naisten
rooli maataloudessa.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Maaseutualueilla tarvitaan jatkuvasti aktiivista tukipolitiikkaa, jolla pyritään parantamaan
naisten tulevaisuudennäkymiä ja työllisyysmahdollisuuksia. Pätevät naisviljelijät tarvitsevat
laaja-alaista koulutusta, ja heidän on pystyttävä toimimaan ja ajattelemaan yrittäjähenkisellä
tavalla. Tätä varten maaseutualueilla tarvitaan optimaalinen infrastruktuuri koulutusta,
jatkokoulutusta, kouluopetusta ja lastenhoitoa varten sekä rajoittamaton mahdollisuus
nykyaikaisen tietotekniikan käyttöön. Lisäksi on laajennettava naisverkostoja sekä
naisyrittäjien luotonsaanti- ja investointimahdollisuuksia.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Kannatin äänestyksessä tätä
mietintöä, jossa kehotetaan parantamaan maatalousalalla työskentelevien naisten tilannetta
ja arvostusta ja tarjoamaan maaseutualueille jatkuvaa tukea.

Mietinnössä tuodaan esiin se, että viljelijöiden vaimoille, joilla on ansiotuloja, samoin kuin
tilapäistyöntekijöille ja siirtotyöläisille on ehdottomasti taattava sosiaaliturva. Tämän pitäisi
olla itsestään selvää paitsi maatalousalalla myös laajemmin itsenäisten ammatinharjoittajien
kohdalla, jos haluamme saavuttaa todellista sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat
tavoitteet näillä aloilla, joilla naisten kohtelu on erityisen huonoa.

99Euroopan Parlamentin keskustelutFI05-04-2011



Sen vuoksi sukupuolten tasa-arvon edistäminen on todellakin sisällytettävä yhteiseen
maatalouspolitiikkaan ja unionin on ryhdyttävä toimimaan määrittämiensä tavoitteiden
mukaisesti. Minulla ei kuitenkaan ole mitään harhakuvitelmia Euroopan unionin
tavoitteiden ja Euroopan unionin varojen käytön yhdenmukaisuudesta yleensä, erityisesti
kun tarkastellaan ihmisoikeuksia, joihin naisten oikeudet erottamattomasti kuuluvat.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen. −  (DE) Äänestin Elisabeth Jegglen mietinnön
puolesta. Mietinnössä painotetaan sitä merkittävää panosta, jonka naiset ovat viime vuosina
antaneet maaseutualueiden kestävään kehitykseen sekä maatalouden monipuolistamiseen
ja mukauttamiseen markkinoiden muutosten mukaisesti. Jos naisille halutaan
maatalousalalla tarjota todellisia tulevaisuudennäkymiä, yhteiseen maatalouspolitiikkaan
on kuitenkin sisällytettävä enemmän naisten kannalta tärkeitä näkökohtia, jotka koskevat
(kuten mietinnössä todetaan) muun muassa erityiskoulutusta ja neuvontaa sekä
infrastruktuuritukea.

Artur Zasada (PPE),    kirjallinen. − (PL) Haluaisin onnitella Elisabeth Jeggleä mietinnöstä,
joka tarjoaa merkittävän panoksen yhteisen maatalouspolitiikan muotoa koskevalle
keskustelulle. Maatalousalueiden taloudellisen potentiaalin kasvuun vaikuttaa keskeisesti
naisten osallistuminen – sekä poliittisissa elimissä ja maatalousjärjestöissä että itsenäisinä
ammatinharjoittajina. Työpaikkojen luomisen kannalta keskeistä on kannustaa naisia
sähköiseen liiketoimintaan, kuten sähköiseen kaupankäyntiin, jonka avulla liiketoimintaa
voidaan harjoittaa jopa vaikeapääsyisillä alueilla. Meidän olisi hyödynnettävä paremmin
myös mahdollisuuksia, joilla pyritään kehittämään maaseutuyhteisöjen elämää
suunnittelemalla ja toteuttamalla ohjelmia naisjärjestöille suunnattujen
koulutusjärjestelmien tukemiseksi.

Yhtäläisten mahdollisuuksien kannalta keskeistä on myös riittävien
lastenhoitoinfrastruktuurien perustamiseksi annettava tuki maaseutualueilla, sillä hyvin
toimiva lastenhoito helpottaa naisten nopeaa paluuta työhön ja parantaa heidän
kilpailukykyään työmarkkinoilla. Haluaisin kiittää Elisabeth Jeggleä vielä kerran siitä, että
hän otti ehdotukseni huomioon laatiessaan mietintöä. Mietintöön sisällytettiin aiheita,
joita naiset ottivat esiin Ziemiassa Lubuskan alueella järjestämissäni julkisissa
kuulemistilaisuuksissa.

Mietintö: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Kannatin äänestyksessä
päätöslauselmaa EU:n rahoituksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta ydinvoimalaitosten
käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja Liettualle,
Bulgarialle ja Slovakialle niiden poistaessa ydinvoimalaitoksia käytöstä. On huolestuttavaa,
että keskeiset Liettuassa toteutettavat jäteinfrastruktuurin hallintahankkeet ovat viivästyneet,
minkä vuoksi maassa ei voida koota EU:n rahoitusta riittävän ajoissa ja tehokkaasti.
Päätöslauselmassa todetaan, että käytöstäpoistoon tarvitaan vielä huomattavaa rahoitusta
ja että kansalliset varat eivät riitä vajeen kattamiseen. Ignalinan ydinvoimalan
käytöstäpoistoa varten perustettu valtion rahasto on saanut tähän mennessä kokoon vain
hieman yli 100 miljoonaa euroa, kun käytöstäpoiston tekniset kustannukset ovat yksistään
987–1 300 miljoonaa euroa. Euroopan parlamentti vetoaa EU:n jäsenvaltioihin tarvittavien
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Ydinvoimalan käytöstä poistaminen on hyvin
monimutkainen prosessi. Mailla ei ole tarpeeksi kokemusta kaikkien tarvittavien töiden
ennakoimiseksi ja toteuttamiseksi tehokkaasti. Euroopan parlamentti hyväksyy tämän
päätöslauselman oikeaan aikaan; siten se kannustaa Liettuaa, Bulgariaa, Slovakiaa ja kaikkia
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EU:n jäsenvaltioita toteuttamaan käytöstäpoistotyöt mahdollisimman tehokkaasti. Tämä
on hyvin tärkeää työtä, ja Euroopan parlamentti seuraa sen edistymistä hyvin tiiviisti.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin mietinnön puolesta, sillä se on
tärkeä asiakirja. Liittyessään Euroopan unioniin Liettua, Slovakia ja Bulgaria sitoutuivat
ydinvoimalaitosten käytöstä poistamiseen, joka on poliittisesti ja taloudellisesti haastava
tavoite. Samalla Euroopan unioni sitoutui tarjoamaan rahoitusta käytöstä poistamiseen,
ydinjätteen loppusijoituspaikan rakentamiseen, ydinjätteen varastointiin ja
energiahankkeiden kehittämiseen. Uskon, että Euroopan unionin solidaarisuusajattelu
auttaa tehokkaasti lieventämään varhaisen sulkemisen taloudellisia seurauksia energia-alalla,
mutta monia merkittäviä ongelmia on yhä ratkaisematta. Myöntämiskysymys ei ole täysin
selvä, sillä nyt tiedetään, että tämänhetkinen rahoitus ei riitä käytöstäpoistotöiden
toteuttamiseen aikataulun mukaisesti ja asianmukaisesti. On vaarana, että ydinvoimaloiden
käytöstä poistaminen viivästyy rahoituksen puutteen vuoksi; tämä voi vaarantaa ympäristön
ja ihmisten terveyden. Yksityiskohtaisia käytöstäpoistosuunnitelmia ei ole vielä saatu
päätökseen, minkä vuoksi ei ole riittävästi tietoa aikatauluista, erityishankkeiden
kustannuksista eikä niiden rahoituslähteistä. Olen yhtä mieltä siitä, että Euroopan komission
on koordinoitava aktiivisemmin näiden kolmen jäsenvaltion välillä, jotta yksityiskohtaisten
sopimusten jättämisestä, töiden aikataulunmukaisesti toteuttamisesta ja rahoituksen
määrästä päästään sopimukseen. Lisäksi komission on tarkasteltava tapoja muuttaa
käytöstäpoistotoimiin liittyviä EU:n rahoitusmenettelyjä ottaen huomioon jäsenvaltioiden
ja niiden kansallisten hallintorakenteiden käyttämät strategiat ja kehottaa
yksinkertaistamaan varojen hallintasääntöjä niin, että ne eivät vaikuta käytöstäpoistotoimien
turvallisuuteen.

Elena Băsescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Äänestin jäsen Marinescun mietinnön puolesta,
sillä uskon, että käytöstäpoistoon varattavan rahoituksen puute viivästyttää taloudellisen
tuen tarjoamista näille kolmelle jäsenmaalle – Liettualle, Slovakialle ja Bulgarialle.
Käytöstäpoiston viivästyminen muodostaisi uhkan sekä ympäristölle että ihmisten
terveydelle. Euroopan komission ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tulevissa
arvioinneissa on selvitettävä seuraavat näkökohdat: turvalliseen käytöstäpoistoon
tarvittavien varojen kohdentaminen ja käyttäminen EU:n toimesta, ydinjätteen turvallinen
varastointi ja kolmen olemassa olevan ohjelman välinen koordinointi. Saadut kokemukset
on käytettävä tehokkaasti hyväksi ja aiemmin toteutettuihin ja rahoitettuihin hankkeisiin
perustuvaa mallia on hyödynnettävä kustannusten pienentämiseksi.

George Becali (NI),    kirjallinen. – (RO) Tuin äänestyksessä kollegamme mietintöä Liettuan,
Slovakian ja Bulgarian pyytämän rahoituksen myöntämiseksi ydinvoimalaitosten
sulkemiseen. On ilmiselvää, että jos me emme tarjoa tarvittavia varoja, ympäristölle ja
ihmisten terveydelle voi aiheutua äärimmäisen vakavia seurauksia. Myönnettäviä varoja
on tietenkin hallittava asianmukaisesti ja avoimesti. On hyvin valitettavaa, että näillä
kolmella hankkeella ei ole yhteistä EU:n koordinaattori- ja asiantuntijaryhmää, joka valvoisi
suunnitelmien ja selkeän aikataulun laatimista sekä jo myönnettyjen varojen asianmukaista
käyttöä ja joka päättäisi, mitä turvallinen käytöstä poistaminen edellyttää.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Tämän mietinnön avainsana on "vastuu".
Ydinvoima-alan on ymmärrettävä, että se ei voi enää pakoilla vastuutaan ydinvoimaloiden
käytöstä poistamisessa kuten se on usein tehnyt tähän asti. Liittymisprosessien yhteydessä
se nimenomaan juhlallisesti lupasi poistaa käytöstä ydinvoimalat, joiden turvallisuustaso
ei ole riittävä. Myönnettyjä varoja ei valitettavasti käytetty asianmukaisesti. Meidän on siis
aika vetää tästä kaikki välttämättömät johtopäätökset. Tämä pätee uusien jäsenvaltioiden
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ydinvoimaloihin, mutta se koskee yhtä hyvin kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka ovat valinneet
ydinvoiman.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    kirjallinen. − (ES) Japanin katastrofi on saanut meidät
kaikki pohtimaan ydinturvallisuutta. Tuen myöntäminen Liettuassa, Slovakiassa ja
Bulgariassa sijaitsevien, vanhentunutta teknologiaa käyttävien voimaloiden sulkemiseen
auttaa vähentämään huomattavia kustannuksia, joita niiden sulkemisesta vuoteen 2013
mennessä aiheutuu. Tuki kanavoidaan uusien sähköjärjestelmien parantamiseen ja
uudistamiseen sekä toimitusvarmuuden kohentamiseen. Äänestin tämän aloitteen puolesta,
sillä näin tulisi myöhemmin menetellä myös muiden vanhentunutta teknologiaa käyttävien
eurooppalaisten ydinvoimaloiden suhteen.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Hyväksymällä tämän mietinnön Euroopan
parlamentti painostaa perustellusti komissiota seuraamaan ja valvomaan tarkasti sitä,
miten Slovakia, Bulgaria ja Liettua ovat käyttäneet ja käyttävät huomattavia rahoitussummia,
joita niille on myönnetty neuvostovalmisteisten ydinvoimareaktoreidensa poistamiseksi
käytöstä ja turvaamiseksi. Japanissa pari viikkoa sitten tapahtunut katastrofi teki viimeistään
kaikille selväksi, että ydinvoiman riskejä ei pidä väheksyä. Aina kun atomeihin kajotaan
tavalla tai toisella, turvallisuusvaatimuksia on noudatettava äärimmäisen tarkasti. Tästä
syystä komission on otettava vastuu näiden kolmen entisen neuvostovaltion vanhojen
reaktoreiden käytöstä poistamisen valvonnasta.

Vito Bonsignore (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Tuin äänestyksessä jäsen Marinescun mietintöä,
jossa käsitellään hyvin ajankohtaista ongelmaa. Japanin tapahtumat ovat herättäneet meidät
tarkastelemaan Euroopassa sijaitsevien ja toiminnassa olevien ydinvoimaloiden
turvallisuutta.

Liittyessään EU:hun Liettua, Bulgaria ja Slovakia sitoutuivat poistamaan käytöstä vanhat
ydinreaktorit, joita ei voitu uudistaa vastaamaan turvallisuutta koskevia
vähimmäisvaatimuksia. Nyt niiden on noudatettava sitoumustaan. Euroopan unioni on
jo jonkin aikaa tarjonnut niille tukea ja rahoitusta tätä varten. Toivon, että työt reaktoreiden
poistamiseksi käytöstä toteutetaan ripeästi ja siten, että kansalaisten ja ympäristön
turvallisuus taataan mahdollisimman hyvin. Toivon myös, että töissä kasautuneet viiveet
voidaan saada kiinni ja että työt saadaan päätökseen sovitussa ajassa.

Yleisemmällä tasolla haluan vielä korostaa, että myös muita eurooppalaisia reaktoreita
koskevia tarkastuksia on valvottava; viranomaisten on vastattava paitsi olemassa olevien
ydinvoimalaitosten turvallisuudesta, myös mahdollisesti tulevaisuudessa rakennettavien
laitosten turvallisuudesta.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjallinen. – (RO) Ydinvoimaa koskevien
turvallisuusvaatimusten noudattaminen ja väestön suojeleminen ydinvoiman riskeiltä ovat
erityisen tärkeitä tavoitteita. Tämän vuoksi on perusteltua, että Euroopan unioni myöntää
rahoitusta niille kolmelle jäsenvaltiolle, jotka pyrkivät poistamaan käytöstä ydinvoimaloita,
joita ei voida enää uudistaa vastaamaan tiukimpia turvallisuusvaatimuksia. Tuen kuitenkin
täysin tässä päätöslauselmassa ilmaistua kantaa, sillä mielestäni meidän on valvottava sitä,
miten myönnettyjä varoja käytetään, jotta voimme varmistaa, että ne edistävät tehokkaasti
turvallista käytöstäpoistoa. Strategiat eivät ole valitettavasti olleet riittävän selkeitä, minkä
seurauksena myöskään käytöstäpoistoon myönnettävälle unionin rahoitukselle ei ole
asetettu minkäänlaista kattoa. Vastaisuudessa olisi vältettävä toimimasta näin. Sen sijaan
on laadittava kattavat suunnitelmat, joista käyvät ilmi kaikki rahoituskelpoiset toimet.
Rahoituksen tehokkuuden varmistamiseksi ja loppujen lopuksi eurooppalaisten
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veronmaksajien varojen käytön vastuullisuuden varmistamiseksi näiden varojen käytössä
on ehdottoman tärkeää toimia avoimesti.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen.  − (PT) Slovakiassa, Bulgariassa ja Liettuassa
sijaitsevat ydinreaktorit on ehdottoman tärkeää poistaa käytöstä, sillä niitä ei voida
kohtuullisin kustannuksin uudistaa vastaamaan turvallisuutta koskevia
vähimmäisvaatimuksia. Käytöstäpoistoa ei voitaisi toteuttaa ilman EU:n rahoitusta, jolla
maksetaan sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta aiheutuvia kuluja. Tuen tarkoituksena
oli luonnollisesti kattaa unionin säännöstön mukaiset ympäristöuudistuksia koskevat
toimet ja tuotantokapasiteetin korvaamiseksi tarvittavan perinteisen tuotantokapasiteetin
uudistamistoimet ja niin edelleen. Euroopan unionin rahoitustuki on annettu käyttöön
rahoitusosuuksien muodossa kolmelle käytöstä poistamista varten perustetulle
kansainväliselle tukirahastolle, joita Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki hallinnoi.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Euroopan unioni on huolissaan
mahdollisista turvallisuusuhkista, joita vanhojen ydinvoimalaitosten käytöstäpoistosta
sekä voimalaitosten tuottaman radioaktiivisen jätteen epäasianmukaisesta jätehuollosta
voi uusissa jäsenvaltioissa aiheutua. Tähän liittyvät hankkeet ovat yleensä kohtuuttoman
kalliita. Tästä syystä on ehdottoman tärkeää, että EU:n myöntämiä varoja hallinnoidaan
asianmukaisesti ja mahdollisimman avoimesti ja että energiamarkkinoiden
oikeudenmukainen kilpailu varmistetaan asianmukaisella ulkopuolisella valvonnalla.
Samalla unionin on johdonmukaisesti edistettävä vähäpäästöisten ja kilpailukykyisten
vaihtoehtoisten energialähteiden kehittämistä vanhojen ydinvoimaloiden käytöstäpoiston
aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten haittavaikutusten lievittämiseksi.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Vuoden 2007 jälkeen Liettuassa,
Slovakiassa ja Bulgariassa on poistettu käytöstä kolme ydinvoimalaa EU:n huomattavalla
rahoitustuella. Viivytysten ja yleisen huonon hallinnoinnin vuoksi Euroopan parlamentti
kehottaa komissiota perustamaan koordinointiryhmän, joka seuraisi suunnittelua ja
aikataulutusta, tutkisi jo myönnettyjen varojen käyttöä ja päättäisi, tarvitaanko EU:n tukea
vielä vuoden 2013 jälkeen. Parlamentti on myös pyytänyt Euroopan
tilintarkastustuomioistuinta laatimaan näistä kolmesta käytöstäpoisto-ohjelmasta vuoden
loppuun mennessä erityiskertomuksen sen määrittämiseksi, ovatko myönnetyt varat
todella edistäneet turvallisuutta. Kaikkia maita koettelevan budjettikurin vuoksi parlamentti
suostuu jatkamaan tukea vain, jos EU:n varat ovat aidosti auttaneet edistämään
energiavarmuutta, uudistamaan infrastruktuuria ja kehittämään kestäviä energiahankkeita.
Japanin ydinonnettomuus on vielä aivan tuoreessa muistissa, joten EU on erityisen tietoinen
suuresta vastuustaan ja siitä, että se ei voi suhtautua ydinlaitostensa turvallisuuteen
välinpitämättömästi.

Robert Dušek (S&D),    kirjallinen. – (CS) Mietintö EU:n rahoituksen vaikuttavuudesta
ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa esittelee yhteenvedon
EU:n rahoituksesta, jota on myönnetty ydinvoimaloiden sulkemiseen ja käytöstä
poistamiseen Liettuan Ignalinassa, Slovakian Bohunicessa ja Bulgarian Kozlodujissa. EU:n
liittymisneuvotteluiden yhteydessä Liettua, Slovakia ja Bulgaria sitoutuivat sulkemaan ja
poistamaan käytöstä nämä laitokset, joita G7-neuvotteluiden perusteella ei voitu uudistaa
kohtuullisin kustannuksin ja joissa ei voitu taata vähimmäisturvallisuustasoa. EU sitoutui
rahoittamaan sulkemista ja käytöstä poistamista ja se noudattaa rahoituspuitteita. Pidän
hyvänä sitä, että EU kykenee tukemaan tällaisia toimia. Euroopassa sijaitsevien, vanhojen
ja mahdollisesti vaarallisten ydinvoimaloiden poistaminen käytöstä on ehdottoman tärkeää
kansalaisten elämän ja terveyden turvaamiseksi.
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Toivon, että myös Ranskan vanhimmat ydinvoimalaitokset suljetaan ja poistetaan käytöstä
samaan tapaan. Saksa teki tämän suuntaisen päätöksen välittömästi Japanin katastrofin
jälkeen. Äänestän mietinnön puolesta, sillä Ignalinan, Bohunicen ja Kozlodujin
voimalaitosten sulkeminen ja käytöstä poistaminen on välttämätöntä viedä päätökseen
EU:n sopivalla rahoituksella.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. −  (PT) Kannatin äänestyksessä mietintöä EU:n
rahoituksesta ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa.
Mielestäni EU:n pitäisi tukea näiden laitosten sulkemista ja vaihtoehtoisiin
energiahankkeisiin investoimista. Näin voidaan taata Euroopan väestön turvallisuus sekä
suojella kansalaisten terveyttä, vähentää energiariippuvuutta ja pienentää mahdollisia
sosiaalisia kustannuksia.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Keski- ja Itä-Euroopan maiden liittyessä Euroopan
unioniin niissä siihen asti sovelletut ydinenergiaa ja radioaktiivista jätettä koskevat säännöt
eivät olleet yhtä tiukkoja kuin muualla EU:ssa. Lisäksi osassa näistä maista käytettiin yhä
vanhoja neuvostovalmisteisia reaktoreita, joita ei voitu kohtuullisin kustannuksin uudistaa
siten, että ne olisivat vastanneet turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tästä syystä
Liettua, Slovakia ja Bulgaria lupasivat liittyessään poistaa käytöstä reaktorit, joiden katsottiin
jäävän vaatimusten alapuolelle. Tähän tarvittiin EU:n toimia ja rahoitusta, joiden on
tarkoitus jatkua vuoteen 2013 asti. Japanin järkyttävien tapahtumien valossa pidän tärkeänä
viedä kiireesti päätökseen kaikki ohjelmat sellaisten Keski- ja Itä-Euroopassa sijaitsevien
ydinvoimaloiden sulkemiseksi ja käytöstä poistamiseksi, joiden toiminta ei vastaa
eurooppalaisia turvastandardeja.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Liettua, Slovakia ja Bulgaria ovat
täyttäneet velvollisuutensa ydinvoimaloissaan sijaitsevien yksiköiden sulkemiseksi
aikataulun mukaisesti. Ignalinan ydinvoimalan yksikkö 1 suljettiin 31. joulukuuta 2004
ja yksikkö 2 suljettiin 31. joulukuuta 2009. Bohunice V1 -ydinvoimalan yksikkö 1 suljettiin
31. joulukuuta 2006 ja yksikkö 2 suljettiin 31. joulukuuta 2008. Kozloduyn ydinvoimalan
yksiköt 1 ja 2 suljettiin 31. joulukuuta 2002 ja yksiköt 3 ja 4 suljettiin 31. joulukuuta 2006.
Rahoituksen myöntäminen on oikeudellisesti perusteltua. Rahoitussummat asetetaan
vuosittain komission päätöksellä. Summat perustuvat erityisiin vuosittain laadittaviin
yhdistettyihin ohjelma-asiakirjoihin, joilla mahdollistetaan hyväksyttyjen hankkeiden
kehittämisen ja rahoittamisen valvonta. EU:n tuella on tarkoitus tukea näitä kolmea
jäsenvaltiota siten, että ne selviävät vahvistettujen varhaisten sulkemisajankohtien
seurauksena aiheutuneesta rahoituksellisesta ja taloudellisesta rasitteesta, ja kattaa monen
tärkeän käytöstäpoistotoimen kustannukset, investoida energiahankkeisiin
energiariippuvuuden vähentämiseksi ja auttaa voimalaitosten käytöstäpoiston sosiaalisten
vaikutusten lieventämisessä.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Lähes joka toisessa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa on toiminnassa ydinreaktoreita, joiden keski-ikä on suhteellisen korkea.
Näin ollen osa reaktoreista on tarpeen poistaa käytöstä turvallisuussyistä, kansanterveyden
ja ympäristön suojelemiseksi ja turvaamiseksi.

Uusia jäsenvaltioita on vaadittu poistamaan käytöstä useita yksikköjä. Tästä syystä on vain
oikein, että EU:n odotetaan tukevan käytöstäpoiston asianmukaista ja turvallista toteutusta.

Käytöstäpoistoprosessiin tulisi sisältyä tarvittava kunnossapito ja seuranta sulkemisen
jälkeen, jätteen ja käytetyn polttoaineen varastointi ja puhdistus, laitosten
ympäristöuudistusten toteuttaminen sekä tuki suljettujen yksiköiden tuotantokapasiteetin
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korvaamiseksi kiinnittäen erityisesti huomiota ekologiseen kestävyyteen ja
energiatehokkuuteen.

Lopuksi on syytä muistaa, että myös näiden prosessien sosiaaliset seuraukset on syytä
huomioida. Sen lisäksi, että käytöstä poistamista ennen, sen aikana ja sen jälkeen
noudatetaan turvallisuusmääräyksiä, on myös huolehdittava siitä, että työntekijöiden
työpaikat ja muut oikeudet turvataan.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    kirjallinen  .   −  (EN) Jäsen Marinescun mietinnön
kappaleessa 7 todetaan, että Liettuan, Slovakian ja Bulgarian tiettyjen ydinvoimaloiden
käytöstä poistaminen "olisi asetettava etusijalle Euroopan koko väestön turvallisuuden ja
terveyden vuoksi". Yhdyn täysin tähän näkemykseen, mutta menisin vielä pidemmälle:
Euroopan koko väestön turvallisuuden ja terveyden vuoksi kaikissa jäsenvaltioissa olisi
luovuttava kokonaan ydinvoimasta.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Kuten tiedätte, Liettualla, Slovakialla ja
Bulgarialla oli käytössään vanhoja neuvostovalmisteisia ydinvoimareaktoreita, joita ei
voinut kohtuullisin kustannuksin uudistaa siten, että ne olisivat vastanneet turvallisuutta
koskevia vähimmäisvaatimuksia. Euroopan unioni totesi, että varhaisesta sulkemisesta
aiheutuisi poikkeuksellisen suuria rahoituksellisia rasitteita, ja tämän tosiasian perusteella
sekä solidaarisuuden osoituksena se sitoutui myöntämään riittävästi lisärahoitusta näiden
reaktoriyksiköiden käytöstä poistamista varten vuoden 2013 loppuun mennessä. Olemme
kuitenkin huolestuneena panneet merkille, että tärkeimmät jäteinfrastruktuurin
hallintahankkeet (käytetyn polttoaineen varastointi ja jätteen loppusijoituspaikkaa koskeva
hanke) ovat viivästyneet huomattavasti. Järjestelmän liikkumavara on käytetty
käytännöllisesti katsoen loppuun ja viivästykset saattavat alkaa vaikuttaa koko
käytöstäpoistosuunnitelman aikataulun viivästymiseen, mikä lisää kustannuksia vastaavasti.
Komission pitäisi ilmoittaa hankkeen aikataulun uudelleenarviointiin liittyvistä tuloksista.
Suuri osa varoista myönnettiin energiahankkeille, mutta käytöstäpoistoon tarvitaan vielä
huomattavaa rahoitusta eivätkä kansalliset varat riitä tämän kattamiseen. Ignalinan
ydinvoimalan käytöstäpoistoa varten perustettu valtion rahasto ei ole onnistunut
kokoamaan tarvittavia varoja. Käytöstäpoiston tekniset kustannukset ovat yksistään
987–1 300 miljoonaa euroa. EU:n jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Kun puhe on ydinturvallisuudesta, meidän on keskusteltava myös uusista ydinvoimaloista,
joita on suunniteltu rakennettavan EU:n raja-alueille: Venäjälle ja Valkovenäjälle. Ne voivat
asettaa EU:lle uusia haasteita, jotka tulevaisuudessa voivat muodostaa todellisen uhkan
Euroopan väestölle ja ympäristöllemme.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen.  −  (DE) Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa
sijaitsevia ydinreaktoreita ei voida kohtuullisin kustannuksin uudistaa vastaamaan
turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Liittymisneuvotteluidensa yhteydessä nämä
kolme maata sitoutuivat sulkemaan ja poistamaan kyseiset ydinreaktorit käytöstä tietyn
aikataulun mukaisesti. Reaktoreiden sulkemisen vieminen päätökseen edellyttää selkeää
taloudellista kehystä ja myönnettävien varojen käytön valvontaa. Tuen jäsen Marinescun
mietintöä, sillä Euroopan kansalaisten turvallisuuden tulee olla meille ensisijainen tavoite.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) EU:n rahoituksen tehokkuus ja vaikuttavuus
ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa on nyt
ajankohtaisempi aihe kuin koskaan. Japanin viimeaikaiset tapahtumat ovat tehneet
turvallisuusnäkökohdista kiireellisempiä kuin koskaan aiemmin. Jäsen Marinescun
mietinnössä tarkastellaan tarkemmin ottaen riittävän rahoituksen myöntämistä
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ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. Liittyessään
eurooppalaiseen perheeseen nämä valtiot sitoutuivat niiden alueella sijaitsevien
ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseen. EU on sitoutunut tarjoamaan riittävän rahoituksen
näiden velvoitteiden täyttämiseen. Uskon, että Euroopan unionin on ehdotettava ratkaisevia
toimia tietyissä asioissa, jotka ovat lähellä sen kansalaisten sydäntä, ja yksi tällainen asia
on ydinvoimaloiden turvallisuus.

Agnès Le Brun (PPE)  , kirjallinen. – (FR) Kun Liettua, Slovakia ja Bulgaria liittyivät Euroopan
unioniin, laadittiin suunnitelmat sellaisten vanhojen ydinvoimaloiden sulkemiseksi ja
käytöstä poistamiseksi, jotka eivät vastanneet eurooppalaisia vaatimuksia. Kaikki nämä
laitokset on ollut mahdollista sulkea ja kyseisissä jäsenvaltioissa on voitu siirtyä osittain
kohti muita energialähteitä. Tämä on sen ansiota, että sulkemiseen on myönnetty
vuoden 2013 loppuun mennessä huomattavat, yhteensä 2 848 miljoonan euron,
määrärahat. Näyttää kuitenkin siltä, että monia tehdyistä lupauksista ei ole pidetty, ja
voimmekin ihmetellä sitä, miten myönnettyjä varoja on käytetty. Siitä syystä äänestin
tämän Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta. Päätöslauselmassa muistutetaan,
että käytöstä poistamisessa ei ole edistytty juuri lainkaan, vaikka tämä oli ohjelman
päätavoite, ja kehotetaan komissiota tehostamaan tämän tuen täytäntöönpanoa laatimalla
esimerkiksi vuosittaisia edistyskertomuksia. Tässä tehtävässä komissio voisi hyödyntää
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen parhaillaan toteuttamia tarkastuksia. Lisäksi
komission pitäisi perustaa koordinaattori- ja asiantuntijaryhmä, joka vastaisi kaikista
kolmesta hankkeesta; kumma kyllä, komissio ei ole vieläkään tehnyt tätä.

David Martin (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Tuin äänestyksessä tätä mietintöä, joka koskee
Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa käytössä olleita vanhoja neuvostovalmisteisia
ydinvoimareaktoreita, joita Münchenin vuoden 1992 G7-kokouksessa hyväksyttyyn
toimintasuunnitelmaan perustuvan kansainvälisen yhteisön kannan mukaan ei voinut
kohtuullisin kustannuksin uudistaa siten, että ne olisivat vastanneet turvallisuutta koskevia
vähimmäisvaatimuksia. Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen yhteydessä
nämä kolme maata sitoutuivat sulkemaan ja sen jälkeen poistamaan käytöstä nämä
ydinreaktorit sovittuna ajankohtana. Euroopan unioni totesi, että varhaisesta sulkemisesta
aiheutuisi poikkeuksellisen suuria rahoituksellisia rasitteita; tämän tosiasian vuoksi ja
solidaarisuuden osoituksena se sitoutui myöntämään riittävästi lisärahoitusta näiden
reaktoriyksiköiden käytöstä poistamista varten vuoden 2013 loppuun mennessä.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjallinen. −  (PT) Tämä mietintö koskee EU:n rahoitusta
ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa. Nämä laitokset ovat
vaaraksi kansanterveydelle ja ekosysteemille paitsi niiden sijaintivaltioissa, myös ympäri
Eurooppaa ja maailmaa. Mietinnön aiheen osalta äänestin näiden laitosten käytöstä
poistamisen rahoittamisen puolesta. Mielestäni EU:n ydinvoimapolitiikan pitäisi kuitenkin
mennä pidemmälle. Ydinvoiman vakavat riskit ovat olleet tiedossa pitkään, ja Japanin
ydinvoimakatastrofi on tuonut ne entistä kirkkaammin esiin. Tästä syystä vaadinkin, että
ydinvoiman hylkäämisestä laaditaan viipymättä EU:n laajuinen suunnitelma. Katson myös,
että EU:n pitäisi välittömästi keskeyttää uusien ydinvoimaloiden rahoittaminen ja
tukeminen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Tässä mietinnössä käsitellään
korjauskelvottomien ja kaikkien EU:n kansalaisten terveyden vaarantavien ydinvoimaloiden
käytöstä poistamista. Tähän käytöstäpoisto-ohjelmaan myönnettävän EU:n rahoituksen
niin kutsuttu "energia"-osatekijä kyseenalaistetaan mietinnössä vain puolittain.
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Euroopan parlamentin on tuomittava uusien ydinvoimaloiden rahoittaminen selväsanaisesti.
Se ei ole tuominnut sitä painokkaasti eikä se myöskään vaadi ydinvoiman hylkäämistä,
vaikka se olisi välttämätöntä. Fukushiman ydinonnettomuudesta on kulunut vain muutama
päivä, joten tällainen on häpeällisen lyhytnäköistä. Vaadin, että ydinvoiman käytön
vaiheittaisesta lopettamisesta laaditaan suunnitelma, joka toteutetaan viipymättä. Äänestin
mietinnön puolesta painottaen erityisesti mietinnössä käsiteltyä ydinvoimaloiden käytöstä
poistamisen rahoittamista.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Ydinturvallisuus koskettaa jokaista eurooppalaista.
Japanin tuore onnettomuus on tuonut ydinvoimaloihin liittyvät riskit entistä selvemmin
esiin. EU:n jäsenyyttä toivovilla Itä-Euroopan valtioilla on neuvostovalmisteisia
ydinvoimaloita, jotka ovat olleet käytössä monia vuosia ja jotka ovat tulossa käyttöikänsä
päähän. Koska laitosten käytöstä poistaminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia, on
vain luonnollista, että EU tukee näitä maita niiden pyrkiessä poistamaan laitoksia käytöstä,
jotta Euroopan alueella ei jouduttaisi kokemaan ainuttakaan ydinonnettomuutta eikä
myöskään niiden surullisenkuuluisia seurauksia.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. − (ES) Tuin äänestyksessä tätä mietintöä EU:n
rahoituksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen
alalla uusissa jäsenvaltioissa, koska mietinnössä todetaan, että kyseessä olevien
ydinvoimaloiden käytöstäpoisto olisi asetettava etusijalle Euroopan koko väestön
turvallisuuden ja terveyden vuoksi ja koska siinä muistutetaan, että käytöstäpoistotoimien
rahoituksen puute voi viivästyttää ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa ympäristöä ja ihmisten
terveyttä uhkaavalla tavalla. Fukushiman onnettomuus osoittaa, että onnettomuustilanteessa
ydinvoima on hallitsematon elementti ja että sitä ei voida uskoa yksityisiin käsiin. Tästä
syystä me vaadimme, että uusien ydinvoimaloiden rakentaminen keskeytetään ja että
Euroopassa tällä hetkellä toimivien 143 laitoksen sulkemiselle laaditaan aikataulu. EU:n
on astuttava kohti tulevaisuutta, joka on vapaa ydinvoimasta ja joka perustuu uusiutuviin
energialähteisiin.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Päätöslauselmassa arvioidaan suunnitelmia
vanhentuneiden ydinvoimaloiden käytöstä poistamiseksi kolmessa EU:n jäsenvaltiossa;
nämä ovat Ignalinan ydinvoimala Liettuassa, Bohunice Slovakiassa ja Kozloduy Bulgariassa.
Lisäksi päätöslauselmassa arvioidaan kustannuksia ja viivytyksiä sellaisten
energiahankkeiden mahdollisessa rahoituksessa, jotka eivät liity käytöstä poistamiseen.
"Mahdollinen rahoitus" on hyvin sanottu. On syytä määritellä selkeästi ja yksityiskohtaisesti,
miten nämä suuritehoiset energialähteet aiotaan korvata, missä ja milloin uusia
sähkölaitoksia rakennetaan meidän rahoillamme. Äänestin mietinnön puolesta, sillä
ymmärrän ydinvoimaloihin liittyvät vaarat. En kuitenkaan ymmärrä, mitä järkeä on poistaa
Ignalina käytöstä niin kauan kuin Euroopan unionissa on vielä rakenteilla uusia
ydinvoimaloita. Kenties olisi parempi tyytyä korjaustöihin?

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Eräiden Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa
sijaitsevien ydinreaktoreiden uudistaminen siten, että ne olisivat vastanneet turvallisuutta
koskevia vähimmäisvaatimuksia, ei ollut mahdollista kohtuullisin kustannuksin. EU:n
liittymisneuvotteluiden ehtojen mukaisesti näille Keski- ja Itä-Euroopan valtioille
myönnettiin rahoitusta vanhentuneiden reaktoreiden käytöstä poistamisen tukemiseksi.
Liettualle (Ignalina), Slovakialle (Bohunice V1) ja Bulgarialle (Kozloduy) maksettiin
vuoteen 2009 asti noin 1 300 miljoonaa euroa tukea. EU on sitoutunut lisämaksuihin
vuoden 2013 loppuun mennessä. Venäjän ja Ukrainan välisen kaasukriisin aikana Slovakia
harkitsi käytöstä poistetun Bohunicen voimalaitoksen ottamista uudelleen käyttöön
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Venäjän kaasutoimitusten vähenemisen aiheuttaman energiavajeen täyttämiseksi. Japanin
tapaus on osoittanut meille, miten helposti ydinvoimala voi lähteä hallinnasta. Tämä tekee
vanhentuneiden reaktoreiden sulkemisesta entistä tärkeämpää; samaan aikaan on
rakennettava vaihtoehtoisia energialähteitä, jottei käytöstä poistettuja ydinvoimaloita
jouduta ottamaan uudelleen käyttöön. Äänestin näin ollen mietinnön puolesta.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) On ilmiselvää, että kaikkien EU:n
kansalaisten terveyden ja turvallisuuden vuoksi EU:n ja jäsenvaltioiden on asetettava
kyseessä olevien ydinvoimaloiden käytöstäpoisto etusijalle. Kuitenkin on syytä kiinnittää
yhtä lailla huomiota myös Euroopan unionin välittömässä läheisyydessä olevien riskien
ehkäisemiseen. Haluan tässä yhteydessä korostaa, että vuonna 1986 räjähtäneen Tšernobylin
ydinvoimalan ympärille on rakennettava uusi suojakuori ja tähän on kiireellisesti nimettävä
ja otettava käyttöön riittävästi varoja.

Rolandas Paksas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Kannatin tätä päätöslauselmaa EU:n rahoituksen
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla
Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. Meidän on ennen kaikkea pyrittävä varmistamaan,
että kaikki käytöstäpoistotyöt toteutetaan aikataulun mukaisesti noudattaen asianmukaisesti
kaikkia tarvittavia turvallisuustoimenpiteitä, jotta pienimmätkin ihmisten terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvat riskit voidaan poistaa. Jos me todella haluamme, että Ignalina ja
muut ydinvoimalaitokset poistetaan käytöstä, kaikki tähän hankkeeseen kohdennetut
varat on käytettävä niille tarkoitetulla tavalla avoimuuden ja tehokkuuden periaatteita
noudattaen. Kansallisten viranomaisten on viimeisteltävä yksityiskohtaiset
käytöstäpoistosuunnitelmat kiireellisesti. Uskon, että Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen toteuttama tarkastus tuo esiin, mihin varoja on käytetty ja
kuinka tehokkaasti. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta käytöstäpoistotoimet ja
käytöstäpoistosta aiheutuvan jätteen hallinnointi käynnistetään vuoteen 2013 mennessä.
Pidän suositeltavana vaatia komissiota esittelemään Euroopan parlamentille
yksityiskohtainen rahoitussuunnitelma ja määrittämään vastuualueet Euroopan unionin
tuen käytössä. Ottaen huomioon, että ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa varten perustetut
valtion rahastot eivät ole saaneet koottua riittävästi rahoitusta, olisi suotavaa, että laadittaviin
strategioihin ja suunnitelmiin sisällytetään uusia toimia ja että EU:n varoja myönnetään
vastaavasti.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Tuin äänestyksessä asiakirjaa EU:n rahoituksesta
Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa sijaitsevien ydinvoimaloiden käytöstäpoistolle, sillä
Japanin maanjäristystä ja ydinkriisiä seuranneiden viimeaikaisten tapahtumien valossa
pidän ehdottoman tärkeänä, että Euroopan unionissa ryhdytään toteuttamaan
ydinreaktoreiden turvallisuustarkastuksia pienimpienkin riskien poistamiseksi. Näissä
maissa toimi vanhoja neuvostovalmisteisia ydinvoimaloita, joiden uudistaminen vastaamaan
nykyisiä kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia on osoittautunut teknisesti mahdottomaksi.
Ydinvoimaloiden sulkemisesta aiheutuu näille maille huomattavia taloudellisia rasitteita,
joten EU:n rahoituksen myöntäminen on perusteltua.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Liettua, Slovakia ja Bulgaria pyysivät
EU:n liittymisneuvotteluiden yhteydessä EU:lta tukea voidakseen poistaa käytöstä vanhoja
neuvostovalmisteisia ydinvoimareaktoreita, joita kansainvälisen yhteisön ja Münchenin
vuoden 1992 G7-kokouksen näkemysten mukaisesti ei voinut kohtuullisin kustannuksin
uudistaa siten, että ne olisivat vastanneet turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.
Liittymistä koskevien neuvottelujen yhteydessä nämä kolme maata sitoutuivat sulkemaan
ja sen jälkeen poistamaan käytöstä nämä ydinreaktorit sovittuna ajankohtana. Euroopan
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unioni totesi, että varhaisesta sulkemisesta aiheutuisi poikkeuksellisen suuria rahoituksellisia
rasitteita, ja tämän tosiasian perusteella sekä solidaarisuuden osoituksena se sitoutui
myöntämään riittävästi lisärahoitusta näiden reaktoriyksiköiden käytöstä poistamista
varten vuoden 2013 loppuun mennessä. Tukiohjelma on ollut säännöllisten tarkastusten
ja arviointien kohteena. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on parhaillaan tekemässä
tulostarkastusta kaikista kolmesta ohjelmasta, ja sen laatiman kertomuksen odotetaan
valmistuvan syksyllä 2011. Tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että EU:n toimien tehokkuutta
ja vaikuttavuutta olisi voitu lisätä luomalla kolmen hankkeen välille synergioita. Äänestin
tämän mietinnön puolesta. Haluan tuoda mietinnöstä erityisesti esiin komissiolle esitetyn
kehotuksen yhdenmukaistaa ydinvoimaloiden käytöstäpoiston rahoittamista koskevia
sääntöjä.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Euroopan parlamentin 14. maaliskuuta 2011
esitetty päätöslauselmaesitys EU:n rahoituksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta
ydinvoimalaitosten käytöstä poistamiseksi uusissa jäsenvaltioissa pyrkii määrittämään,
miten Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa sijaitsevien vanhentuneiden ydinvoimaloiden
sulkemisessa on edistytty; hanke on saanut EU:n rahoitusta vuodesta 1999 lähtien.
Energiavarmuuden turvaaminen on yksi EU:n energiastrategian päätavoitteista.
Tämänhetkisten ennusteiden mukaan ohjelmien toteutuksessa tähän mennessä tapahtuneet
viivytykset eivät estä ydinvoimaloiden käytöstäpoistoprosessien ja jätehuollon
käynnistämistä. Niillä ei ole myöskään vaikutusta töihin, joita voimalaitosten henkilökunnan
on toteutettava vuoteen 2013 mennessä. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että
käytöstäpoistosuunnitelmia ei ole vielä viety päätökseen, ja se, että rahoituksen hallintaa
ja kyseessä olevien jäsenvaltioiden viranomaisten välistä koordinointia on vielä kehitettävä
huomattavasti. Näistä syistä äänestän päätöslauselmaesityksen puolesta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. −  (EN) Liettuassa, Slovakiassa ja
Bulgariassa oli käytössä vanhoja neuvostovalmisteisia ydinvoimareaktoreita, joita
Münchenin vuoden 1992 G7-kokouksessa hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan perustuvan
kansainvälisen yhteisön kannan mukaan ei voinut kohtuullisin kustannuksin uudistaa
siten, että ne olisivat vastanneet turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Euroopan
unioniin liittymisneuvottelujen yhteydessä nämä kolme maata sitoutuivat sulkemaan ja
sen jälkeen poistamaan käytöstä nämä ydinreaktorit sovittuna ajankohtana. Euroopan
unioni totesi, että varhaisesta sulkemisesta aiheutuisi poikkeuksellisen suuria rahoituksellisia
rasitteita. Tämän tosiasian perusteella ja solidaarisuuden osoituksena se sitoutui
myöntämään riittävästi lisärahoitusta näiden reaktoriyksiköiden käytöstä poistamista
varten vuoden 2013 loppuun mennessä.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä
mielestäni meidän on ensisijaisen tärkeää seurata myös jatkossa tarkasti ydinvoimaloiden
käytöstä poistamista Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. Näissä maissa oli niiden liittyessä
Euroopan unioniin yhä käytössä vanhoja neuvostovalmisteisia ydinreaktoreita, joita ei
voinut kohtuullisin kustannuksin uudistaa vastaamaan uudempia turvallisuusvaatimuksia.

Japanin tuoreen ydinvoimaonnettomuuden jälkeen näiden käytöstäpoistohankkeiden
viivästymistä ei voida enää sallia Euroopan ja kolmansien maiden kansalaisten
turvallisuuden vuoksi. Myöskään käytöstä poistamisen aiheuttamaa huomattavaa
taloudellista taakkaa ei voida enää käyttää tekosyynä lisäviivytyksille. Tästä syystä Euroopan
unioni on sitoutunut myöntämään tarvittavaa rahoitusta näiden reaktoreiden poistamiseksi
käytöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Koko Euroopan unionin etujen vuoksi
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lisäviivytyksiä ei pidä suvaita ja ne olisi tuomittava välittömästi kaikissa asiaankuuluvissa
yhteyksissä.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Japanilaisen ydinvoimalan aiheuttama
ydinkatastrofi oli myös osittain seurausta nykyisten turvallisuusstandardien noudattamisen
laiminlyönnistä. Tätä taustaa vasten voimme sanoa tehneemme erinomaisen päätöksen
sopiessamme Liettuan, Slovakian ja Bulgarian liittymisneuvotteluiden yhteydessä kolmen
vanhan neuvostovalmisteisen ydinvoimalan sulkemisesta pysyvästi tiettyyn päivämäärään
mennessä.

Pysyvä sulkeminen ja sitä seuraava turvallinen kunnossapito sovittiin toteutettavan
vuoden 2013 loppuun mennessä; Euroopan unionille arvioitiin aiheutuvan hiukan alle
3 miljardin euron kustannukset. Näiden kolmen ydinvoimalan sulkemisessa tapahtuneiden
viivytysten ja kustannusten kasvun vuoksi mietinnössä kehotetaan komissiota tiukentamaan
valvontaansa sekä selvittämään hankkeiden nykytila ja ajankäyttösuunnitelma, jonka
mukaisesti käytöstäpoiston eri vaiheet voidaan toteuttaa alkuperäistä aikataulua noudattaen.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. – (NL) Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa oli käytössä
vanhoja neuvostovalmisteisia ydinvoimareaktoreita, joita kansainvälisen yhteisön päätöksen
mukaan ei voinut kohtuullisin kustannuksin uudistaa siten, että ne olisivat vastanneet
turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Liittymisneuvottelujen yhteydessä sovittiin,
että kolme ydinvoimalaa suljetaan tiettyyn päivämäärään mennessä ja sen jälkeen puretaan.
Tätä tarkoitusta varten varattiin 2,7 miljardia euroa vuosille 1999–2013. Vuoden 2009
lopussa tästä oli myönnetty jo 1,8 miljardia euroa. Tästä huolimatta käytöstäpoisto-ohjelmat
ovat viivästyneet huomattavasti. Euroopan parlamentti pelkää, että näistä viivytyksistä
aiheutuu riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Olen tyytyväinen tähän mietintöön.
Euroopan parlamentti tuki tarkistuksiani, jotka laadittiin talousarvion
valvontavaliokunnassa, ja vaati, että rahastoja hallitaan ja niiden varoja käytetään täysin
avoimesti.

Lisäksi Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotukseni siitä, että komissiota pyydetään
raportoimaan parlamentille vuosittain ja ilmoittamaan meille, otetaanko kerrytetyt varat
käyttöön komission arvioiden mukaisesti kolmen vuoden kuluessa. Tämä mietintö luo
perustan käytöstäpoistohankkeiden tiiviille seurannalle, ja se on hyvä asia hyvin monistakin
näkökulmista.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen . −  (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä
kannatan ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä poistamista.

Thomas Ulmer (PPE),    kirjallinen. − (DE) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Ignalinan,
Bohunicen ja Kozloduyn ydinvoimaloiden sulkeminen edistyy liian hitaasti, ja
kansainvälisten toimijoiden pitäisi sitoutua tähän hankkeeseen tiiviimmin. Kaikkien
jäsenvaltioiden on viipymättä vaadittava yhteisiä standardeja voimaloiden sulkemiselle.
Vastuualueet on osoitettava selkeästi. Nämä kolme maata – Liettua, Slovakia ja Bulgaria –
vakuuttivat EU:n liittymisneuvotteluiden aikana olevansa halukkaita poistamaan nämä
riskialttiit ydinvoimalat verkostostaan.

Viktor Uspaskich (ALDE),    kirjallinen.  −  (LT) Japanissa viime kuussa koettu
murhenäytelmä ja huoli Fukushiman ydinvoimalan turvallisuudesta ovat saaneet aikaan
paljon keskustelua ydinvoimaloista. Tätä keskustelua on hyvin tärkeää käydä; monet
liettualaiset muistavat Tšernobylin onnettomuuden yhä liiankin hyvin. Liettuan Ignalinan
ydinvoimalan sulkeminen oli yksi maan EU-jäsenyyden ehdoista, mutta se on osoittautunut
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hyvin kivuliaaksi. EU myönsi Liettualle 837 miljoonaa euroa tukea ydinvoimalan sulkemisen
aiheuttamien seurausten lieventämiseen vuosina 2007–2013. Ei kuitenkaan riitä, että EU
pelkästään maksaa Liettualle tukea reaktorin sulkemiseksi. Turvallinen käytöstä poistaminen
on pitkä prosessi, ja EU:n on tuettava Liettuaa sen jokaisessa vaiheessa. Tuen pitäisi olla
laaja-alaista; sen pitäisi kattaa myös radioaktiivisen jätteen ja vaarallisen jätteen huolto.

Kuten esittelijä toteaa, laaja-alainen EU:n tuki on tärkeää Ignalinan ydinvoimalan sulkemisen
taloudellisten ja sosiaalisten seurausten lieventämiseksi. Ydinvoimalan sulkeminen jätti
monia liettualaisia työttömiksi ja vahingoitti maamme taloutta. EU:n on tarjottava enemmän
tukea energia-alan hankkeille, jotta Ignalina ydinvoimalan sulkemisen taloudellisia
seurauksia voidaan vähentää. Tähän voi sisältyä esimerkiksi uudenlaisia toimenpiteitä
antotehon ja energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen.  −  (DE) Tuin äänestyksessä mietintöä kolmen
ydinreaktorin käytöstä poistamisesta Liettuassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. Reaktorit eivät
täytä edes turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, joten nämä kolme maata
hyväksyivät niiden sulkemisen yhdeksi liittymisneuvotteluiden ehdoksi ja Euroopan unioni
sitoutui rahoittamaan osan niiden sulkemiskustannuksista. Tässä tilanteessa on erityisen
huojentavaa kuulla, että Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalan sulkeminen tarkoittaa
sitä, että maan ainoa ydinvoimala on irrotettu sähköverkosta.

Mietintö: Barbara Matera (A7-0060/2011)

Regina Bastos (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) perustettiin
vuonna 2006 tarjoamaan lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan suurten
rakennemuutosten seurauksista, sekä edistämään heidän paluutaan työmarkkinoille. EGR:n
soveltamisalaa laajennettiin 1. toukokuuta 2009 lähtien siten, että se kattaa suoraan talous-,
rahoitus- ja sosiaalikriisin seurauksena työttömäksi jääneille työntekijöille annettavan tuen.

Aikana, jolloin meitä koettelee vakava kriisi, jonka merkittävimpiä seurauksia on
työttömyyden lisääntyminen, EU:n on käytettävä kaikki käytössään olevat keinot
vastatakseen kriisin seurauksiin. Erityisesti sen on tarjottava tukea niille, jotka joutuvat
kohtaamaan työttömyyden päivittäisen todellisuuden. Siitä syystä tuin äänestyksessä tätä
mietintöä, jossa hyväksytään EGR:n tuen käyttöönotto Tšekin tasavallan hyväksi, tavoitteena
tukea Unilever ČR spol.s r.o.:n irtisanomia työntekijöitä.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    kirjallinen. − (ES) Tuki koskee 460:tä työntekijää
Unilever ČR:n irtisanomista 664:stä vähittäismyyntialan työntekijästä. Irtisanotuista
52,4 prosenttia on naisia, 13 prosenttia yli 54-vuotiaita ja 9,1 prosenttia alle 24-vuotiaita.
On syytä huomata, että yritys ei pakoile vastuutaan, vaan se osallistuu irtisanottujen
työntekijöiden koulutusta edistävien toimenpiteiden rahoittamiseen ja toimenpiteet
toteuttaa joko yritys itse tai sen puolesta toimivat alihankkijat.

Jan Březina (PPE),    kirjallinen. – (CS) On Euroopan parlamentin ansiota, että vuoden 2011
talousarviossa on Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) budjettikohdassa ensimmäisen
kerran maksumäärärahoja 47 608 950 euron arvosta. EGR luotiin erilliseksi
erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat. Näin ollen se ansaitsee myös omat
määrärahat, jottei varoja tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, mistä
saattaa koitua haittaa monien erilaisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Mielestäni
EGR on osoittanut tarpeellisuutensa. Ainoa huoleni on se, että uudet jäsenvaltiot eivät ole
hyödyntäneet sitä enemmän. Tästä saattaa herätä vaikutelma, että EGR:n tavoitteena olisi
vain tarjota vanhoille jäsenvaltioille budjettivaroja, joista ne aiemmin olivat tottuneet
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nauttimaan esimerkiksi koheesiopolitiikan puitteissa. Uskon, että Tšekin tasavallan kaikkien
aikojen ensimmäinen EGR:lle osoittama tukihakemus on vasta ensimmäinen pääsky, joka
avaa tien kokonaiselle parvelle, sillä myös tšekkiläinen teollisuus on kärsinyt globalisaatiosta
ja maailmanlaajuisesta rahoituskriisistä ja irtisanotut tšekkiläiset työntekijät ansaitsevat
EU:n tukea pyrkiessään selviytymään vaikeilla työmarkkinoilla.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjallinen. – (CS) Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin
vuonna 2006 joustavaksi välineeksi, jonka kautta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin
seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille tarjotaan kertaluonteista ja ajallisesti
rajoitettua tukea. Tämä on talous- ja rahoituskriisin alun jälkeen ensimmäinen kerta, kun
rahastosta myönnetään tukea Tšekin tasavallalle. Tuen tarkoituksena on lievittää
vaikutuksia, joita on aiheutunut Unilever-yhtiön irtisanottua 634 työntekijää Nelahozevessa
sijaitsevan tehtaan sulkemisen yhteydessä. 52,4 prosenttia irtisanotuista on naisia ja yli
13 prosenttia irtisanotuista on yli 54-vuotiaita. Näin ollen pidän varojen myöntämistä
Tšekin tasavallalle perusteltuna, mistä syystä äänestin mietinnön puolesta.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. – (PT) Olen tyytyväinen Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) perusteella tehtyyn työhön, erityisesti maailmankaupan
muutoksista kärsineiden työntekijöiden saamaan tukeen. Samaan tapaan tuen päätöstä
ottaa EGR:n varoja käyttöön Tšekin tasavallan ja Unilever-yhtiön tšekkiläisten
työntekijöiden tukemiseksi. Unilever on joutunut irtisanomaan odottamatta yli
500 työntekijää maailman talous- ja rahoituskriisin seurauksena. Tämä päätös on siis
erittäin tärkeä ei vain työntekijöiden ja heidän perheidensä kannalta, vaan myös Melnikin
alueen kannalta; Unileverin tehtaat sijaitsevat Melnikissä, jonka talous on suurelta osin
riippuvainen elintarviketeollisuudesta, kemianteollisuudesta ja energia-alan teollisuudesta.

Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Tuin äänestyksessä tätä mietintöä sekä tarkistusta,
jossa vaaditaan Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tarkistamista. Äänestin niiden
puolesta, sillä pidän valitettavana sitä, että nykyisellään EGR ei edellytä niiden ylikansallisten
yhtiöiden taloudellisen vakauden, mahdollisen veronkierron tai valtiontukitilanteen
tutkimista, joiden rakenneuudistusten vuoksi EGR:n tukea haetaan. Tähän pitäisi mielestäni
puuttua EGR:sta annetun asetuksen tulevan tarkastelun yhteydessä rajoittamatta
irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuuksia saada EGR:n tukea.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE),    kirjallinen.  −
(SV) Me olemme jälleen valinneet tämän hetken antaaksemme tukemme Euroopan
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotolle, sillä Eurooppa kärsii yhä talouskriisin
vaikutuksista ja poikkeukselliset ajat edellyttävät poikkeuksellisia toimenpiteitä. Tällä
kertaa varoja tarvitsee noin 1 200 henkilöä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa Puolassa
ja Tšekin tasavallassa.

Me uskomme kuitenkin, että tulevaisuudessa meidän pitäisi käyttää pikemminkin jo
olemassa olevia välineitä – erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa – tukiessamme ihmisiä,
jotka ovat saaneet irtisanomisilmoituksen ja jotka on irtisanottu. Seuraavalla
budjettikaudella ei todennäköisesti tarvita globalisaatiorahastoa.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Hakemus koskee 634 irtisanomista Unilever ČR:stä,
joka toimii vähittäismyynnin alalla Střední Čechyn alueella Tšekin tasavallassa. Kuten
tämän vuoden ensimmäisen hakemuksen kohdalla, joka koski Podkarpackien aluetta
Puolassa, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on todennut myös tämän hakemuksen
täyttävän valintakriteerit. En voi olla huomaamatta, että valitettavasti irtisanomiset ovat
levinneet kaikkialle unionin alueelle; tämä osoittaa, että nykyisen kriisin kierteen
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pysäyttäminen vaatii vielä paljon työtä. Tuen komission ehdotusta ottaa käyttöön Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varoja ja toivon, että irtisanotut työntekijät löytävät työtä
mahdollisimman pian.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö koskee ehdotusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 323 820 euron käyttöön ottamiseksi
Euroopan globalisaatiorahaston varoista nykyisen talous- ja rahoituskriisin seurauksena
irtisanottujen tšekkiläisten työntekijöiden työmarkkinoille paluun tukemiseksi. Tämä
hakemus on toinen EU:n vuoden 2011 talousarvion puitteissa hyväksyttävä hakemus. Se
jätettiin komissiolle 24. maaliskuuta 2010 ja se koskee 634:ää vähittäismyyntialan
työntekijää, jotka on irtisanottu Střední Čechyn alueella toimivasta Unilever ČR:sta. Koska
tähän sisältyy erityinen budjettiväline ja koska pyydetty tukisumma on lainsäädännön
nojalla hyväksyttävä ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston
ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukainen, äänestän tämän
ehdotuksen puolesta ja toivon, että se auttaa lievittämään alueen asukkaiden taloudellisia
vaikeuksia ja käynnistämään paikallisen talouden uudelleen.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Euroopan globalisaatiorahaston (EGR)
varoja ollaan taas ottamassa käyttöön. Tällä kertaa niillä tuetaan ylikansallisen Unileverin
omistamasta tšekkiläistehtaasta irtisanottuja työntekijöitä.

Kuten aiemmissakin tapauksissa me äänestimme mietinnön puolesta. Me esitämme
vastaavissa tapauksissa aina tiettyjä varauksia; niiden lisäksi tässä prosessissa on erityisiä
tekijöitä, joita on syytä korostaa. Euroopan komissio on tyytynyt toteamaan, että Unilever
ei ole saanut ennen eikä jälkeen EU:hun liittymisen valtiontukea tai rahoitustukea Euroopan
unionin varoista tehtaan käynnistämiseen Tšekin tasavallassa. Komissio ei ole kuitenkaan
ilmoittanut, vaikka sen olisi pitänyt ja vaikka siltä on pyydetty sitä, mitä on tapahtumassa
konsernin muille tehtaille; komissio on vedonnut siihen, että EGR:sta annettu asetus ei
velvoita ilmoittamaan tätä.

Tšekkiläistehtaan tapauksen lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää ja arvioida
Unilever-konsernin käyttäytymistä koko Euroopan tasolla. Pidämme siis valitettavana sitä,
että saatavillamme ei ole tietoa tälle konsernille annetusta julkisesta tuesta eikä yleensäkään
sellaisille ylikansallisille yhtiöille annetusta tuesta, joiden rakenneuudistukset edellyttävät
EGR:n toimia.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Tässä tapauksessa haetaan jälleen Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa. Tällä kertaa on tarkoitus tukea
ylikansallisen Unileverin tšekkiläistehtaasta irtisanottuja työntekijöitä. Euroopan komission
kanta tässä asiassa on hyvin kiistanalainen, sillä se on tyytynyt toteamaan, että Unilever ei
ole saanut ennen eikä jälkeen EU:hun liittymisen valtiontukea tai rahoitustukea Euroopan
unionin varoista tehtaan käynnistämiseen Tšekin tasavallassa. Komissio ei ole kuitenkaan
ilmoittanut, vaikka sen olisi pitänyt ja vaikka siltä on pyydetty sitä, mitä on tapahtumassa
konsernin muille tehtaille; komissio on vedonnut siihen, että EGR:sta annettu asetus ei
velvoita sitä siihen.

Tästä syystä halusin kiinnittää työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan keskustelussa
huomion siihen, että meillä ei ole tietoa siitä, mitä Unilever-konsernissa tapahtuu koko
Euroopan tasolla. Ehdotin, että tämä ongelma otettaisiin huomioon asetuksen tarkastelun
yhteydessä, jotta jatkossa EGR:n tukea edellyttäviä rakenneuudistuksia toteuttavien
ylikansallisten yhtiöiden taloudellinen tilanne ja valtiontuki tutkittaisiin tämän rajoittamatta
irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuuksia saada EGR:n tukea.
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Äänestimme siis näiden ehdotusten puolesta.

Estelle Grelier (S&D),    kirjallinen. – (FR) Tuin äänestyksessä tätä mietintöä Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta elintarviketeollisuuden työntekijöiden
(UNILEVER) tukemiseksi Tšekin tasavallassa. Haluan kuitenkin painottaa, että rahastoa
koskevaa asetusta on tarkistettava mahdollisimman pian. Tämän vuoksi äänestyksen
yhteydessä allekirjoitin ja sain menemään läpi tarkistuksen, jossa tuomitaan se, että asetus
ei edellytä EGR:n tuesta hyötyvien ylikansallisten yhtiöiden taloudellisen vakauden,
mahdollisen veronkierron tai valtiontukitilanteen tutkimista. Aikana, jolloin Euroopan
unioni taistelee rahoittaakseen tavoitteensa ja joutuu tekemään valintoja yhtä tärkeiden
politiikkojen väliltä, yhteisön talousarviosta ei voida rahoittaa yksinomaan voittojensa
kasvattamisesta kiinnostuneiden suurten ylikansallisten yhtiöiden markkinoille pääsyä ja
tuotannonsiirtoa koskevia strategioita. Tämä on huomioitava tulevassa asetuksessa tämän
rajoittamatta irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuuksia saada EGR:n tukea.

Jiří Havel (S&D),    kirjallinen.   –   (CS) Suosittelen äänestämistä Barbara Matera mietinnön
puolesta. Mietintö koskee Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa
tukea ensimmäisen kerran hakeneen Tšekin tasavallan hyväksi. Pidän tärkeänä korostaa
tämän rahaston merkitystä ja haluan muistuttaa, että se perustettiin tšekkiläisen
sosiaalidemokraattikomissaarin Vladimír Špidlan kaudella. Sittemmin maailmaa ravistellut
rahoitus- ja talouskriisi on vienyt työpaikan lukuisilta kansalaisilta ympäri Eurooppaa.
EGR:n varoilla rahoitetaan ainoastaan työnsaantia edistäviä toimenpiteitä sellaisille
irtisanotuille henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan ammatilliseen
koulutusohjelmaan ja ovat oppineet työmarkkinoiden tarvitsemia taitoja tai jotka ovat
ryhtyneet itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Jäsen Materan mietinnön perusteella voin
todeta, että Unilever on täyttänyt kaikki kriteerit. Unilever ČR joutui sulkemaan
Nelahozevesissa sijaitsevan tehtaan talouskriisin seurausten vuoksi ja irtisanomiset koskevat
valtaosaa työntekijöistä.

Unilever tarjosi kaikille irtisanotuille kattavan tukiohjelman uuden työpaikan löytämiseksi
ja yhtiö teki ohjelman hallinnoinnissa tiivistä yhteistyötä paikallisen työvoimatoimiston
kanssa. Mietinnössä esitettyjen tietojen perusteella kannatan siis varojen käyttöönottoa ja
komission ehdotusta maksaa Tšekin tasavallalle EGR:sta 323 820 euroa.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) on
perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien
rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän
auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa. EGR:n toimialaa on sittemmin
laajennettu niin, että 1. toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea
voidaan myöntää työntekijöille, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi maailmanlaajuisen rahoitus-
ja talouskriisin välittömänä seurauksena. 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään
500 miljoonaa euroa. Tšekin tasavalta esitti 24. maaliskuuta 2010 hakemuksen EGR:n
varojen käyttöön ottamiseksi tapauksessa, jossa elintarvikkeiden vähittäismyynnin alalla
toimiva Unilever ČR, spol.sr.o oli irtisanonut 634 työntekijää (jotka kaikki kuuluvat tuen
piiriin) ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 20. syyskuuta 2010 asti. Hakemus on
rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa,
että varoja otetaan käyttöön 323 820 euroa. Olen tämän vuoksi yhtä mieltä siitä, että
EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Tšekin hakemuksen
perusteella. Uskon myös, että muiden EU:n jäsenvaltioiden pitäisi hyödyntää EU:n rahastojen
tarjoamia mahdollisuuksia nykyistä enemmän.
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Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Äänestin Euroopan globalisaatiorahaston
(EGR) varojen käyttöönottoa Tšekin tasavallan hyväksi koskevan ehdotuksen puolesta,
koska mielestäni väline on arvokas resurssi talouskriisin vuoksi vaikeuksiin joutuneiden
työntekijöiden tukemiseksi. Tämänpäiväisessä äänestyksessä on kyse tuesta 634 työtekijälle,
jotka on irtisanottu vähittäiskaupan alalla toimivasta Unilever ČR spol.s r.o -yrityksestä
NUTS II -alueella Střední Čechyssa. Tuen kokonaismäärä on 323 820 euroa ja sen rahoittaa
EGR. Lopuksi haluan korostaa, että EGR on osoittautunut hyödylliseksi ja tehokkaaksi
resurssiksi globalisaation ja talouskriisin aiheuttaman työttömyyden torjumisessa.

David Martin (S&D),    kirjallinen.  − Olen tyytyväinen tähän mietintöön, joka puoltaa
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottamista Tšekin tasavallassa irtisanottujen
työntekijöiden auttamiseksi. Hakemus koskee 634 irtisanomista, jotka ovat seurausta
Nelahozevesissa sijaitsevan Unileverin tehtaan sulkemisesta vuoden 2009 viimeisellä
neljänneksellä. 460 irtisanottua työntekijää pääsee hyötymään EGR:n tukemista yksilöllisistä
palveluista. Rahoituksen kokonaismäärä on 0,32 miljoonaa euroa.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Äänestän tyhjää huomaavaisuudesta
globalisaation alttarille uhrattuja tšekkiläisiä työntekijöitä kohtaan. Epävarma tilanne,
johon he ovat joutuneet, on seurausta EU:n uusliberaaleista politiikoista, joita tämä rahasto
kannattaa ja tukee. Äänestän mietintöä vastaan, sillä näiden politiikkojen uhreille tarjottu
avustus on säälittävä verrattuna voittoihin, joita tehdään toisaalla.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) EU on solidaarisuuden alue, ja Euroopan
globalisaatiorahasto (EGR) on osa sitä. Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja
globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi. Yhä
useammat yritykset siirtävät tuotantoaan käyttäen hyväksi monien maiden, varsinkin
Kiinan ja Intian, alhaisia työvoimakustannuksia, ja tämä on vahingoksi maille, jotka
kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia. EGR:n tarkoituksena on auttaa yritysten
tuotannonsiirtojen uhreiksi joutuneita työntekijöitä ja se helpottaa heidän työllistymistään
uudelleen merkittävällä tavalla. Muut EU:n jäsenvaltiot ovat aiemmin käyttäneet EGR:n
varoja, joten nyt tukea on syytä myöntää Tšekin tasavallalle. Tšekin tasavalta on hakenut
tukea tapauksessa, jossa 634 työntekijää – jotka kaikki kuuluvat tuen piiriin – on irtisanottu
vähittäiskaupan alalla toimivasta Unilever ČR spol.sr.o -yrityksestä NUTS II -alueella Střední
Čechyssa.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. – (ES) Tuin äänestyksessä ehdotusta myöntää tukea
Unileverin tšekkiläisille työntekijöille, mutta pidän tätä kuitenkin vain kapitalistisen mallin
seurauksia lievittävänä toimenpiteenä, joka ei millään tavoin edistä kriisin perussyiden
kitkemistä. Kannatan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa sellaisten
ihmisten auttamiseksi, jotka on irtisanottu kaupankäynnissä tapahtuneiden rakenteellisten
muutosten seurauksena tai nykyisen talous- ja rahoituskriisin välittömänä seurauksena.
Uskon, että EGR voi osaltaan helpottaa näiden työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.
Äänestin ehdotuksen puolesta myös siksi, että uskon tämän tuen täydentävän kansallisessa
lainsäädännössä ja työehtosopimuksissa taattuja irtisanomistukia. Euroopan
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto ei voi siis missään olosuhteissa korvata
hallitusten ja yritysten oikeudellisia velvoitteita irtisanottuja työntekijöitä kohtaan.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin
suojelemaan globaalin rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanottuja työntekijöitä.
Tšekin tasavalta on hakenut tukea 634 irtisanotulle työntekijälle. On vain oikein ja
perusteltua, että me tarjoamme yksilöllistä tukea globalisaation ja talouskriisin seurauksena
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irtisanotuille työntekijöille heidän työmarkkinoille paluunsa helpottamiseksi. Äänestin
sen vuoksi tukihakemuksen puolesta.

Alfredo Pallone (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Euroopan unioni on perustanut Euroopan
globalisaatiorahaston tarjoamaan taloudellista tukea tietyille aloille, jotka ovat kohdanneet
jäsenvaltioissa vaikeuksia tai jotka ovat laajenemassa kohti unionin keskitasoa. Tästä syystä
äänestin jäsenen Materan mietinnön puolesta. Unionin vuoden 2011 talousarviossa tämän
kaltaisia rahastoja koskevan budjettikohdan määrärahoja on lisätty 50 miljoonaa euroa,
minkä vuoksi voimme helpommin tarjota tukea monille eri aloille. Nämä ovat vuoden 2011
ensimmäiset tukihakemukset konetuotannon ja tehdasteollisuuden alalta Tšekin tasavallassa
ja Puolassa. Varat (lähes miljoona euroa) menevät kaupanalaan ja konetuotantoon
erikoistuneiden työntekijöiden tukemiseen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Euroopan globalisaatiorahasto
(EGR) perustettiin lisätuen tarjoamiseksi työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan
suurten rakennemuutosten seurauksista. Komissio hyväksyi 15. helmikuuta 2011 uuden
ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Tšekin tasavallan hyväksi,
jotta maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden
integroitumista uudelleen työmarkkinoille voidaan tukea. Tämä on toinen vuoden 2011
talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja se koskee yhteensä 323 820 euron määrän
käyttöönottoa. Hakemuksessa on kyse 594 työntekijän (joista kaikki ovat tuen kohteena)
irtisanomisesta neljän kuukauden viiteajanjakson aikana 16. syyskuuta 2009 –
16. tammikuuta 2010 Středníssä vähittäiskaupan alalla toimivassa Unilever ČR spol.s ro
-yrityksessä. Komission arvioinnissa todettiin, että työntekijöiden vähentämisen ja
maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välillä on
yhteys ja että työntekijöiden vähentämiset olivat luonteeltaan ennakoimattomia. Hakemus
täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, minkä vuoksi äänestin rahaston
käyttöönoton puolesta.

Paulo Rangel (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tšekin tasavallan hakemus Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottamiseksi koskee 634 työntekijän
irtisanomista viiteajanjakson aikana 16. syyskuuta 2009 – 16. tammikuuta 2010 Střední
Čechyssa NUTS III -alueella vähittäiskaupan alalla toimivassa Unilever ČR spol.s ro
-yrityksessä. Hakemus täyttää kaikki lainsäädännössä asetetut tukikelpoisuuskriteerit.
Asetuksessa (EY) N:o 546/2009, joka on annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan
globalisaatiorahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 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 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 nopeaa
integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Zuzana Roithová (PPE)   , kirjallinen – (CS) Tuin äänestyksessä mietintöä Euroopan
globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Tšekin tasavallan ja erityisesti Unileverin
entisten työntekijöiden hyväksi. Olen ilahtunut siitä, että mietintö on hyväksytty. On
valitettavaa, että brittikonservatiivit äänestivät mietintöä vastaan ja että Euroopan
konservatiivien ja reformistien tšekkiläinen puheenjohtaja ei saanut heitä muuttaman
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mieltään, vaikka kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tšekin tasavalta on hakenut
globalisaatiorahaston varoja.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Kuten yleensäkin tämän
tyyppisissä mietinnöissä, Euroopan parlamentti

1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen
käyttöönoton nopeuttamiseksi; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun Euroopan
parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön
parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission
arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä varojen käyttöönottoa koskevan
ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen rahaston tulevien
tarkastelujen yhteydessä;

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; huomauttaa
tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen
integroitumisessa työmarkkinoille; pyytää kuitenkin arvioimaan, miten nämä työntekijät
ovat pystyneet pitkällä aikavälillä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille nimenomaan
EGR:stä rahoitettujen toimien ansiosta.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Komissio hyväksyi 15. helmikuuta 2011 uuden
ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Tšekin tasavallan hyväksi,
jotta maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden
integroitumista uudelleen työmarkkinoille voidaan tukea. Tämänpäiväisessä äänestyksessä
on kyse 634 työtekijän irtisanomisesta (jotka kaikki kuuluvat tuen piiriin) neljän kuukauden
viiteajanjakson aikana 16. syyskuuta 2009 – 16. tammikuuta 2010 Střední Čechyssa
NUTS III -alueella vähittäiskaupan alalla toimivassa Unilever-yrityksessä. Äänestin
tämänpäiväisen päätöslauselman puolesta ja olen ilmaissut myönteisen kantani jo
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kokouksessa.

Olga Sehnalová (S&D),    kirjallinen. – (CS) Euroopan globalisaatiorahaston varojen
käyttöönotto tukee 460 työntekijän työmarkkinoille paluuta Unilever-yrityksen suljettua
ovensa Tšekin tasavallassa, Keski-Böömin alueella sijaitsevassa Nelahozevesin kunnassa.
Rahaston tuki auttaa merkittävällä tavalla lievittämään joukkoirtisanomisista tälle pienelle
kunnalle aiheutuvia sosiaalisia seurauksia; tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen . −  (EN) Tuin äänestyksessä tätä mietintöä, jonka
avulla rahoitetaan irtisanotuille tšekkiläistyöntekijöille tarjottavia yksilöllisiä tukipalveluita.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Euroopan globalisaatiorahasto
on hyvin kiistelty väline. Virallisesti rahasto auttaa Euroopan unionia rahoittamaan
käytännön toimenpiteitä kriisin vaikutusten lievittämiseksi. Se on yhtä hyödyllinen kuin
laastari puujalassa.

Tätä välinettä käytetään kuitenkin vain tilapäisesti ja vain tietyissä tapauksissa.
Todellisuudessa sitä käytetään irtisanomisohjelmien rahoittamiseen.

Euroopan parlamentti on tänään vienyt tämän tekopyhyyden vieläkin pidemmälle
myöntämällä osan tästä tuesta Unileverille, joka on vastikään sulkenut tehtaansa Tšekin
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tasavallassa ja jättänyt yli 600 työntekijää työttömiksi, vaikka sen oma nettovoitto on
noussut 26 prosentilla 4,6 miljardiin.

Tästä syystä äänestin tätä mietintöä vastaan, sillä siinä on kyse laajemmasta ongelmasta
kuin pelkästä Unileverin tapauksesta. Miten ihmeessä kansalliset ja unionin julkiset elimet
voivat nykyisen työllisyyskriisin aikana edelleen käyttää julkisia varoja sellaisten
ylikansallisten yhtiöiden tukemiseen, jotka irtisanovat työntekijöitään saamistaan voitoista
huolimatta ja jotka näin ollen asettavat osakkeenomistajiensa edut työntekijöittensä etujen
edelle?

Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen.  −  (DE) En voi muuta kuin tukea Euroopan
parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän ehdottamaa tarkistusta, jossa vaaditaan,
että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varoja käyttöönotettaessa yhtiö arvioidaan
kokonaisuutena. Olen esittänyt saman suuntaisia ehdotuksia useaan kertaan
budjettivaliokunnassa. En kuitenkaan voinut äänestää koko mietinnön puolesta.
Vähittäismyynnin alalla toimiva tšekkiläisyritys Unilever ČR spol.sr.o, on irtisanonut
634 työntekijää ja on hakenut tukea kaikille irtisanotuille (työmarkkinoille paluuta tukevia
yksilöllisiä toimenpiteitä tarvitsee tavallisesti vain osa irtisanotuista). Kuten jokaisessa
Euroopan parlamentin EGR-rahoitusta tukevassa mietinnössä korostetaan, rakennerahastoja
koskevilla hakemuksilla ei pidä pyrkiä korvaamaan toimenpiteitä, joista yritys on
työehtosopimuksen mukaisesti itse vastuussa.

Mietintö: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin kaksikäyttötuotteita ja
-teknologiaa käsittelevän päätöslauselman puolesta. Kyse on tuotteista, joita voidaan
käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Kaksikäyttötuotteiden viennin valvonta on
avain aseiden leviämisen estämisessä, mukaan lukien joukkotuhoaseet. Tästä syystä on
hyvin tärkeää varmistaa, että Euroopan unionin kaksikäyttöjärjestelmästä tulee
demokraattisempi ja avoimempi, ja että samaan aikaan varmistetaan, että se on tarpeeksi
tiukka. Tällä hetkellä kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiin sovellettavat vaatimukset
vaihtelevat tiukkuuden osalta. Uskon, että Euroopan unionin olisi pyrittävä soveltamaan
tiukimpia vientijärjestelyjä kaikkiin tuotteisiin, ja tätä olisi sovellettava unionin kaikissa
jäsenvaltioissa. Komission on laadittava alalle tehokas järjestelmä, joka helpottaisi
luotettavien tietojen keräämistä unionista vietyjen kaksikäyttötuotteiden loppukäytöstä.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. – (LT) Siviili- ja sotilastarkoituksiin käytettävien
kaksikäyttötuotteiden viennin valvonta on avain aseiden leviämisen estämisessä, mukaan
lukien joukkotuhoaseet. Euroopan unioni on 15 vuoden ajan tiukentanut
kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa luottaen ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten
vientilupavaatimusten ja tullirekisteröintimenettelyjen asettamiseen. Jatkuvien teknologisten
muutosten ja uusien uhkien vuoksi on kuitenkin välttämätöntä säännöllisesti päivittää
valvottujen kaksikäyttötuotteiden luetteloita, jotka ovat keskeisten kansainvälisten
vientivalvontajärjestelmien luetteloiden kaltaisia. Kyseisten kansainvälisten
vientivalvontajärjestelmien pääasiallisena tehtävänä on päivittää valvottavien tavaroiden
luetteloita. Tähän saakka luettelot on jokseenkin automaattisesti saatettu osaksi Euroopan
unionin lainsäädäntöä ilman Euroopan parlamentin osallistumista, mutta Lissabonin
sopimuksen voimaantulon myötä asia edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. Olen
samaa mieltä tämän mietinnön ja Euroopan parlamentin ehdotusten kanssa, joissa pyritään
varmistamaan entistä demokraattisemmat ja avoimemmat EU:n valvontajärjestelmät
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kaksikäyttötuotteiden osalta ja aikaisempaa vahvempi rooli komissiolle hyväksyttäessä
tämän asetuksen täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

George Becali (NI),    kirjallinen. – (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
kaksikäyttötuotteiden viennin valvonta on avaintekijä aseiden, erityisesti joukkotuhoaseiden
leviämisen estämisessä. Koska rajat ylittävän kaupan volyymi on suuri Euroopan unionissa,
kaksikäyttötuotteiden viennin valvonnan toimeenpano EU:ssa perustuu ennaltaehkäiseviin
toimenpiteisiin, kuten vientilupavaatimusten ja tullirekisteröintimenettelyjen asettamiseen.
Viennin valvonnalla on huomattava vaikutus Euroopan unionin kauppapolitiikkaan, sillä
se voi vaikuttaa yli 10 prosenttiin kaikesta EU:n viennistä.

Sergio Berlato (PPE),    kirjallinen. – (IT) Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa – tarkoittaen
tuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin – on toteutettu Euroopan
unionin tason toimissa noin 15 vuoden ajan.

Viennin valvonnalla on huomattava vaikutus Euroopan unionin kauppapolitiikkaan, sillä
se voi vaikuttaa yli 10 prosenttiin kaikesta EU:n viennistä. Minun mielestäni Lissabonin
sopimuksen voimaantulo ja siihen sisältyvät selvennykset Euroopan unionin
toimivaltuuksista kansainvälisen kaupan alalla tarjoavat hyvin arvokkaan mahdollisuuden
vahvistaa unionin roolia ja Euroopan parlamentin vastuuta päätöksentekoa koskevassa
EU:n toimielinjärjestelmässä.

Keskeinen vientivalvontaväline on asetus (EY) N:o 428/2009, jossa otettiin käyttöön monia
merkittäviä muutoksia kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan Euroopan unionissa. Minusta
erityisesti Euroopan unionin kaksikäyttötuotteita koskeva järjestelmä olisi järjestettävä
nykyistä avoimemmalla tavalla.

Tässä mielessä olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että Euroopan parlamentin
kokonaisvaltainen osallistuminen Lissabonin sopimuksen velvoitteita soveltamalla sekä
parlamentin ja komission hyväksymä sopimuksen tulkinta uudessa puitesopimuksessa
olisi ratkaisevan tärkeää.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen. – (IT) Jörg Leichtfriedin mietinnössä käsitellään
myönteisellä tavalla kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan tärkeää aihetta Euroopan
unionissa. Kyseessä ovat tuotteet, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin.
Tämäntyyppisen viennin valvonta, joka koskettaa yli 10:tä prosenttia kaikesta EU:n
viennistä, on osoittautunut äärimmäisen tärkeäksi aseiden leviämisen estämisen kannalta.
Äänestän mietinnön puolesta, koska siinä pyritään ottamaan käyttöön nykyistä avoimempia
valvontamenettelyjä edellä mainitun viennin yhteydessä.

George Sabin Cutaş (S&D),    kirjallinen. – (RO) Äänestin asetuksen muuttamisesta annetun
ehdotuksen puolesta, koska minusta käyttöön otetut uudet kohdat tekevät Euroopan
unionin kaksikäyttöjärjestelmästä avoimemman ja demokraattisemman. Tämä merkitsee,
että Euroopan parlamentti pystyy osallistumaan niiden luetteloiden päivittämiseen, joissa
mainitaan kansainvälisten järjestelmien puitteissa valvottavat tuotteet. Kyseisiä luetteloita
saatetaan nykyään lähes automaattisesti osaksi EU:n lainsäädäntöä ilman parlamentin
mielipidettä. Lisäksi kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän tehtävänä on toimittaa
parlamentille vuosikertomus, jotta parlamentti olisi täysin tietoinen sellaisten tuotteiden
ja teknologioiden valvonnan edistymisestä, joita voidaan käyttää sekä siviili- että
sotilastarkoituksiin.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Kaksikäyttötuotteet ovat sellaisia, joita
voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi kemialliset
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tuotteet ja tekniset rakennusmateriaalit sekä ohjelmistot ja uudet teknologiat. On usein
vaikeaa ennakoida vientituotteiden todellista tarkoitusta; tästä syystä vientitoiminnan
harjoittajat on saatava tietoisiksi vastuistaan ja heidät on velvoitettava varmistamaan heidän
ulkomaille myymiensä tuotteiden todellinen tarkoitus. Vaikka käytössä on jo monia
valvonta- ja tiedotusmekanismeja, meitä on pyydetty tehostamaan turvallisuutta tällä alalla.
Tästä syystä äänestimme näiden tarkistusten puolesta, joissa vaaditaan viennin
ennakkoilmoituksia, nykyistä tiukempaa valvontaa ja suurempaa avoimuutta. Tämä tarjoaa
lisäturvan väärinkäytön ja joukkotuhoaseiden leviämisen ennaltaehkäisemiseen.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tuotteita, ohjelmistot ja teknologiat mukaan lukien,
joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, pidetään kaksikäyttöteknologian
tuotteina. Kaksikäyttö tarkoittaa, että tuotteiden vientiin on kiinnitettävä erityistä
varovaisuutta, jotta estettäisiin aseiden, ennen kaikkea joukkotuhoaseiden leviäminen.
Analyytikoille on selvää, että kansainvälisen turvallisuuden kannalta on olennaisen tärkeää
valvoa näitä tuotteita ja että asetuksia, joilla luodaan olennaisia valvontamekanismeja,
päivitetään jatkuvasti teknisen kehityksen mukaisesti. On myös selvää, että oikeusvaltioissa
valvonnan on oltava avointa ja demokraattista, mikä onkin komission aikomus.

Uskon myös, niin kuin ulkoasiainvaliokunnan lausunnossa todetaan, että komission on
oltava ymmärtäväinen sen suhteen, että joillakin Euroopan unionin jäsenvaltioilla on muita
rajoittavampia ja tiukempia sääntöjä kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnassa. Tämä on
luonnollista, ja minun mielestäni tilanne on säilytettävä tällaisena.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. – (PT) Tämä mietintö on laadittu tarpeeseen
valvoa niin kutsuttujen kaksikäyttötuotteiden vientiä ja liikkuvuutta: Tällä tarkoitetaan
tuotteita, joilla on paitsi siviili- myös sotilastarkoitus. Viime vuosina Euroopan unioni on
ryhtynyt moniin toimenpiteisiin estääkseen näiden materiaalien käytön aseiden, erityisesti
joukkotuhoaseiden valmistuksessa. Euroopan unionin keskeinen valvontaväline on
5. toukokuutta 2009 annettu asetus (EY) N:o 428/2009, joka kattaa kyseisten materiaalien
myynnin ja kuljetukset, mutta jota pitää muuttaa, jotta estettäisiin erilaisten toimintatapojen
toteutuminen eri jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi olen yhtä mieltä mietintöön sisältyvien
ehdotusten kanssa, koska niiden tarkoituksena on vakuuttaa eurooppalainen yleisö
kaksikäyttömateriaalien tuotannosta ja liikkuvuudesta ja tehdä nykyisistä järjestelyistä
entistä avoimempia ja demokraattisempia.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan
sovelletaan Euroopan unionin tason toimenpiteitä. Vientivalvonnan keskeinen väline on
vuonna 2009 annettu asetus (EY) N:o 428/2009. Asetus laajensi myynnin ja kuljetusten
valvonnan soveltamisalaa. Vaikka mietinnössä pyritään lisäämään demokraattista valvontaa
ja avoimuutta, siinä on tiettyjä keskeisiä ongelmia, joiden vuoksi emme voi äänestää
mietinnön puolesta.

Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän, jonka puheenjohtajana toimii komission
edustaja, perustamisen seurauksena ryhmän vastuulla on luettelon esittäminen niistä
viejistä, välittäjistä ja sidosryhmistä, joita on kuultu. Juuri tämä ryhmä päättää, minkä
maiden kanssa voidaan käydä kauppaa. Jäsenvaltioilta viedään siis toimivalta asiassa, minkä
myötä niiden itsemääräämisoikeus asetetaan kyseenalaiseksi.

Toinen seikka on Israelin sisällyttäminen kaksikäyttötuotteiden kohdemaiden luetteloon.
Muistelkaamme esimerkiksi seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettuja yhteisiä
tutkimushankkeita, erityisesti niitä, joiden toteutukseen osallistui yritys nimeltä Israel
Aerospace Industries Ltd., joka on sellaisen miehittämättömän lentokoneen valmistaja,
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jota käytettiin Gazan alueen hyökkäykseen vuosina 2008/2009, jolloin kuoli kymmeniä
ihmisiä.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. – (PT) Äänestimme sen puolesta, että tämä
mietintö palautettaisiin asiasta vastaavaan valiokuntaan, jotta voitaisiin jatkaa neuvotteluja
neuvoston kanssa sen lainsäädäntöehdotuksen pohjalta, johon parlamentti on esittänyt
tarkistuksia.

Tiedämme, että siviilialan tuotteiden ja -teknologian käytöstä sotilaallisiin tarkoituksiin
puuttuu lähestymistapa, jota ei ole sidottu kaksikäyttötuotteiden ja niihin liittyvien
palveluiden viennin valvontaan.

Vaikka vientivalvonta on tärkeää – ja sitä olisi toteutettava järkevästi ilman, että
kehitysmaissa heikennettäisiin sellaisten tuotteiden ja tekniikoiden saantia, jotka ovat
välttämättömiä niiden kehityksen kannalta – on tarpeen lisätä käytössä olevien prosessien
avoimuutta ja avata ne demokraattiselle valvonnalle.

Korostamme, että alalla tarvitaan myös johdonmukaisuutta Euroopan unionin muiden
alojen politiikan ja tämän asetuksen tavoitteiden välillä. Seitsemännestä puiteohjelmasta
rahoitetut yhteiset tutkimushankkeet, erityisesti ne, joiden toteutukseen osallistui yritys
nimeltä Israel Aerospace Industries Ltd., joka on sellaisen miehittämättömän lentokoneen
valmistaja, jota käytettiin Gazan alueen hyökkäykseen vuosina 2008/2009, tunnetaan
hyvin.

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjallinen. – (IT) Lissabonin sopimuksen seurauksena Euroopan
unionin saamat uudet toimivaltuudet kansainvälisen kaupan alalla tarjoavat hyvän
mahdollisuuden lisätä avoimuutta kaksikäyttötuotteiden markkinoilla. Tähän asetukseen
tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat tuotteisiin, joita voidaan käyttää sekä sotilas- että
siviilitarkoituksiin, mahdollistavat tämäntyyppisten tuotteiden nykyistä tiiviimmän
valvonnan. Tämä on olennaisen tärkeää, jotta estettäisiin aseiden leviäminen. Kun otetaan
lisäksi huomioon valiokunnassa toteutettava menettely, vahvistan tukeni jäsenkollegalleni.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen. – (LT) Kemiallisia ja radioaktiivisia materiaaleja,
linkoja, teknisiä laitteita, ohjelmistoja ja komponentteja ei käytetä pelkästään
siviilitarkoituksiin vaan myös sotilaallisiin tarkoituksiin. Väärissä käsissä kyseiset tuotteet
saattavat muuttua kidutusvälineiksi tai joukkotuhoaseiksi. Äänestin kyseisen asiakirjan
puolesta, koska siinä ehdotetaan kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian
vientivalvontajärjestelmän parantamista, toisin sanoen kaksikäyttötuotteiden
vientivalvonnan vahvistamista. Asiakirjassa laajennetaan myös niiden tavaroiden luetteloa,
jotka edellyttävät vientilupaa ja joiden viennistä on ilmoitettava.

Elisabeth Köstinger (PPE),    kirjallinen. – (DE) Tuotteisiin ja teknologiaan, joita käytetään
siviilitarkoituksiin ja mahdollisesti sotilaallisiin tarkoituksiin, olisi sovellettava samoja
kilpailuehtoja kaikissa jäsenvaltioissa. Tärkeintä on löytää yhteiset ja ennen kaikkea
turvalliset puite-edellytykset, jotka varmistavat turvallisen käytön. Tämän pitäisi estää
eurooppalaisten vientituotteiden keinotekoiset myyntihintojen alennukset ja vahvistaa
selvästi pieniä ja keskisuuria eurooppalaisia yrityksiä. Äänestin asetukseen ehdotetun
tarkistuksen puolesta, koska avoimuus ja turvallisuus on asetettava etusijalle kyseisten
tuotteiden ja teknologian yhteydessä.

David Martin (S&D)  , kirjallinen. −  (EN) Suhtaudun mietintöön myönteisesti.
Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa – tarkoittaen tuotteita, joita voidaan käyttää sekä
siviili- että sotilastarkoituksiin – on toteutettu Euroopan unionin tason toimissa noin
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15 vuoden ajan. Kaksikäyttötuotteiden viennin valvonta on avain aseiden leviämisen
estämisessä, mukaan lukien joukkotuhoaseet. Koska rajat ylittävän kaupan volyymi on
suuri Euroopan unionissa, kaksikäyttötuotteiden viennin valvonnan toimeenpano EU:ssa
nojaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten vientilupavaatimusten ja
tullirekisteröintimenettelyjen asettamiseen.

Viennin valvonnalla on huomattava vaikutus Euroopan unionin kauppapolitiikkaan, sillä
se voi vaikuttaa yli 10 prosenttiin kaikesta EU-viennistä. Keskeinen Euroopan unionin
vientivalvonnan väline on kaksikäytöstä 5. toukokuuta 2009 annettu asetus
(EY) N:o 428/2009, joka tuli voimaan 27. elokuuta 2009. Uuden asetuksen myötä tuli
voimaan monia huomattavia muutoksia kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnan
soveltamisalaan Euroopan unionissa. Muutoksista mainittakoon kaksikäyttötuotteisiin
liittyvien välittäjätoimien ja kuljetusten valvonnan käyttöönotto. Kaksikäyttöä koskevaan
asetukseen sisältyy säännöllisesti päivitettäviä valvottujen kaksikäyttötuotteiden luetteloita,
jotka ovat keskeisten kansainvälisten vientivalvontajärjestelmien luetteloiden kaltaisia.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    kirjallinen. – (CS) Kaksikäyttötuotteiden kaupan valvonta on
tärkeä alue, kun tarkastellaan sekä turvallisuutta koskevia että kaupallisia näkökohtia, sillä
valvonta ei olisi riittävän tehokasta eikä sitä voitaisi panna yhtä helposti täytäntöön ilman
siihen liittyvää jaettua tietoa tai joustavaa kansainvälistä yhteistyötä. Haluaisin tässä
yhteydessä tähdentää myös asianomaisten valvontaelinten, esimerkiksi tulliviranomaisten
roolia, jotka ottavat harteilleen huomattavan vastuun kaksikäyttötuotteiden viennin tai
kuljetusten suorasta valvonnasta. Minun mielestäni meidän olisi myös autettava näitä
elimiä, esimerkiksi uudenaikaisten valvontalaitteiden saannissa, valvontamenetelmien
uuden asiantuntemuksen saannissa ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä,
ammattikoulutuksen ja työvaihdon kautta. Kehittyneeseen turvallisuuspolitiikkaan olisi
aina sisällyttävä korkealaatuisen vientijärjestelmän perustaminen kaksikäyttötuotteita
varten sekä kaikkien kansainvälisten sitoumusten soveltaminen.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. – (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja siihen sisältyvä
Euroopan unionin toimivaltuuksien selventäminen kansainvälisen kaupan alalla tarjoavat
hienon mahdollisuuden vahvistaa Euroopan unionin roolia tällä alalla sekä Euroopan
parlamentin roolia, valtaa ja vastuuta päätöksenteossa Euroopan unionin
toimielinjärjestelmän puitteissa. Kaksikäyttöjärjestelmä olisi järjestettävä nykyistä
avoimemmalla ja demokraattisemmalla tavalla Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin
kokonaisvaltainen osallistuminen Lissabonin sopimuksessa vahvistettuja velvoitteita
soveltaen ja sopimuksen yhteinen tulkinta, josta Euroopan parlamentti ja komissio ovat
sopineet uuden puitesopimuksen yhteydessä, olisivat erittäin tärkeitä tavoitteen
saavuttamiseksi.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (EN) Kaksikäyttötuotteita voidaan käyttää joko
rauhanomaisiin tai sotilaallisiin tarkoituksiin. Kaksikäyttötuotteiden viennin valvonta on
avainseikka aseiden leviämisen estämisessä. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin
rajat ylittävän kaupan korkea volyymi, kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta Euroopan
unionissa perustuu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Viennin valvonnalla on laaja vaikutus
Euroopan unionin kauppapolitiikkaan. Olisi hyvä, jos valvontavälineistä ei tulisi välineitä,
joiden avulla vastustetaan kilpailijoita yritysrakenteiden kautta. Tämän vuoksi on luotava
pitkä kaksikäyttötuotteiden luettelo; tämä on kuitenkin toisen mietinnön aihe. Äänestin
mietinnön puolesta.
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Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä
on säännelty hyvin huolellisesti Euroopan unionissa. Kyseinen termi liittyy erityisesti
tuotteisiin ja teknologiaan, jota voidaan käyttää myös sotilaallisiin tarkoituksiin.
Väärinkäytön estämiseksi viennin alalla on käytössä neljäntyyppisiä vientilupia: yhteisön
yleiset vientiluvat, kansalliset yleiset vientiluvat, globaalit vientiluvat ja yksilölliset
vientiluvat. Kaikkia näitä sovelletaan Euroopan unionissa.

Lisäksi on kansainvälisiä vientivalvontajärjestelmiä, joihin Euroopan unioni kuuluu ja
joissa komissio yrittää parantaa Euroopan unionin asemaa. Näihin kuuluvat
Australia-ryhmä, jossa komissio on täysjäsen ja johon kuuluvat kaikki 27 jäsenvaltiota ja
Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea ja Australia; ydinalan viejämaiden ryhmä, jossa
komissiolla on tarkkailija-asema ja johon kuuluvat unionin 27 jäsenvaltiota, Yhdysvallat
ja Venäjä; Wassenaarin järjestely, jossa komissio ei ole mukana, mutta johon kuuluvat
täysjäseninä kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot paitsi Kypros sekä ohjusteknologian
valvontajärjestely, jossa komissio ei ole mukana ja jossa vain 19 jäsenvaltiota ovat
täysjäseniä.

Äänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.

Paul Murphy (GUE/NGL),    kirjallinen.  −  (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä
siinä rajallisella tavalla otetaan askel suuntaan, jossa käsitellään tämänhetkistä avoimuuden
puutetta vientiluottojen yhteydessä ja puututaan valtavaan kuiluun Euroopan unionin
ilmoittamien tavoitteiden ja sen välillä, miten vientiluottoja todellisuudessa käytetään
Euroopan unionissa. Euroopan unioni haluaa kuvata itseään ihmisoikeuksiin ja
ympäristönsuojeluun vaikuttavana tahona. Eurooppalaisten vientiluottolaitosten rooli
ilmentää vakuutuksen onttoutta. Kyseisiä luottoja käytetään säännöllisesti sellaisten
hankkeiden ja kaupan tukemiseen, joilla on tuhoisa vaikutus ympäristöön ja työntekijöiden
oikeuksiin. Jotta saavutettaisiin todellinen kauppaoikeus alalla, kyseiset laitokset, jotka
tukevat noin kymmentä prosenttia maailmankaupasta, on otettava demokraattiseen
julkiseen omistajuuteen. Kirjat on avattava siten, että työntekijät ja niiden vaikuttamat
tahot voivat nähdä ensimmäistä kertaa, mihin raha on käytetty, ja työntekijöiden valvontaa
on harjoitettava näiden laitosten toiminnassa siten, että niiden valtaisia resursseja käytetään
työtä tekevien ihmisten, pienviljelijöiden ja ympäristön eduksi.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
sillä uskon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja sopimukseen sisältyvä Euroopan
unionin toimivaltuuksien selventäminen kansainvälisen kaupan alalla tarjoavat hienon
mahdollisuuden vahvistaa Euroopan unionin roolia tällä alalla sekä Euroopan parlamentin
roolia, valtaa ja vastuuta päätöksenteossa Euroopan unionin toimielinjärjestelmän puitteissa.
Kaksikäyttöjärjestelmä olisi järjestettävä nykyistä avoimemmalla ja demokraattisemmalla
tavalla Euroopan unionissa. Euroopan parlamentin kokonaisvaltainen osallistuminen
Lissabonin sopimuksessa vahvistettuja velvoitteita soveltaen ja sopimuksen yhteinen
tulkinta, josta Euroopan parlamentti ja komissio ovat sopineet uuden puitesopimuksen
yhteydessä, olisivat erittäin tärkeitä tavoitteen saavuttamiseksi. Kyse on asetuksen
(EY) N:o 1334/2000 uudelleenlaatimisesta nykyisten kansainvälisten puitteiden valossa.
Itse asiassa kaksikäyttöä koskevan vientivalvonnan soveltamisalan laajentaminen on
välttämätöntä, mikäli halutaan, että tämä kattaa kuljetusten ja välitysten valvonnan ja että
tämän avulla tehdään esimerkiksi joukkotuhoaseiden ohjelmaan liittyvien
kaksikäyttötuotteiden laiton välittäminen rangaistavaksi.
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Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi
kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän
perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta, joka esitettiin
7. helmikuuta 2011, pyritään antamaan unionille tehokas järjestely ennaltaehkäisevistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on aseiden, myös joukkotuhoaseiden, leviämisen
estäminen. Tällä hetkellä alalla voimassa olevassa asetuksessa ((EY) N:o 428/2009) luodaan
tarkastusjärjestelmä, joka antaa unionille mahdollisuuden noudattaa kaikilta osin
sitoumuksia, jotka on omaksuttu neljässä kansainvälisessä vientivalvontajärjestelmässä,
joihin Euroopan unioni kuuluu. Joka tapauksessa Euroopan unionin kansainvälisen kaupan
alan toimivaltuuksien selventäminen Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä tarjoaa
hyvän tilaisuuden nostaa profiilia ja parantaa unionin kuvaa kansainvälisessä kontekstissa
sekä Euroopan parlamentin roolia, valtaa ja vastuuta Euroopan unionin
toimielinjärjestelmän puitteissa kansainvälisen kaupan alan päätöksenteossa. Nämä ovat
syitä, joiden perusteella pidän sopivana, että asetukseen tehdään tarvittavat tarkistukset,
jotta saavutettaisiin kyseiset päämäärät, ja äänestän tästä syystä ehdotuksen puolesta.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Ulkoasiainvaliokunnassa (AFET)
ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa (SEDE), jossa vihreä parlamentin
jäsen toimii esittelijänä, saavutimme suurta menestystä. AFET- ja SEDE-valiokunnan
lausunnossa ehdotettiin, että arvoltaan vähäisten kuljetusten yhteisön yleinen vientilupa
poistettaisiin, koska meille toimitettiin asianmukaisia tietoja, joista kävi ilmi, että matalan
hinnan ja matalan turvallisuusriskin välillä ei ole positiivista vastaavuutta. Tämä oli
olettamus, johon koko yhteisön yleinen vientilupa nojasi. Sen sijaan jotkin hyvin halvat
kaksikäyttötuotteet saattavat aiheuttaa suuren riskin, jos ne joutuvat vääriin käsiin.
Saatoimme myös poistaa kohdan "tiedon suojaus" vientiluvasta EU007, koska mahdollisten
kohdemaiden joukossa oli joitakin epädemokraattisia maita. Onnistuimme myös
saavuttamaan AFET- ja SEDE-valiokunnissa laajan tuen vahvalle sanamuodolle siitä, että
ihmisoikeuksia on kunnioitettava, kun on kyse televiestintävälineiden viennistä, koska
salakuuntelutekniikka, matkapuhelinten valvontaan tarkoitetut digitaaliset
tiedonsiirtovälineet jne. kuuluvat yhteisön yleisiin vientilupiin.

Yksittäisten yhteisön yleisten vientilupien mahdollisten määräpaikkojen yhteydessä
onnistuimme sulkemaan ulkopuolelle sekä Israelin että Intian, koska ne ovat haluttomia
liittymään ydinsulkusopimukseen. Kiistanalaisin ja merkittävin ongelma oli kuitenkin
kysymys siitä, riittääkö se, että vientitapahtumaa valvotaan, se ilmoitetaan ja rekisteröidään
tapahtuman jälkeen tai ennen tapahtumaa.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa –
tarkoittaen tuotteita, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin – on toteutettu
Euroopan unionin tason toimissa noin 15 vuoden ajan. Tämäntyyppinen valvonta on
hyvin tärkeää torjuttaessa aseiden, myös joukkotuhoaseiden leviämistä. Koska rajat ylittävän
kaupan volyymi on suuri Euroopan unionissa, kaksikäyttötuotteiden viennin valvonnan
toimeenpanon EU:ssa on nojattava ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten
vientilupavaatimusten ja tullirekisteröintimenettelyjen asettamiseen.

Tämän päätöslauselman hyväksyminen on lisäaskel tähän suuntaan. Äänestin tämän
mietinnön puolesta, koska Lissabonin sopimuksen voimaantulo tarjoaa hienon
mahdollisuuden vahvistaa Euroopan unionin roolia sekä Euroopan parlamentin valtaa ja
vastuuta tämänkaltaisessa päätöksenteossa Euroopan unionin toimielinjärjestelmän
puitteissa. Järjestelmä on järjestettävä uudelleen nykyistä avoimemmalla tavalla
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perussopimuksen velvoitteita soveltaen sekä kyseisestä sopimuksesta parlamentin ja
komission hyväksymän tulkinnan avulla uudessa puitesopimuksessa.

Bart Staes (Verts/ALE),    kirjallinen. – (NL) Kaksikäyttötuotteiden viennin valvonta –
toisin sanoen tuotteiden, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin – on
hyvin tärkeää aseiden leviämisen estämisen kannalta. Euroopan parlamentin kannassa
puolletaan Lissabonin sopimuksen saavutusten saattamista osaksi Euroopan unionin
lainsäädäntöä, ja syystäkin. Parlamentti vahvistaa myös demokraattista valvontaa ja
avoimuutta sekä nostaa Euroopan unionin profiilia kansainvälisissä
vientivalvontajärjestelmissä. On myös myönteistä, että komission on kattavien
vaikutusarviointien ohella laadittava kertomuksia asetuksen toimivuudesta.

Hankalin kiistakapula neuvoston, parlamentin ja komission välillä kaikessa tässä on
kuitenkin kysymys siitä, milloin vienti-ilmoituksen ja rekisteröinnin valvonta tapahtuu,
ennen vientitapahtumaa vai sen jälkeen. Minun mielestäni on olennaisen tärkeää, että
valvonta suoritetaan ennen vientitapahtumaa. Tämä siitä syystä, että jälkikäteen tehtävä
valvonta aina johtaa siihen, että tosiasioita on metsästettävä eri puolilta tapahtuman jälkeen.
Parlamentti päätti hetki sitten valita jälkikäteen suoritettavan valvonnan. Tästä syystä
äänestin loppujen lopuksi mietinnön lopullista versiota vastaan.

Mietintö: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin julkisesti tuetuista
vientiluotoista laaditun päätöslauselman puolesta. Vientiluotot ovat tärkeä väline tuettaessa
Euroopan unionissa toimivia yrityksiä. Olen samaa mieltä sen näkemyksen kanssa, että
keskipitkän ja pitkän aikavälin vientiluottojen tuki on vahva väline, jota ei vielä ole kaikilta
osin käytetty hyväksi kaikissa jäsenvaltioissa ja jolle pitää antaa kannustusta. Vientiluotot
voivat auttaa luomaan työpaikkoja, sillä ne turvaavat sellaisten hankkeiden rahoittamisen,
joilla muutoin olisi muita rajallisempi mahdollisuus saada pääomaa niiden markkinattoman
luonteen vuoksi. Olisi kuitenkin huomioitava, että tällä hetkellä avoimuus ei riitä sen
selvittämiseksi, mitä vientiluottolaitokset rahoittavat tai ovat tähän mennessä rahoittaneet.
Avoimuuden puute johtaa valtaviin kustannuksiin ja ajanylityksiin, ja tämä lisää myös
lahjontaa ja korruptiota. Tästä syystä olen samaa mieltä esittelijän ehdotuksen kanssa siitä,
että Euroopan unionin jäsenvaltioita on vaadittava esittämään komissiolle vuosittain
kertomus vientiluottolaitostensa toiminnasta koskien riskien laskentaa ja taseen
ulkopuolisten välineiden julkistamista, ja sosiaalisen ja ympäristöriskin laskennan
ilmoittamisesta on tehtävä pakollista.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Useimmilla teollisuusmailla, mukaan
lukien kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot, on ainakin yksi julkisesti tuettu
vientiluottolaitos, ja nämä yhdessä muodostavat maailman suurimman julkisen rahoituksen
lähteen yksityisen sektorin hankkeille. Pelkästään Euroopan unionin jäsenvaltioiden
vientiluottolaitosten myöntämien vientiluottotakausten kokonaislaajuus vuosina
2004–2009 oli 468 miljardia euroa. Vientiluottolaitokset edistävät laillista kaupankäyntiä
tapauksissa, joissa pääomamarkkinat ovat siihen kyvyttömiä. Niiden riskinkantokyky on
paljon suurempi kuin yksityisten toimijoiden riskinkantokyky, koska niiden ei tarvitse
maksaa veroa eikä tuottaa voittoa, ja siten niillä on yksityisiin pankkeihin verrattuna
enemmän aikaa saada sijoituksensa takaisin. On kuitenkin pantava merkille, että samasta
syystä vientiluottolaitokset voivat syyllistyä laajaan kaupan vääristämiseen, jos niiden
rahoitusoperaatioita ei valvota yhteisillä säännöillä. Vaikka vientiluottolaitokset ovat
merkittäviä välineitä, joilla tuetaan kaupankäyntiä ja eurooppalaisten yritysten investointeja,
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on varmistettava, että niiden rahoitusoperaatiot ovat taloudellisesti terveellä pohjalla ja
ettei niiden tarvitse kääntyä veronmaksajien puoleen voidakseen uudelleenrahoittaa
operaatioitaan. Olin samaa mieltä mietinnön ja siinä esitetyn vaatimuksen kanssa siitä,
että Euroopan komissiolle ja Euroopan parlamentille on annettava vuosittaiset kertomukset,
koska tällä hetkellä on saatavissa hyvin vähän tietoja siitä, mitä vientiluottolaitokset
rahoittavat ja mitä ne ovat rahoittaneet tähän saakka. Jotkin kansalliset vientiluottolaitokset
eivät ilmoita säännöllisesti edes vuosittaisen toimintansa tilinpäätöstietoja, mikä on vastoin
avoimuusperiaatetta.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena
on ottaa käyttöön "julkisesti tuettuja vientiluottoja koskeva järjestely", niin kuin se on
neuvoteltu OECD:n vientiluottoryhmän puitteissa osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä,
jotta varmistettaisiin Euroopan unionin normit ja avoimuus kansallisten
vientiluottolaitosten toiminnassa. Tätä toimenpidettä, joka jo itsessään on myönteinen
askel, koska sen avulla puututaan korruptioon ja avoimuuden puutteeseen, mistä seuraa
valtavia kustannuksia ja ajanylityksiä, on paranneltu Jadot'n mietinnössä, jossa pyritään
entisestään parantamaan avoimuutta ja oikeutta ottamalla EU:n lainsäädännössä käyttöön
OECD:n kanssa sovittu järjestely.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. − (PT) Vientiluottolaitokset ovat maailman suurimpia
yksityisen sektorin hankkeiden julkisen rahoituksen myöntäjiä. Ne ovat virallisesti tai
puolivirallisesti valtion hallinnassa olevia laitoksia, jotka myöntävät vientiluottoja, lainoja,
vakuutuksia ja investointitakuita yrityksille, jotka toimivat ulkomailla suurten riskien
uhkaamilla alueilla, myös monissa kehitysmaissa.

On syytä panna merkille, että tällaisten suurten hankkeiden rahoitus kehitysmaissa vastaa
moninkertaisesti kaikkien monenvälisten kehityspankkien vuotuista kokonaisrahoitusta.
Vientiluottolaitokset ovat tästä syystä välineitä, jotka myötävaikuttavat Euroopan unionin
ulkopoliittisiin tavoitteisiin, erityisesti köyhyyden ja ilmastonmuutoksen lieventämiseen.
Uskon, että kyseiseen sopimukseen tehtävät parannukset ovat myönteisiä, erityisesti
nykyistä suuremman avoimuuden myötä, ja uskon, että olisi ilmoitettava painokkaasti,
että vientiluottolaitosten olisi otettava huomioon Euroopan unionin politiikka ja tavoitteet,
erityisesti arvot, jotka liittyvät demokratian vahvistamiseen, ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen ja kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Samalla kuin
vientiluottolaitokset helpottavat kaupankäyntiä, ne saattavat toisaalta häiritä sitä selkeiden
ja avointen perusteiden ja sääntöjen puuttumisen vuoksi.

Lara Comi (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Ulkomaankauppa kuuluu voimakkaimpiin poliittisiin
välineisiin, joita meillä on käytettävissämme kolmansien maiden kanssa toteutettavan
toiminnan yhteydessä. Ainakin siihen saakka, kunnes on tarpeen päättää toisin, Euroopan
unioni on päättänyt olla perustamatta omaa armeijaa ja hyväksynyt kauppapolitiikan
keskeiseksi neuvotteluvälineeksi kansainvälisissä suhteissa, ja tässä mielessä se on
saavuttanut menestystä. Suorat ulkomaiset investoinnit omiin yrityksiimme merkitsevät
myös kehitystä kolmansille maille, joissa luodaan työtä, ja kannattaa taatusti rohkaista
näitä yhteyksiä vientiluottolaitosten kautta. Mitä emme enää voi sallia sisämarkkinoilla,
joilla on yhteiset tullimaksut, on se, että investointeja ohjaillaan yksittäisten jäsenvaltioiden
toimesta.

Tämä ei kuulu siihen Euroopan unionin luomaan tapaan toimia, jota se yrittää esitellä
muulle maailmalle. Kaikkien kansainväliseen kauppaan liittyvien toimivaltuuksien
siirtäminen valtioiden tasolta unionin tasolle on lisäaskel yhteisen teollisuuspolitiikan

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI126



luomiseksi tavoiteltaessa yhteistä talouspolitiikkaa ja tulevaisuudessa lisäsynergiaa valtioiden
välillä.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Vientiluottolaitosten toimintaa on
valvottava nykyistä paremmin Euroopan unionin tasolla ja toteutettava nykyistä
avoimemmalla tavalla. Kyseisiä laitoksia vaaditaan julkaisemaan vuotuinen
toimintakertomus, jotta voidaan varmistaa, täyttävätkö tukea saaneet hankkeet Euroopan
unionin ympäristö-, yhteiskunta- ja kehitystavoitteet. Euroopan parlamentin jäsenet ovat
vaatineet fossiilille polttoaineille myönnettävien tukien poistamista asteittain, jotta
rohkaistaisiin siirtymistä ekologisiin polttoaineisiin jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin
antamien ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien sitoumusten mukaisesti. Tämän
äänestyksen myötä parlamentti vahvistaa toiveensa nähdä rahoitukseen liittyvien
avoimuustoimenpiteiden systemaattisen soveltamisen ja toimenpiteet, joiden avulla
ilmastonmuutosasiat sisällytetään kaikkiin Euroopan unionin politiikan aloihin, myös
kauppaan ja EU:ssa toimivien yritysten investointeihin liittyvään politiikkaan.

Edite Estrela (S&D),    kirjallinen. − (PT) Äänestin julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan
mietinnön puolesta, koska uskon, että julkisesti tuettujen vientiluottolaitosten on oltava
avoimempia ja niiden on tiedotettava toiminnastaan. On myös tärkeää varmistaa
kokonaisvaltainen johdonmukaisuus perussopimuksen 208 artiklan tavoitteiden kanssa.
Kyseisessä artiklassa vahvistetaan köyhyyden vähentäminen ja kitkeminen unionin
kehitysyhteistyöpolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. − (PT) Komissio ja neuvosto tarkastelevat parhaillaan niin
kutsutun julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan järjestelyn lainsäädäntökehystä ja sen
saattamista osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Tarkoituksena on tarjota jäsenvaltioiden
vientiluottolaitoksille lisää oikeusvarmuutta. Vientiluotot ovat tehokkaita välineitä Euroopan
unionissa toimivien yritysten tukemisessa, sillä niiden avulla pystytään luomaan työpaikkoja
ja toteuttamaan hankkeita, joiden olisi muutoin vaikeaa varmistaa rahoitus. Se, että
hakemuksia vastaanotetaan yhä enemmän, antaa aihetta ymmärtää, että jäsenvaltioiden
on nopeasti otettava käyttöön Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD)
järjestely.

Olen yhtä mieltä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon kanssa, sillä uskon, että
"Vientiluottoja olisi poikkeuksellisesti valvottava EU:n tasolla, mikäli sisämarkkinoilla
ilmenee kilpailun vääristymistä. Toissijaisuusperiaate on säilytettävä."

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. − (PT) Tämä mietintö on ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen sääntöjen soveltamisesta julkisesti tuettujen
yritysten myöntämiin vientiluottoihin. Todellisuudessa useimmilla jäsenvaltioilla on
vientiluottolaitoksia, jotka ovat olennaisen tärkeässä asemassa, koska ne tukivat Euroopan
unionissa kaupan ja yritysten investointeja yhteensä 468 miljardin euron arvosta vuosina
2004–2009. Tuki kuuluu vientituki- ja tasoitustullitoimenpiteitä koskevaan sopimukseen,
josta neuvoteltiin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maiden kesken,
ja se on esimerkki julkisesta rahoitusvälineestä, johon Euroopan unioni osallistuu. Koska
kyseiset laitokset tukevat pääasiassa ympäristön kannalta haitallista teollisuustoimintaa,
eikä vähiten hiilidioksidipäästöjen takia, ja koska Maailmanpankin mukaan niiden vaikutus
köyhyyden vähentämiseen on merkityksetön, olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä,
että vientiluottolaitosten olisi annettava panoksensa Euroopan unionin politiikkaan ja
tavoitteisiin, millä tarkoitan, että OECD:n sopimusta ei tarvitse tarkistaa.
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João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Uskomme, että vientiluottolaitoksia on
seurattava ja valvottava nykyistä enemmän paitsi viennin myös investointien ja rahoituksen
osalta, sillä niiden avoimuuden puute aiheuttaa valtavaa harmia, koska tämä lisää lahjontaa
ja korruptiota.

Vientiluottolaitokset ovat välineitä, joita EU käyttää suuressa määrin sen kansainvälisten
tavoitteiden rahoittamiseen sekä taloudellisiin ja geostrategisiin intresseihin, joita ei voi
erottaa alueiden ja maiden hallintaa ja valvontaa koskevista tavoitteista, mikä johtaa
todellisten uuskoloniaalisten suhteiden syntymiseen. Vientiluottolaitosten rahoittamat
investoinnit eivät useinkaan tuo mukanaan hyötyjä niille maille, joiden on määrä olla
niiden edunsaajia.

Laatimalla suuntaviivoja vientiluottoja varten pyritään kiertämään suoran tuen päättyminen
WTO:n sopimusten puitteissa, minkä myötä kehitysmaita painostetaan hyväksymään
Dohan kierroksen tulosten allekirjoittaminen. Suoran tuen tai luoton päätavoitteena on
edelleen markkinoiden ja luonnonvarojen valvonta, työntekijöiden riistäminen ja sellaisten
tuotteiden tai välineiden, jotka vientiluottolaitosten rahoitus on mahdollistanut, käyttö
kohdemaiden itsemääräämisoikeuden valvomiseksi.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Vientiluottolaitoksia on seurattava ja
valvottava nykyistä enemmän paitsi viennin myös investointien ja rahoituksen osalta, sillä
niiden avoimuuden puute aiheuttaa valtavaa harmia, koska tämä lisää lahjontaa ja
korruptiota.

Vientiluottolaitokset ovat kuitenkin välineitä, joita EU käyttää suuressa määrin sen
kansainvälisten tavoitteiden rahoittamiseen, erityisesti ilmastonmuutoksen ja köyhyyden
lieventämistä koskeviin tavoitteisiin. Joskus vientiluottoa käytetään keinona rahoittaa EU:n
todellisia uuskolonialistisia tapauksia niin kutsutuissa kehitysmaissa.

Laatimalla suuntaviivoja vientiluottoja varten pyritään kiertämään suoran tuen päättyminen
WTO:n kiisteltyjen sopimusten puitteissa, minkä myötä kehitysmaita painostetaan
hyväksymään Dohan kierroksen tulosten allekirjoittaminen.

Suoran tuen tai luoton päätavoitteena on edelleen markkinoiden ja luonnonvarojen
valvonta, työntekijöiden riistäminen ja sellaisten tuotteiden tai välineiden, jotka
vientiluottolaitosten rahoitus on mahdollistanut, käyttö kohdemaiden
itsemääräämisoikeuksen valvomiseksi.

Bruno Gollnisch (NI),    kirjallinen. – (FR) Olisi väärin, jos julkisesti tuettujen vientiluottojen
yhteydessä ei onnistuttaisi noudattamaan tiettyjä periaatteita, erityisesti yhteiskunnallista
etiikkaa, eikä noudattamaan ulkopolitiikan ja kehitysapupolitiikan suuntaviivoja. Tästä
syystä näiden varojen käyttöä koskeva avoimuus on välttämätöntä. Unionin harjoittama
ulkopolitiikka toimii kuitenkin referenssinä, ja tämä politiikka on viime kuukausina
osoittautunut olemassa olemattomaksi, epäjohdonmukaiseksi ja vähintäänkin poikkeavaksi.
Unioni ei itse noudata periaatteita, jotka se on säätänyt: milloin me viimeksi olemme
nähneet komission soveltavan yhteiskuntaa, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia
lausekkeita, joita se sisällyttää kaikkialle kauppasopimuksiin?

Milloin unioni on vastustanut Euroopan investointipankkia, joka rahoittaa Euroopan
unionin ulkopuolella sellaisia hankkeita, jotka luovat epäoikeudenmukaista kilpailua
Euroopan unionissa toimiville yrityksille, tai hankkeita, jotka ovat yhteiskunnallisesti ja
ympäristön kannalta kyseenalaisia? Lisäksi tämän mietinnön tavoitteena on globaalin ja
ääriliberaalin järjestön, OECD:n, kanssa neuvotellun järjestelyn saattaminen osaksi Euroopan
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unionin lainsäädäntöä. Kyseinen järjestely tosiasiassa sallii sen, että eurooppalaiset yritykset
halvaantuvat suhteessa kilpailijoihinsa, erityisesti Kiinasta peräisin oleviin kilpailijoihin.
Kun oli aika äänestää puolesta tai vastaan, äänestimme tyhjää.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Kuten tunnettua, on mahdotonta saada selville,
mitä vientiluottolaitokset rahoittavat tai ovat tähän mennessä rahoittaneet. Jotkin kansalliset
vientiluottolaitokset eivät ilmoita säännöllisesti edes vuosittaisen toimintansa
tilinpäätöstietoja. Monet muut eivät ilmoita eriteltyjä tietoja alakohtaisesta luotonannostaan
ja sen maantieteellisestä jakautumisesta. Tilanne on tällainen huolimatta Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuonna 2005 laatimaan järjestelyyn sisältyvistä
avoimuusvaatimuksista. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat liittyneet järjestelyyn,
ja se saatetaan nyt osaksi Euroopan unionin lainsäädäntöä. OECD:n järjestely ei sisällä
vaatimuksia, jotka ovat välttämättömiä takuumaksun oikeudenmukaisen hinnoittelun
kannalta, koska järjestely ei sisällä sosiaalisen riskin ja ympäristöriskin laskennassa
sovellettavia avoimuutta ja vähimmäisvaatimuksia koskevia määräyksiä. On esitetty
ehdotuksia riskinarvioinnin avoimuusvaatimusten tiukentamisesta, taseen ulkopuolisten
välineiden ilmoittamisesta ja sosiaalisten riskien ja ympäristöriskien ilmoittamisen
määräämisestä pakolliseksi. Lisäksi jäsenvaltioille olisi esitettävä vaatimus, jonka mukaan
niiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain omien vientiluottolaitostensa toiminnasta
näiden asioiden osalta. Tämän vuoksi äänestin asiakirjan puolesta, koska sen myötä lisätään
avoimuutta ja normeja sosiaalisten ja ympäristöriskien laskennan soveltamisessa.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    kirjallinen. – (LV) Kannatin päätöslauselmaa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti
tuettuihin vientiluottoihin, koska katson, että kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa
tarvitaan selkeitä sääntöjä siitä, miten vientiyrityksiä pitää tukea. Vientiluottotakuut ovat
tärkeä keino auttaa yrittäjiä pääsemään uusille markkinoille ja luoda uusia työpaikkoja.
En kuitenkaan kannata tarkistusta 22, jossa sälytetään lisätaakka yrittäjille ja tehdään
eurooppalaisista yrityksistä vähemmän kilpailukykyisiä muiden OECD-maiden yritysten
rinnalla. Kriisin vallitessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ei pidä synnyttää lisätaakkaa,
vaan niiden on vähennettävä yrittäjien hallinnollista taakkaa. Euroopan parlamentin on
osoitettava esimerkkiä tällä alalla eikä etsittävä uusia syitä yrittäjien taakan lisäämiselle.

David Martin (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Pidän
vientiluottoja tärkeänä välineenä tuettaessa Euroopan unionissa toimivia yrityksiä. Koska
julkisesti tuettujen vientiluottojen kysyntä on kasvanut, on äärimmäisen tärkeää, että tätä
välinettä koskeva OECD:n tuorein asetus otetaan käyttöön jäsenvaltioissa mahdollisimman
nopeasti. Keskipitkän ja pitkän aikavälin vientiluottojen tuki on vahva väline, jota ei vielä
ole kaikilta osin käytetty hyväksi kaikissa jäsenvaltioissa ja jolle pitää antaa kannustusta.
Vientiluotot voivat auttaa luomaan työpaikkoja, sillä ne turvaavat sellaisten hankkeiden
rahoittamisen, joilla muutoin olisi muita rajallisempi mahdollisuus saada pääomaa niiden
markkinattoman luonteen vuoksi. Kannatan esittelijää, joka panee merkille, että jos alalle
annetaan uutta lainsäädäntöä, siinä on vältettävä uuden byrokratian synnyttämistä, sillä
se lisäisi kustannuksia entisestään. Vientiluottoja olisi poikkeuksellisesti valvottava EU:n
tasolla, mikäli sisämarkkinoilla ilmenee kilpailun vääristymistä. Toissijaisuusperiaate on
säilytettävä.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Tässä mietinnössä vaaditaan, että
julkisesti tuettujen vientiluottojen ja takuiden myöntämiseen yksityisen sektorin viennin
yhteydessä liitetään sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnit. Siinä
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vaaditaan myös, että kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita ei heikennetä näiden
hankkeiden myötä. Tämä on vähimmäisvaatimus.

Aion kuitenkin äänestää mietintöä vastaan ilmaistakseni katkeruuttani siitä, että
kansainvälisen kaupan valiokunta ei pyri löytämään keinoja pitää kiinni yhteiskunnallisista
ja ympäristöä koskevista tavoitteista nimensä arvoisesti. Vapaa kilpailu, protektionismin
torjunta ja maatalousvientitukien tuomitsemisen esteet kuuluvat tähän tekstiin
sisällytettyihin mielettömyyksiin.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. − (PT) Vientiluottolaitoksilla on ollut yhä tärkeämpi rooli,
kun ne ovat tukeneet kaikenlaisia investointeja ja näin auttaneet pienentämään
tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin vaikutuksia luomalla työpaikkoja sekä tukemalla
sellaisten yritysten kauppaa ja investointeja, jotka eivät muutoin saisi luottoa yksityiseltä
sektorilta. Vientiluottolaitoksista on tullut kehitysmaiden julkisen rahoituksen pääasiallinen
lähde. Huomattava osuus vientiluotoista, joilla rahoitetaan kehitysmaiden hankkeita,
keskittyy liikenteeseen, polttoaine-, kaasu- ja kaivannaisteollisuuteen sekä esimerkiksi
suuriin infrastruktuurihankkeisiin, kuten suuriin patoihin. On kuitenkin tärkeää, että
vientiluottolaitosten toimintaa valvotaan tiiviisti, jotta estettäisiin tulevia ongelmia.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. – (EN) Euroopan unioni on OECD:n kanssa laaditun
julkisesti tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja koskevan sopimuksen sopimuspuoli. On
oikein, jos Euroopan parlamentti hyväksyy tarkistuksia komission ehdotukseen, jonka
myötä aiotaan soveltaa lisätoimenpiteitä Euroopan unionin kertomusten avoimuuden ja
vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. − (DE) Julkisesti tuetut vientiluottolaitokset ovat
yksityisten liiketoimintahankkeiden tärkeitä tukijoita kehitysmaissa. Nykyään, kun
kansalliset talousarviot ovat ylikuormitettuja, niiden merkitys kasvaa eurooppalaisten
yritysten investointien lähteenä, koska niiden ei tarvitse rahoittaa itseään veronmaksajien
varoilla. Koska julkisten vientiluottolaitosten riskinarviointiperusteet ovat melko erilaiset
kuin yksityisten pankkien lainojen yhteydessä, kilpailu voi vääristyä kansainvälisessä
kaupassa, kuten Kiinan esimerkki osoittaa. Tästä syystä on paljon säännöksiä, kuten OECD-
ja WTO-sopimukset, joissa määritetään takaisinmaksun määräajat ja
vähimmäistakuumaksu. Eritelmiä tarvitaan avoimuuden lisäämiseksi siten, että säädetään
Euroopan unionin laajuinen velvoite julkistaa vuosikertomukset ynnä muut
arviointitarkoituksia varten ja jotta estettäisiin väärinkäyttö ja uudelleenrahoitus
veronmaksajien varoista. On kyseenalaista, saavutetaanko ehdotettujen toimenpiteiden
myötä lisää avoimuutta. Siksi äänestin tyhjää.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
koska olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että vientiluotot muodostavat vahvan välineen
Euroopan unionissa toimivien yritysten tukemista varten. Koska julkisesti tuettujen
vientiluottojen hakemusten määrä kasvaa, on aikaisempaakin tärkeämpää, että Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kyseistä välinettä koskeva uusin sopimus otetaan
jäsenvaltioissa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Keskipitkän ja pitkän aikavälin
vientiluotto on arvokas väline, jota ei vielä ole kaikilta osin käytetty hyväksi kaikissa
jäsenvaltioissa ja jonka käyttöä pitää rohkaista, erityisesti heikentyneen talouden maassa,
kuten Portugalissa. Vientiluotot varmasti toimivat työpaikkojen luonnin moottorina, koska
niiden avulla varmistetaan sellaisten hankkeiden rahoitus, joilla muutoin olisi muita
rajallisemmat mahdollisuudet saada pääomaa. Kaikessa tätä alaa koskevassa uudessa
lainsäädännössä on vältettävä uuden hallinnollisen byrokratian luomista, josta aiheutuisi
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lisäkustannuksia. Vientiluottoja olisi poikkeuksellisesti valvottava EU:n tasolla, mikäli
sisämarkkinoilla ilmenee kilpailun vääristymistä. Toissijaisuusperiaatteesta on pidettävä
alalla tiukasti kiinni.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Vientiluottolaitokset ovat maailman suurimpia
yksityisen sektorin hankkeiden julkisen rahoituksen myöntäjiä. On kuitenkin pantava
merkille, että ne voivat syyllistyä kaupan laajamittaiseen vääristämiseen, jos niiden
rahoitusoperaatioita ei valvota yhteisillä säännöillä. Tästä syystä meidän olisi jatkettava
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) sopimuksen tarkistamista (julkisesti
tuettuja vientiluottoja koskeva järjestely), jotta voisimme valvoa aikaisempaa tarkemmin
eurooppalaisten vientiluottolaitosten toimintaa varmistaaksemme, että niiden päätökset
ovat johdonmukaisia EU:n politiikan ja tavoitteiden kanssa. Meidän on myös selvennettävä
avoimuusvaatimusta riskien laskennassa ja taseen ulkopuolisten välineiden ilmoittamisessa.
Lyhyesti sanottuna on olennaisen tärkeää säätää Euroopan unionin jäsenvaltioille vaatimus
siitä, että ne toimittavat komissiolle vuosittain kertomuksen vientiluottolaitostensa
toiminnasta tässä suhteessa. Kun tarkastellaan edellä mainitsemiani huomioita, ja ottaen
huomioon, että vientiluottolaitokset voivat olla hyödyllisiä välineitä unionin ulkoisten
tavoitteiden edistämisessä (erityisesti ilmastonmuutos ja köyhyyden lieventäminen),
äänestän päätöslauselman puolesta, koska uskon, että vientiluotot muodostavat tärkeän
välineen Euroopan unionissa toimivien yritysten liiketoiminnan ja investointien
tukemisessa.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Kuten esittelijä Jadot sanoi,
tämänpäiväinen äänestys vahvistaa Euroopan parlamentin asemaa asiassa ja lähettää vahvan
signaalin liian aralle Eurooppa-neuvostolle. Vientiluottolaitokset muodostavat Euroopan
unionille tärkeän välineen eurooppalaisten yritysten liiketoiminnan ja investointien
tukemisessa.

Oli kuitenkin hyvin kiireisesti puututtava avoimuuden puutteeseen ja EU:n – erityisesti
parlamentin – suorittamaan valvontaan kyseisten laitosten toiminnan osalta erityisesti
siitä syystä, että niiden kautta kulkee useita satoja miljoonia euroja joka vuosi ja että
kansallisiin talousarvioihin kohdistuu vakavia rajoitteita.

Minäkin olen ilahtunut siitä, että parlamentin jäsenet ovat jälleen kerran ilmaisseet tukensa
fossiilisille polttoaineille myönnettävien tukien vaiheittaiselle luopumiselle ja rohkaisevat
näin ollen siirtymistä ekologisiin polttoaineisiin ilmastonmuutosta koskevien
eurooppalaisten ja kansallisten sitoumuksien mukaisesti.

Licia Ronzulli (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Useimmissa teollisuusmaissa on vientiluottolaitos.
Kyseiset laitokset yhdessä ovat maailman suurimpia yksityisen sektorin hankkeiden julkisen
rahoituksen myöntäjiä. Vientiluottolaitosten takaamat suuret teollisuus- ja
infrastruktuurihankkeet kehitysmaissa ylittävät moninkertaisesti kaikkien monenvälisten
kehityspankkien yhteenlasketun vuotuisen rahoituksen. Vientiluottolaitokset edistävät
laillista liiketoimintaa tapauksissa, joissa pääomamarkkinat ovat siihen kyvyttömiä. Niiden
riskinkantokyky on paljon suurempi kuin yksityisten toimijoiden riskinkantokyky, koska
niiden ei tarvitse maksaa veroa eikä tuottaa voittoa, ja siten niillä on yksityisiin pankkeihin
verrattuna enemmän aikaa saada sijoituksensa takaisin pitkällä aikavälillä.

Samasta syystä vientiluottolaitokset voivat kuitenkin syyllistyä massiiviseen liiketoiminnan
vääristämiseen, jos niiden rahoitusoperaatioita ei valvota yhteisillä säännöillä. Äänestin
tämän mietinnön puolesta, koska vientiluottoihin olisi sovellettava
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takaisinmaksuvaatimuksia tietyn määräajan puitteissa, ja vähimmäistakuumaksu olisi
perittävä maksamatta jättämisen riskin kattamiseksi.

Mietintö: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    kirjallinen. – (LT) Äänestin naisiin kohdistuvan väkivallan
torjumista koskevasta EU:n politiikasta annetun tärkeän päätöslauselman puolesta. Naisiin
kohdistuva väkivalta on paitsi kansainvälinen myös eurooppalainen ongelma. Huolimatta
siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on ollut keskusteluaiheena useiden vuosikymmenien
ajan, kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut lopettamaan äärettömän tuhoisaa väkivallan
muotoa. Tästä syystä on ryhdyttävä kaikkiin ponnisteluihin Euroopan unionin tasolla,
jotta vähennettäisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa mahdollisimman paljon ja luotaisiin
olosuhteet sen ennaltaehkäisemiseksi, rikollisten tuomitsemiseksi ja uhrien suojelemiseksi.
Näiden tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä rikoslain yhdenmukaistamiseksi
Euroopan unionin tasolla ja sellaisen sääntelykehyksen ottamiseksi käyttöön, jonka
alaisuudessa rikollisia rangaistaisiin vaikuttavasti ja uhria suojeltaisiin. Tämä on hyvin
tärkeää myös ihmiskaupan torjumisen kannalta. Pakkoavioliitto on sukupuoleen perustuvan
väkivallan muoto, jonka myötä yksilön oikeutta vapauteen ja itsemääräämiseen rikotaan
vakavalla tavalla. Nuorten naisten on tärkeää saada suojelua pakotettuja parisuhteita
vastaan. Kunniaväkivalta on avainkäsite tässä yhteydessä. Jotta naisiin kohdistuvan
väkivallan kaikki muodot voitaisiin lopettaa, on välttämätöntä levittää tietoa sukupuolten
välisestä tasa-arvosta ja aktiivisesti tiedottaa yhteiskuntaa, erityisesti niitä kerroksia, joissa
naisten ja miesten väliset suhteet perustuvat perinteeseen ja rituaaleihin.

Roberta Angelilli (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Yksi neljästä naisesta Euroopassa joutuu
ainakin kerran elämänsä aikana jonkinlaisen väkivallan uhriksi. Tämän väkivallan vuotuisten
kustannusten on arvioitu olevan alueella 33 miljardia euroa – summa, jota ei pidä
aliarvioida.

Sukupuolten tasa-arvon periaatteen kunnioittaminen on arvo, joka johdonmukaisesti
sivuutetaan niiden moninaisten naisiin kohdistuvien ihmisoikeusrikkomusten yhteydessä,
jotka vahingoittavat heidän fyysistä ja henkistä terveyttään, heidän oikeuksiaan ja asemaansa
yhteiskunnassa. Vähäiset tällä hetkellä saatavissa olevat luvut eivät tarjoa täydellistä kuvaa
ilmiöstä, mutta riittää, että tarkastelemme perhe- tai työolosuhteita nähdäksemme, ettemme
vieläkään ole onnistuneet suojelemaan naisia väkivallalta.

Kannatan komission antamaa sitoumusta esitellä vuosina 2011–2012 tiedonanto
strategiasta naisten sukuelinten silpomisen, perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan
väkivallan torjumiseksi. Tämän jälkeen on määrä julkistaa Euroopan unionin
toimintasuunnitelma, mutta toivon, että EU:ssa hyväksytään myös kattava poliittinen
lähestymistapa, joka koostuu lainsäädännöllisistä, oikeudellisista, toimeenpanoon ja
terveyteen liittyvistä toimista, joiden avulla voidaan tehokkaasti vähentää tämänkaltaista
väkivaltaa ja seurauksia, joita väkivalta valitettavasti aiheuttaa 26 prosentille lapsista ja
nuorista, jotka ovat ilmoittaneet kokeneensa fyysistä väkivaltaa lapsuudessa.

Elena Oana Antonescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Naisiin kohdistuvan väkivallan viralliset
luvut ovat paljon matalampia, kuin kunkin jäsenvaltion surullinen todellisuus. Vuosina
2004–2009 ilmoitettiin virallisesti noin 60 000 perheväkivaltatapausta, joista lähes 800
johti uhrin kuolemaan. Kaikista hyväksikäytetyistä naisista 70 prosenttia vaikenee asiasta
ja vain 30 prosenttia päättää tehdä rikosilmoituksen poliisille.

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI132



Tässä yhteydessä kannatan, että naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille tarjotaan helppoa
oikeudellisen avun saantia. Minusta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen
teemavuoden julistamisen avulla voidaan mahdollisesti lisätä eurooppalaisten tietoisuutta
ongelmasta, joka on osa huomattavan monen Euroopan unionissa elävän naisen
jokapäiväistä elämää. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska pidän tärkeänä sellaista
eurooppalaista peruskirjaa, jossa vahvistetaan naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille
annettavan avun vähimmäistaso ja tavoitellaan näiden ongelmatapausten vähentämistä
kaikissa jäsenvaltioissa.

Sophie Auconie (PPE),    kirjallinen. – (FR) Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö laadittiin
eri ehdotusten puitteissa, ja Euroopan komissio aikoo vuosina 2011 ja 2012 tehdä esityksen
naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta. Aihe on erityisen tärkeä minulle, samoin kuin
järjestölle "Femmes au Centre" (Women at the Centre), joka järjesti aiheesta kokouksen
muutama viikko sitten Pariisissa. Mietinnössä ehdotetaan uutta kattavaa poliittista
lähestymistapaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan. Tähän sisältyy erityisesti
sellaisen eurooppalaisen peruskirjan laatiminen, jossa vahvistetaan naisiin kohdistuvan
väkivallan uhreille annettavan avustuspalvelun vähimmäistaso ja Euroopan laajuinen
rikoslakiväline. Äänestin tämän mietinnön puolesta.

Liam Aylward (ALDE),    kirjallinen  .  – (GA) Kansainvälisen yhteisön on toteutettava
rajat ylittävää toimintatapaa torjuakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Naisiin kohdistuva
väkivalta epäilemättä rikkoo heidän perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan, erityisesti
turvallisuuden ja ihmisarvon oikeutta. Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön YK:n
kaikkinaisen naisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, jonka tarkoituksena on
varmistaa naisten oikeudet ja vapaudet. Euroopan unioni voi Lissabonin sopimuksen
puitteissa ottaa käyttöön rikosoikeudellisia säännöksiä, ja sopimuksessa viitataan erityisesti
ihmiskauppaan ja lasten ja naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Äänestin tämän
mietinnön puolesta, koska uskon, että Euroopan unionin oli aika kohdata tämä ongelma
ja antaa hyvä esimerkki sellaisen lainsäädännön ja tuen muodossa, jota tarvitaan naisiin
kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. On omaksuttava monialainen lähestymistapa sen
varmistamiseksi, että asiassa sovelletaan poliittisia, sosiaalisia ja oikeudellisia toimenpiteitä
tehokkaasti.

Zigmantas Balčytis (S&D),    kirjallinen. −  (LT) Naisiin kohdistuva väkivalta sen monissa
muodoissa on edelleen huomattava kansainvälinen ja eurooppalainen ongelma. Euroopan
unionissa naisten koskemattomuuden kannalta on tärkeää, että laki suojaa heitä kattavasti
ja johdonmukaisesti. Joissakin maissa ei vieläkään ole lainsäädäntöä, jonka nojalla naisiin
kohdistuva perheväkivalta kriminalisoitaisiin. Perheväkivaltaa ei pidä käsitellä yksityisenä
asiana. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainsäädäntöviranomaiset hoitavat ensisijaisesti
perheväkivaltatapaukset ja että tällaiseen väkivaltaan syyllistyneet henkilöt asetetaan
syytteeseen.

Dominique Baudis (PPE),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa
ilmastaan Euroopan parlamentin selkeä kanta. Kannustamme komissiota torjumaan naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa. Kaikissa jäsenvaltioissa on luonnollisesti ennaltaehkäiseviä ja
tukahduttavia lainsäädäntömekanismeja. On kuitenkin myös Euroopan unionin vastuulla
käsitellä asiaa, joka kuuluu sen toimivaltaan. Ei ole hyväksyttävää, että naiset joutuvat
kärsimään kiusaamisesta ja fyysisestä tai psykologisesta väkivallasta päivittäin.

George Becali (NI),    kirjallinen. – (RO) Äänestin mietinnön puolesta, koska naisiin
kohdistuva väkivalta on sekä globaali että eurooppalainen ongelma. Tässä mietinnössä
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esitellään joukko toimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta eurooppalaisille
naisille taattaisiin tyydyttävä elämä. On erittäin tärkeää, että lainsäädännön avulla suojellaan
naisten koskemattomuutta kattavasti ja johdonmukaisesti. Euroopan unionin lainsäädäntöä
laadittaessa on ehdottoman tärkeää olla tietoinen äärettömästä haavoittuvuudesta, jota
naiset ja lapset kokevat perheväkivallan yhteydessä. Ei kuitenkaan riitä, että otetaan käyttöön
tai hyväksytään rikoslakeja naisten suojelemiseksi; myös syytteeseen asettamisesta on
tehtävä entistä tehokkaampaa.

Eräs keskeinen ala, jolle voitaisiin lisätä resursseja, on poliisiviranomaisten koulutus
Euroopassa. Poliisi on ensimmäinen lainvalvontaviranomainen, johon väkivallan uhriksi
joutuneet naiset ottavat yhteyttä. Yksi käytännön toimenpide, johon voidaan ryhtyä, on
ottaa jäsenvaltioissa käyttöön hätänumero sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa varten.
Väkivallan uhreiksi joutuneet naiset voisivat soittaa tähän numeroon saadakseen apua
välittömästi.

Sergio Berlato (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan
unionin perusperiaatteista. Huolimatta siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on ollut
keskustelunaiheena vuosikymmenien ajan, kansainvälinen yhteisö ei vielä ole onnistunut
lopettamaan tätä vakavaa väkivallan muotoa. Sukupuoleen perustuva väkivalta aiheuttaa
vakavaa vahinkoa yksilön fyysiselle ja henkiselle terveydelle samalla, kun tästä seuraa
lisääntyneitä kustannuksia yhteiskunnalle sosiaalisten ongelmien sekä oikeuslaitokseen ja
sairaanhoitoon liittyvien ongelmien muodossa. Laskelmien mukaan sukupuoleen
perustuvasta väkivallasta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät
sairaanhoitoon, oikeuslaitokseen ja sosiaalipalveluihin, voivat kohota EU:n kaikissa
jäsenvaltioissa yhteensä kahteen miljoonaan euroon tunnissa.

Minun mielestäni eräs tärkeä alue, jolla naisten fyysinen ja henkinen koskemattomuus
edellyttää vahvaa oikeudellista suojaa, on sukuelinten silpominen. Uskon, että tekoja, jotka
aiheuttavat vakavaa haittaa naisten terveydelle, ei voida tehdä oikeutetuiksi kulttuuristen
näkökohtien perusteella.

Lisäksi lisätiedon saaminen sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuudesta Euroopan
unionissa on välttämätöntä, jotta voidaan lisätä julkista tietoisuutta tästä ongelmasta. Tästä
syystä kannatan toimia, joiden avulla jäsenvaltioita rohkaistaan laatimaan kansallisia
toimintasuunnitelmia sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi.

Slavi Binev (NI),    kirjallinen. – (BG) Mietinnössä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista
koskevan EU:n politiikan painopistealueista ja yleispiirteistä esitetään useita mielenkiintoisia
ehdotuksia. Tästä syystä tuin sitä. Minun mielestäni asiaa ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa
direktiivin muodossa, joka jokaisen jäsenvaltion olisi saatettava osaksi omaa
lainsäädäntöään. Mekanismeja, joiden avulla helpotetaan oikeudellisen avun saantia ja
sallitaan uhrien puolustavan oikeuksiaan kaikkialla Euroopan unionissa, ei saa eikä voi
tarjota ilmaiseksi. Kannatan sellaisen säädöksen laatimista, jossa maahanmuuttajanaisille
annetaan oikeus säilyttää passinsa ja oleskelulupansa ja jonka nojalla henkilö voidaan
asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos tämä on vaatinut muita antamaan pois nämä
asiakirjat.

Mara Bizzotto (EFD),    kirjallinen. – (IT) Näinä aikoina olettaisin, että naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa käsittelevässä mietinnössä korostettaisiin hätätilaa, jota naisiin kohdistuvan
väkivallan kasvu eurooppalaisissa muslimiyhteisöissä ilmentää. Eurooppalaiset naisten
oikeuksien järjestöt ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa torjuvat järjestöt ovat
raportoineet, että kyseinen ilmiö on kasvussa. Tämä on jotain, mikä tapahtuu aivan
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nenämme edessä, mutta vaikuttaa siltä, että vallalla on jonkinlaista haluttomuutta puhua
ongelmasta oikeilla termeillä. Mietinnössä mainitaan esimerkiksi pakkoavioliitot ja naisten
sukuelinten silpominen, mutta näitä ilmiöitä, jotka lisääntyvät räjähdysmäisesti
kaupungeissamme, käsitellään ikään kuin ne liittyisivät kulttuuritaustaan. Tosiasiassa ne
liittyvät maahanmuuttajien runsaslukuiseen olemassaoloon ja siihen että he tuovat
Eurooppaan islaminuskon fundamentalistisen käsitteen. Tällä hetkellä kyseisten yhteisöjen
naiset maksavat hinnan, mutta tulevaisuudessa tämä voi vaikuttaa meidän naisiimme ja
läntisen yhteiskunnan ytimeen. Euroopan unionin olisi välittömästi otettava käyttöön
asianmukaisia ja kohdennettuja menettelytapoja tästä asiasta eikä kulttuuritaustaan
liittyvästä väkivallasta, joka ei tarkoita mitään, jotta voisimme nyt torjua tätä voimakkaasti
leviävää ilmiötä, josta tällä vauhdilla tulee mahdoton käsitellä tulevaisuudessa.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    kirjallinen  .  – (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
koska naisiin kohdistuva väkivalta on lopetettava kiireesti. Haluan kiinnittää huomiota
siihen, että yksi kymmenestä naisesta Euroopan unionissa on kokenut väkivaltaa, ja se
kuuluu naisten yleisimpiin kuolinsyihin. Huolimatta siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta
on ollut keskustelunaiheena useiden vuosikymmenten ajan, minusta on tuskallista nähdä,
ettemme vieläkään pysty suojelemaan naisia väkivallalta. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää,
että Euroopan komissio laatii direktiivin kaikista naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista
– fyysisestä, psyykkisestä ja seksuaaliväkivallasta – ja sen torjunnasta. Sukupuoleen
perustuva väkivalta kattaa seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan, pakkoavioliitot,
sukuelinten silpomisen ja muut väkivallan muodot. Tällaisilla väkivaltarikoksilla on suuri
vaikutus naisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja ne aiheuttavat korjaamatonta vahinkoa,
ja tästä syystä jäsenvaltioiden olisi varmistettava väkivallan uhreille nykyistä parempi
terveydenhuolto. Tämän lisäksi haluan vaatia sisäasioista vastaavaa komission jäsentä
Cecilia Malmströmiä olemaan leikkaamatta naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan
keskittyville, hallituksista riippumattomille järjestöille myönnettävää rahoitustukea. Talous-
ja rahoituskriisin aikana tapahtuu entistä enemmän väkivaltatapauksia, ja tästä syystä
emme missään olosuhteissa voi pienentää tämän alan rahoitusta.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Euroopan parlamentti on aiemmin
hyväksynyt naisiin kohdistuvasta väkivallasta päätöslauselman, jossa korostettiin tarvetta
laatia kattavaa lainsäädäntöä, jonka avulla torjuttaisiin kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan
muotoja. Komissio on tehnyt joitakin tärkeitä periaatepäätöksiä tähän suuntaan, erityisesti
laatimalla sukupuolten tasa-arvosta uuden toimintaohjelman, jossa painotetaan, että
sukupuoleen perustuva väkivalta kuuluu keskeisiin ongelmiin, joihin on puututtava.
Komissio ilmoitti myös, että se toimittaa vuonna 2011 ehdotuksen strategiseksi
suunnitelmaksi sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi. Sukupuoleen perustuva
väkivalta aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisen fyysiselle ja henkiselle terveydelle. Tämä
merkitsee suuria kustannuksia yhteiskunnalle sosiaalisten ongelmien sekä oikeuslaitokseen
ja sairaanhoitoon liittyvien ongelmien muodossa.

Sukupuoleen perustuvasta väkivallasta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia arvioidaan
sairaanhoidon, oikeuslaitoksen ja sosiaalipalvelujen kulujen perusteella. Sukupuoleen
perustuva väkivalta on myös vakava demokratiaan liittyvä ongelma. Jo naisten kokema
väkivallan uhka rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan
ja työelämään.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjallinen. – (RO) Liberaalina Euroopan parlamentin
jäsenenä voin vain tukea tätä mietintöä, sillä jäsenvaltiot tarvitsevat uuden strategian
torjuakseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, jolla on vakavia vaikutuksia naisten fyysiseen
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ja henkiseen koskemattomuuteen, jota pidetään perusoikeutena. Naisiin kohdistuvalla
väkivallalla on kielteinen vaikutus sekä uhreihin että lapsiin, jotka varttuvat tällaisessa
heidän oman kehityksensä kannalta epäsopivassa ympäristössä. Sukupuolten välinen
tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin perusarvoihin, ja se on erityisen tärkeä liberaaleille.
Moderni yhteiskunta, joka perustuu tasa-arvoisiin oikeuksiin ja tasa-arvoon lain edessä, ei
voi suvaita tällaisia väkivaltatapauksia edes silloin, kun kulttuuriset tai uskonnolliset syyt
oikeuttavat niihin.

Minusta Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on käytettävä kaikkia niiden saatavissa olevia
välineitä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi. Kannatan direktiivin näkemystä,
jonka mukaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan syyllistyneille määrätään rikosoikeudellisia
seuraamuksia. Minusta tämän lisäksi on perustettava riittävä määrä uhrien tukikeskuksia
ja tarjottava asianmukaista koulutusta uhrien parissa työskenteleville, kuten poliiseille,
tuomareille, lääkäreille ja muille.

Maria da Graça Carvalho (PPE),    kirjallinen. − (PT) Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan
unionin tasolla on osoitettu huolta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan. Uskon, että on
ratkaisevaa tämän eurooppalaisen ja kansainvälisen ongelman torjunnan menestyksen
kannalta, että jäsenvaltiot kantavat vastuuta, mikä luonnollisesti edellyttää tarvittavan
lainsäädännön hyväksymistä. Tästä syystä äänestän naisiin kohdistuvan väkivallan
torjumista koskevan Euroopan unionin uuden politiikan puolesta, koska uskon, että se
merkitsee edistystä torjuttaessa perusoikeuksien ja -vapauksien, kuten oikeus turvallisuuteen
ja ihmisarvoon, loukkauksia.

Nessa Childers (S&D),    kirjallinen. – (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
Irlannin tilanne heijastaa eri puolilla Eurooppaa koettuja ongelmia. Kansallinen
rikosneuvosto totesi vuonna 2005, että yksi seitsemästä naisesta Irlannissa koki joskus
elämänsä aikana kumppaninsa taholta vakavaa hyväksikäyttöä, joka oli luonteeltaan
fyysistä, seksuaalista tai emotionaalista. Perheväkivallan ja fyysisen ja/tai seksuaaliväkivallan
vaikutuksia ei pitäisi aliarvioida, sillä tästä seuraa vakavaa vahinkoa yksilön fyysiselle ja
henkiselle terveydelle ja tämä lisää vakavaa masennusta ja jopa itsemurhia. Parlamentin
mietinnössä osoitetaan kuitenkin myös valtiolle aiheutuvat kustannukset, sillä arvioiden
mukaan sukupuoleen perustuvasta väkivallasta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset,
jotka liittyvät sairaanhoitoon, oikeuslaitokseen ja sosiaalipalveluihin, voivat kohota EU:n
kaikissa jäsenvaltioissa yhteensä 2 miljoonaan euroon tunnissa.

Vuonna 2009 sain kunnian olla ensimmäinen Dundalkissa sijaitsevan raiskausten
kriisikeskuksen (Rape Crisis North East) edustaja. Kyseinen tuki- ja neuvontakeskus on
yksi monista itäisessä Irlannissa olevista keskuksista. Nämä kansalaisjärjestöt tarjoavat
elintärkeää tukea seksuaali- ja perheväkivallan uhreille, vaikka niiden täytyykin toimia
hyvin vaikeassa rahoitustilanteessa. Toivon, että tästä mietinnöstä on apua perheväkivallan
torjuntaan Euroopan unionissa.

Carlos Coelho (PPE),    kirjallinen. − (PT) Tuomitsen voimakkaasti kaikki miehiin, naisiin
ja lapsiin kohdistuvat väkivallan muodot, ja tuen kaikkia aloitteita, joiden avulla voidaan
ennakoida ja torjua tätä vitsausta sekä suojella väkivallan uhreja. Joissakin väkivaltaa
Euroopan unionissa käsittelevissä tutkimuksissa esiin tulleita lukuja ei voi hyväksyä, sillä
26 prosenttia lapsista ja nuorista on joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi, yksi viidestä
tai neljästä naisesta Euroopassa on aikuisena kokenut fyysistä väkivaltaa ainakin kerran ja
yli kymmenesosa on kokenut seksuaalista väkivaltaa, johon on liittynyt voimankäyttöä.
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Uhreiksi joutuneiden naisten lukumäärä on hälyttävä, ja jäsenvaltioiden politiikassa ja
lainsäädännössä olevat valtaisat erot myötävaikuttavat tähän, mikä merkitsee, että naisilla
ei ole samaa suojelun tasoa eri puolilla Euroopan unionia. On olennaisen tärkeää, että
Euroopan unionin lainsäädännöllä varmistetaan kattava ja johdonmukainen suojelu kaikille
naisille siten, että hyväksytään kattava säädös, jonka nojalla torjutaan kaikkia naisiin
kohdistuvan väkivallan muotoja ja jonka lisäksi säädetään joukko toimenpiteitä monilla
politiikan, yhteiskunnan ja lainsäädännön aloilla.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner ja Gunnar Hökmark (PPE),    kirjallinen.
−  (SV) Me Ruotsin konservatiivit olemme yhtä mieltä mietinnössä esitetystä ongelman
kuvauksesta. Tukholman ohjelmassa, jossa me olemme toimineet vahvana kantavana
voimana, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta kuuluu painopistealoihin. Tukholman
ohjelman toimintasuunnitelmassa komissio sitoutui esittämään vuosina 2011–2012
ehdotuksen strategiaksi, jonka avulla torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa,
perheväkivaltaa ja naisten sukuelinten silpomista. Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 8 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin on ponnisteltava
perheväkivallan kaikkien muotojen torjumiseksi ja että jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä
kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin määrätäkseen rangaistuksia näistä rikoksista ja
suojellakseen uhreja. Koska rikosoikeus kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, äänestimme sitä
kohtaa vastaan, jossa käsiteltiin Euroopan unionin tason direktiivin käyttöönottoa.
Äänestimme mietinnön puolesta, sillä uskomme, että jäsenvaltioiden on ryhdyttävä
toimenpiteisiin naisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    kirjallinen. – (RO) Minusta jäsenvaltioiden olisi Euroopan
unionin tasolla tehtävä lisäponnisteluja, jotta koottaisiin kokonaisvaltaisia kansallisia
tilastoja, jotka kattavat laajasti naisiin kohdistuvan väkivallan huolimatta väkivallan
muodosta. Tähän kuuluvat raiskaukset, ihmiskauppa seksiteollisuuden tarpeisiin,
pakkoavioliitot, kuolemantapaukset, pakkoprostituutio, puhumattakaan perheväkivallasta
tai aikaisempien kumppanien aiheuttamasta väkivallasta. Tarkoituksena on kuitenkin
myös parantaa ongelmaa koskevien tietojen keruuta, jotta löydettäisiin asianmukaisia
ratkaisuja syyllisten rankaisemiseen.

Mário David (PPE),    kirjallinen. − (PT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska uskon,
että yhteiskunnalle on tärkeää yrittää olla aikaisempaa tasa-arvoisempi ja
oikeudenmukaisempi. Ilmiö on läsnä kaikissa yhteiskunnissa, monella tasolla, ja se ilmenee
yksityisellä, julkisella tai puolijulkisella alalla, ja siihen liittyvät luvut ja muodot ovat usein
tuntemattomia. Tästä syystä uskon, niin kuin mietinnössä todetaan, että tarvitaan
perinpohjaista analyysia ja nykyistä paremman tutkimusprosessin luomista ilmiötä varten,
jotta sitä voitaisiin torjua kansainvälisesti. Mietinnössä ehdotetaan uutta lähestymistapaa
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa varten ja ennaltaehkäisyä ja rikosoikeudellisia
rangaistuksia koskevien toimenpiteiden vahvistamista jäsenvaltioiden välillä sekä
avustustoimenpiteitä uhreja varten. Siinä esitetään myös asiaankuuluvat kysymykset
fyysisen, psyykkisen ja seksuaaliväkivallan vaikutuksista naisiin yhteiskunnan eri alueilla.
Uskon, että komission, parlamentin ja jäsenvaltioiden aktiivinen rooli on olennaisen tärkeä
ilmiön torjunnassa sellaisten toimenpiteiden luomista varten, joilla on vaikutuksia moniin
ihmisiin ja sukupolviin.

Proinsias De Rossa (S&D),    kirjallinen. – (EN) Miesten aiheuttama väkivalta naisia kohtaan
on naisten ihmisoikeuksien loukkaamista, mikä heijastaa ja vahvistaa miesten ja naisten
epätasa-arvoa. Sukupuoleen perustuvasta väkivallasta tehdyissä tutkimuksissa arvioidaan,
että 20–25 prosenttia kaikista naisista Euroopassa on vähintään kerran aikuisikänsä aikana
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kokenut fyysistä väkivaltaa. Naisiin kohdistuva väkivalta ei tunne maantieteellisiä rajoja,
ei ikärajoja, ei luokka-, rotu- tai kulttuurieroja, vaan se on edelleen näkymätöntä ja uhrit
vaikenevat. Kannatan tätä mietintöä, jossa ehdotetaan uutta kattavaa poliittista
lähestymistapaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan. Tähän kuuluu seuraavia
seikkoja: rikosoikeudellisen välineen laatiminen direktiivin muodossa sukupuoleen
perustuvaa väkivaltaa vastaan; niiden viranomaisten kouluttaminen, jotka todennäköisesti
kohtaavat naisiin kohdistuvia väkivaltatapauksia; jäsenvaltioille osoitettavia vaatimuksia,
joiden mukaan niiden on toimittava huolellisesti ja ilmoitettava kaikista sukupuoleen
perustuvan väkivallan muodoista ja tutkittava ne; rahoitustuen pyytäminen
kansalaisjärjestöille, jotka työskentelevät väkivallan uhrien tukemiseksi. Siinä vaaditaan
myös suunnitelmia metodologisten suuntaviivojen kehittämiseksi ja vaaditaan ryhtymään
uusiin tiedonkeruuponnisteluihin vertailukelpoisen tilastotiedon saamiseksi sukupuoleen
perustuvasta väkivallasta, jotta tunnistettaisiin ongelman laajuus ja tarjottaisiin perusta
muutokselle toimissa ongelman ratkaisemiseksi.

Marielle De Sarnez (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Joka neljäs nainen Euroopassa kokee
fyysistä väkivaltaa elämänsä aikana, ja vähintään joka kymmenes nainen kokee seksuaalista
väkivaltaa, johon liittyy voimankäyttöä. Nämä luvut edellyttävät ryhtymistä kiireisiin
toimiin. Komission on tästä syystä laadittava naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista
koskevaa uutta EU:n politiikkaa. Kaikki naisiin kohdistuvat väkivallan muodot – raiskaukset,
prostituutio, seksuaaliväkivalta ja niin edelleen – on saatettava rikosoikeudellisiin
menettelyihin kaikissa Euroopan unionin maissa. Kaikilla jäsenvaltioilla on velvollisuus
tarjota näille naisille ilmaista oikeudellista apua ja suojakoteja, joiden avulla naiset voivat
rakentaa uutta ja parempaa elämää itselleen ja lapsilleen. Tämä Euroopan unionin tason
tunnustus naisiin kohdistuvasta väkivallasta rikoksena on ehdottoman tärkeä.

Karima Delli (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Euroopan parlamentti hyväksyi tänään
tiistaina, 5. huhtikuuta 2011 mietinnön naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta.
Tekstissä korostetaan sen väkivallan erityisluonnetta, johon miehet syyllistyvät naisia ja
tyttöjä vastaan: kyse on todellakin yhdestä yleisimmistä ja haitallisimmista esteistä
sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa. Tämänpäiväisen mietinnön ansiosta on mahdollista
ottaa käyttöön rikosoikeudellinen väline Euroopan unionin direktiivin muodossa
sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi. Siinä luodaan todellakin eurooppalainen
peruskirja, jossa varmistetaan avun vähimmäistaso, mukaan lukien oikeus ilmaiseen
oikeudelliseen apuun ja kiireisen psykologisen avun palveluihin. Lisäksi Euroopan
parlamentin jäsenet kehottavat komissiota perustamaan naisiin kohdistuvan väkivallan
eurooppalaisen seurantakeskuksen. Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa
allianssi -ryhmän ansiosta hyväksytyssä tarkistuksessa kehotetaan jäsenvaltioita myös
tunnustamaan avioliitossa tai muussa parisuhteessa tapahtuvat raiskaukset ja
seksuaaliväkivalta rikokseksi.

Anne Delvaux (PPE),    kirjallinen. – (FR) Naisiin kohdistuva väkivalta on sekä globaali
että eurooppalainen ongelma. Perheväkivalta, prostituutio, ihmiskauppa – on häpeä,
ettemme vieläkään pysty suojelemaan naisia väkivallalta yhteiskunnassamme. Tällainen
sukupuoleen perustuva väkivalta loukkaa perusoikeuksia ja -vapauksia sekä oikeutta
turvallisuuteen ja ihmisarvoon. Ongelmaan liittyy paitsi uhrien koskemattomuuden
säilyttäminen, myös yhteiskunnan yhteisten keskeisten etujen, kuten vapauden ja
demokratian, valvominen. Euroopan unionin on kannettava vastuunsa ja otettava käyttöön
lainsäädäntöä, jonka avulla tällainen väkivalta voidaan lopettaa.
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Tästä syystä äänestin sen puolesta, että käyttöön otetaan toimenpiteitä, kuten mekanismi
ilmaisen oikeudellisen avun saannin helpottamiseksi tai rahoitusapujärjestelyjä, joiden
avulla pyritään edistämään uhrien riippumattomuutta ja helpottamaan heidän paluutaan
normaaliin elämään ja työmaailmaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan
unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistettu perusarvo. Kunnioittakaamme siis myös
naisten oikeuksia.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE),    kirjallinen.  −
(SV) Euroopan parlamentti äänesti naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan
EU:n politiikan puolesta. Suhtaudumme päätökseen myönteisesti ja äänestimme ehdotuksen
puolesta kokonaisuudessaan. Päätös oli erityisen tärkeä, sillä siinä kehotetaan komissiota
täyttämään aikaisemmat lupauksensa esittää lainsäädäntöehdotus naisiin kohdistuvan
väkivallan torjumisesta.

Ehdotus sisältää kuitenkin sijaisäitiyteen liittyviä sanamuotoja, jotka meidän mielestämme
ovat liian yksinkertaistettuja, koska ne kuvastavat yleisen kielteistä asennetta tähän ilmiöön
ja kansainvälisiin adoptioihin. Emme ole naiiveja suhteessa sijaisäitiyteen liittyviin
ongelmiin, mutta emme halua arvostella asiaa näiden ongelmien takia, sillä ne saattavat
joissakin tapauksissa olla myönteisiä asianosaisille osapuolille. Tästä syystä äänestimme
sijaisäitiyttä koskevaa sanamuotoa vastaan. Tämä on kanta, jonka ryhmämme, Euroopan
liberaalidemokraattien liiton ryhmä, hyväksyi myös alkuperäisessä äänestyksessä naisten
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa.

Diogo Feio (PPE),    kirjallinen. − (PT) Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sisältyy monia
perusoikeuksien vakavia loukkauksia, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö, hyökkäys fyysistä
koskemattomuutta vastaan, perheväkivalta, psyykkinen väkivalta, häirintä tai pakottaminen,
naisten ihmiskauppa ja naisten hyväksikäyttö prostituutiotarkoituksiin. Nämä ovat joitakin
esimerkkejä aggressiosta, jota on torjuttava päättäväisesti jäsenvaltioissa. Tuomitsen kaiken
väkivallan, mutta erityisesti sellaisen, johon syyllistytään heikommassa asemassa – fyysisesti,
sosiaalisesti, taloudellisesti tai psyykkisesti – olevia vastaan, kuten lapsia ja naisia vastaan.
Juuri tästä syystä jäsenvaltioiden on pyrittävä poistamaan kaikki naisiin kohdistuvan
väkivallan muodot, erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa, naisten
seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen ja hyökkäykset heidän fyysistä
koskemattomuuttaan vastaan.

Ihmiselämän ja ihmisarvon kunnioittamista ei voi tapahtua yhtaikaa niiden rikosten rinnalla,
joiden uhreja monet eurooppalaiset naiset ovat. Tästä syystä on välttämätöntä laatia tiukkaa
politiikkaa väkivallan ennaltaehkäisemisestä ja väkivaltaan syyllistyneiden rankaisemisesta.

José Manuel Fernandes (PPE),    kirjallinen. − (PT) Kansainvälinen yhteisö on keskustellut
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevista tilanteista vuosien ajan. On kuitenkin selvää, että
naiset joutuvat jatkossakin väkivallan uhreiksi: joka viides eurooppalainen nainen on
kärsinyt väkivallasta ainakin kerran. Tämän vuoksi on tärkeää, että Euroopan unioni
hyväksyy lainsäädäntöä, jonka avulla kyseinen murhenäytelmä saadaan päätökseen. Vaikka
Euroopan komissio on esittänyt useita aloitteita lopettaakseen tämän miljoonia naisia eri
puolilla maailmaa vahingoittavan vitsauksen esimerkiksi laatimalla uuden
toimintasuunnitelman sukupuolten välisestä tasa-arvosta (2010–2015), tosiasia on, ettei
Euroopan unioni voi seurata toimettomana sivusta, kun naisten perusoikeuksien
loukkauksista ei määrätä rangaistuksia, erityisesti seuraavilla aloilla: seksuaalinen
hyväksikäyttö, naisten sukuelinten silpominen ja pakkoavioliitot, ihmiskauppa ja
prostituutio, oikeudellisen suojelun puute jne. Olen samaa mieltä siitä, että ongelmaa on
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tutkittava edelleen, jotta saamme käyttöömme yksityiskohtaisia ja tieteeseen perustuvia
tietoja. Emme kuitenkaan voi pysyä toimettomina. Siksi suhtaudun myönteisesti esittelijän
tekemiin ehdotuksiin, erityisesti uhrien turvakotien perustamiseen, hätänumeron
käyttöönottoon ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden
julistamiseen.

João Ferreira (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Naisiin kohdistuva väkivalta sen monissa
muodoissa – perheväkivalta, seksuaaliväkivalta, prostituutio, naisten ihmiskauppa,
seksuaalinen ja psykologinen häirintä sekä työpaikoilla naisiin kohdistuva väkivalta – ovat
vakavia ihmisoikeuksien ja vapauksien loukkauksia, niin yksilön kuin yhteisön kannalta,
ja niillä on syvälle ulottuvia kielteisiä sosiaalisia seurauksia. Naisiin kohdistuvan väkivallan
ennaltaehkäisyn ja kitkemisen on muodostettava olennaisen tärkeitä strategisia tavoitteita,
joiden tavoittelua ei voi erottaa edistyksestä, jonka puolesta sivilisaatiomme ponnistelee.

Joissakin sukupuoleen perustuvasta väkivallasta tehdyissä tutkimuksissa arvioidaan, että
yksi viidestä tai neljästä naisesta Euroopassa on aikuisena kokenut fyysistä väkivaltaa
ainakin kerran ja yli kymmenesosa on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi arvioiden
mukaan 26 prosenttia lapsista ja nuorista on joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi lapsuus-
tai nuoruusiässä, mikä on erityisen huolestuttavaa, jos otamme huomioon sosiaaliseen
oppimiseen perustuvat lähtökohdat, eli että tämän päivän uhri saattaa tulevaisuudessa olla
väkivallantekijä.

Nyt on tärkeää, että tähän mietintöön sisällytetyt suuntaviivat pannaan täytäntöön.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Panemme tyytyväisinä merkille poliittiseen
ryhmäämme kuuluvan esittelijän, Eva-Britt Svenssonin laatiman mietinnön hyväksymisen.
Hän on myös naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puheenjohtaja.

Tiedämme, että naisiin kohdistuva väkivalta on vakava loukkaus ihmisoikeuksia ja vapauksia
kohtaan sekä yksilön että yhteisön kannalta, ja siitä aiheutuu valtavia sosiaalisia seurauksia,
koska naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyy monia ihmisoikeusrikkomuksia, kuten
perheväkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa, prostituutiota, naisten ihmiskauppa, seksuaalista ja
psykologista häirintää sekä työpaikoilla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy ja kitkeminen ovat olennaisen tärkeitä
strategisia tavoitteita, jotka ovat tärkeitä edistykselle, johon sivilisaatiomme pyrkii.

Joissakin sukupuoleen perustuvasta väkivallasta tehdyissä tutkimuksissa arvioidaan, että
yksi viidestä tai neljästä naisesta Euroopassa on aikuisena kokenut fyysistä väkivaltaa
ainakin kerran ja yli kymmenesosa on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi arvioidaan,
että noin 26 prosenttia lapsista ja nuorista on ilmoittanut joutuneensa fyysisen väkivallan
kohteeksi lapsuus- tai nuoruusiässä, mikä on erityisen huolestuttavaa, jos otamme
huomioon sosiaaliseen oppimiseen perustuvat lähtökohdat...

(Työjärjestyksen 170 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys.)

Lorenzo Fontana (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Naisiin kohdistuva väkivalta on
yhteiskuntamme paholainen, joka vastaan meidän on taisteltava kaikin keinoin. En
kuitenkaan voi tukea päätöslauselman näkemystä, jossa mielestäni kiinnitetään liikaa
huomiota maahanmuuttajanaisiin. Erityisesti tällä hetkellä Euroopan unionin ja sen
hallitusten suoman huomion olisi oltava näkyvää eikä sen pitäisi rajoittua eurooppalaisia
hankkeita tukeviin kauniisiin sanoihin.
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Catherine Grèze (Verts/ALE),    kirjallinen. – (FR) Ryhmäni on hajanainen tämän asian
suhteen. Äänestin sanaa "prostituutio" koskevan tarkistuksen 19 ja johdanto-osan
J kappaleen puolesta, koska katson, että prostituutio todellakin on naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Naisiin kohdistuva väkivalta on
todellisuutta, joka liian usein unohdetaan: 20–25 prosenttia eurooppalaisista naisista on
jo vähintään kerran joutunut fyysisen väkivallan uhriksi aikuisikänsä aikana. Viime viikolla
Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön asiasta ja tarpeesta laatia tämän alan politiikkaa,
ja minä pidän tätä tervetulleena. Mietinnössämme pyritään rohkaisemaan kaikkia Euroopan
unionin jäsenvaltioita pitämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rikoksena ja näin ollen
laatimaan rikosoikeudellinen väline tällaisen väkivallan torjumiseksi. Lisäksi, ja mikä on
vielä tärkeämpää, äänestin sellaisen mekanismin käyttöönoton puolesta, jonka avulla
helpotetaan uhreille ilmaiseksi tarjottavan oikeudellisen avun ja kiireellisten psykologisten
apupalvelujen saantia. Kannatin myös tarkistuksia, joissa tunnustetaan "prostituution
vakava ongelma" ja joissa katsotaan, että naisiin kohdistuva väkivalta käsittää prostituution.
Lopuksi äänestin sen puolesta, että raiskaus ja seksuaaliväkivalta luetaan rikokseksi myös
avioliitossa tai muussa parisuhteessa.

Roberto Gualtieri (S&D),    kirjallinen. – (IT) Eurooppalainen sääntelykehys naisiin
kohdistuvan väkivallan torjunnassa on olennaisen tärkeä askel laadittaessa kattavaa
strategiaa. Ainoastaan oikeudellisten, sosiaalisten, taloudellisten ja ennaltaehkäisevien
toimien yhdistelmän avulla voidaan onnistua ratkaisemaan tämä ongelma, joka on hyvin
lähellä meitä, koska yli neljäsosa Euroopan unionissa elävistä naisista on kokenut väkivaltaa
elämänsä aikana. Naisiin kohdistuva väkivalta ei tee eroa iän tai etnisen tai kulttuurisen
taustan perusteella, ja se pysyy näkymättömänä ongelmana, josta seuraa kuitenkin hyvin
korkeita inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kustannuksia.

Euroopan unionin on vahvistettava aktiivista rooliaan naisiin kohdistuvan syrjinnän
torjunnassa, ja tämän vuoksi Svenssonin mietinnössä tuetaan Euroopan komissiota sen
yrityksissä luoda selkeä ja yhtenäinen sääntelykehys Tukholman ohjelman puitteissa.

Tästä syystä kannatan vaatimusta rikosoikeudellisen välineen luomiseksi, jossa naisiin
kohdistuva väkivalta määritettäisiin rikokseksi sellaisenaan. On laadittava naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa koskeva direktiivi ja siihen liittyviä koulutus-, ennaltaehkäisy- ja
tietoisuudenherättämisaloitteita, jotta torjuttaisiin kaikkia naisten hyväksikäytön muotoja.

Sylvie Guillaume (S&D),    kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
2000-luvulla on hyvin tärkeää varmistaa, että raiskausta pidetään rikoksena kaikkialla
Euroopassa ja että nämä rikoksentekijät joutuvat oikeuden eteen ja saavat rangaistuksensa.
Ei ole hyväksyttävää, että tällä hetkellä – uhrin kotimaasta riippuen – kaikilla näiden
kauheiden rikosten uhreilla ei ole samoja mahdollisuuksia saada oikeutta ja hyvitystä heille
tehdyistä rikoksista. Pallo on nyt neuvostolla ja komissiolla, jotka varmastikaan eivät estä
tämän tärkeän askeleen ottamista pyrittäessä auttamaan väkivallan uhreiksi joutuneita
naisia saamaan hyvitystä kärsimyksistään.

Juozas Imbrasas (EFD),    kirjallinen.  −  (LT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska
kaikki naisten oikeuksien loukkaukset ja naisiin kohdistuva väkivalta on lopetettava. Uskon,
että toimintasuunnitelman mukaan, jonka myötä pantiin täytäntöön viime vuonna
hyväksytty Tukholman ohjelma, komission olisi kiireisesti laadittava strategia naisiin
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava,
että terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat, sosiaalityöntekijät, poliisi, tuomioistuimet ja
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muut laitokset toteuttavat parannuksia, jotta ne voisivat vastata kaikkiin naisiin kohdistuvan
väkivallan tapauksiin oikea-aikaisesti ja ammattimaisesti.

Jarosław Kalinowski (PPE),    kirjallinen. − (PL) On sanomattakin selvää, että ihmisarvo
ja oikeus turvallisuuteen ovat elämän perusarvoja, joita on suojeltava. Koko väkivalta-sana
on niin täynnä kielteisiä tunteita, että monet ihmiset yrittävät vaihtaa puheenaihetta, kun
sukupuoleen perustuva väkivalta mainitaan. Meidän työhömme kuuluu kuitenkin vaikeiden
asioiden käsittely ja sellaisiin tapauksiin puuttuminen, joissa yhteiskunta tarvitsee oikeaan
suuntaan osoittamista poliittisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Älkäämme unohtako,
että naisiin kohdistuva väkivalta, johon sisältyvät arvokkuuden loukkaaminen, seksuaalinen
hyväksikäyttö, pakkoavioliitot ja silpominen, ei ole ainoastaan naissukupuolen jäseniä
koskeva ongelma. Se on koko yhteiskunnan ongelma, ja ongelma, joka lisää yhteiskunnan
pirstoutumista. Tässä mielessä kokonaiskustannuksia on aliarvioitu.

Vastaammeko me kaikki kyseisestä väkivallasta johtuvista kustannuksista – lääkärin
hoitokustannuksista, psykologisesta hoidosta, oikeusprosesseista ja sosiaaliturvasta
aiheutuvista kustannuksista? Uhrit eivät useinkaan pysty säilyttämään työpaikkaansa.
Jäsenvaltioiden olisi harkittava sellaisen suunnitelman laatimista, jonka avulla torjutaan
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Giovanni La Via (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Euroopan parlamentti hyväksyi
päätöslauselmaesityksen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU:n uuden
politiikan laatimisesta. Tuin voimakkaasti ja innokkaasti päätöslauselmaa, koska uskon,
että Euroopan unionin on annettava vastaus tähän sosiaaliseen vitsaukseen yhtenäiseltä
unionin laajuiselta pohjalta käynnistämällä johdonmukaisia ja tehokkaita poliittisia toimia.
Naisiin kohdistuva väkivalta, oli se sitten fyysistä, psyykkistä tai seksuaaliväkivaltaa, on
ilmaus ei-hyväksyttävästä käytöksestä, jota Euroopan on torjuttava. Kyse on vitsauksesta,
joka johtaa traumoihin, joilla on mittaamattomia seurauksia naisten elämään
yhteiskunnassa. Tällä hetkellä käytettävissä olevat tilastot kuvastavat surullista ja
huolestuttavaa todellisuutta. Joka neljäs eurooppalainen nainen on joutunut vähintään
kerran elämänsä aikana väkivallan uhriksi. Tästä syystä uskon, että Euroopan unionin
toimien painopisteinä olisi oltava unionin laajuisten lainsäädäntövälineiden yksilöiminen,
ilmaisen tuen hyödyntämisen mahdollisuus, sellaisten turvakotien perustaminen, jotka
pystyvät tarjoamaan psyykkistä ja moraalista apua, sekä kaikkialla Euroopassa yhtenäisen
hätänumeron luominen.

David Martin (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta.
Sukupuoleen perustuva väkivalta on aina ensisijaisesti rikos. Yhteiskunnan on tästä syystä
vastattava rangaistuksin, jotka ovat oikeassa suhteessa rikoksen vakavuuteen nähden.
Asetettaessa painopisteitä yhteiskunnan varojen kohdistamiseen on tärkeää kuulla uhrien
selkeä näkemys, koska juuri tämä ryhmä tarvitsee erityisiä suojelutoimenpiteitä. Tämä ei
sulje pois sitä, että yksittäisille rikollisille myönnettäisiin resursseja, tarjottaisiin esimerkiksi
keskusteluterapiaa ja muita menetelmiä väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Tämä
vaihtoehtoisen hoidon muoto miehille, jotka ovat syyllistyneet vakavaan väkivaltaan naisia
kohtaan, ei kuitenkaan koskaan saisi korvata rikosoikeuden määräämää rangaistusta.
Keskusteluterapia ja muut tällaiset hoitomuodot voivat ainoastaan täydentää muita
rangaistuksen, kuten vankeuden, muotoja.

Väkivalta on laajasti ottaen seurausta epätasa-arvoisista voimasuhteista miesten ja naisten
välillä ja se on ilmaus dominoivasta/alistavasta suhteesta rikoksentekijän ja rikosten uhrin
välillä. Tästä syystä sellainen keskusteluterapia, johon sekä uhri että rikoksentekijä
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osallistuvat, ei voi tulla kyseeseen, koska rikokset ovat luonteeltaan sellaisia, että nämä
kaksi eivät koskaan voi olla tasa-arvoisia ja saada samanarvoista neuvotteluasemaa.

Marisa Matias (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen Euroopan ja maailmanlaajuinen vitsaus
huolimatta kampanjoista, joita yhteisö on toteuttanut useiden vuosikymmenten ajan.
Väkivalta vahingoittaa ensi tilassa uhreja, mutta se vahingoittaa myös vapautta ja
demokratiaa. Äänestin mietinnön puolesta myös sen vuoksi, että siinä ryhdytään moniin
välittömiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan sen takaamiseksi, että naiset saavat ihmisarvoisen
elämän, ja on selvää, että tarvitaan pitkän aikavälin poliittisia, yhteiskunnallisia ja
oikeudellisia toimenpiteitä sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi.

Nuno Melo (PPE),    kirjallinen. − (PT) Väkivalta yleisesti ottaen on tuomittavaa, mutta
sitäkin tuomittavampaa on väkivalta, jolla vahingoitetaan niitä, jotka eivät juuri pysty
puolustamaan itseään, nimittäin lapsia, vanhuksia ja naisia. Tässä tapauksessa parlamentin
asiana on laatia infrastruktuuri-, laki-, oikeus-, täytäntöönpano-, koulutus-, terveys- ja
muita toimia, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
ja sen seurauksia.

Willy Meyer (GUE/NGL),    kirjallinen. − (ES) Äänestin naisiin kohdistuvan väkivallan
torjumista koskevasta uudesta EU:n politiikasta laaditun mietinnön puolesta, koska olen
erittäin huolestunut tämäntyyppisestä väkivallasta. Arvioiden mukaan noin
20–25 prosenttia eurooppalaisista naisista on kärsinyt fyysisestä väkivallasta ainakin kerran
aikuisikänsä aikana ja yli 10 prosenttia on kohdannut seksuaalista hyväksikäyttöä. Tästä
syystä uskon, että on tullut aika pysäyttää miesten aiheuttama väkivalta, ja tämä on
mahdollista ainoastaan siten, että miesten ja naisten välille luodaan todellista tasa-arvoa.
Lisäksi olen vakuuttunut siitä, että raiskaus tunnustetaan rikokseksi kaikkialla Euroopan
unionissa ja että siihen syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen. Tässä mietinnössä ehdotetaan
myös uutta mahdollisuutta tämän vitsauksen torjumiseksi, ei ainoastaan rikosoikeudellisten
menettelyjen kautta, vaan myös suojelun avulla ja torjumalla epävarmoja työpaikkoja,
työttömyyttä ja köyhyyttä, jotka tarkoittavat, että naiset usein joutuvat
riippuvuustilanteisiin, mikä estää heitä tekemästä tulevaisuuden valintoja vapaasti.
Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevasta Euroopan unionin direktiivistä on näin
ollen tulossa välttämätön. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä toimenpiteitä tätä tarkoitusta
varten heti tilaisuuden tullen.

Alexander Mirsky (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Miesten naisiin kohdistama väkivalta on
rakenteellinen loukkaus naisten ihmisoikeuksia kohtaan. Kun otetaan huomioon kaikki
miesten naisiin kohdistaman väkivallan muodot, 45 prosenttia eurooppalaisista naisista
on joutunut miesten väkivallan kohteeksi ja kärsinyt siitä. Arvioiden mukaan
perheväkivallan kokonaiskustannukset 27 jäsenvaltiossa saattavat nousta 16 miljardiin
euroon. Miesten naisiin kohdistama väkivalta ei kuitenkaan tunne maantieteellisiä rajoja,
ei ikärajoja, ei luokka-, rotu- tai kulttuurieroja, vaan se on edelleen näkymätöntä, ja uhrit
vaikenevat. Vuonna 2008 laadin tarkistuksia Latvian tasavallan rikosoikeuteen koskien
perheväkivaltaa. Valitettavasti Latvian parlamentti hylkäsi nämä tarkistukset. Äänestin
mietinnön puolesta.

Andreas Mölzer (NI),    kirjallinen. −  (DE) Huolimatta siitä, että viime vuosikymmeninä
ja vuosina on edistytty naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa, vielä on työtä
jäljellä. Yhteiskunnassa vallalla olevan tylsistymisen ja näennäisen moraalin olisi annettava
meille ajattelemisen aihetta. Varsinaisen väkivallan esiasteita, kuten tungettelua, hävyttömiä
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huomautuksia ja häirintää, joita suunnataan päivittäin monia maahanmuuttajia ja
länsimaisia naisia kohtaan, pidetään yhä enenevissä määrin normaalina. Naisten halveksunta
on saavuttanut huippunsa, kun saksalainen naistuomari piti aviomiehen oikeutta käyttää
Koraanissa vahvistettua ruumiillista rangaistusta ratkaisevana tekijänä hänen antaessaan
ratkaisunsa muslimiparin avioerotapaukseen.

Maahanmuuton salliminen on tuonut kaikilta mahdollisilta alueilta Euroopan unioniin
ongelmia, joista mainittakoon kunniamurhat, pakkoavioliitot ja perheväkivalta
patriarkaalisissa perherakenteissa. Kulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää
oikeutuksena väkivallalle. Ehdotettu aloite sisältää monia hyviä ajatuksia, mutta jää
kokonaisuudessaan melko pinnalliseksi, mistä syystä äänestin tyhjää.

Franz Obermayr (NI),    kirjallinen.  −  (DE) Mietinnössä kiinnitetään huomiota moniin
vakaviin väkivaltatapauksiin naisia kohtaan. Viittaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön,
fyysiseen väkivaltaan perheen sisällä, pakkoprostituutioon, pakkoavioliittoihin ja naisille
tehtäviin ympärileikkauksiin. Kaikkia näitä kauheuksia saattaa valitettavasti tapahtua myös
meidän yhteiskunnassamme täällä EU:ssa. Mietinnössä todetaan tämä tosiasia, mutta ei
onnistuta puuttumaan ongelman perimmäisiin syihin, jotka usein löytyvät rinnakkaisista
yhteisöistä, vanhakantaisista islamilaisista rakenteista tai järjestäytyneistä ihmiskauppiaista.
Meidän on tehtävä työtä tässä asiassa. Tämän vuoksi äänestin tyhjää.

Georgios Papanikolaou (PPE),    kirjallinen. – (EL) Äänestin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
käsittelevän mietinnön puolesta. Kyse on aloitteesta, joka auttaa eurooppalaisia naisia
elämään arvokasta elämää. Tilastotietojen mukaan noin joka viides Euroopassa asuva
nainen on joutunut väkivallan uhriksi ja 20 prosenttia on kärsinyt heille läheisen ihmisen
aiheuttamasta väkivallasta. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän mietinnön
säännökset ovat tärkeitä seuraavista syistä: siinä kehotetaan jäsenvaltioita rankaisemaan
rikoksentekijöitä tehdyn rikoksen vakavuuden mukaisesti (seksuaalinen hyväksikäyttö,
ihmiskauppa, pakkoavioliitot, naisten ympärileikkaus). Mietinnössä tarjotaan resursseja,
joita tarvitaan väkivallan uhrien auttamiseksi, kuten oikeudellista apua, ja turvakotien
perustamiseksi uhreille. Mietinnössä tarjotaan uhreille oikeudellista apua ja vaaditaan, että
kaikista sukupuoleen perustuvan väkivallan muodoista ilmoitetaan yleiselle syyttäjälle, ja
lisäksi siinä tarjotaan nuorille naisille lisätietoja asianmukaisen koulutuksen kautta riskeistä,
joita he kohtaavat. Äänestin tästä huolimatta ehdotusta vastaan, jotta oikeuslaitoksissa
käsiteltävien sukupuoleen perustuvien väkivaltatapausten määrä kasvaisi, koska tällaiset
ehdotukset tuovat mukanaan ei-hyväksyttävää syrjintää ja konflikteja sukupuolten
tasa-arvon periaatteeseen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    kirjallinen. − (PT) On olennaisen tärkeää murtaa
kaikkia rikoksen muotoja ympäröivä hiljaisuus, ja tässä tapauksessa sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa koskeva hiljaisuus. Rikokset, jotka ilmenevät perheväkivaltana, sekä seksuaalinen
hyväksikäyttö, ihmiskauppa, sukuelinten silpominen ja muut koskemattomuuden
loukkausten muodot, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin ja lapsiin, olisi julkistettava, jotta
niitä voitaisiin torjua tehokkaammin. Tosiasiassa sukupuoleen perustuvan väkivallan
parempi tunteminen voisi lisätä yhteiskunnan ymmärrystä tätä ongelmaa kohtaan. Tähän
Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteiseen mietintöön pyritään kokoamaan
toimenpiteitä, joita vaaditaan sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset naiset elävät
arvokasta elämää. Vaikka naisiin kohdistuva väkivalta on ollut keskustelunaiheena useiden
vuosikymmenten ajan, kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut lopettamaan tätä
äärettömän tuhoisaa rikoksen muotoa. Yhteenvetona uskon, että Euroopan unionin on
hyväksyttävä välttämätöntä lainsäädäntöä tällaisen väkivallan lopettamiseksi, ja
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jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia toimintasuunnitelmia sukupuoleen perustuvan
väkivallan torjumiseksi. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

Aldo Patriciello (PPE),    kirjallinen.  −  (IT) Naisiin kohdistuva väkivalta on paitsi
kansainvälinen myös eurooppalainen ongelma. Sukupuoleen perustuva väkivalta kattaa
rikokset, joita esiintyy väkivaltana intiimeissä suhteissa, seksuaalisen hyväksikäytön,
ihmiskaupan ja prostituution, pakkoavioliitot, sukuelinten silpomisen ja muita
henkilökohtaista koskemattomuutta loukkaavia väkivallan muotoja, jotka vaikuttavat
haitallisesti erityisesti naisiin ja nuoriin tyttöihin. Tämän vuoksi on hyväksyttävä poliittisia,
sosiaalisia ja oikeudellisia toimintatapoja, jotta pystyisimme takaamaan eurooppalaisille
naisille ihmisarvoisen elämisen tason. Euroopan parlamentti painottaa
valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, että on mahdollista poistaa tämänkaltainen väkivalta
ennen kaikkea toteuttamalla naisten koskemattomuuden kattavaa ja johdonmukaista
lainsäädännöllistä suojelua. On myös tarpeen kirjata ylös tämäntyyppisen rikollisuuden
laajuus, tehdä tuomioistuimet tietoisiksi siitä, mitä seksuaalinen väkivalta tuo mukanaan,
havaita tällainen väkivalta aikaisessa vaiheessa ennakoivien ja ennaltaehkäisevien
toimenpiteiden avulla, varmistaa oikeudellinen selkeys tutkinnan ja oikeudenkäynnin
aikana, perustaa uusia turvakoteja, ottaa käyttöön uhreille tarkoitettu hätänumero ja
rahoittaa tämän alan tutkimusta. Edellä esittämieni huomioiden pohjalta äänestän sen
puolesta, että konkreettisesti toteutettaisiin kaikki toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä
tämäntyyppisen väkivallan torjumiseksi ja tehokkaiden toimintasuunnitelmien laatimiseksi
väkivaltatapausten estämiseksi.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Huolimatta siitä, että naisiin kohdistuva
väkivalta on ollut keskustelunaiheena useiden vuosikymmenien ajan, kansainvälinen
yhteisö ei ole onnistunut lopettamaan tätä äärettömän tuhoisaa väkivallan muotoa. Kyseessä
on monimutkainen ongelma, joka edellyttää paitsi yksittäisten rikosten uhrien
koskemattomuuden suojelemista, myös tärkeiden yhteisten sosiaalisten etujen, kuten
vapauden ja demokratian, suojelemista.

Naisten turvakoteja on tarjottava kansallisella tasolla, jotta naiset ja lapset voisivat elää
omaehtoista elämää, johon ei liity väkivaltaa eikä köyhyyttä. Tällaisten turvakotien olisi
tarjottava erityispalveluja, lääkinnällistä hoitoa, oikeudellista apua, psykososiaalista ja
terapeuttista neuvontaa, oikeudellista tukea oikeudenkäynnin aikana, tukea väkivallan
kärsimille lapsille, ja niin edelleen. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava asianmukaiset
rahoitusvälineet, jotta naisten turvapaikat voivat täyttää kansainväliset standardit, kun ne
työskentelevät väkivallasta kärsineiden naisten ja heidän lastensa kanssa.

Jäsenvaltioiden olisi tarjottava naisten järjestöille ja kansalaisjärjestöille vaadittuja keinoja,
jotta naisia ja heidän lapsiaan voitaisiin suojella väkivallalta ja köyhyydeltä ja ennaltaehkäistä
näitä. Jäsenvaltioiden olisi myös taattava naisten sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, jotta
he eivät olisi taloudellisesti riippuvaisia kumppanistaan/miehestään, sekä edistettävä ja
kehitettävä naisten integroitumista työmarkkinoihin.

Miguel Portas (GUE/NGL),    kirjallinen. − (PT) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen Euroopan laajuinen ja maailmanlaajuinen
vitsaus huolimatta kampanjoista, joita yhteisö on toteuttanut useiden vuosikymmenten
ajan. Väkivalta vahingoittaa ensi tilassa uhreja, mutta se vahingoittaa myös vapautta ja
demokratiaa. Äänestin mietinnön puolesta myös sen vuoksi, että siinä ryhdytään moniin
välittömiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan sen takaamiseksi, että naiset saavat ihmisarvoisen
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elämän, ja on selvää, että tarvitaan pitkän aikavälin poliittisia, yhteiskunnallisia ja
oikeudellisia toimenpiteitä sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi.

Robert Rochefort (ALDE),    kirjallinen. – (FR) Joka neljäs eurooppalainen nainen on
kokenut fyysistä väkivaltaa aikuiselämänsä aikana ja joka kymmenes on kokenut seksuaalista
väkivaltaa, johon on liittynyt voimankäyttöä. Tällaisten lukujen vallitessa meidän on
toimittava kiireisesti naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Euroopan unionissa.
Tästä syystä tuen esittelijä Svenssonin laatimaa mietintöä. Raiskaus, jota tällä hetkellä ei
edelleenkään pidetä rikoksena monissa jäsenvaltioissa, ja muut naisiin kohdistuvat
väkivallan muodot, on tunnustettava rikoksiksi kaikissa unionin maissa, ja rikoksentekijöitä
vastaan on automaattisesti nostettava syyte. Maahanmuuttajanaisten ja
turvapaikanhakijoiden suojelemiseksi myös minä pyydän sellaisen säädöksen laatimista,
jossa maahanmuuttajanaisille annetaan oikeus säilyttää passinsa ja oleskelulupansa ja jonka
nojalla henkilö voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos tämä on vaatinut muita
antamaan pois nämä asiakirjat. Lisäksi vaadin oikeudellisen avun helpompaa saantia, jotta
uhrit voisivat käyttää oikeuksiaan. Minusta on olennaisen tärkeää, että tämä apu on ilmaista,
ja olisin toivonut, että tämä seikka ilmaistaan mietinnössä selvästi.

Zuzana Roithová (PPE)   , kirjallinen. – (CS) On aina tärkeää torjua naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa, jota esiintyy monissa muodoissa ja joka jättää jälkensä sekä kehoon että mieleen
ja voi joissakin tapauksissa johtaa jopa siihen, että väkivallan uhri tekee itsemurhan. Olen
tyytyväinen siihen, että olemme laatimassa uusia puitteita tämän ei-hyväksyttävän ilmiön
torjuntaan Euroopan unionissa, ja äänestän tästä syystä mielelläni mietinnön puolesta. En
kuitenkaan voinut äänestää mietinnön niiden osien puolesta, joissa kannatetaan raskauden
keinotekoista keskeytystä, sillä olen eri mieltä asiasta, koska syntymättömälläkin ihmisellä
on oikeus elämään.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    kirjallinen.  −  (EN) Naisiin kohdistuva väkivalta on
paitsi kansainvälinen myös eurooppalainen ongelma. Huolimatta siitä, että naisiin
kohdistuva väkivalta on ollut keskustelunaiheena useiden vuosikymmenien ajan,
kansainvälinen yhteisö ei ole onnistunut lopettamaan tätä äärettömän tuhoisaa väkivallan
muotoa. On masentavaa todeta, ettemme vieläkään onnistu suojelemaan naisia väkivallalta.
Kyseessä on monimutkainen ongelma, joka edellyttää paitsi yksittäisten rikosten uhrien
koskemattomuuden suojelemista, myös tärkeiden yhteisten sosiaalisten etujen, kuten
vapauden ja demokratian, suojelemista.

Euroopan unionin on tämän vuoksi kannettava vastuunsa ja otettava käyttöön tarvittavaa
lainsäädäntöä, jonka avulla tällainen väkivalta voidaan lopettaa. Tunnustan esittelijän tähän
strategiseen mietintöön kokoamat toimenpiteet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä,
jotta eurooppalaisille naisille voitaisiin taata ihmisarvoinen elämä. Sen vuoksi, että
johdanto-osan J kappaleessa prostituutio todetaan ihmisoikeusrikkomukseksi – ja ottaen
huomioon ponnistelut, joita teemme prostituution sääntelemiseksi – osan ryhmämme
jäsenistä täytyi kuitenkin loppujen lopuksi äänestää tyhjää.

Oreste Rossi (EFD),    kirjallinen.  −  (IT) Olisin halunnut äänestää naisiin kohdistuvan
väkivallan torjunnasta annetun mietinnön puolesta, koska sen tavoitteena oli laatia kattavia
toimenpiteitä niiden naisten suojelemiseksi, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi. Siinä
puututaan selvällä tavalla seksuaaliseen hyväksikäyttöön, prostituutioon, naisten sukuelinten
silpomiseen, vaanimiseen, ihmiskauppaan ja perheväkivaltaan: lyhyesti sanottuna naisten
oikeuksien loukkaamiseen.
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Niin kuin Euroopan parlamentissa usein tapahtuu, ongelma aiheutuu siitä, että jokaiseen
tekstiin lisätään asioita, jotka olisi parempi käsitellä toisissa asiakirjoissa. Tässä tapauksessa
mietinnössä käsitellään maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanaisten oikeuksia, ja näitä
naisia käsitellään erillisenä naisryhmänä verrattuna muihin Euroopan unionin kansalaisiin.
Äänestän tyhjää tästä yksinkertaisesta syystä. Vaikka olen yhtä mieltä asiakirjan tavoitteiden
kanssa, en suvaitse politiikan manipulointia.

Nikolaos Salavrakos (EFD),    kirjallinen. – (EL) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta,
koska siinä esitellään naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevaa uutta EU:n
politiikkaa. Siinä ehdotetaan selkeitä poliittisia toimenpiteitä sukupuoleen perustuvan
väkivallan torjumiseksi, mukaan lukien ihmiskaupan torjuntaan tähtäävät toimenpiteet,
joita minä pidän erityisen tärkeinä, koska Euroopan unioniin suuntautuva ja unionin sisällä
tapahtuva ihmiskauppa, erityisesti naisten ja lasten ihmiskauppa, kasvaa huolestuttavasti.
Rikollisjoukkoja vastaan voitaisiin taistella ylikansallisen yhteistyön avulla EU:n (joka on
kohdemaa) ja niiden maiden välillä, jotka toimivat laittomien rikollisjoukkojen lähtömaina.
Kehotan komissiota toteuttamaan tämänsuuntaisia toimia.

Brian Simpson (S&D),    kirjallinen. −  (EN) Tuen Svenssonin mietintöä, koska siinä
korostetaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa ongelmaa. Kyseessä ei ole uusi ongelma,
vaan ongelma, joka on jätetty huomiotta, se on lakaistu maton alle, pidetty perheen sisällä.
Nyt on tärkeää päättää tällainen menettely ja tehdä voitavamme, ei pelkästään tuomalla
ongelma esiin vaan esittämällä toimenpiteitä, puuttumalla ongelmaan ja tarjoamalla naisille
suojelua väkivaltaa vastaan, mikä on heidän oikeutensa.

Olen samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava, että väkivallasta kärsivien naisten
on saatava oikeudellista apua. Tämä ei kuitenkaan toteudu, jos jäsenvaltiot edelleen
leikkaavat oikeudellisen avun määrärahoja. Olen samaa mieltä, että tuomareita on
koulutettava erityisen vaikeita tapauksia varten, joissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
esiintyy. Mutta miten teemme tämän, jos talousarvioita leikataan?

Jäsenvaltioiden on tehtävä tästä ongelmasta poliittinen painopiste ja asetettava
minimivaatimukset ja velvoitteet, joita hyväksikäytön uhrit saattavat odottaa. Tämä mietintö
tarjoaa meille puitteet ja se saa täyden tukemme, mutta näiden puitteiden lisäksi tarvitsemme
myös toimia tällä tärkeällä alalla ja tämä merkitsee jäsenvaltioiden toteuttamia toimia.

Laurence J.A.J. Stassen (NI),    kirjallinen. – (NL) Naisiin kohdistuva väkivalta on
tuomittavaa ja sitä on käsiteltävä päättäväisesti. Alankomaiden vapauspuolue (PVV) on
tässä suhteessa täysin samaa mieltä mietinnön kanssa. Mietinnössä ei kuitenkaan lainkaan
mainita islamin roolia. Mietinnössä mainitaan "perinteiset tai uskonnolliset käytännöt"
vain kerran ja hyvin yleisesti, 3 kohdassa, huolimatta siitä, että on tunnettua, että erityisesti
islamissa naisiin kohdistuva väkivalta on arkipäivää. Naisten sorto on loppujen lopuksi
olennainen osa islamia.

PVV haluaa, että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puututaan, mutta äänestää tätä mietintöä
vastaan, koska siinä ei mainita rikoksentekijöiden motiiveja eikä taustaa. Koska islam
jätetään nimenomaisesti mainitsematta väkivallan syyksi, meiltä menee sivu suun hieno
tilaisuus puuttua tähän naisiin kohdistuvan väkivallan erityismuotoon.

Catherine Stihler (S&D),    kirjallinen . −  (EN) Kannatin tätä mietintöä, jossa esitetään
ehdotuksia naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi eri puolilla Euroopan unionia
ja kehotetaan jäsenvaltioita asettamaan etusijalle tämä ongelma.
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Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen.  −  (PT) Väkivallan ongelma yleisesti ottaen, ja erityisesti
naisiin kohdistuva väkivalta, on globaali ongelma, joka vaikuttaa kaikkiin maihin
maailmassa. Koska sukupuoleen perustuvan väkivallan kansainvälistä määritelmää ei ole,
tiedot ovat melko erilaisia eivätkä ne ilmaise ongelman todellista laajuutta. Joistakin
tutkimuksista saatujen arvioiden mukaan joka viides tai joka neljäs Euroopassa asuva
nainen on ainakin kerran aikuisikänsä aikana joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi. Naisia
vastaan kohdistetun väkivallan muotoja ja menetelmiä on monia. Väkivallan historiallinen
ja rakenteellinen ulottuvuus merkitsee, että Euroopan unionin tasolla ja kansainvälisellä
tasolla on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Tästä syystä on puututtava kaikkiin julkisen elämän
alueisiin tietoisuuden lisäämiseksi käyttäen kuutta p-kirjaimella alkavaa englanninkielistä
sanaa: policy, prevention, protection, prosecution, provision ja partnership (politiikka,
ennaltaehkäisy, suojelu, syytteeseen asettaminen, säännös ja kumppanuus). Äänestin tämän
valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta, koska uskon, että kaikesta väkivallasta olisi
seurattava yhteiskunnallisia ja oikeudellisia seuraamuksia.

Euroopan unionin lainsäädäntö – direktiivin muodossa – joka perustuu koulutukseen,
uhrien tehokkaaseen suojeluun, yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa ja naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden julistamiseen, on esimerkki
toimenpiteistä, joiden avulla torjutaan tätä yhteiskunnallista vitsausta, jolla on haitallisia
vaikutuksia eurooppalaiseen yhteiskuntaan.

Derek Vaughan (S&D),    kirjallinen.  −  (EN) Tuen kaikilta osin kehotuksia tehdä naisiin
kohdistuvasta seksuaali- ja perheväkivallasta rikos kaikissa jäsenvaltioissa. Vaadin komissiota
kiireisesti esittelemään ehdotuksia, joiden avulla otetaan käyttöön päättäväisiä toimenpiteitä
sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi ja uhrien suojelemiseksi eri puolilla
Euroopan unionia. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden välillä oleviin eroavuuksiin on puututtava
ottamalla käyttöön johdonmukaisia kansallisia säädöksiä. Toivon, että tämä päätöslauselma
on askel kohti eurooppalaista direktiiviä, jonka avulla torjutaan sukupuoleen perustuvaa
väkivaltaa.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    kirjallinen. – (FR) Kannatin äänestyksessä
päätöslauselmaa, josta Euroopan yhtyneen vasemmiston
konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ruotsalainen jäsen ja naisten
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puheenjohtaja, esittelijä Svensson on
neuvotellut. Raiskaus ja kaikki muut seksuaaliväkivallan muodot on tunnustettava rikoksiksi
kaikissa Euroopan unionin maissa ja rikoksentekijät on asetettava syytteeseen
automaattisesti.

Olen samaa mieltä ystäväni ja kollegani Eva-Britt Svenssonin kanssa, kun hän on todennut,
että naiset ovat sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreja; meidän ei pidä kuitenkaan
tarkastella naisia, mukaan lukien tällaisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia, pelkästään
uhreina. Instituutioiden tehtävänä on auttaa naisia palauttamaan itsetuntonsa ja
rakentamaan uutta ja parempaa elämää itselleen ja lapsilleen. Meidän olisi myös keskityttävä
tämäntyyppisen väkivallan syihin ja aloitettava sukupuolten stereotypioiden tarkastelusta.
Sekä naiset että miehet ovat näiden uhreja, jopa hyvin nuoresta iästä lähtien.

Päätöslauselmassa esitetään myös säädöskehyksen laatimista, jotta maahanmuuttajanaisille
annettaisiin oikeus säilyttää passinsa ja oleskelulupansa ja jotta henkilö voidaan asettaa
rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos tämä on vaatinut muita antamaan pois nämä asiakirjat.

Nyt odotamme siis komissiolta ehdotuksia strategiaa ja toimintasuunnitelmaa varten;
odotamme toimia.
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Angelika Werthmann (NI),    kirjallinen.  −  (DE) Äänestin tämän mietinnön puolesta,
koska naisiin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma, jota kansainvälinen
yhteisö ei vielä ole onnistunut käsittelemään. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy kaikilla
yhteiskunnan tasoilla eikä se liity erityisesti mihinkään kulttuuriin, koulutustasoon, ikään
tai tuloihin. Naiset kohtaavat suurimman riskin omassa kodissaan – perheväkivalta on
naisten tapaturmien yleisin syy, yleisempi kuin liikenneonnettomuudet ja syövästä
aiheutuvat terveysongelmat yhteensä. Uhrit kärsivät valtavista kielteisistä vaikutuksista,
jotka heijastuvat terveyteen, itsetuntoon ja turvallisuuteen, eivätkä he pysty enää
osallistumaan toivomallaan tavalla julkiseen elämään tai työmarkkinoille. Tällaiseen
väkivaltaan syyllistyneet rikoksentekijät aiheuttavat elinikäistä kärsimystä kyseisille naisille
ja heidän lapsilleen sekä yhteiskunnallisen ongelman, koska terveydenhuollosta ja
oikeuskäsittelyistä syntyvät kustannukset nousevat useisiin miljardeihin euroihin. Tästä
syystä rikoksentekijät on saatettava vastuuseen toimistaan ja heitä vastaan on nostettava
syyte. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta on keskusteltava ja se on saatava loppumaan.

6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

Puhemies. −    (EN) Äänestysselitykset ovat päättyneet.

(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies  Jerzy BUZEK

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

9. Kyselytunti (komission puheenjohtaja)

Puhemies. −    (PL) Esityslistalla on seuraavana komission puheenjohtajan kyselytunti.

Martin Schulz,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, kollegamme Euroopan
kansanpuolueesta (kristillisdemokraateista) ovat näköjään vielä lounaalla. Arvoisa puhemies,
olen iloinen siitä, että hymyilette minulle – aiemmat kommenttinne minusta olivat melko
kohtuuttomia, mutta olette selvästi rauhoittuneet hieman lounastauon aikana.

Arvoisa komission jäsen Günther Oettinger, eräs varsin hyvin tuntemanne henkilö on
todennut, että stressitestejä tehdään – ai, siellä hän onkin, en huomannut häntä aiemmin.
Arvoisa Günther Oettinger, olen tyytyväinen, että olette täällä tänään. Günther Oettinger
on Angela Merkelin korkeasti koulutettu opetuslapsi, joka nyttemmin vastustaa myös
ydinvoimaa. Hän kannatti aiemmin atomienergiaa, mutta Fukushiman tapahtumat ovat
olleet hänelle kuin Saulin matka Damaskosiin. Hän on myöhempien aikojen Saulin ja
monien muiden tavoin nähnyt taivaalla kirkkaan valon. Ainakin hän on paljastanut, että
muutamat ydinvoimalat eivät hänen mielestään läpäisisi stressitestejä. Tämä on mielestäni
erittäin mielenkiintoista.

Arvoisa Günther Oettinger, jos uskotte, että stressitesteillä ei saada toivottuja tuloksia,
koska testattavat järjestelmät eivät kestä testejä, miksi komissio ei välittömästi kehota
sulkemaan tällaisia voimaloita? Jos stressitestit sujuvat samalla tavalla kuin pankkien osalta
eli me tajuamme niiden tekemisen jälkeen, että stressitestit eivät olleet riittävän selviä ja
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että tulokset eivät vastaa todellista tilannetta, ydinvoimaan liittyvä tilanne olisi paljon
vaarallisempi kuin pankkien tilanne.

Näin ollen kysyn seuraavaa: miten on mahdollista, että te tiedätte, että tietyt järjestelmät
eivät kestä stressitestejä, mutta te ette silti tee asialle mitään?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, jotta tietäisimme
testin tuloksen, meidän on ensin tehtävä kyseinen testi. Jos joku laitteisto ei läpäise testiä,
meidän on tarkasteltava mahdollisia korjaavia toimia. Jos uudistaminen ei ole teknisesti
tai taloudellisesti toteutettavissa, reaktorit on suljettava ja poistettava käytöstä. On kuitenkin
täysin mahdollista, että turvallisuutta koskevat uudistukset ovat taloudellisesti järkeviä ja
teknisesti toteutettavissa. Juuri tähän voimme tässä vaiheessa sitoutua.

Hyvä Martin Schulz, mielestäni on tärkeää, että Eurooppa-neuvosto pääsi kiivaiden
keskustelujen jälkeen yhteisymmärrykseen komission asemasta. Voin paljastaa, että
keskusteluissa käsiteltiin aluksi vain kansallisten sääntelyviranomaisten koordinointia.
Vaatimukseni mukaisesti komissiota pyydettiin myöhemmin määrittämään soveltamisalat
ja menettelyt, ja sitä myös pyydettiin esittämään ennen tämän vuoden loppua kattava
kertomus havainnoista.

Aiomme tehdä tämän kaikille EU:ssa sijaitseville ydinlaitoksille. Aiomme tehdä tämän
täysin avoimesti. On tärkeää tunnustaa kyseinen tosiasia. Uskon, että tällä edistetään
ydinturvallisuutta.

Martin Schulz,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
puheenjohtaja José Manuel Barroso, olette varsin viisas mies. Ette kuitenkaan vastanneet
kysymykseeni. Tämän takia esitän kysymyksen uudelleen: kun Günther Oettinger toteaa,
että "Oletamme, että jotkut verkkoon nykyisin liitetyt voimalaitokset eivät kestä
stressitestejä", tulkitsen tämän tarkoittavan, että te tiedätte, että näiden voimalaitosten
turvallisuustaso on niin heikko, että ne eivät vastaa vaatimuksia. Miksi ette siis puuttuisi
asiaan välittömästi? Mielestäni tämä on todellinen ja ajankohtainen uhka.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Komission jäsen Günther Oettinger
esitti erittäin varovaisen ja harkitun lausunnon. Näin saattaa tapahtua, mutta voimme
tarkastaa, voiko niin tapahtua, vain tekemällä vakavia ja uskottavia testejä. Juuri niin me
aiomme tehdä, täysin avoimesti ja parhaimman saatavilla olevan ammattitietämyksen
perusteella.

Kuten tiedätte, komissiolla ei ole toimivaltaa keskeyttää testejä. Asia kuuluu kansalliseen
toimivaltaan. Me aiomme – ja toisin kuin aiemmin, ennen edellistä Eurooppa-neuvoston
kokousta, meillä on nyt siihen selvä valtuutus – tehdä yhteistyötä riippumattomien
kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, jotta voimme yhdessä tehdä erittäin vakavia ja
uskottavia stressitestejä jäsenvaltioissa. Olemme nyt määrittämässä kyseisten stressitestien
menettelyjä ja soveltamisalaa.

Haluan todeta Martin Schulzille, että meidän on näissä erilaisissa arkaluonteisissa asioissa
toimittava erittäin vastuullisesti, emmekä me saa lietsoa paniikkia. Meidän on edettävä
tässä asiassa teknisesti, parhaimman tieteellisen osaamisen perusteella.

Guy Verhofstadt,    ALDE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, olemme kaikki
samaa mieltä siitä, että Euroopan unionissa on kyse muustakin kuin vain
yhtenäismarkkinoista ja että kyseessä on myös poliittinen hanke, jolla varmistetaan, että
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maanosassa toimitaan demokraattisesti, noudatetaan oikeusvaltion periaatteita ja
kunnioitetaan, edistetään ja vahvistetaan ihmisoikeuksia.

Jos näin ei olisi, en usko, että Kiinan ja meidän välillä olisi kovinkaan suuria eroja. Tämä
pätee kaikkiin jäsenvaltioihin, myös Unkariin. Unkarin hallitus on nyt antanut uuden
ehdotuksen perustuslaiksi, ja ehdotus on tarkoitus hyväksyä huhtikuun puolessavälissä.
Ehdotuksessa esitetään – minun mielestäni – huolestuttavia viittauksia alaikäisten
äänestysoikeuteen, raskaudenkeskeytysten kieltämiseen, samaa sukupuolta olevien
avioliittojen kieltämiseen, irredentismiin ja toimielinten seurantaan, jotta ne toteuttavat
hallituksen tahdon.

Arvoisa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, mitä komissio tekee puolustaakseen
demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja perusoikeuksia koskevia EU:n yhteisiä periaatteita,
joista säädetään perustussopimuksemme 2 artiklassa, jos ne ovat vaarassa jäsenvaltioissa,
kuten nyt Unkarissa?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Olemme täysin samaa mieltä siitä,
että Euroopan unionissa ei ole kyse vain yhtenäismarkkinoista. Tärkeimpiä ovat sen arvot.
Jotta jäsenvaltiot voivat liittyä Euroopan unioniin, niiden on kunnioitettava kyseisiä arvoja.
Yhtenä arvona ovat oikeusvaltion periaatteet, ja meidän on noudatettava kyseisiä
periaatteita. Kuten tiedätte, kansallisen perustuslain hyväksyminen on tärkeä askel kaikille
jäsenvaltioille – ratkaiseva menettely, josta jäsenvaltion kansalaiset ja toimielimet on
täysimääräisesti vastuussa.

Unkarin toimielimet päättävät uuden perustuslain sisällöstä ja sen hyväksymismenettelystä
omien kansallisten sääntöjensä ja tarvittaessa kansainvälisen lainsäädännön ja EU:n
lainsäädännön mukaisesti. Seuraamme asian edistymistä EU:n lainsäädännön kannalta
tarkasteltuna, mutta tietenkin toivomme, että Unkarin viranomaiset varmistavat, että
uudessa, lopultakin hyväksyttävässä perustuslaissa kunnioitetaan arvoja, joihin Euroopan
unioni perustuu.

Guy Verhofstadt,    ALDE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa komission puheenjohtaja,
ymmärrän vastauksenne, mutta tiedättehän, että kaikkien 27 jäsenvaltion on tarkistettava
perustuslakejaan EU:n arvojen mukaisesti. Unkarissa näin tehtiin ennen unioniin liittymistä.
Joissakin valtioissa näin on tehty vasta liittymisen jälkeen. Puolassa tarkistaminen on
käynnissä. Myös Ranskassa tarkistaminen on käynnissä, koska Ranskan perustuslain tietyt
pykälät ovat ristiriidassa Lissabonin sopimuksen kanssa.

On tärkeää, että te velvoitatte myös Unkarin – vaikka vasta sen jälkeen, kun uusi perustuslaki
on hyväksytty – noudattamaan näitä periaatteita. On tärkeää, että komissio tarkastelee
tätä asiaa.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Kaikkien valtioiden perustuslakien
on heijastettava ja vastattava EU:n arvoja: demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita,
ihmisarvoa ja perusoikeuksien kunnioittamista koskevia EU:n perusarvoja. Tästä asiasta
ei edes pitäisi keskustella. Yhdessäkään Euroopan unionin jäsenvaltion perustuslaissa ei
vielä ole rikottu kyseisiä arvoja, mutta jos näin teoreettisesti tapahtuisi, meidän olisi
ryhdyttävä toimiin.

Hyvä Guy Verhofstadt, kuten tiedätte, olemme aina toimineet varsin tehokkaasti tässä
asiassa. Olemme äskettäin puuttuneet useisiin erittäin arkaluonteisiin kysymyksiin,
esimerkiksi tiedotusvälineitä koskevaan Unkarin lainsäädäntöön. Jo aluksi Unkarin hallitus
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totesi, että jos komissio havaitsee sääntöjenvastaisuuksia, se tarkistaisi lakia. Juuri niin se
on myös tehnyt.

Myös muissa jäsenvaltioissa, joissa kysymyksenä on ollut syrjimättömyys, komissio on
suhtautunut ongelmiin erittäin tiukasti. Näin ollen voitte luottaa siihen, että komissio
seuraa näitä asioita erittäin tarkasti.

Marian-Jean Marinescu,    PPE-ryhmän puolesta . –  (EN) Arvoisa puhemies, tänä vuonna
käynnistyvän eurooppalaisen ohjausjakson soveltamisella autetaan vahvistamaan
talousarviokuria, makrotaloudellista vakautta ja kasvua. Lisäksi sillä velvoitetaan jäsenvaltiot
muuttamaan talous- ja talousarviopolitiikkaansa. Nämä uudet politiikanalat voivat lyhyellä
aikavälillä vaikuttaa merkittävästi EU:n kansalaisten elämään useimmissa jäsenvaltioissa.

Onko komissio määrittänyt vaikutukset tai aikooko se arvioida vaikutuksia, joita tarvittavilla
kansallisilla menettelyillä on EU:n tulevaan taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen
tilanteeseen?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Suhtaudumme kyseiseen tehtävään
vakavasti. Oli erittäin tärkeää, että hyväksyimme niin sanotun eurooppalaisen ohjausjakson,
koska jäsenvaltiot ovat nyt yksimielisesti sitä mieltä, että yhden valtion talouspoliittiset
kysymykset voivat vaikuttaa myös muihin valtioihin ja että muiden kysymykset vaikuttavat
kyseisten valtioiden politiikkaan. Aiomme esittää tästä asiasta suosituksia, myös niiden
ohjelmien perusteella, joita jäsenvaltiot meille esittävät. Teemme niin, jotta voimme parantaa
kansalaistemme elämänlaatua.

Teemme selväksi, että kaikilla julkisen talouden vakauttamiseen tähtäävillä toimenpiteillä,
kaikilla rakenneuudistuksiin tähtäävillä toimenpiteillä, itse asiassa edistetään kasvua –
kestävää kasvua ja osallistavaa kasvua – mikä on Euroopan unionin tavoitteena. Tästä
sovittiin yleisesti niin sanotussa Eurooppa 2020 -strategiassa. Aiomme arvioida esitettäviä
kansallisia ohjelmia juuri näiden painopistealojen perusteella ja tehdä niiden osalta
yhteistyötä jäsenvaltioidemme kanssa.

Marian-Jean Marinescu,    PPE-ryhmän puolesta . –  (EN) Tämän politiikanalan tärkeimpänä
tekijänä on kurinalaisuus. Jos jäsenvaltiot soveltavat näitä vaatimuksia, tulos on myönteinen.
Jos jäsenvaltiot eivät ole asioista samaa mieltä, tulos ei vastaa odotuksiamme.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Hyvä Marian-Jean Marinescu,
olen täysin samaa mieltä kanssanne. Juuri tämän takia toimielinten on oltava
riippumattomia ja hoidettava tehtävänsä täysin riippumattomasti ja yhteisön aidon hengen
mukaisesti. Olemmehan aiemmin huomanneet, että toisinaan houkutuksena on jättää
päätöksiä tekemättä tai olla panematta niitä täytäntöön yhdenmukaisella, johdonmukaisella
ja uskottavalla tavalla.

Tämän takia komissio tekee parhaansa varmistaakseen yhdenvertaisten toimintaedellytysten
takaamisen ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden noudattamisen. Kurinalaisuus tehtyjen
sopimusten noudattamisen osalta todella on ratkaisevan tärkeää Euroopan unionin
menestyksen kannalta tarkasteltuna.

Rebecca Harms,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa José
Manuel Barroso, viime viikolla komissio asetti raja-arvoja sellaisen säädöksen perusteella,
jota sovelletaan aina, kun ongelmana on elintarvikkeiden maahantuontiin vaikuttava
radioaktiivisuus. Tässä tapauksessa syynä oli Japani. Yllättävää kyllä, japanilaisille tuotteille
asetetut raja-arvot ovat tässä tapauksessa korkeampia kuin kyseisiin tuotteisiin itse Japanissa
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sovellettavat raja-arvot. Ne ovat myös korkeampia kuin elintarvikkeille vastaavissa
tapauksissa asetetut raja-arvot esimerkiksi Yhdysvalloissa – valtiossa, jossa ydinvoimaa
käytetään laajalti. Raja-arvot ovat myös korkeampia kuin ne arvot, joita sovelletaan
Euroopan unioniin ja valtioihin, joista olemme tuoneet tuotteita Tšernobylin
onnettomuuden jälkeen, ja joita vielä tietyissä tapauksissa sovelletaan cesiumiin. Mistä
tämä mahtaa johtua? Miksi olemme asettaneet näin korkeita raja-arvoja?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, vastaan tietenkin
mielelläni Rebecca Harmsin kysymykseen, vaikka olemme uskoakseni sopineet, että
keskustelua käytäisiin tänään kahdessa osassa – ensin yleisesti ja sitten Japanista.

Hyvä Rebecca Harms, olette ottaneet esille erittäin tärkeän kysymyksen. Ensinnäkin
25. maaliskuuta hyväksytyillä, rehun ja elintarvikkeiden maahantuontia Japanista koskevilla
hätätoimenpiteillä varmistetaan EU:n kuluttajien suojelu ja yhdenmukaisen toimintatavan
noudattaminen kaikkialla Euroopan unionin alueella. Uskomme, että toimenpiteet ovat
oikeasuhtaisia riskiin nähden. Niitä sovelletaan laajemmin kuin maailman muissa
merkittävissä osissa, kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa, sovellettavia toimenpiteitä.
Käytössämme olevan tieteellisen tietämyksen perusteella tietääkseni katsomme, että
näkökohdat ja toimintatapa ovat turvallisia.

Tullivalvonnalla varmistetaan, että elintarvikkeita ja rehua voidaan saattaa Euroopan
unionin markkinoille vain, jos on varmaa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti. Nykyisen
järjestelyn mukaisesti Japanin viranomaiset – ja on totta, mitä Rebecca Harms totesi –
soveltavat itse jopa tiukempia vaatimuksia kansalliseen kulutukseen ja vientiin
tarkoitettuihin elintarvikkeisiin.

Kun otetaan huomioon Japanissa asetetut tiukemmat tasot, me komissiossa olemme
päättäneet, että nykyisin sovellettavia, 25. maaliskuuta voimaan tulleita tasoja on
tarkistettava täydentävänä suojatoimenpiteenä, ennen kuin asetuksen
(Euratom) N:o 3954/87 nojalla asetettuja tasoja analysoidaan tieteellisesti. Komissio
suorittaa analyysin yhdessä asianmukaisten tieteellisten asiantuntijoiden kanssa ennen
30. kesäkuuta, jotta se voi määrittää normit, joita voidaan yhtenäisesti soveltaa
maahantuotuihin tuotteisiin.

Haluan korostaa tässä yhteydessä, että jäsenvaltioiden tekemissä japanilaisten
maahantuotujen tuotteiden tarkastuksissa on havaittu, että radioaktiivisuuden tasot ovat
olleet vähäisiä eli huomattavasti alle EU:n tai Japanin voimassa olevien normien. Haluan
ilmoittaa, että komissio ehdottaa elintarvikeketjusta vastaavalle pysyvälle komitealle ensi
perjantaina, että normejamme on tarkistettava niin, että ne vastaavat Japanin normeja.
Uudet normit tulevat voimaan ensi viikolla. Korostan jälleen kerran, että kyseessä on
ennakoiva toimenpide, jonka avulla voimme käynnistää tarvittavat tieteelliset arvioinnit
nykyisistä sallituista tasoista ympäri maailmaa. Näin Euroopan unioni voi osoittaa, että se
soveltaa jälleen kerran tiukimpia normeja.

Rebecca Harms,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa José Manuel Barroso, mikäli
olen ymmärtänyt asian oikein, tämähän tarkoittaa, että Norjasta tuotavien, Tšernobylin
radioaktiivisella laskeuma-alueella kasvaneiden kalojen on vastattava tiukempia raja-arvoja
kuin Japanin lähivesillä pyydettyjen maahantuotujen radioaktiivisten kalojen. Mielestäni
tämä on väärin ja vastuutonta, ja haluankin tietää, oletteko valmiita tarkistamaan näitä
raja-arvoja, jotka ovat erittäin korkeita kansainvälisiin normeihin verrattuina.
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José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja . −  (EN) Hyvä Rebecca Harms, meidän on
tehtävä näistä asioista päätöksiä tieteellisten todisteiden perusteella. Emme voi tehdä
päätöksiä vain henkilökohtaisten mielipiteiden perusteella. Annoimme Tšernobylin jälkeen
asetuksen. Se perustui parhaisiin saatavilla oleviin tieteellisiin todisteisiin. Japanin
elintarvikkeiden turvallisuus on nyt erittäin arkaluontoinen kysymys, ja tähän on useita
syitä. Japanissa sovelletaan kynnysarvoja, jotka poikkeavat meidän eurooppalaisista
arvoistamme. Juuri näiden EU:n ja Japanin normien poikkeavuuksien takia olemme
päättäneet, että sovellamme väliaikaisesti Japanin normeja.

Sallitut tasot ovat alhaisempia, mikä tarkoittaa, että Japanin normit ovat tiukempia. Teemme
näin Japanin hyväksi. Tämän lisäksi aiomme kuulla asiantuntijakomiteoita kansallisella
tasolla ja EU:n tasolla, jotta voimme tarvittaessa asettaa yhtenäiset ja yhdenvertaiset säännöt
kaikille maahantuoduille tuotteille. Uskomme, että tämä on paras ja oikeasuhtaisin
tieteelliseen tietämykseen perustuva toimintatapa. En usko, että muu toimintatapa olisi
tässä yhteydessä järkevä.

Jan Zahradil,    ECR-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, toisin kuin jotkut
kollegoistani, minä itse vielä uskon, että Euroopan unionissa on kyse ennen kaikkea
taloudellisesta hankkeesta ja että yhtenäismarkkinat ovat tämän kaiken keskiössä. Olemme
kuluneina päivinä ja viikkoina kuulleet monia kommentteja talouden ohjausjärjestelmästä,
ehkä jopa liian monia kommentteja minun makuuni. Kasvua ja kilpailukykyä ei sen sijaan
juuri ole käsitelty.

Arvoisa José Manuel Barroso, kuten tiedätte, Yhdistyneen kuningaskunnan
konservatiivipuolue muodostaa suurimman osan ryhmästäni. Yhdistyneen kuningaskunnan
pääministeri David Cameron ja kahdeksan muuta EU:n valtion- ja hallituksenpäämiestä
lähettivät teille ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle kirjeen, jossa esitettiin erittäin
selvästi keinoja, joilla EU:n kasvua voitaisiin uudelleen edistää rahoituskriisin jälkeen. Viime
viikolla David Cameron julkaisi myös lehtisen "Let us choose growth", ja kehotankin kaikkia
parlamentin jäseniä lukemaan sen.

Miten oikein aiotte lähitulevaisuudessa edistää kasvua, kilpailukykyä ja Euroopan unionin
yhtenäismarkkinoiden toteuttamista? Mitä käytännön toimenpiteitä aiotte toteuttaa näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Yhdessä minuutissa ei juurikaan
ennätä korostaa sisämarkkinoiden merkitystä. Haluan kuitenkin vakuuttaa Jan Zahradilille,
että aiomme tämän kuun aikana esitellä yhtenäismarkkinapaketin, joukon erittäin
kunnianhimoisia ehdotuksia yhtenäismarkkinoiden toteuttamiseksi, niiden vahvistamiseksi
ja niiden kaikkien palveluihin liittyvien esteiden ja pääasiassa pk-yrityksille aiheutuvan
hallinnollisen taakan poistamiseksi.

Voin tänään ilmoittaa teille seuraavista konkreettisista näkökohdista: konkreettisista
toimenpiteistä, jotka koskevat pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja yrityksiimme, etenkin
pk-yrityksiin, vaikuttavaa hallinnollista taakkaa.

Haluan myös todeta, että kirje, jonka sain yhdeksältä eurooppalaiselta pääministeriltä tai
valtionpäämieheltä, oli erittäin tärkeä asiakirja. On tärkeää, että juuri nyt, kun
talousarvioihimme kohdistuu suurta painetta, me paljastamme yhtenäismarkkinoiden
täyden potentiaalin. Tämä on eittämättä yksi Euroopan unionin kasvun lähteistä.

Jan Zahradil,    ECR-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa José Manuel Barroso, en halua
käynnistää kiistanalaista keskustelua ja uskon siihen, että tahdotte vain hyvää. Tunnette
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kuitenkin toimielimen, jota johdatte. Euroopan komissiota on toisinaan vaikea ohjata.
Voisitteko siis kertoa meille, miten varmistatte, että Euroopan komissio ei teidän johdollanne
tällä kertaa toimi tavalliseen tapaansa – mikä on toisinaan hyvinkin selvää – ja anna liikaa
säännöksiä sen sijaan, että sääntelyä purettaisiin tai tehostettaisiin?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Komissioon ei pidä suhtautua
ennakkoluuloisesti. Komissio on toiminut tässä asiassa järkevästi myös aiemmin. Olemme
saaneet aikaan kehitystä: komissio on vähentänyt hallinnollista taakkaa jo 31 prosentilla,
ja tästä 22 prosentille on jo saatu neuvoston ja parlamentin hyväksyntä. Itse asiassa neuvosto
vastustaa joitakin toimenpiteitä, joilla taakkaa vähennetään.

Hyvä Jan Zahradil, olette varmasti samaa mieltä siitä, että yksi byrokratia on parempi kuin
27 erilaista byrokratiaa. Komissio yrittääkin helpottaa eurooppalaisten yritysten elämää
toteuttamalla sisämarkkinat. Itse asiassa saamme toisinaan vastalauseita kansallisista
hallinnoista, jotka niin sanotusti kultaavat lainsäädäntöä ja niin edelleen. Aiomme
tosissamme panna täytäntöön tämän sääntelyn parantamista koskevan suunnitelman,
josta uskoakseni olemme samaa mieltä.

Lothar Bisky,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Kysymykseni on samankaltainen kuin
Martin Schulzin kysymys. Siksi aion keskittyä tiettyyn näkökohtaan. Luonnollisesti
ymmärrätte, että pankkien stressitesteistä saatujen kokemustemme takia olemme entistä
varovaisempia stressitestien kanssa, myös ydinvoiman osalta. Kysymykseni liittyy
Euratomiin.

En halua arvostella tai tuomita niitä suuria rahamääriä, joita Euratomissa kuluu
tutkimukseen. Mielestäni tämä tutkimukseen osoitettu rahoitus käytetään teknologiaan,
johon liittyy lukuisia riskejä. En usko, että riskejä valvotaan yhdessä riittävästi, enkä usko,
että asiasta tehdään riittävissä määrin yhteisiä päätöksiä. Ydinvoimahan ei katso kansallisia
rajoja. Juuri siinä on ongelman ydin. Eikö ole selvää, että ydinvoimasta on tehtävä päätöksiä
yhteisesti, koska säteily ei katso rajoja?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Hyvä Lothar Bisky, kuten
Lissabonin sopimuksessa selvästi tunnustetaan, energialähteiden yhdistelmä kuuluu
jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. EU:n toimielinten tehtävänä ei ole päättää, mitä
energianlähteitä kussakin valtiossa on käytettävä.

Viimeisimmässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa annetut päätelmät ovat kuitenkin
edistysaskel, koska niissä sovittiin kaikkien Euroopan unionin alueella olevien
ydinvoimaloiden testaamisesta. Tästä toimenpiteestä vastaavat Euroopan ydinturvallisuuden
sääntelyviranomaisten ryhmä ja komissio. Komissio laatii myös kertomuksen, joka
julkaistaan.

Olemme nyt saavuttaneet tilanteen, jossa ydinvoiman kannattajat ja vastustajat – koska
EU:n jäsenvaltioiden kannat ovat erilaisia – ovat ainakin samaa mieltä siitä, että kaikkia
olosuhteita on kehitettävä ydinturvallisuutta varten. Tämä on todennäköisempää EU:n
tasolla kuin kansallisella tasolla.

Lothar Bisky,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa José Manuel Barroso, mitä
mieltä olette siitä, että perustettaisiin EU:n toimielin, jonka tehtävänä olisi edistää uusiutuvia
energialähteitä, ympäristön kannalta kestäviä energian toimituksia ja energian säästämistä
EU:n perustamissopimuksen nojalla? Olisiko tätä ehdotusta mielestänne kannatettava,
koska ydinvoiman riskeistä päästäisiin sillä eroon entistä nopeammin?
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José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Olemme jo esittäneet tästä asiasta
joitakin ehdotuksia, etenkin niin sanotun 20-20-20-suunnitelman, jossa jäsenvaltiot
esimerkiksi hyväksyvät yksimielisesti – koska asiassa vaaditaan yksimielisyyttä – uusiutuvien
energialähteiden osuutta vuoteen 2020 mennessä koskevat 20 prosentin tavoitteet. Haluan
vain todeta, että me todella pyrimme saavuttamaan kyseisen tavoitteen. Jäsenvaltioita
sitovaa lainsäädäntöä tästä asiasta on siis jo annettu.

Ovatko jäsenvaltiot valmiita muutoksiin? Tästä voimme keskustella, mutta voin kertoa,
että mielestäni – ja kuulemisten perusteella – ne nyt uskovat, että niiden on sitouduttava
saavuttamaan tämä tavoite ensimmäisenä. Meidän ei siis todennäköisesti tarvitse luoda
uusia yhteisön puitteita – toimielimellisiä puitteita – vaan meidän on päättäväisesti
sitouduttava tavoitteisiin, joista olemme sopineet, ja mikäli asia hyväksytään, asetettava
entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Nigel Farage,    EFD-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa José Manuel Barroso,
olen hämmentynyt. Voisitteko auttaa minua? Mikä on EU:n toimintatapa Libyan osalta?
Sain arvoisalta Catherine Ashtonilta 1. huhtikuuta kirjeen, jossa minulle kerrottiin, että
EU oli antanut yli 75 miljoonaa euroa humanitaarista apua ja että vaikka tilanne on edelleen
epävakaa, EU on luvannut auttaa vuoropuhelun edistämisessä. Hän kuitenkin kirjoitti tästä
useita päiviä sen jälkeen, kun pommitukset olivat alkaneet. Näin hän on sanonut.

Toisaalta meillä on kovan linjan mies Herman Van Rompuy, joka on tehnyt selväksi, että
tämän Libyan seikkailun tavoitteena on hallinnon vaihtuminen. Hän on myös todennut,
että toiminta Libyassa ei olisi ollut mahdollista ilman Euroopan unionia ja että Ranska ja
Saksa eivät olisi voineet ryhtyä sotilaallisiin toimiin ilman Eurooppa-neuvostolta etukäteen
saatua tukea. Toisin sanoen kaksi Euroopan unionin suurta johtajaa esittävät täysin eriäviä
kommentteja. Voisitteko valaista asiaa hieman ja kertoa meille, mikä on Euroopan unionin
toimintatapa Gaddafin ja Libyan osalta?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Jäsenvaltiot ovat yksimielisesti
sitä mieltä, että Gaddafin on luovuttava vallastaan. Ei ole ristiriitaista, että käymme
vuoropuhelua niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa meidän on mielestämme keskusteltava.
Luulen, että Catherine Ashton viittasi juuri tähän. Olemme esimerkiksi saaneet
vieraaksemme eversti Gaddafin opposition edustajia.

On kuitenkin muistettava, että sotilaalliset toimet eivät sinällään olleet Euroopan unionin
päätös. Jotkut Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostoon kuuluvat jäsenvaltiot
päättivät Eurooppa-neuvostossa aikaan saadun yhteisymmärryksen perusteella toteuttaa
lentokieltoalueen. Kyseessä ei kuitenkaan ollut Euroopan unionin päätös, koska tilannetta
koskevasta toimintatavasta oltiin hieman eri mieltä. Meidän on tunnustettava tämä.
Tosiasiassa siitä, miten meidän olisi käsiteltävä Libyan kysymystä, oltiin eri mieltä.

Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, mitä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van
Rompuy totesi – turvallisuusneuvoston päätöksiä ei olisi voitu tehdä ilman tätä
Eurooppa-neuvoston kantaa. Kyseiset päätökset olivat historiallisia, koska niillä pantiin
täytäntöön suojeluvelvollisuus.

Nigel Farage,    EFD-ryhmän puolesta. –  (EN) Asiasta todella ollaan eri mieltä. Mahtaakohan
José Manuel Barroso olla kanssani samaa mieltä siitä, että äärivasemmistoon kuuluneen
pitkäaikaisen passivistin, Campaign for Nuclear Disarmament -järjestön entisen
taloudenhoitajan ja työssään epäpäteväksi osoittautuneen naisen nimittäminen ulkoasioista
ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavaksi johtajaksi ei välttämättä ollut yksi Euroopan
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unionin parhaimmista päätöksistä? Voin vain todeta, että luojalle kiitos Catherine
Ashtonista. Luulenpa, että ilman häntä olisimme uppoutuneet Libyaan entistä pahemmin.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Jäsenvaltioiden – minun tuellani
– tekemä päätös Catherine Ashtonin nimittämisestä komission
varapuheenjohtajaksi ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi oli
mielestäni hyvä päätös.

Hän on erittäin sitoutunut EU:hun. Hänen mielipiteensä tietenkin poikkeavat teidän
mielipiteistänne, mutta se ei mielestäni ole mikään ongelma. Mielestäni hän edistää
tavoitteitamme erittäin rehellisesti ja päättäväisesti. Ollaan kuitenkin asiasta täysin rehellisiä.
Hänen työnsä on erittäin vaikeaa ja haastavaa. Hän vastaa nyt yksin vähintään kolmen tai
neljän ihmisen töistä. Hänen on myös täytynyt käynnistää Euroopan uuden
ulkosuhdehallinnon toiminta.

Mielestäni teidän, jotka ette ymmärrä hänen ajatuksiaan, on kuitenkin uskottava hänestä
hyvää. Mielestäni jo se, että olemme saaneet korkean edustajan, joka toimii samalla myös
komission varapuheenjohtajana, on edistysaskel. Voin taata, että hän toimii kaikissa näissä
asioissa innokkaasti, päättäväisesti ja täysin EU:n etujen mukaisesti.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, katsooko komission
puheenjohtaja, että joissakin myöhemmissä olosuhteissa kaikkien jäsenvaltioiden, myös
Yhdistyneen kuningaskunnan, on otettava euro käyttöön kansalaisten – todennäköisesti
kansanäänestyksellä esitetyistä – toiveista ja niiden hallitusten esittämistä toiveista
huolimatta? Lissabonin sopimuksen johdannossa jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan
talous- ja rahaliitto – vakaa yhtenäisvaluutta. Ilmaisu "yhtenäinen" tarkoittaa, että sitä ei
käytetä muiden valuuttojen rinnalla.

Perustamissopimuksen eräässä pöytäkirjassa tietenkin todetaan, että jos Yhdistynyt
kuningaskunta ei ilmoita neuvostolle, että se aikoo ottaa euron käyttöön, sen ei tarvitse
niin tehdä. Kysymyksenä kuitenkin on, suojellaanko Yhdistynyttä kuningaskuntaa
pöytäkirjalla perustamissopimuksen säännöksiltä. Muut kuin euroalueen valtiot näyttävät
olevan heikommassa asemassa. Perustamissopimuksen 140 artiklassa todetaan, että
poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien jäsenvaltioiden edistymistä talous- ja rahaliiton
toteuttamisessa tarkastellaan joka toinen vuosi.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) En ymmärtänyt kysymystä. Jos
kysymyksenä oli, onko Yhdistyneen kuningaskunnan liityttävä euroalueeseen, vastaus on
ei.

Andrew Henry William Brons (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, me tiedämme, että
Yhdistynyttä kuningaskuntaa suojellaan kyseisellä pöytäkirjalla, mutta pöytäkirjojen
voimassaolo on kysymys, joka ei liity pelkästään yhtenäisvaluuttaan.

Eräässä pöytäkirjassa Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja kahdelle muulle valtiolle annetaan
mahdollisuus olla soveltamatta perusoikeuskirjaa, mutta komission oman oikeudellisen
yksikön mukaan mahdollisuutta sovelletaan vähintäänkin valikoivasti. Mahtaakohan olla
niin, että pöytäkirjaa, jolla Yhdistyneelle kuningaskunnalle annetaan mahdollisuus olla
liittymättä yhtenäisvaluuttaan, sovelletaan myös rajatusti?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Jos haluatte täysimääräisen
oikeudellisen analyysin, toimitan teille mielelläni komission oikeudellisen yksikön laatiman
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analyysin. Voin kuitenkin kertoa teille – pahoitteluni, jos vastaus on pettymys – että
Yhdistyneen kuningaskunnan ei ole pakko liittyä euroalueeseen.

Puhemies. −    (EN) Seuraavana aiheena ovat EU:n toimet Japanin tragedian suhteen.
Luettelossa on useita kollegoita. Älkää nostako sinistä korttia, jos haluatte käyttää
puheenvuoron ilman, että teidät on lisätty puhujaluetteloon, koska sitä käytetään aivan
toiseen tarkoitukseen. Käyttäkää valkoista korttia – tai mitä tahansa muuta. Sinistä korttia
käytetään eri menettelyyn.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja,
Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen vakavan onnettomuuden jälkeen Euroopan
komissio on tähän mennessä – muutamia epäonnekkaita lipsahduksia lukuun ottamatta
– toiminut asian vaatimalla vakavuudella, huolellisuudella ja perusteellisuudella.

Tämä surullinen tapahtuma on kuitenkin johtanut kiristyneeseen ilmapiiriin, jossa tähän
energialähteeseen suhtaudutaan vihamielisesti. Äänestyskopeilla esiintyvien mahdollisten
kielteisten vaikutusten lieventämiseksi tietyt hallitukset ovat yhtäkkiä muuttaneet kantaansa
ja päättäneet perua suunnitelmansa uusien voimaloiden rakentamisesta tai nykyisten
voimaloiden käyttöiän jatkamisesta.

Arvoisa José Manuel Barroso, kun otetaan huomioon, että ydinenergia muodostaa
14 prosenttia energiankulutuksestamme, sähkön kysyntä kasvaa jatkuvasti ja ennustettavasti
ja tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 85 prosenttia vuoteen 2050 mennessä,
monet meistä – myös minä henkilökohtaisesti – haluaisimme tiedustella teiltä tässä
mahdollisesti lyhytaikaisessa tilanteessa, aikooko komissio toteuttaa lainsäädäntötoimia
tai poliittisia toimia, joilla tätä ilmapiiriä estetään vaarantamasta energiastrategiaamme
pitkällä aikavälillä.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Kuten jo toiselle kollegalle
antamassani vastauksessa totesin, energialähteiden yhdistelmästä päättäminen kuuluu
kansalliseen toimivaltaan. Kuten tiedätte, Euroopan unionissa on jäsenvaltioita, jotka
käyttävät ydinenergiaa – esimerkiksi kotimaanne Espanja – ja valtioita, jotka eivät käytä
ydinenergiaa – esimerkiksi kotimaani Portugali. Komission asiana ei ole päättää, pitäisikö
jäsenvaltioiden käyttää ydinenergiaa. Meidän on toimittava vastuualojemme mukaisesti.

Olemme nyt itse asiassa saaneet uutta toimivaltaa ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Uskon, että voimme ja meidän pitäisi pyrkiä tavoitteisiin, jotka on jo asetettu
kasvihuonekaasujen vähentämisen osalta. Uskon, että yksimielisesti hyväksytty 20 prosentin
tavoite on saavutettavissa, jos jäsenvaltiot toimivat erittäin päättäväisesti ja toteuttavat
kaikki mahdolliset toimenpiteet tämän Euroopan unionille ja koko maailmalle tärkeän
tavoitteen saavuttamiseksi.

Sandra Kalniete (PPE). -    (LV) Arvoisa puhemies, maailmalla on nyt useiden viikkojen
ajan seurattu myötätuntoisina ja huolestuneina Japanin tapahtumia. Haluan jälleen kerran
ilmaista kunnioitukseni Japanin kansalaisille. Ajatuksemme ovat niiden luona, jotka tekevät
yötä päivää töitä Fukushiman ydinreaktoreissa estääkseen ydinonnettomuuden. He ovat
sankareita, jotka uhraavat terveytensä ja henkensä Japanin ja ihmiskunnan puolesta.
Japanilla on paljon tehtävää tuhoutuneiden alueiden palauttamisessa entiseen tilaansa,
mihin tarvitaan huomattavasti voimavaroja, kuten sisäisiä sijoituksia. Siksi Euroopan
unionin on käynnistettävä neuvottelut Japanin kanssa tehtävästä vapaakauppasopimuksesta.
Tiedämme, että Japanin periaatteena on käynnistää neuvottelut vain siinä tapauksessa, että
ne halutaan saattaa päätökseen ja niillä päästään tiettyyn lopputulokseen. Olenkin
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vakuuttunut siitä, että nykyiset harmaat alueet voidaan ratkaista neuvottelujen aikana ja
että me saamme aikaan vapaakauppasopimuksen, jonka molemmat osapuolet voivat
hyväksyä.

Haluaisin tiedustella José Manuel Barrosolta, kannattaako komissio
vapaakauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen käynnistämistä tulevassa,
25. toukokuuta pidettävässä Japanin ja EU:n välisessä huippukokouksessa, ja jos se ei näin
tee, mistä tämä johtuu ja milloin neuvottelut voitaisiin käynnistää.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Haluan aluksi esittää komission
puolesta täyden ihailumme, kunnioituksemme ja solidaarisuutemme Japanin kansalaisille.
Lähetin pääministerille Kanille henkilökohtaisen viestin välittömästi tämän katastrofin
jälkeen. Keskustelin eilen hänen kanssaan puhelimitse saadakseni uusimmat tiedot
tilanteensa, ja hän kertoi minulle, miten kiitollinen hän on Euroopan unionin
solidaarisuudesta.

Kauppaa koskevan kysymyksen osalta totean, että viime vuonna järjestetyssä Euroopan
unionin ja Japanin välisessä huippukokouksessa päätettiin tarkastella, miten suhteitamme
voitaisiin kehittää parhaiten. Talouden kannalta tarkasteltuna yhtenä vaihtoehtona on
Euroopan unionin ja Japanin välinen vapaakauppasopimus. Tämä vaihtoehto edellyttää
huomattavaa kunnianhimoa molemmilta osapuolilta ja tahtoa puuttua muun muassa
tullien ulkopuolisiin toimenpiteisiin ja sellaisten esteiden poistamiseen, joiden takia
Euroopan unionin yritykset eivät voi osallistua Japanin julkisten hankintojen markkinoille.
Euroopan unioni on toistuvasti pyytänyt tätä Japanin kanssa käydyissä keskusteluissa.
Olen tyytyväinen siihen, että Eurooppa-neuvosto on nyt selventänyt kantaansa. Totesin
eilen Japanin pääministerille, että olemme valmiita tekemään yhteistyötä Japanin kanssa,
jos näitä asioita tarkastellaan siellä rakentavasti. Hän lupasi tehdä niin rakentavasti ja
käsitellä myös asioita, joista EU on huolestunut.

Edit Herczog (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, kun tarkastelemme uutisia Fukushiman
onnettomuudesta ja keskusteluja sen seurauksista, missään ei mainita osakkaita. Missään
ei myöskään mainita rahoittajia tai poliittisen luokan edustajia, vaan pelkästään työntekijöitä
– juuri työntekijät kamppailevat torjuakseen onnettomuuden seurauksia. Kannatan
ydinturvallisuutta koskevien normien tiukentamista. Oletteko valmiita kutsumaan
työntekijöiden edustajat eli ammattiliitot sidosryhmien väliseen vuoropuheluun, jotta
normeja voidaan tiukentaa ja ne voidaan saavuttaa? Oletteko valmiita edistämään
saavutettuja ydinturvallisuustasoja maailmanlaajuisesti? Jos näin on, miten aiotte tämän
tehdä?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Itse asiassa Eurooppa-neuvosto
päätti pyrkiä edistämään tiukimpia mahdollisia normeja paitsi EU:n osalta, myös
kumppaneidemme osalta. Esimerkiksi komission jäsen Günther Oettinger on jo ollut
yhteydessä venäläisiin kumppaneihin. Venäjä ja Ukraina ovat todenneet olevansa
kiinnostuneita tekemään kanssamme yhteistyötä tässä asiassa. Yritämme myös selvittää,
voisimmeko tehdä samantasoista yhteistyötä Sveitsin ja – vaikka asiassa ei ole edetty yhtä
tehokkaasti – myös Turkin ja Armenian kanssa.

Japanin pääministerin kanssa käymäni puhelinkeskustelun aikana hän kertoi minulle, että
myös hän haluaa tehdä yhteistyötä kanssamme ja osallistua G8- ja G20-ryhmässä
toteutettaviin kansainvälisiin ponnisteluihin ydinturvallisuuden tason parantamiseksi
maailmassa. Meillä on nyt kaikki mahdollisuudet toteuttaa todellisia ponnisteluja paitsi
EU:n tasolla – se on nyt taattu – myös maailmanlaajuisesti, ja tehdä yhteistyötä
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kansainvälisen atomienergiajärjestön ja muiden asiasta vastaavien kansainvälisten elinten
kanssa.

Sarah Ludford (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, vuosi sitten Haitissa vaikutti siltä, että
EU:n katastrofiapua ja humanitaarista apua ryhdyttiin antamaan hitaasti. Oletteko
tyytyväinen tasoon, jolla toimia on viimeaikaisten hätätilanteiden, etenkin Japanin,
yhteydessä koordinoitu EU:n ja jäsenvaltioiden välillä?

Mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun kolme vuotta sitten unionin katastrofivalmiuden
vahvistamisesta annettiin komission tiedonanto, jossa todettiin, että tarvitsimme suurempaa
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta, jotta EU:n katastrofivalmius olisi yhdennetympi?

Ovatko viimeaikaiset kokemukset Japanista ja melko erilaiset kokemukset Pohjois-Afrikasta
auttaneet komissiota tarkastelemaan, tarvitsemmeko EU:n nopean toiminnan mekanismin
humanitaarisia katastrofeja koskevaa tukea ja jälleenrakennustukea varten?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Olen tyytyväinen siihen, että
tämän kriisin seurauksena komissio lähetti Japaniin ensimmäisenä korkean tason
valtuuskunnan Kristalina Georgievan – joka on tänään täällä parlamentissa – edustamana
siellä tapahtuneiden kammottavien tapahtumien jälkeen.

Voin vakuuttaa teille, että Japani on arvostanut elettä suuresti. Olemme antaneet Japanille
sekä poliittista että moraalista tukea. Järjestelmämme on toiminut tehokkaasti. Itse asiassa
Japanin viranomaiset olivat ensimmäisiä, jotka pyysivät meitä koordinoimaan
jäsenvaltioiden toimia, koska ne halusivat eri jäsenvaltioilta kahdenvälisen tuen sijaan
koordinoitua tukea.

Vaikka Japani on erittäin rikas valtio, jolla on valmiudet selvitä tällaisista kriiseistä,
tarjoamme solidaarisuuden takia 15 miljoonaa euroa humanitaarista apua. Tästä
10 miljoonaa euroa saadaan Euroopan unionin talousarviosta komission järjestämänä.
Loput noin viisi miljoonaa euroa saadaan jäsenvaltioilta.

Olemme periaatteessa tyytyväisiä näihin humanitaarisiin koordinointitoimiin, mutta on
selvää, että voimme aina parantaa toimintaamme, jos jäsenvaltiot ovat valmiita
hyväksymään koordinoidun ja yhdenmukaisen toimintatavan pelastuspalvelun ja
kriisinhallinnan osalta.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, maaliskuussa
pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvistettiin EU:n asema tiukimpien
ydinturvallisuusnormien edistäjänä koko maailmassa ja EU:n naapurustossa.

Ainakin kaksi uutta ydinvoimahanketta EU:n ulkorajoilla antavat aihetta huoleen, koska
ne eivät ole avoimia, eikä niistä ole kuultu asianosaisia valtioita. Kokeellisia reaktoreita
sisältäviä ydinvoimaloita sijoitetaan Kaliningradin erillisalueelle kahden jäsenvaltion väliin
ja Valko-Venäjälle vain 23 kilometrin etäisyydelle EU:n itärajasta. EU:n on yhdessä asiasta
vastaavien kansainvälisten elinten kanssa varmistettava, että rakennuttajat noudattavat
tiukimpia ydinturvallisuus- ja ympäristönormeja jo rakentamisen alkuvaiheista asti ja että
ne antavat kansainvälisten ydinenergia-alan asiantuntijoiden arvioida molemmat hankkeet,
etenkin voimaloiden sijoituspaikkojen valintaperusteet.

EU voisi tehokkaasti estää vaarallisten ydinvoimaloiden rakennuttamisen, jos se kieltäytyisi
vastaanottamasta energiaa, joka tuotetaan puhdistamatonta ydinenergiaa tuottavissa
voimaloissa. Miten komissio aikoo estää vaarallisten ydinvoimalaitosten rakennuttamisen
EU:n ulkorajoille? Mitä toimenpiteitä se voisi toteuttaa?

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI160



José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Hyvänä esimerkkinä ovat
yhteistyösuhteemme Ukrainaan. Osallistun Kievissä 19. huhtikuuta 2011 pidettävään
Ukrainan hallituksen järjestämään ydinturvallisuuden huippukokoukseen, jonne menen
yhdessä YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin kanssa. Olemme itse asiassa yksiä tärkeimmistä
lahjoittajista – jos emme jopa tärkeimpiä – Tšernobylille, jotta se voidaan korjata
täysimääräisesti.

Kuten Eurooppa-neuvosto päätelmissään toteaa, ydinvoimaloiden turvallisuuden
varmistamista koskeva ensisijainen tavoitteemme yltää myös rajojemme yli. Euroopan
unioni pyytää suorittamaan vastaavia stressitestejä naapurivaltioissa ja maailmanlaajuisesti
sekä nykyisille että suunnitelluille ydinvoimaloille. Tässä yhteydessä on täysimääräisesti
hyödynnettävä asiasta vastaavia kansainvälisiä järjestöjä.

Näin ollen tietenkin asetamme ydinturvallisuuden erittäin tärkeään asemaan suhteissamme
kolmansiin maihin, myös sellaisiin maihin, joita ette maininneet.

Elisa Ferreira (S&D).   – (PT) Arvoisa puhemies, Japanin kriisi on antanut uutta pontta
yhteiselle sitoutumisellemme 20-20-20-strategian laatimiseen. Odotamme kuitenkin
edelleen, että 20-20-20-strategiassa tai Eurooppa 2020 -strategiassa käyttöön annettaisiin
merkittäviä ja vankkoja välineitä, joilla EU voidaan pelastaa nykytilanteesta,
säästötoimenpiteistä, työttömyydestä ja riittämättömästä kasvusta sekä valtionvelkaa
koskevasta hallitsemattomasta ongelmasta. Eikö ole jo aika, että EU ottaa askeleen eteenpäin
ja ottaa käyttöön uusia eurooppalaisia rahoituslähteitä ja että se toteuttaa tehokkaita
kasvuun ja yhteenkuuluvuuteen liittyviä toimenpiteitä noudattamalla uutta toimintatapaa
energiaongelman ja kestävää kasvua koskevan ongelman osalta? Tämä on kysymykseni.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (PT) Vastaan teille erittäin mielelläni,
hyvä Elisa Ferreira, vaikka asia ei oikeastaan liity aiheeseen eli Japanin katastrofiin.
Rahoitusvarojen keräämistä koskevan kysymyksen osalta totean, että juuri tänä aamuna,
keskustelun aikana, totesin, että me Euroopan komissiossa aiomme esittää tästä asiasta
ehdotuksia seuraavissa rahoitusnäkymissä. Me kutsumme niitä EU:n hankeobligaatioiksi.
Toisin sanoen kyseessä ovat obligaatiot, jotka koskevat sijoituksia tiettyihin hankkeisiin,
rakenteellisiin hankkeisiin, kuten eurooppalaisia verkostoja koskeviin hankkeisiin, jotka
varmasti koskevat myös energiaa. Hyvä Elisa Ferreira, toivon, että tuette näitä ehdotuksia,
ja toivon myös eri hallitusten antavan niille tukensa. Tämä on ongelma, joka meidän on
ratkaistava. Sijoitusbudjetteihin tehdyistä leikkauksista johtuva jäsenvaltioiden varojen
puute tarkoittaa, että Euroopan unioni ei saa lopettaa sijoituksia EU:n kasvuun tällä tasolla.
On monia aloja, joilla yhdellä EU:n tasolla sijoitetulla eurolla saadaan mielestäni aikaan
suurempia tuloksia kuin yhdellä kansallisella tasolla sijoitetulla eurolla. Esimerkkinä
tällaisesta alasta on energia-ala.

Michèle Rivasi (Verts/ALE).   – (FR) Arvoisa puhemies, haluan aluksi esittää myönteisen
kommentin, arvoisa José Manuel Barroso. Olen tyytyväinen siihen, että aiotte mukauttaa
EU:n enimmäistasoja Japanin tasojen mukaisiksi. Kun komission täytäntöönpanoasetus
(EU) N:o 297/2011 annettiin, ymmärsimme, että komission ehdottamat tasot olivat liian
korkeita. Siksi olen asiaan tyytyväinen, ja haluan, että uudet tasot sisällytetään asetukseen.

Toinen huomautukseni koskee elintarvikkeiden maahantuontia Japanista. Tämä on
ratkaiseva kysymys. Onko meidän velvollisuutenamme syödä saastunutta ruokaa, vaikka
saastuminen olisikin alle enimmäistasojen, vain koska haluamme tukea Japanin taloutta?
Teillä on varmasti lapsia. Mietin itsekseni, aionko antaa lapsilleni maitoa, joka sisältää
500 becquereliä jodia, kun saatavilla on muutakin maitoa, jossa jodia ei ole lainkaan.
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Pitäisiköhän komission harkita Japanista tuotavien elintarvikkeiden ja rehun kieltämistä,
koska ne voivat olla saastuneita, ja sen sijaan auttaa ja tukea itse Japanin kansalaisia joko
rahoituksellisesti tai toimittamalla saastumattomia elintarvikkeita?

Haluan lopuksi vedota teihin, arvoisa José Manuel Barroso. Areva-yritys on ottanut minuun
yhteyttä. Sen edustajat ovat matkustaneen Japaniin, jossa niiden laitteet on takavarikoitu
ja laitettu säilöön lentokentälle. On erittäin tärkeää, että te – jos vain mahdollista – pyydätte
Japanin hallitusta antamaan laitteet takaisin. Koko järjestelmä, myös maskit, robotit ja
muut, on takavarikoitu lentokentällä.

Puhemies. −    (EN) Hyvä kollega, käytätte muiden jäsenten puheaikaa. Useat muut kollegat
odottavat vielä puheenvuoroaan.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja. – (FR) Viimeisenä mainitun asian osalta
totean, että en tiennyt tästä tilanteesta. Jos saan lisätietoja, puutun asiaan mielelläni.

Maitoa koskevan kysymyksen osalta totean, että olette oikeassa, hyvä Michèle Rivasi.
Minulla on kolmen lapsen lisäksi myös lapsenlapsi, joka tällä hetkellä juo pelkästään maitoa.
Se on ainoa ruoka, jota hänelle voi antaa, joten olen yhtälailla kiinnostunut Eurooppaan
tuotavien elintarvikkeiden ja maidon turvallisuuden takaamisesta.

Meille toimitettujen asiantuntijaraporttien perusteella vaikuttaa siltä, että toteuttamamme
toimenpiteet ovat riittäviä nykyisten riskien torjumiseksi. Emme ole tähän mennessä
saaneet selvityksiä saastuneista elintarvikkeista, jotka sisältäisivät kuluttajiemme terveyden
vaarantavia tasoja, ja aiomme edelleen soveltaa tiukimpia normeja tässä asiassa.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Arvoisa puhemies, pyydän komission ja neuvoston
puheenjohtajia esittämään jollakin tapaa kunnioituksensa niille yli 50 nimeämättömälle
japanilaiselle työntekijälle, jotka työskentelevät tietäen, että he kuolevat. Olemme täällä
parlamentissa esittäneet kunnioituksemme aktivisteille, jotka ovat ponnistelleet
suojellakseen ruskeakarhua esimerkiksi Himalajalla. Kaikella kunnioituksella kysyn, että
eikö kukaan täällä tullut ajatelleeksi, että meidän pitäisi sanoa jotakin myös näistä ihmisistä,
jotka ovat työskennelleet ydinvoimalassa päivä toisensa jälkeen, vaikka he tietävät
kuolevansa.

Luen teille, mitä eräs lyhyen haastattelun antanut japanilainen työntekijä on todennut.
Hän on todennut, että "Uskon vankasti, että kukaan muu ei voi tätä työtä tehdä ja että me
emme voi mennä kotiin, ennen kuin työt on saatu valmiiksi". Säteilyltä suojaavien asujen
varastot TEPCO-ryhmittymässä hupenivat erittäin nopeasti. Hänen oli kollegoidensa kanssa
keksittävä niihin varaosia.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Puhemies. −    (EN) Hyvä Niki Tzavela, olette puhuneet jo lähes kaksi minuuttia, mutta
teille annettiin aikaa vain yksi minuutti, vaikkakin kaikki mainitsemanne asiat ovat meille
erittäin tärkeitä.

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Annan tukeni teidän
kommenteillenne, hyvä Niki Tzavela. Mainitsemanne asiat ovat mielestäni erittäin tärkeitä.
Mielestäni kyseiset miehet ovat sankareita. Kunnioitamme ja arvostamme suuresti heidän
rohkeuttaan ja suurisydämisyyttään. Haluan myös kertoa teille Japanin kansalaisista.
Komission jäsen Kristalina Georgieva vieraili äskettäin Japanissa, lähellä onnettomuusaluetta.
Kristalina oli erittäin vaikuttunut muun muassa Japanin kansalaisten sinnikkyydestä,
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ylpeydestä ja hengestä. Mielestäni on siis enemmän kuin asianmukaista, että me täältä
Strasbourgista, Euroopan parlamentista, lähetämme Japanin kansalaisille ja etenkin niille
sankareille, jotka uhraavat oman henkensä Japanin kaikkien kansalaisten hyväksi, viestin
kunnioituksestamme ja arvostuksestamme heitä kohtaan.

Puhemies. −    (EN) Hyvä Niki Tzavela, olen samaa mieltä Euroopan komission
puheenjohtajan kanssa.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, Japanin koillisosa on saastunut
seuraavaksi 300–400 vuodeksi, eikä elämä siellä enää koskaan palaa entiselleen. Näin
tieteen asiantuntijat ovat meille kertoneet.

Suunnitelmat ydinvoimalan rakentamisesta erittäin aktiiviselle maanjäristysalueelle etenevät
kuitenkin tavalliseen tahtiin. Näin Turkki on meille kertonut. Jos Turkissa tapahtuu
samanlainen onnettomuus ja jos rakentamista jatketaan, koko Euroopan selviäminen on
vaakalaudalla. Tämän voi päätellä jo maalaisjärjellä.

Mitä mieltä komissio on tästä kaikesta? Mainitsitte aiemmin kolme valtiota. Minä kuitenkin
viittaan ehdokasvaltioihin. Kuinka tiukkoja ympäristönormeja ydinenergian käytölle on
asetettu ehdokasvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevissa suunnitelmissa?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, vastaan kyllä,
mutta tämä koskee myös ehdokasvaltioita. Joidenkin valtioiden, joka ovat nyt Euroopan
unionin jäsenvaltioita ja jotka jokin aika sitten olivat ehdokasvaltioita, oli – neuvottelujen
mukaisesti – tarkistettava turvallisuusnormejaan ja tietyissä tapauksissa suljettava tiettyjä
ydinvoimalaitoksia. Otamme asian vakavasti.

Esitämme tietenkin asian turkkilaisille kumppaneillemme – totesin tämän jo aiemmassa
lausunnossa – emmekä pelkästään Turkille, vaan myös kaikille rajojemme lähellä sijaitseville
kumppaneillemme. Mielestäni tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kerromme heille
samalla myös tiedot, jotka olemme saaneet omista ydinlaitoksistamme. Tämä on oikea
tapa ratkaista ongelma rakentavasti.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, kuten me kaikki tiedämme, demokratialla
tarkoitetaan kansalaisten valtaa, periaatetta, jonka me Itävallassa otimme erittäin vakavasti
vuonna 1978. Järjestimme ydinvoimasta kansanäänestyksen, ja selvänä tuloksena oli, että
valtion pitäisi pysyä ydinvoimasta vapaana alueena. Tämän perusteella annoimme lain
ydinvoimasta vapaasta Itävallasta, ja asia on nyt vahvistettu myös perustuslaissamme.

Mutta mitä EU:n tasolla tapahtuu? Ydinvoimalaitoksille aiotaan tehdä stressitestejä ja
tulokset aiotaan julkaista. Suunnitelmat eivät kuitenkaan ole pakollisia, eikä niissä erityisesti
vaadita puutteiden korjaamista. Tämän takia tuen vankasti sulkemista kannattavaa Itävallan
kampanjaa. Haluaisin tämän kampanjan leviävän myös muualle Eurooppaan. Tiedämme
kaikki varsin hyvin, että kyseessä ei ole helppo asia, koska ydinvoima kuuluu pohjimmiltaan
jäsenvaltioiden vastuualaan.

Tämän takia, arvoisa José Manuel Barroso, haluaisin kysyä teiltä seuraavaa: edistättekö
yhtenäisiä, pakollisia eurooppalaisia normeja ja varmistatteko lopulta, että EU:n
ympäristönormit, etenkin ympäristövaikutusten arvioinnit, toteutetaan asianmukaisesti
ja että sääntöjä rikkoville annetaan rangaistuksia?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Teemme kaiken, mitä voimme
tehdä voimassa olevien perustussopimusten nojalla. Kuten tiedätte, perustussopimuksilla

163Euroopan Parlamentin keskustelutFI05-04-2011



annetaan jäsenvaltioille tietty kansallinen toimivalta energian osalta, mutta myös me
käytämme meille annettua toimivaltaa. Eurooppa-neuvoston antamat päätelmät, joilla
Euroopan komissiolle annetaan – kansallisten riippumattomien sääntelyviranomaisten
ohella – erittäin vahva asema ydinturvallisuutta koskevissa ponnisteluissa, ovat edistysaskel.
Teemme tämän julkisesti ja täysin avoimesti. Te varmasti tiedätte, että toisinaan on asioita,
joiden osalta meidän on välillä vaikeaa panna täytäntöön sitovaa lainsäädäntöä ja sitovia
sääntöjä EU:n tasolla. Tästä huolimatta uskon, että jäsenvaltioidemme ja EU:n
kumppaneiden hyväksymät toimet otetaan vakavasti.

Linda McAvan (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa José Manuel Barroso, olette jo
osittain vastanneet kysymykseeni, joka koskee Japanista tuotujen elintarvikkeiden
turvallisuutta. Voisitteko kertoa, kuinka paljon elintarvikkeita me tuomme Japanista, jotta
voimme lieventää joitakin julkisia pelkoja tämän asian osalta?

Olen myös saanut jo muutamia kirjeitä siitä, että yksikkönne ovat perustaneet suositellut
säteilyn raja-arvot kahteen eri säädökseen: Tšernobyliä koskevaan säädökseen ja yleiseen
säädökseen. Tämä on herättänyt hämmennystä. Olen lukenut asiaa koskevan kysymyksen
ja vastauksen komission internetsivustolta, mutta mielestäni se on erittäin monimutkainen.
Voisitteko kenties kertoa asiasta tarkemmin? Miksi asiaan sovelletaan kahta säädöstä?

Jos ette voi valaista asiaa tänään, voisitteko ainakin selventää vastausta komission
internetsivustolla, jotta vaalipiirini asukkaat ymmärtävät, mitkä tasot ovat, millä perusteella
ne on asetettu ja miksi Tšernobyliä ja muita kuin Tšernobyliä varten on vahvistettu eri
tasot?

José Manuel Barroso,    komission puheenjohtaja.  −  (EN) Teen parhaani, mutta nämä asiat
ovat erittäin teknisiä. Minun piti itsekin käydä pikakurssi ymmärtääkseni tiettyjä termejä.
Maahantuotujen elintarvikkeiden ja rehun määrän osalta totean, että kyseessä on vähäinen
määrä. Japanista Euroopan unioniin tuodaan elintarvikkeita ja rehua yhteensä
216 miljoonan euron arvosta, mikä vastaa arvoltaan noin 0,4:ää prosenttia ja määrältään
alle 0,1:tä prosenttia kaikista Euroopan unioniin tuotavista elintarvikkeista ja rehusta.
Tämä on vähän myös Japanin talouden kannalta tarkasteltuna. Voisin esittää teille luettelon
maahantuoduista tuotteista, mutta minulla on vain minuutti puheaikaa, joten en voi sitä
nyt tehdä.

Toinen kysymys koski sitä, miksi arvot poikkeavat toisistaan. Totean vain, että arvot
määritettiin Tšernobylin onnettomuuden jälkeen. Ne perustuivat silloisiin tieteellisiin
todisteisiin, ja siksi uskomme, että ne ovat päteviä. Nyt olemme kohdanneet uuden
tragedian, tällä kertaa kaukana Japanissa. Kuten aiemmin totesin, Japanin
elintarviketurvallisuusnormit ovat erittäin tiukkoja. Jotta heidän norminsa ja meidän
normimme eivät olisi ristiriidassa, olemme päättäneet – kuten tänään ilmoitin – tietynlaisesta
yhdenmukaistamisesta, ainakin Japanin kanssa. Me myös arvioimme tieteellisesti yleisiä
normeja, joita voimme soveltaa Euroopan unioniin tuotaviin tuotteisiin. Eroavaisuudet
johtuvat tästä, mutta uskoakseni ne ovat vain väliaikaisia eroavaisuuksia.

Puhemies. −    (EN) Arvoisa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, kiitos, että
osallistuitte tänään täysistuntoon, ja kiitos vastauksistanne, erittäin vilkkaasta keskustelusta
ja etenkin sanoistanne, jotka koskivat EU:n erittäin tärkeää vastausta Japanin tragediaan.

Keskustelu on päättynyt.
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Puhetta johti
varapuhemies  Roberta ANGELILLI

10. Romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia
koskevat EU:n puitteet (keskustelu)

Puhemies. −   (IT) Esityslistalla on seuraavana keskustelu komission julkilausumasta
romanien osallistamista koskevien kansallisten strategioiden koordinointia koskevista
EU:n puitteista.

Viviane Reding,    komission varapuheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, esittelen tänään
kollegani László Andorin kanssa päätöksen, jonka komissio on tehnyt romanien
osallistamista koskevien kansallisten strategioiden uusien puitteiden esittämisestä.

EU:n puitteet vahvistetaan hetkellä, jona romanien tilanteesta on tullut huomion keskipiste
Euroopassa. EU on antanut jäsenvaltioiden saataville erilaisia oikeudellisia, poliittisia ja
rahoituksellisia välineitä, joilla romanien tilanteeseen voidaan puuttua. Sovellamme myös
kokonaisia oikeudellisia puitteita, jotka perustuvat syrjimättömyyteen, ihmisten vapaaseen
liikkuvuuteen ja laajentumisstrategiaan. On kuitenkin täysin selvää, että romanien
taloudellinen ja sosiaalinen syrjäytyminen jatkuu edelleen. Sitä ei voida hyväksyä, eikä se
ole kestävää 2000-luvun Euroopan unionissa.

Parlamentti on poliittisen kentän kaikkien osapuolten tukemana – mitä haluan korostaa
– kiinnittänyt huomiota tähän kiireelliseen kysymykseen romanien osallistamisen
edistämisestä ja antanut äskettäin päätöslauselman romaneja koskevasta EU:n strategiasta.
Haluan kiittää esittelijää Lívia Járókaa hänen erinomaisesta työstään.

Tarvitsemme päättäväisiä toimia sekä jäsenvaltioilta että EU:lta. Meidän on yhdistettävä
voimamme ja lisättävä ponnistelujamme romanien syrjinnän estämiseksi ja sen
varmistamiseksi, että heillä on samat oikeudet kuin EU:n kansalaisilla, koska sitähän he
ovat. Tämän sanoessani kuitenkin tiedostan, että kyseessä on molemminpuolinen menettely,
joka edellyttää ajattelutavan muutoksia EU:n valtaväestön ja romaniyhteisöjen jäsenten
keskuudessa.

Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitsemme tehokasta politiikan suunnittelua ja
täytäntöönpanoa sekä yhteisen strategisen toimintatavan. Tiedämme kaikki, että
pääasiallinen vastuu romanien osallistamisesta on jäsenvaltioilla. Tunnustamme myös,
että romanien tilanteessa on suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Tämän takia komissio
päätti esittää EU:n puitteet, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia niiden haasteiden
mukaisesti, joita ne kohtaavat.

Viime vuoden syyskuussa perustettu romanityöryhmä, joka esitti selvityksensä joulukuussa,
on selvästi osoittanut, että useimmiten toimissa on vielä puutteita. Rakennerahastoista
saataville annettuja 26,5:tä miljardia euroa ei ole vielä hyödynnetty asianmukaisesti. Näistä
varoista vain 100 miljoonaa euroa osoitettiin romaneja koskeviin erityisiin toimiin.
Useimmissa jäsenvaltioissa tarpeen olleeseen tekniseen tukeen osoitetuista välineistä
70 prosenttia jäi käyttämättä. Tähän mennessä toteutetut toimenpiteet eivät siis ole riittäviä.
Nyt on aika varmistaa, että romaneja koskevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia
toimintatapoja varten määritetään selvät ja tarkat suunnitelmat.

Me keskitymme puitteissamme neljään keskeiseen kysymykseen eli koulutukseen,
työllisyyteen, terveyteen ja asumiseen. Toivomme, että EU ja sen 27 jäsenvaltiota sitoutuvat
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kuromaan eroja umpeen ja keskittyvät kyseisellä neljällä alalla asetettuihin yhteisiin
tavoitteisiin toteuttamalla kohdennettuja toimia ja osoittamalla niihin riittävästi rahoitusta.
Toivomme, että vuoteen 2020 mennessä kaikki jäsenvaltiot sisällyttävät nämä tavoitteet
nykyisiin romaneja koskeviin strategioihinsa, jos niitä vain on olemassa, tai laativat romaneja
koskevan strategian, jos sellaista ei ole.

Jotta voimme tarkastaa, onko ponnisteluilla saavutettu niiden tavoitteet, meidän on
valvottava asiaa säännöllisesti. Siksi EU:n puitteissa luodaan perusta vankalle
valvontamekanismille, jolla varmistetaan romaneja koskevien konkreettisten tulosten
saavuttaminen. Tällä valvontamekanismilla varmistetaan, että romaneja koskevia kansallisia
strategioita pannaan täytäntöön, että romanien osallistamiseen osoitetut varat päätyvät
niiden lopullisille edunsaajille ja että romanien osallistamista koskevat tavoitteet saavutetaan
vähitellen.

Komissio raportoi vuosittain siitä, miten jäsenvaltioiden romaniväestön osallistamisessa
on edistytty. EU:n puitteet antavat kaikille sidosryhmille kaikilla tasoilla mahdollisuuden
osallistua yleisesti EU:n kansalaisten ja erityisesti romaniväestön ponnisteluihin, joilla
pyritään estämään yli kymmenen miljoonan EU:n kansalaisen syrjäytyminen, johon meillä
ei jatkossa enää ole varaa.

László Andor,    komission jäsen  .   −  (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
romanien yhteiskunnallistaloudellinen tilanne on EU:n asialistan kärjessä. Viime kuussa
parlamentti hyväksyi Lívia Járókan mietinnön romanien osallistamista koskevasta EU:n
strategiasta. Nyt komissio on antanut tiedonannon romanien osallistamista koskevia
kansallisia strategioita koskevista EU:n puitteista.

Molemmilla asiakirjoilla osallistutaan merkittävällä tavalla romaneja koskevaan laajempaan
keskusteluun ja annetaan lähtökohdat päätelmille, jotka annetaan työllisyys- ja
sosiaaliasioiden ministerineuvoston seuraavassa, 19. toukokuuta pidettävässä kokouksessa,
jossa käsitellään yksinomaan romanien osallistamista.

Kyseisissä asiakirjoissa esitetään selväsanaisesti EU:n poliittinen sitoutuminen miljoonien
taloudellisesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsivien romanien tilanteen kehittämiseen.
Haluaisin nostaa esiin kolme keskeistä seikkaa.

Ensinnäkin komissio on luonut EU:n puitteet kansallisille romanien osallistamista koskeville
strategioille. Puitteissa tunnustetaan jäsenvaltioiden ensisijainen vastuu romanien
osallistamista koskevien strategioiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Niillä myös
vahvistetaan komission vankka näkemys siitä, että Euroopan unioni ei voi sallia
minkäänlaista rasismia, muukalaisvihaa tai syrjintää romaneja kohtaan tai romanien
sosiaalista syrjäytymistä. Unionin moraalisena ja poliittisena velvoitteena on tukea
jäsenvaltioiden ponnisteluja kaikkien komission käytössä olevien politiikanalojen ja
välineiden avulla.

Kuten tiedätte, unioni on myös hyväksynyt kattavan strategian EU:n taloudellisen ja
sosiaalisen mallin kehittämiseksi tasapainoisella tavalla. Älykästä, kestävää ja osallistavaa
kasvua koskeva Eurooppa 2020 -strategia tarjoaa oikean poliittisen yhteyden romanien
erilaisiin ongelmiin puuttumiseksi. Meidän on käytettävä Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteita, pyrkimyksiä, lippulaivahankkeita ja raportointirakenteita romanien hyväksi.

Keskeisenä viestinä on, että miljoonien EU:n kansalaisten syrjäytyminen taloudellisesta ja
yhteiskunnallisesta elämästä ei ole järkevää, kestävää eikä ainakaan osallistavaa. Ei ole
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mitään syytä sille, miksi romanien syrjäytymisen täytyisi jatkua siinä EU:ssa, jossa me
haluamme elää.

Työllisyyttä, köyhyyden vähentämistä ja koulutusta koskevat Eurooppa 2020 -strategian
yleistavoitteet ovat keskeisiä virstanpylväitä, joilla romanien osallistamispolitiikan
edistymistä voidaan mitata. Romaneja koskevassa komission tiedonannossa määritetään
neljä alaa, jotka ovat strategisesti tärkeitä romanien syrjäytymisen estämisessä. Alat ovat
seuraavat:

Työnsaantimahdollisuudet: Suureen eroon romanien ja muiden kuin romanien
työllistymisasteiden välillä on puututtava. Muuten emme voi saavuttaa Eurooppa 2020
-strategian tavoitteita.

Koulutusmahdollisuudet: Kaikilla romanilapsilla on oltava mahdollisuus saada laadukasta
koulutusta, eikä heitä saa syrjiä tai erotella muista. Kaikkien romanilasten on käytävä
vähintään peruskoulu.

Terveydenhuollon saatavuus: Romanien ja muiden kuin romanien terveydessä esiintyviä
eroja on lievennettävä. Jäsenvaltioiden on tarjottava laadukkaita terveydenhuoltopalveluja
samoin ehdoin kuin muulle väestölle.

Oikeus asuntoihin ja peruspalveluihin: tämä koskee tilanteita, joissa romanien tilanne on
huomattavasti heikompi muuhun väestöön verrattuna esimerkiksi veden, sähkön ja muiden
palvelujen saatavuuden osalta.

Yhdennetyn toimintatavan puute vaikuttaa kielteisesti romanien yleiseen osallistamiseen
yhteiskuntaan, eikä romaneilla ole mahdollisuutta nousta köyhyydestä.

Unionin on myös ryhdyttävä sanoista tekoihin. Komissio on laatimassa ehdotusta
monivuotisiksi rahoituskehyksiksi, ja tämän jälkeen se laatii erityisiä ehdotuksia
rakennerahastoista. Rakennerahastoja on mielestäni mukautettava Eurooppa 2020
-strategian mukaisiksi. Tämä koskee yleisesti vastuullani olevia politiikanaloja – työllisyyttä
ja sosiaalista osallistamista – ja etenkin romanien yhteiskunnallistaloudellista osallistamista.
Keskeisenä tavoitteenani on tehdä rahoitusvälineistämme entistä tehokkaampia.

Saanen nyt päättää puheenvuoroni, jotta voin kuunnella näkemyksiänne ja vastata
mahdollisiin kysymyksiin.

Enikő Győri,    neuvoston puheenjohtaja. −  (EN) Arvoisa puhemies, puheenjohtajavaltio
Unkari on tyytyväinen komission tiedonantoon romanien osallistamista koskevia kansallisia
strategioita koskevista EU:n puitteista. Haluan esittää kunnioitukseni ja kiitokseni paitsi
tehdystä työstä, myös komission jäsenen Viviane Redingin, komission jäsenen László
Andorin ja kaikkien niiden tahojen henkilökohtaisesta sitoutumisesta, jotka ovat tehneet
yhteistyötä tämän todella merkittävän saavutuksen aikaansaamiseksi.

Kun nyt esittelemme tämän strategisen asiakirjan, otamme valtavan askeleen eteenpäin
puheenjohtajavaltio Unkarin yhden ensisijaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Olen
vakuuttunut siitä, että kyseessä on merkittävä panos romanien taloudellisen ja sosiaalisen
tilanteen kehittämiseksi EU:ssa. Samoin merkittävänä panoksena on äskettäin annettu,
Lívia Járókan mietintöön perustuva Euroopan parlamentin päätöslauselma romanien
osallistamista koskevasta EU:n strategiasta.

Äärimmäinen köyhyys, syrjintä ja syrjäytyminen vaikuttavat edelleen suureen määrään
romaneja kaikkialla EU:n alueella. Tilanteeseen onkin jo syytä puuttua. Meillä ei ole varaa
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sanoa, että kyseessä on heidän ongelmansa, ei meidän. Ihmisiä ei pidä koskaan katsoa
ongelmaksi, vaan ennemmin mahdollisuudeksi, tilaisuudeksi. Kun otetaan huomioon EU:n
nykyinen taloudellinen ja demografinen tilanne, romanien taloudellisen ja sosiaalisen
aseman parantamisella voidaan saada käyttöön uusia inhimillisiä voimavaroja, mikä voi
pitkällä aikavälillä edistää talouskasvua.

Puheenjohtajavaltio Unkari on aina katsonut, että syrjinnän olennaisen torjunnan lisäksi
tarvitaan uutta poliittista yhdistelmää, jossa keskitytään kolmeen keskeiseen tekijään:
työllisyyteen, koulutukseen ja asumiseen. Jos jäsenvaltiot seuraavat asiaa asianmukaisesti,
yhdennetyillä poliittisilla toimilla voidaan yhdessä komission ehdottaman, asianmukaisen
valvonnan kanssa vaikuttaa tilanteeseen merkittävästi. Jäsenvaltioiden on myös pyrittävä
saavuttamaan EU 2020 -strategian tavoitteet. Romanien sosiaalista osallistamista koskevat
toimenpiteet voidaan valtavirtaistaa eri politiikanaloille. Jo nyt tunnustetaan laajalti, että
EU:n tasolla esitetyillä ja koordinoiduilla toimilla voidaan luoda synergiaa ja lisätä arvoa.

Mitä on tehtävä seuraavaksi? Puheenjohtajavaltio Unkari aikoo esitellä ja keskustella
tiedonannosta kahden komission jäsenen kanssa tulevassa, Budapestissä 7. huhtikuuta
järjestettävässä romaneja koskevassa foorumissa, johon pyydän kaikkia asiasta
kiinnostuneita osallistumaan. Neuvosto käsittelee asiaa monialaisesti. Huhtikuussa
järjestettävässä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa asiaa käsitellään
12. huhtikuuta. Sen jälkeen vuorossa on työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja
kuluttaja-asioiden neuvoston 9. toukokuuta järjestettävä kokous, jossa annetaan neuvoston
päätelmät. Myös koulutusasioiden neuvosto saa asiakirjan 20. toukokuuta, ennen kuin
puheenjohtajavaltio Unkari esittelee keskustelujen tuloksia koskevan kertomuksensa
yleisten asioiden neuvostolle sen 23. toukokuuta pidettävässä kokouksessa.

Tämän menettelyn päätteeksi asiakirja toivottavasti hyväksytään kesäkuussa pidettävässä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tietenkin kyseessä on vain uusi alku EU:n ja
jäsenvaltioiden koordinoiduille toimille tämän aidosti eurooppalaisen vähemmistön
auttamiseksi.

László Tőkés,    PPE-ryhmän puolesta  .  – (HU) Arvoisa puhemies, arvoisat komission
jäsenet, arvoisa valtiosihteeri, olemme Lívia Járókan mietinnön perusteella ja siihen liittyen
tyytyväisiä edistymiseen, jota on tapahtunut romaneja koskevan strategian täytäntöönpanon
osalta. Tämä johtuu siitä, että 8. huhtikuuta on kansainvälinen romanipäivä. Kuin
sattumalta, Euroopan romanifoorumin viides kokous järjestetään Unkarissa juuri samana
päivänä. Näiden ansiosta voimme ottaa merkittävän edistysaskeleen kohti yhteistä
toimintasuunnitelmaa, jota koordinoidaan EU:n tasolla, mutta jossa kuitenkin huomioidaan
paikalliset erikoispiirteet. Euroopan kansanpuolue on jo vuosien ajan kehottanut EU:ta
ryhtymään toimiin romanien sosiaalista osallistamista koskevan kysymyksen osalta.
Toivomme, että romaneja koskevalle EU:n strategialle saadaan uutta pontta 24. kesäkuuta
pidettävässä valtion- ja hallitustenpäämiesten huippukokouksessa.

EU:n tasolla voidaan tämän ansiosta todella puuttua Euroopan unionin vakavimpaan
ihmisoikeusongelmaan. On ennen kaikkea jäsenvaltioiden vastuulla varmistaa, että niiden
kansalaisten perusihmisoikeuksia kunnioitetaan. Euroopan unioni voi antaa tälle vain
puitteet, mutta kunkin jäsenvaltion on itse määritettävä puitteiden merkitys. Romaneja
koskeva EU:n strategia voidaan katsoa eräänlaisiksi vähimmäisvaatimuksiksi. Uskon
kuitenkin vakaasti, että strategian perusteella laaditaan kaikkiin osapuoliin kaikilla kausilla
sovellettava pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jolla voidaan tehokkaasti vähentää
romaneihin vaikuttavaa köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Strategian sisällön osalta
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on tärkeää huomata, että sen kohderyhmä määritetään etnisen kannan sijaan taloudelliselta
kannalta tarkasteltuna, sillä kannatetaan ihmisoikeuksien täysimääräistä kunnioittamista
ja vahvistetaan periaatetta yhtäläisistä mahdollisuuksista, siinä otetaan huomioon
syrjäytymisen alueellinen luonne ja sillä lievennetään heikosti kehittyneisiin mikroalueisiin
kohdistuvia epäedullisia vaikutuksia.

Jotta strategia onnistuisi, sidosryhmien eli EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden,
kansalaisjärjestöjen ja romaniyhteisöjen on pitkällä aikavälillä toteutettava päättäväisiä
yhteisiä toimia. Juuri tästä syystä kysymystä ei pidä käyttää opposition provosointiin tai
ryhmäkohtaisiin poliittisiin hyökkäyksiin. Emme voi hyväksyä myöskään yhtäläistä
leimaamista. Romanien kollektiivista syyllisyyttä ei saa rinnastaa enemmistön – sortajien
– kollektiiviseen vastuuseen. Romaneja koskevan kysymyksen ratkaiseminen on EU:n
puheenjohtajavaltion Unkarin painopistealana. Toivon, että Eurooppa-neuvosto hyväksyy
suunnitellun strategian kesäkuussa. Pyydän Euroopan parlamenttia tukemaan tätä asiaa.

Monika Flašíková Beňová  , S&D-ryhmän puolesta. – (SK) Arvoisa puhemies, arvoisa
komission jäsen Viviane Reding, arvoisa komission jäsen László Andor, haluan aluksi
kiittää teitä esityksestä. Olen tyytyväinen siihen, että parlamentin useiden pyyntöjen jälkeen
komissio vihdoinkin esittelee tämän EU:n puitestrategian. Nyt oli mielestäni jo korkea
aika, koska tilanne on kehittymässä entistä vakavammaksi. Useat unionissa elävät romanit
kärsivät ihmisarvon vastaisten elinolojen lisäksi myös yhä yleisemmästä terrorista. Unkarissa
lauantaina järjestetty soihtukulkue romaneja vastaan on tästä uusimpana todisteena.
Pyydänkin Unkarin hallitusta vetämään tästä omat johtopäätöksensä.

Haluan esittää kritiikkiä esitetyistä puitteista. Tilanne on kiireellinen, mutta emme siitä
huolimatta voi hyväksyä komission päätöstä laatia puitteet ilman, että asianosaisia osapuolia
kuullaan julkisesti. On omituista, että te toisaalta korostatte puitteissa sitä, että
kansalaisyhteiskunnan kanssa on tehtävä yhteistyötä, mutta että te tämän keskeisen
asiakirjan laatimisessa olette kuitenkin jättäneet huomiotta romanit ja vapaaehtoisjärjestöt,
kansainväliset järjestöt ja muut vastaavat. Tällainen rajoitettu toimintatapa puitteiden
osalta ei lisää niiden oikeutusta, vaan ennemminkin syö sitä.

Mielestäni esitettyjen puitteiden varsinainen sisältö on kuitenkin yleisesti onnistunut.
Komissio on määrittänyt asianmukaisesti toimivallan, joka tämän Euroopan laajuisen
ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan. Suurin toimivalta on edelleen jätetty jäsenvaltioiden
tasolle. Mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää, että EU ottaa vastuulleen kansallisten
strategioiden koordinoinnin ja niiden valvonnan, jotta voidaan varmistaa, että romaneja
todella osallistetaan mahdollisimman nopeasti.

Tässä yhteydessä on olennaista mainita, että on tärkeää valvoa sitä, miten kansalliset
strategiat vastaavat esitettyjä puitteita, ja että on tärkeää valvoa myös niiden
täytäntöönpanon tehokkuutta. Minusta komission kanta vaikuttaa tältä osin hieman
kunnianhimottomalta. Komission on toimittava ponnekkaasti, etenkin kun kyseessä on
se, mitä se odottaa jäsenvaltioilta. Puitteissa määritetään asianmukaisesti neljä keskeistä
alaa romanien osallistamista varten. Niitä ovat oikeus koulutukseen, mahdollisuus
työllistymiseen, oikeus terveydenhuoltoon ja oikeus ihmisarvoiseen asumiseen ja
peruspalveluihin. Romaniyhteisöihin eri puolilla Eurooppaa tekemiemme vierailujen
aikana olemme yhdessä ryhmäni jäsenten kanssa saaneet vahvistuksen siihen, että nämä
todella ovat keskeiset alat, joilla romanien olot ovat usein huonot. On kuitenkin
korostettava, että samalla tavalla muotoiltuja tavoitteita on esitetty myös romaniyhteisön
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osallistamisen vuosikymmentä koskevassa ohjelmassa. Nyt on varmistettava, että tavoitteet
saavutetaan.

Haluaisin lisätä näiden neljän alan joukkoon vielä yhden alan, joka puuttuu puitteista.
Kyseessä on paitsi syrjinnän, myös rasismin kaikenlaisten verbaalisten tai fyysisten muotojen
torjunta.

Haluan lopuksi korostaa kysymystä osallistamistoimien rahoituksesta. Komission työryhmä
paljasti viime vuoden lopussa, että EU:n rahoituksen käytössä on merkittäviä puutteita
jäsenvaltioissa. Tämän takia komission on keskityttävä seuraaviin kolmeen asiaan: siihen,
että rahoituksen käyttö ei ole liiallisen vaativaa hallinnollisesti, siihen, että komissio toteuttaa
tehokkaita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että myönnettyä rahoitusta todella käytetään
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen, sekä siihen, että rahoituksen käyttö syrjiviin
käytäntöihin on kielletty.

Haluan lopuksi vielä kerran kiittää ja onnitella teitä, arvoisat komission jäsenet Viviane
Reding ja László Andor. Nyt on jäsenvaltioiden vastuulla jatkaa tehokkaasti romanien
osallistamista kansallisella tasolla näiden puitteiden perusteella.

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

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvä Monika Flašíková, kiitos, että
suostuitte vastaamaan kysymykseeni. Te selvästikin tunnette mietinnön hyvin ja varmasti
myös tiedätte siinä esitetyn vaatimuksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden on maksettava
rangaistuksia, jos niiden havaitaan rikkovan säännöksiä tai jos strategioita ei noudateta.
Mikä on kantanne siihen, että jäsenvaltion on maksettava sakkoja myös siinä tapauksessa,
että vaatimusta pakollisesta peruskoulun käymisestä ei noudateta? Peruskoulun käyminen
on pakollista kaikissa valtioissa. Jos romanilapset eivät käy peruskoulua, voidaanko
kyseiselle valtiolle antaa rangaistuksia? Eikö vanhemmilla mielestänne ole vastuuta sen
varmistamisesta, että heidän lapsensa käyvät koulua?

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, haluan todeta tästä aiheesta
vielä yhden asian. Tuen kiistatta sitä, että kun vahvistamme oikeuksia, myös velvollisuuksia
on noudatettava. Vanhempien luonnollisena tehtävänä on varmistaa, että lasten kaikkia
oikeuksia kunnioitetaan. EU:n jäsenvaltioiden käytössä on riittävästi välineitä, joilla tämä
voidaan varmistaa, eikä jäsenvaltioita rangaista, jos vanhemmat eivät noudata
velvollisuuksiaan.

Stanimir Ilchev,    ALDE-ryhmän puolesta. – (BG) Arvoisa puhemies, myös minä haluan
kiittää esittelijää Lívia Járókaa sekä komission, neuvoston ja puheenjohtajavaltion Unkarin
edustajia. He ovat esittäneet meille useita vakavia lupauksia ja tehneet erittäin tärkeitä
sitoumuksia.

Kun keskustelemme romanien osallistamisesta, emme saa unohtaa, että keskustelemme
yhdestä erityislaatuisimmista ja kenties monimutkaisimmista kysymyksistä Euroopassa
ja Euroopan unionissa. Kyseessä on asia, jota emme voi ratkaista vain pelkällä rahoituksella
tai syrjinnän vastaisella lainsäädännöllä tai vain käynnistämällä koulutusohjelmia. Ongelma
voidaan ratkaista vain näiden toimintatapojen yhdistelmällä ja itse asiassa vain yhteisellä
poliittisella tahdolla.

Tällä hetkellä unioni on – entistä selvemmin – jätetty yksin vastaamaan sen 12 miljoonasta
romanista. Toiset eivät vieläkään ymmärrä, että nämä ihmiset eivät ole vain Bulgarian,
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Romanian tai Slovakian romaneja vaan Euroopan unionin kansalaisia, joilla on samat
oikeudet ja velvollisuudet, mutta rajatummat mahdollisuudet.

Kuten näemme, tilanne on melko monimutkainen. Mitä tehokkaammin romanit otetaan
huomioon jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten toimissa, aloitteissa ja politiikassa, sitä
menestyksekkäämmin romanien osallistamista koskeva Euroopan unionin strategia voidaan
saattaa päätökseen.

Improvisoidut ja yksipuoliset toimet voivat jopa olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi.
Tässä yhteydessä haluan korostaa, että joissakin jäsenvaltioissa tiedot romaneista ovat
puutteellisia ja joissakin tapauksissa jopa vääriä. Romaneja koskevaa kysymystä onkin
tarkasteltava EU:ssa aktiivisesti ja sen kehitystä seurattava ammattimaisesti. Muussa
tapauksessa vaarana on se, että aikapommin purkamisen sijaan me vain siirrämme sitä
paikasta toiseen vanhan mantereen kartalla.

Kunnianhimoisessa strategiassamme on keskityttävä ponnistelemaan etenkin koulutuksen
tarjoamiseksi romaneille. Tämä tarkoittaa romanilasten täysimääräistä integrointia
koulutusjärjestelmään, peruskoulun päättötodistuksia nuorille ja lukutaidon opettamista
aikuisille.

Tärkeimpänä tavoitteena on tulevina vuosina oltava niiden romanien määrän jatkuva
kasvattaminen, jotka on koulutettu työmarkkinoille ja jotka suhtautuvat myönteisesti
toimielimiin ja oikeusvaltion periaatteisiin. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että romanien
ei enää tarvitse elää nykyiseen tapaan – surkeissa oloissa, kuin juoksuhiekassa, joka on
tarpeettomasti nielaissut EU:n veronmaksajien varoja.

Hélène Flautre,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, on tietenkin hyvä
uutinen, että olemme saaneet EU:n puitteet, joiden nojalla kaikkien jäsenvaltioiden on
esitettävä omat kansalliset strategiansa romanien osallistamisesta. Komissio arvioi kyseisiä
strategioita tämän vuoden loppuun mennessä, ja noin vuoden kuluttua meidän on
keskusteltava tästä asiasta uudelleen. Näin ollen olemme itse asiassa laatimassa
toimintasuunnitelmaa, jolla parlamenttien jäsenille, julkisille elimille ja kansalaisjärjestöille
on annettava oikeus jatkuvaan, äärimmäiseen valvontaan mainitsemillanne erittäin tärkeillä
aloilla.

Panen merkille, että komission tiedonannossa käsitellään muutamia asioita, joita me
esitimme parlamentin mietinnössä. Tarkoitan esimerkiksi perusoikeusviraston osallistumista
strategioiden arviointiin. Uskon, että virasto on osoittanut toimivaltansa tällä alalla.
Tarkoitan myös yhteistyön kehittämistä Euroopan neuvoston kanssa romaniyhteisöihin
kuuluvien välittäjien kouluttamisen osalta. Tämä on tärkeä strateginen tekijä, joka vaikuttaa
kaikilla tasoilla toteutettavien hankkeiden onnistumiseen, samoin kuin huomion
kiinnittäminen niihin romaneihin, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, ja huomion
kiinnittäminen laajentumisnäkökohtaan, joka otetaan huomioon kyseisessä mietinnössä.
Katson myös, että olisi erittäin toivottavaa määrittää yhteiset indikaattorit
valvontajärjestelmän tukemiseksi.

Minun on kuitenkin korostettava tiettyjä puutteita tässä tiedonannossa. Mielestäni siinä
ei viitata riittävän voimakkaasti ja johdonmukaisesti romanien tarvittavaan osallistumiseen
kaikilla tasoilla, toisin sanoen hankkeiden valmistelua, täytäntöönpanoa ja arviointia
koskevilla tasoilla. Tiedonannossa puhutaan tiedottamisesta ja kuulemisesta, mutta itse
romaniyhteisön osallistuminen on ratkaisevan tärkeää. Tästä on jo saatu kouriintuntuvia
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kokemuksia, koska myös Euroopassa asiasta on saatu hyviä kokemuksia. Mielestäni tämä
on yksi tiedonannon puutteista.

Tiedonannon toisena puutteena on se, että siinä käsitellään syrjintää kaikkia neljää alaa
yhdistävänä tekijänä. Mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää – tai olisi ollut erittäin tärkeää
– osoittaa yksi erityinen kappale syrjinnän ja väkivallan torjunnalle ja romanien
mahdollisuudelle oikeudenkäynteihin. Tätä syrjinnän torjumista, perusoikeuksia ja
oikeudenkäyntien mahdollisuutta koskevaa tekijää ei ole sellaisenaan sisällytetty erikseen
tiedonantoon. Tämä on mielestäni vielä yksi komission asiakirjan puutteista.

Olemme käsittääkseni myös keskustelleet välittäjistä – ohjelmasta, jonka Euroopan neuvosto
on käynnistänyt. On hyvä, että se mainitaan tässä tiedonannossa. Me olisimme voineet
mainita ja myös te olisitte voineet mainita suuntaviivat, jotka Euroopan neuvosto on jo
laatinut, jotta emme päädy siihen, että meillä lopulta on kaksi strategiaa tai kahdet
erityyppiset puitteet kansallisten strategioiden arvioimiseksi. Tämä olisi mielestäni ollut
tiedonannossa paikallaan.

Katson myös, että komission työtä ei vielä ole saatu päätökseen ja että työryhmän on
jatkettava toimintaansa sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot tiedostavat jatkuvasti paineen,
jota komissio, kansalaisjärjestöt ja paikalliset elimet niihin kohdistavat näiden suuntaviivojen
täytäntöönpanemiseksi todellisuudessa.

Timothy Kirkhope,    ECR-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, tämä ehdotus antaa
mahdollisuuden integroida romaniväestö paremmin jäsenvaltioihin ja löytää keinoja, joilla
romaneille voidaan antaa täysimääräiset ja yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet, jotka
kaikille EU:n kansalaisille on annettu. Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on oltava
yleismaailmallisten perusoikeuksien takaaminen kaikille näille ihmisille.

Pelkään kuitenkin, että jälleen kerran tätä raskastaakkaista ja monimutkaista suunnitelmaa,
kuten aiempiakin ohjelmia, on leikattava. Jäsenvaltioiden toimivaltaa koulutuksen,
terveydenhuollon ja asumisen alalla on kunnioitettava. Tähän mennessä lukemani
perusteella vaikuttaa pelottavasti siltä, että komissio toimii toimivaltansa ulkopuolella
tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden oikeuteen päättää itse omasta politiikastaan
näillä aloilla. Toivon, että tämä uusi strategia käynnistää uuden aikakauden siinä, miten
EU tarkastelee tätä asiaa – että se ensin kuulee romaniväestöä.

Ohjelmat ovat jo liian kauan olleet liian monimutkaisia, eikä niillä ole saavutettu niitä
ihmisiä, jotka tarvitsevat apua eniten. Alalla ei ole edistytty lähes kymmeneen vuoteen.
Toivon, että komissio keskittyy nyt siihen, miten EU:n varojen myöntämiseen sovellettavia
menettelyjä voitaisiin yksinkertaistaa parhaiten ja miten sen ohjelmia voitaisiin valvoa,
arvioida ja toteuttaa paremmin. Jos EU käyttää tällä alalla varoja, sen on käytettävä varoja
entistä paremmin.

Cornelia Ernst,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on
hyvä, että saamme nyt yleisen strategian romaneja varten, mutta pelkään pahoin, että ihan
kaikki ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Tämä johtuu siitä, että komission yleiset
ehdotukset on annettu vasta useiden vuosien kuluttua keskusteluista, joita romanien
edustajien kanssa on vuosien ajan käyty, myös täällä parlamentissa.

Jo useiden vuosien ajan romaniyhteisön edustajat ovat puitestrategiasta riippumatta
korostaneet tarvetta kohdistettuihin toimenpiteisiin ja selviin erityisvaatimuksiin. Emme
ole edes määrittäneet selviä rangaistuksia, joita annetaan, jos tätä strategiaa ei noudateta.
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Vaikka tästä onkin esitetty joitakin ehdotuksia, varsinaisia rangaistuksia ei ole määritetty,
joten järjestelmässä on enemmän aukkoja kuin sveitsiläisessä juustossa.

Romaneja koskevassa strategiassa on otettava huomioon kaikki merkittävät alat. Tästä
sovittiin aiemmin. Mitä komissio sitten neljän keskeisen näkökohdan lisäksi meille tarjoaa?
Missään ei säädetä romaniyhteisöjen osallistumisesta ja osallistamisesta heitä koskevien
päätösten tekemiseen. Missään ei säädetä tavoitteiden erityisestä täytäntöönpanosta.
Missään ei oteta huomioon sukupuolta. Olen erityisen ärsyyntynyt siitä ja pidän skandaalina
sitä, että te ette halua toteuttaa mitään erityisiä toimia romaniyhteisön syrjinnän
torjumiseksi.

Valitatte, että romaneille osoitettuja EU:n rakennerahaston varoja ei ole käytetty. Haluan
kysyä teiltä suoraan: eikö juuri romanien syrjintä ole yhtenä syynä siihen, että tällaisia EU:n
varoja ei tähän mennessä ole käytetty yhteisössä? Uskon, että tämä pitää paikkansa.

Me Euroopan yhtyneen vasemmiston / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ryhmässä
suhtaudumme tähän tiedonantoon erittäin kriittisesti. Katsomme, että se ei riitä. Toivonkin,
että siihen tehdään tarvittavat tarkistukset.

Mario Borghezio,    EFD-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vaikka
olenkin euroskeptikko, voisin tukea Eurooppa 2020 -strategian takia syrjinnän, vaikeuksien
ja syrjäytymisen torjuntaa koskevaa suunnitelmaa, jos Euroopan komissio todella esittäisi
meille päättäväisiä toimia jäsenvaltioiden käytöksen hillitsemiseksi.

Olemme kuitenkin saaneet kuulla Euroopan komission jäseneltä vain puheita loistavasta
tulevaisuudesta, mahtavasta vallasta. Kyseinen komission jäsen ei vieläkään osaa kertoa
minulle, miksi hänen kotimaassaan, Luxemburgin suurherttuakunnassa, kyseiset kiertolaiset
eivät saa pystyttää leiriä, mutta lähempänä omaa kotimaatani – Italiassa ja Ranskassa – he
sen sijaan voivat oleskella. Keskustelemme siis kodin antamisesta kiertolaisille, vaikka
nämä ihmiset eivät saa edes pystyttää leiriään joihinkin EU:n jäsenvaltioihin, etenkin Viviane
Redingin kotimaahan.

Kotimaani tärkeimmän "Il Corriere della Sera" -sanomalehden tämänpäiväisessä numerossa
oli artikkeli erään lapsen vanhemmasta, joka ei ansaitse tulla kutsutuksi vanhemmaksi –
kiertolaisesta, joka pidätettiin Italiassa sen takia, että hän oli myynyt oman pikkutyttönsä
ihmiskauppiaille, jotka halusivat myydä hänet edelleen prostituoiduksi. Hän myi oman
pikkutyttönsä. Toiset lähettävät lapsiaan toisiin tarkoituksiin. Juuri tällaiset ihmiset eivät
lähetä lapsiaan kouluun, vaikka viranomaiset, välittäjät ja hyväntekeväisyysjärjestöt
painostaisivat heitä ja kiinnittäisivät asiaan huomiota.

Haluammeko keskustella myös näistä ongelmista? Haluammeko me selvitä vain näillä
pienillä viipaleilla typerää hurskastelua ja haluammeko huomata, että monet romaneiden
ongelmista johtuvat yksinomaan ja pääasiassa heistä itsestään?

Puhemies. −   (IT) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    kirjallinen. – (RO) EU:n uudella romanien osallistamista
koskevalla strategialla vain toistetaan vanhoja tavoitteita, jotka ovat vuosien varrella
osoittautuneet mahdottomiksi saavuttaa. Ne olivat uskottavia, kun romaniyhteisön
osallistamisen vuosikymmentä koskeva ohjelma käynnistettiin vuonna 2005. Tällä hetkellä,
kun romaneihin kohdistuva äärikäyttäytyminen ja väkivalta ovat yleistymässä EU:ssa,
olisimme tarvinneet strategian, jossa olisi esitetty täsmällisempiä toimenpiteitä. Jännitteet
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kasvavat Unkarissa, ja poliisin toiminta on entistä kovakouraisempaa. Jos asiaan ei puututa
päättäväisesti, tilanne heikkenee entisestään. Näin ollen on kummallista, että komissio ei
ole yrittänyt luoda asianmukaisia välineitä erityisten ongelmien ratkaisemiseksi, etenkin
kun sen käytettävissä oli myös Euroopan parlamentin antama päätöslauselma.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    kirjallinen. – (RO) Komissio esitteli tänään romaneja
koskevien kansallisten strategioiden koordinoinnin uuden strategian, joka on tärkeä askel
EU:lle. Romanien osallistamisesta vastaavien kansallisten yhteyspisteiden luominen,
rahoitusmenettelyjen yksinkertaistaminen, kansallisten suunnitelmien arviointi EU:n
toimielimissä sekä romanien osallistamisen edistymisen tarkastaminen jäsenvaltioissa ovat
toimenpiteitä, joilla autetaan parantamaan EU:n romaniväestön taloudellista ja
yhteiskunnallista tilannetta. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava tätä strategiaa huolellisesti ja
perustettava mahdollisimman pian hallintoelin, joka vastaa strategian täytäntöönpanosta
ja koordinoinnista muiden jäsenvaltioiden kanssa. Toivon, että tästä kesästä alkaen komissio
ottaa johtoaseman tämän strategian koordinoinnissa, kun kyseessä on edistyminen
keskeisillä aloilla, kuten peruskoulutuksen, ammattiohjauksen ja työllistymisen
edistämisessä. Olen pahoillani siitä, että uudessa strategiassa ei esitetä selviä suosituksia
siitä, minkä tyyppisiä romaniohjelmia jäsenvaltioissa olisi laadittava ja toteutettava samalla
tavalla, kuitenkin tietyin muunnoksin. Kehotan neuvostoa ja jäsenvaltioita esittämään
ehdotuksia ohjelmatyypeistä, joita komissio käsittelee keskitetysti. Ilman tällaisia, romanien
kiertolaisuuteen perustuvaan elämäntapaan mukautettuja ohjelmia Euroopan unioni ei
koskaan voi omalta osaltaan kasvattaa EU:n tuomaa lisäarvoa.

Rovana Plumb (S&D),    kirjallinen.  –  (EN) EU:n puitteet romanien osallistamista koskevia
kansallisia strategioita varten antavat mahdollisuuden yhdistää voimat kaikilla tasoilla ja
kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta romanien syrjäytyminen voidaan estää. EU:n tasolla
asetetut tavoitteet, jotka koskeva neljää romanien osallistamisen kannalta tärkeää alaa –
oikeutta koulutukseen, työpaikkaan, terveydenhuoltoon ja asuntoon – voidaan saavuttaa
vain, jos jäsenvaltiot sitoutuvat tavoitteisiin selvästi. Nyt on ratkaisevan tärkeää tehostaa
toimia ja varmistaa, että kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla integrointia koskevilla
toimintatavoilla keskitytään romaneihin selvällä ja erityisellä tavalla ja että erityisillä
toimenpiteillä tarkastellaan romanien tarpeita, jotta heidän kohtaamansa vaikeudet voidaan
estää ja korjata. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla romanilapsilla on
mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Niiden on määritettävä konkreettiset tavoitteet
romanien työllistymisasteen korottamisesta Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, sekä
tavoitteet sellaisten romanien kotitalouksien osuuden kasvattamisesta, joissa asukkailla
on käytössään vettä, viemäröinti ja sähköt, sekä asuntojen syrjimättömän saatavuuden,
myös sosiaalisesti tuetun asumisen, edistämisestä. Jäsenvaltioiden on asetettava konkreettisia
tavoitteita ja määritettävä konkreettiset määräajat romanien odotetun elinajan jatkamiselle,
lasten rokotusasteen korottamiselle valtaväestön tasolle sekä lapsi- ja äitiyskuolleisuuden
laskemiselle valtaväestön tasolle.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE),    kirjallinen. – (FR) Komissio on lopultakin
asettanut meille joitakin kunnianhimoisia tavoitteita romanien osallistamiseksi EU:ssa.
Tavoitteet koskevat vähintään peruskoulutuksen takaamista kaikille romanilapsille,
lapsikuolleisuuden vähentämistä ja odotetun eliniän erojen kaventamista. Nämä
kunnianhimoiset tavoitteet on kuitenkin vielä toteutettava käytännössä. Euroopan
parlamentti hyväksyi vuosi sitten EAKR-asetuksen tarkistuksen, jolla pyrittiin tekemään
sijoituksia syrjäytyneiden yhteisöjen asuntoihin. Vielä nyt, vuoden kuluttua, hankkeilla on
käynnistymisvaikeuksia. On tärkeää, että jäsenvaltiot sijoittavat ja raportoivat takaisin
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toimistaan romanien työllisyyden, koulutuksen, terveydenhuollon ja asuntojen osalta,
mutta yhtälailla on tärkeää, että komissio varmistaa, että sen valvoo tarkkaavaisesti
nykyisten EU:n ohjelmien käyttöä. Romaniväestön on hyödynnettävä tämä mahdollisuus
ottaa vastuuta omasta kohtalostaan tietäen, että he voivat luottaa EU:n tukeen. Viivästely
ja tyhjät sanat vain lietsovat äärioikeistoa ja lisäävät epäluottamusta yhteisöissä.
Kansainvälistä romanipäivää vietetään ensi perjantaina, 8. huhtikuuta. Toivon, että
8. huhtikuuta 2012 voimme juhlia asiassa tapahtunutta kehitystä.

11. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I –
Euroopan parlamentti (keskustelu)

Puhemies. −    (IT) Esityslistalla on seuraavana José Manuel Fernandesin budjettivaliokunnan
puolesta laatima mietintö (A7-0087/2011) ennakkoarviosta tuloista ja menoista
varainhoitovuodeksi 2012 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (2011/2018(BUD)).

José Manuel Fernandes,    esittelijä. – (PT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi
kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Kiitän erityisesti kaikkien
poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä.

Tämän mietinnön ansiosta parlamentin vuoden 2012 talousarvio on säästäväinen,
maltillinen ja tiukka. Itse asiassa olemme leikanneet alkuperäistä ehdotusta noin
49 miljoonalla eurolla. Äänestimme kannastamme, jota parlamentin määräenemmistö
kannatti. Sen osalta olemme ylittäneet sitoumuksemme. Sanoimme, että tarkistukset
vastaisivat suurin piirtein inflaatioastetta. Olemme jääneet kauas inflaatioasteesta, mikä
tarkoittaa, että vuoden 2012 talousarviolla saadaan todellisuudessa aikaan vähennys:
talousarvio otsakkeessa on alle 20 prosenttia. Juuri tässä otsakkeessa määritetään EU:n
toimielimille osoitetut määrärahat. Emme ole saavuttaneet tätä tavoitetta, ja 20 prosentin
raja on ylitetty jo useiden vuosien ajan.

Totean myös, että puheenjohtajakokous on määrittänyt parlamentin talousarvion
tavoitteeksi 20–22 prosenttia. Tämän vuoden taso jää tavoitteen alle. Myös vuoden 2012
talousarvion toteuttamisen yhteydessä haluamme kuitenkin saada aikaan säästöjä
soveltamalla hyvän hallintotavan, taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden
periaatteita. Haluamme, että kaikista kuluista toimitetaan todisteet, ja haluamme, että
kaikista muuttuvista kuluista tehdään kustannus–hyötyanalyysi. Näin voimme saada aikaan
uusia säästöjä myös toteuttamisen aikana.

Kaikkien toimielinten on osallistuttava säästöjä koskeviin ponnisteluihin. On varmistettava,
että marginaali otsakkeessa 5, joka kattaa kaikkien toimielinten hallinnolliset kustannukset,
on noin 380 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuonna 2012. Tämän takia ehdotamme, että
hallinnollisiin kustannuksiin osoitetuista varoista 100 miljoonaa euroa siirretään nuorisoa
koskeviin kohtiin. Miksi juuri nuorisoa koskeviin kohtiin? Siksi, että nuoret kuuluvat
sukupolveen, jolla on suurimpia vaikeuksia saada työpaikkoja ja jonka työttömyysaste on
kaksinkertainen muihin sukupolviin verrattuna. On myös muita syitä ja perusteluja sille,
miksi olemme valinneet nuorison painopistealaksi vuodeksi 2012. Nuoret olivat
painopistealana jo vuonna 2011, ja nuoret on myös huomioitu kaikissa viidessä
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteessa. Kyseisellä strategialla ohjataan seuraavia
rahoitusnäkymiä, mutta myös ohjataan Francesca Balzanin laatimaa vuoden 2012
talousarviota. Jos tarkastelemme koulunsa keskeyttäneiden määrää ja koulutustasoa
30–34-vuotiaiden keskuudessa, huomaamme, että 40 prosentilla sukupolvesta on
yliopistotutkinto, minkä takia tavoitteista kaksi koskee yksinomaan tätä ryhmää. Toivon,
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että kaikkia tätä ehdotusta vastustavia tarkistuksia harkitaan uudelleen, koska uskon, että
nuorison on edelleen pysyttävä parlamentin painopistealana.

Monika Hohlmeier,    PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä, hyvät
kollegat, kuten me kaikki tiedämme, parlamentin vuoden 2012 talousarvio vahvistetaan
vaikeassa talous- ja rahoitustilanteessa. Tämän takia on mielestäni myönteistä, että olemme
sopineet perussuuntaviivoissa, että parlamentin talousarvio laaditaan huolellisesti niin,
että korotukset ovat vain vähäisiä, ja että mukautukset eivät saa ylittää inflaatioastetta.
Mielestäni José Manuel Fernandesin mainitsema nuorten työllistymiseen liittyvä tavoite
on erittäin tärkeä, koska edellisessä talousarviossamme halusimme varmistaa, että nuorille
osoitetaan enemmän määrärahoja, koska työttömyys vaikuttaa etenkin nuorisoon ja nuoret
tarvitsevat erityistä tukea, myös EU:lta. Tämän takia katson, että täydentävien 100 miljoonan
euron osoittaminen on erittäin myönteinen toimintatapa.

Rakennuksista vastaavana esittelijänä haluan korostaa, että mielestäni on erittäin tärkeää
säilyttää rakennustemme rahoituksessa korkea tehokkuusaste ja valvoa rahoituksellista
tilannetta huolellisesti. Tässä yhteydessä olisi järkevää, että määrärahoja, joita ei voida
käyttää parlamentin talousarviossa tulevan vuoden aikana, käytetään mahdollisimman
varovaisesti mahdollisten korkomaksujen välttämiseksi. Tässä yhteydessä on myös tarpeen
varmistaa, että varoja ei käytetä hätäillen vuoden lopussa, vaan että niillä maksetaan
rakennusten kustannuksia nopeammin ja taloudellisemmin. Euroopan historian talon
osalta meidän on varmistettava, että toimintasuunnitelmaa tarkastellaan jälleen kerran
huolellisesti ja että rakennuskustannuksia valvotaan tarkasti. Tämä on ratkaisevan tärkeää,
jotta voimme esitellä asianmukaisen talousarvion myös varainhoitoasetuksen 179 artiklan
3 kohdassa tarkoitetun rakennuksen valmistumista koskevan ilmoituksen jälkeen.

Derek Vaughan,    S&D-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää
esittelijää siitä, miten hän on toiminut tämän talousarvion osalta, ja siitä, että hän on
tunnustanut, että parlamentin on vältettävä menojensa suurta kasvamista vuonna 2012.
Tämä on erityisen asianmukaista, koska tiedämme, että neuvosto aikoo leikata
talousarviotaan neljällä prosentilla ja että komissio aikoo kasvattaa talousarviotaan vain
yhdellä prosentilla, alueiden komitean noin 2,9 prosentilla ja Euroopan talous- ja
sosiaalikomitean vieläkin vähäisemmällä määrällä.

Mielestäni puhemiehistön alustava ehdotus 5,2 prosentista oli aivan liian suuri. Näin ollen
on oiva edistysaskel, että korotusta on vähennetty 2,3 prosenttiin. Itse asiassa kyseessä on
todellisella tasolla noin 0,5 prosentin leikkaus. Olisin henkilökohtaisesti toivonut, että
korotus olisi ollut tätäkin pienempi. Katson, että meidän on jatkossa laadittava suunnitelma,
jossa määritetään säästöt parlamentin talousarviossa.

Meidän on kuitenkin tunnustettava, että säästöjä on saatu aikaan. Olen tyytyväinen
säästöihin, joita on saatu lisäarvon arviointiyksiköstä – joilla säästämme noin 1,3 miljoonaa
euroa – sekä säästöihin tiedotuskampanjoissa, rakennuspolitiikassa ja toimistotavaroissa.
Olen myös tyytyväinen ehdotukseen hätävarausten vähentämisestä noin kolmella
miljoonalla eurolla. Kaikilla näillä saadaan aikaan todellisella tasolla noin 13,7 miljardin
euron säästöt Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanoon ja laajentumiseen liittyvien
kustannusten lykkäämisen lisäksi. Kuten aiemmin totesin, myös muut säästöt olisivat
mielestäni olleet mahdollisia, mutta ainakin olemme löytäneet joitakin säästökohteita.

Haluaisin myös lopuksi nostaa esille kaksi tärkeää käsittelemättä jäänyttä asiaa.
Ensimmäinen koskee esittelijän esittämää ehdotusta siitä, että 100 miljoonaa euroa
otsakkeen 5 osoittamattomista määrärahoista on osoitettava nuorisoa koskevaan
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politiikkaan. Olemme muiden ryhmien mukaisesti todenneet 7 tarkistuksessa, että tätä
siirtoa voidaan harkita, mutta vain vuoden 2012 yleisen talousarvion painopistealojen
mukaisesti. Näin ollen asiasta on keskusteltava, ennen kuin voimme tehdä päätöksen siitä,
pitäisikö näin tehdä ja mihin varat pitäisi osoittaa – toisin sanoen mihin varat käytettäisiin,
jos siirto toteutetaan. On aivan liian aikaista sitoutua tähän asiaan.

Toisena asiana on Euroopan historian taloa koskeva kysymys. Ajatus olisi hyvä, jos meillä
olisi paljon rahaa, mutta nyt ei mielestäni ole siihen oikea aika. Tarvitsemme kunnollisen
toimintasuunnitelman, ja meidän on käsiteltävä sitä asianmukaisessa parlamentin
menettelyssä, ehkäpä sääntömääräisessä talousarviomenettelyssä myöhemmin tänä vuonna,
jotta jäsenet saavat mahdollisuuden esittää huomautuksena ja näkemyksensä tästä
hankkeesta. Tässä yhteydessä on mielestäni tärkeää, että parlamentin katsotaan – muiden
asioiden tavoin – tekevän oikeita päätöksiä omasta talousarviostaan. Oma talousarviomme
on tärkeä, ja meidän varmistettava, että teemme muiden silmissä oikeat päätökset
kansalaisiamme varten.

Alexander Alvaro,    ALDE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä
siitä, että esittelijän ja kollegoidemme työ on todella ollut hedelmällistä. On täysin selvää,
että rahalla ei saa kaikkea, mutta mikään ei tunnu onnistuvan ilman rahaa. Sama pätee
säästöihin – kaikki haluavat pitää kiinni omastaan, eikä kukaan halua luopua siitä, millä
kenties saataisiin aikaan lisää säästöjä. Tässä yhteydessä keskustelu siitä, onko inflaatioaste
2,3 prosenttia, 2,5 prosenttia vai 2,7 prosenttia, on loppujen lopuksi vain turhaa taistelua.
Tehtävänämme on tarkastella, miten voisimme todella säästää varoja.

Ratkaisevana tekijänä – ja on tärkeää, että Euroopan parlamentin sihteeristö suhtautuu
tähän vakavasti – on se, että budjettivaliokunnalle on annettava kaikki keskeiset asiakirjat,
jotta se voi tarkastella, mistä Euroopan parlamentin talousarviossa voidaan säästää. Sille
ei pidä vain toimittaa pääsihteeristön säästöehdotuksia, joihin se lyö kumileimansa.
Euroopan parlamentin talousarvio koostuu muustakin kuin vain näistä tarkistuksista.

Kuten José Manuel Fernandes totesi, olemme määrittäneet 49 miljoonan euron säästöt.
Hän ei kuitenkaan paljastanut, että kaksi kolmasosaa näistä säästöistä on yksinkertaisesti
siirretty varainhoitovuodelle 2013 tai 2012. Meidän on siis ensi vuonna päätettävä, mitä
näillä varoilla teemme. Alkuperäisten säästöjen osalta olen tyytyväinen siihen, että niin
sanotut pienemmät ryhmät, myös Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä, ovat onnistuneet
yhdistämään voimansa ja vakuuttamaan kaksi suurempaa ryhmää näiden säästöjen
tarpeellisuudesta tietoteknologian alalla ja yksinkertaisissa asioissa, kuten siivouksessa tai
poliittisille ryhmille ja järjestöille suoritettavissa maksuissa. Toisin sanoen olemme ainakin
teoriassa ymmärtäneet, missä varoja voidaan säästää.

Äskettäin käynnistetty keskustelu nuorisoa koskeviin kohtiin osoitettavista 100 miljoonasta
eurosta on tietenkin asia, jota kukaan tuskin vastustaa. Toisaalta meidän on varottava
harhautumasta asiasta, koska kyseinen näkökohta ei millään tavalla liity mietintöön. Sitä
on käsiteltävä toisissa mietinnöissä. Emme saa unohtaa muita tärkeitä kysymyksiä. Olemme
kuitenkin päässeet hyvään alkuun. On selvää, että emme välttämättä tarvitse lisää varoja,
vaan ennemminkin parempaa kuria siihen, miten varoja käytämme. Uskon, että voimme
odottaa kaikilta ryhmiltä hedelmällistä yhteistyötä.

Helga Trüpel,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, näinä
taloudellisesti vaikeina aikoina on täysin oikein, että Euroopan parlamentti tekee oman
osansa ja on valmis maltillisuuteen ja kurinalaisuuteen, vaikka olemmekin vielä
rakentamassa omaa toimielintämme ja meille on Lissabonin sopimuksella annettu uusia
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vastuualoja. Olen edellisen puhujan kanssa samaa mieltä siitä, että oli järkevää neuvotella
vähennyksistä puhemiehistön esittämiin talousarvioehdotuksiin verrattuna. Alun perin
niissä ehdotettiin liiallista 5,2 prosentin kasvuastetta, mutta sitä saatiin vähennettyä
2,3 prosenttiin. Korotus on silti korotus, vaikka se todennäköisesti jäisikin inflaatioasteen
alle. Emme siis saa aikaan todellisia säästöjä, vaan ennemminkin vähennämme kasvua.
Meidän pitäisi olla riittävän rehellisiä puhuaksemme asioista niiden oikeilla nimillä.

Euroopan historian taloa koskevan kysymyksen osalta totean seuraavaa: periaatteessa
ryhmäni enemmistö kannattaa ajatusta yksiköstä, jolla EU:n kansalaisille kerrotaan
historiastamme vuoden 1945 jälkeen. Tämä kuitenkin edellyttää, että laadimme sille
liiketoimintasuunnitelman ja että täytämme kaikki ehdot, joita huomiselle äänestykselle
ollaan asettamassa. Tämä on ainoa tapa toteuttaa budjettipolitiikkaa, joka on vastuullista,
totuudenmukaista ja avointa. Tämä myös tarkoittaa, että jos haluamme aidosti muuttaa
painopistealoja tällä tavalla, mikä tarkoittaa 60 miljoonan euron sijoituksia tulevina vuosina,
meidän on Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän mielestä
myös saatava aikaan säästöjä muilla aloilla, ei vain rajoitettava korotuksia. Kun kyseessä
ovat esimerkiksi alle neljä tuntia kestävät Euroopan unionin sisäiset lennot, meidän
mielestämme niitä ei tarvitse lentää business-luokassa. Tällä saataisiin aikaan merkittäviä
säästöjä. Parlamentin työntekijöiden ja jäsenten käyttöön voitaisiin täällä Strasbourgissa
sen sijaan antaa useampia polkupyöriä.

Haluaisin lopuksi kommentoida poliittista silmänkääntötemppua, jossa varoja osoitetaan
uudelleen nuorten työllistymisen tukemiseen. Totta kai myös Vihreät / Euroopan vapaa
allianssi -ryhmä haluaa lisätä määrärahoja nuorten työllistymisen tukemiseksi. Tämä on
kuitenkin osa komission talousarviota. Jos nämä varat otetaan Euroopan parlamentin
talousarviosta, leikkaamme varoja, joita voidaan osoittaa esimerkiksi uudelle rahoitusalan
valvontaelimelle tai elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Sitäkö me todella haluamme?
Onko tämä se viesti, jonka parlamentti haluaa välittää kansalaisillemme? Ei, se on väärä
päätös. Meidän on vahvistettava näitä sääntelyviranomaisia, mukautettava niitä
tarkoituksiinsa ja rahoitettava nuorten työllistymistä koskevia ohjelmia komission
talousarviosta. Tämä olisi oikea teko poliittiselta kannalta tarkasteltuna.

Lajos Bokros,    ECR-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, EU:n johtajat elävät
harhakuvien ja itsepetoksen kuplassa. Tästä saatiin paras esimerkki tänä aamuna. EU:n
toimielinten johtajat totesivat, että rahoituskriisi on jo pääosin ohitse. Se ei pidä ollenkaan
paikkaansa. Kuten Wolfgang Münchau kirjoitti eilen Financial Times -sanomalehdessä,
EU:n on tehtävä vaikea valinta maksujen lakkauttamisen ja tukipakettien välillä. Molemmat
tarkoittavat valtavia tappioita. Ainoana erona näiden kahden välillä on se, miten tappiot
jaetaan. Jos maksut lakkautetaan, Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Italian
ja Espanjan pankit kärsivät ja kyseisten valtioiden veronmaksajat maksavat kustannukset
yhdessä Kreikan, Irlannin ja Portugalin veronmaksajien kanssa. Jos valintana ovat
tukipaketit, koko taakka jää kreikan, Irlannin ja – hyvinkin pian – Portugalin kansalaisten
harteille.

Tämän perusteella totean, että ehdotus parlamentin talousarvion korottamisesta
2,3 prosentilla on edelleen liian suuri, eikä sitä voida hyväksyä. Meidän on laadittava uusi
suunnitelma ja pienennettävä korotusta yhteen prosenttiin, kuten komission jäsen Janusz
Lewandowski on ehdottanut. Jos korotus olisi selvästi inflaatiota pienempi, parlamentti
saisi EU:n kansalaisten silmissä kovasti kaipaamaansa uskottavuutta. Korotuksen lisäksi
myös rakennetta voidaan tarkistaa.
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On monta tapaa säästää varoja EU:n veronmaksajille. Kuten Helga Trüpel jo totesi, meidän
ei tarvitse matkustaa Euroopan unionin sisällä business-luokassa. Vihreiden, yhtyneen
vasemmiston ja ECR-ryhmän yhteisessä tarkistuksessa ehdotetaan, että matkustuskuluja
vähennetään merkittävästi käyttämällä alle neljän tunnin lennoilla joustavia
economy-luokan lippuja. Emme tarvitse täällä Strasbourgissa uutuudenkiiltäviä ja prameita
mustia Mercedes-Benzejä. Käyttäkää raitiovaunuja. Emme tarvitse Euroopan historian
taloa, koska EU on menettämässä kilpailukykyään ja geopoliittista arvovaltaansa. Siitä
tulee joka tapauksessa pian museo.

Säästöihin on valtavia mahdollisuuksia myös energiakustannusten osalta. Toimistoissamme
ei ole lämpötilansäätöjärjestelmiä tai erikseen säädettävää lämmitystä tai ilmastointia.
Hukkaamme valtavia määriä energiaa joka vuosi. Huomattavia säästöjä voidaan saada
aikaan myös turvallisuuspalveluissa ja tietoteknisissä palveluissa. Tarvitsemme molempien
osalta paljon parempia palveluja paljon halvemmalla. Meidän on myös arvioitava ja
tarkistettava sairasvakuutuskustannuksiamme. Emme tarvitse niin uskomattoman laajaa
valikoimaa terveydenhuoltopalveluja. Talousarvion laatimisessa on kyse painopistealojen
– sekä myönteisten että kielteisten – määrittämisestä. Myönteisistä painopistealoista ei ole
puutetta, mutta vastuulliseen ja harkittuun talousarvion laatimiseen tarvitaan molempia,
etenkin kriisiaikoina.

Miguel Portas,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Arvoisa puhemies, meillä Euroopan
parlamentin jäsenillä on valta päättää omista palkoistamme. Me päätämme myös varoista
kansalaisten työllistämiseksi. Vuosina 2010–2011 olemme myöntäneet itsellemme lisää
palkkaa 3 000 euroa kuukaudessa. Juuri me äänestämme toimistojemme
kustannusrajoituksista, kulukorvauksista, tuista ja jopa siitä, miten matkustamme. Meillä
on täysi valta päättää näistä asioista. Siksi kysynkin itseltäni ja teiltä seuraavaa: Olemmeko
käyttäneet tai väärinkäyttäneet tätä valtaamme? Olemmeko toimineet viisaasti ja
harkitsevaisesti vai olemmeko sen sijaan antaneet periksi otteelle, joka tällä vallalla meihin
on? Valitettavasti olemme antaneet periksi. Siksi tässä keskustelussa ei ole kyse luvuista,
vaan eettisistä ja poliittisista kysymyksistä. Kyseessä on keskustelu, jonka perusteella meidät
joko hyväksytään tai tuomitaan niiden silmissä, joille olemme toiminnastamme vastuussa.

En missään nimessä ole ryhmien vastainen populisti, enkä katso, että jäsenten pitäisi
työskennellä kynttilänvalossa. Koska tällaista kansankiihotusta kuitenkin esiintyy
kotimaissamme, meidän on toimittava erittäin varovaisesti keskustellessamme päätöksistä,
jotka koskeva varoja ja saamiamme etuuksia. Olen pahoillani, mutta ei ole normaalia, että
jäsenet, jotka ovat aina matkustaneet economy-luokassa, ovat nyt siirtyneet
business-luokkaan, koska lentoja on ryhdytty korvaamaan kilometrien sijaan lippujen
perusteella. Sama peruste koskee palkkojamme ja kulujamme. Mielestäni ne ovat liian
suuria, ja joissakin tapauksissa jopa ylenpalttisia, mutta se ei ole nyt pääasia. Pääasia on,
että tiedämme, olemmeko tarpeeksi rohkeita äänestämään ainakin näiden kulujen
jäädyttämisestä.

En ymmärrä, miten jotkut parlamentin jäsenet ovat täysin valmiita edistämään
säästöpolitiikkaa ja palkkojen ja eläkkeiden pienentämistä omissa kotimaissaan, mutta
kun kyseessä ovat päätökset heidän omista rahoistaan, säästäväisyys heitetään
romukoppaan. Hyvät ystävät, tämä on paitsi vakavaa, myös asiatonta ja erittäin surullista.

Marta Andreasen,    EFD-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, parlamentin pyytämä
2,3 prosentin korotus talousarvioon herättää epäilyksiä sen vastuullisuudesta. Jos
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tarkastelemme menojen erilaisia budjettikohtia, huomamme, että useita on korotettu
50:llä tai 100 prosentilla ilman järkeviä perusteluja.

Pyysin tämän täysistunnon alussa, että parlamentti lykkäisi José Manuel Fernandesin
mietinnöstä pidettävää äänestystä, koska saatavilla ei ole täsmällisiä tietoja Euroopan
historian talon kustannuksista tai eturistiriidoista. Pyyntöäni ei kuitenkaan hyväksytty.
Tähän mennessä on ilman riittäviä tietoja jo maksettu 2,5 miljoonaa euroa. Vaikuttaa siltä,
että Euroopan parlamentin jäsenet ovat valmiita toimimaan sokkoina ja syytämään
veronmaksajien rahoja eteenpäin ilman oikeita kysymyksiä. Toivon, että Yhdistyneen
kuningaskunnan pääministeri hyväksyy ainoastaan merkittävän vähennyksen EU:n yleisessä
talousarviossa vuodeksi 2012 ja että suurimmat leikkaukset tehdään juuri parlamentissa.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, mitä Euroopan parlamentin vuoden 2012
talousarviosta voi sanoa yhdessä minuutissa? Ei paljoa, mutta kuitenkin jotain.

Tästä mietinnöstä puuttuu näkemystä. Kyseessä on sen sijaan vain kokoelma tyhjiä sanoja,
joilla jälleen kerran korostetaan sitä, että Euroopan unionista ei saada mitään lisäarvoa.
Vuoden 2012 talousarviossa varoja heitetään hukkaan, etenkin kun kyseessä on niinkin
naurettava hanke kuin Euroopan historian talo. Kustannusarvio karkaavat käsistä, kun
budjettivaliokunnan puheenjohtaja, joka tekee rahoituspäätökset, on myös johtokunnan
kunniajäsen. Missään muussa parlamentissa tällaista eturistiriitaa ei hyväksyttäisi, mutta
tietenkin täällä Euroopan parlamentissa asia ei ole ongelmaa. Tätä hulluutta ei voi sanoin
kuvata!

Alain Lamassoure totesi eilen, että hän on valmis luopumaan tehtävistään. Alankomaiden
vapauspuolue tekee nyt kaikkensa, jotta tämä todella tapahtuisi. Toivon, että varojen
tuhlaamista rajoitetaan tulevina vuosina ja että se itse asiassa estetään. Jatkan siihen asti
valvontaa ja raportointia kansalaisten puolesta.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää
esittelijää José Manuel Fernandesia parlamentin alustavasta talousarviosta, siitä, että hän
on onnistunut löytämään tasapainon EU:n toimielinten hallinnollisten kustannusten
hillitsemistä koskevien pääsihteerin pyyntöjen ja komission jäsenen Janusz Lewandowskin
ehdotusten välillä.

Näinä jäsenvaltioiden julkisen talouden vaikeina aikoina parlamentti haluaa välittää viestin
vastuullisuudesta ja korottaa määrärahoja alle inflaatioasteen.

Toivon, että neuvosto, jonka on arvioitava esittelijän ehdotus otsakkeen 5 määrärahojen
ylärajan alentamisesta nuorten tukemiseen tähtäävän politiikan rahoittamiseksi, antaa
ehdotukselle tukensa.

Mielestäni on ratkaisevan tärkeää, että löydämme täydentäviä varoja nuorten työllistymisen
tukemiseksi, koska se on suurimmassa osassa Eurooppaa tällä hetkellä kaikkien aikojen
alhaisimmalla tasolla. Näin voimme vauhdikkaasti saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteet ja edistää talouskasvua, jonka lähtökohtana ovat nuoriso ja heidän
mahdollisuutensa saada korkean tason koulutusta.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Arvoisa puhemies, se, että kollegat, jotka vastustavat jo
pelkkää ajatusta Euroopan unionista, haluavat leikata Euroopan parlamentin talousarviota,
ei ehkä ole kovin omituista, mutta on kuitenkin selvää, että taustalla on populistisia
tavoitteita. Tätäkin tärkeämpää on se, että myös Euroopan unionia tukevat kollegat katsovat,
että hallinnollisia kustannuksia on aika harkita uudelleen.
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Päätämme tässä mietinnössä ensimmäistä kertaa olla hyväksymättä kehitystä, joka tarkoittaa
parlamentin talousarvion kasvamista, koska elämme aikoja, joina jäsenvaltioiden
talousarviot ovat vaikeuksissa ja monet tavalliset kansalaiset kärsivät säästötoimenpiteiden
vaikutuksista. Meidän on nyt otettava asia vakavasti. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun
minusta tuli parlamentin jäsen, me leikkaamme parlamentin talousarviota. Mielestäni
meidän pitäisi tehdä enemmän. Olen esittelijän ja useiden edellisten puheenvuorojen
käyttäjien kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on toimittava tässä asiassa strategisemmin.
Tämän takia Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä on esittänyt
tarkistuksen, joka koskee parlamentin hallinnollisten kulujen pitkän aikavälin strategista
arviointia. Meidän on nyt osoitettava, että otamme tehtävän vakavasti ja että asia ei jää
vain sanojen tasolle. Meidän on käynnistettävä tähän arviointiin liittyvät työt.

Toisena asiana, jonka haluan mainita, on Euroopan historian talo. Useat ihmiset ovat
kysyneet, onko parlamentin tehtävänä pyörittää EU:n historiaa käsittelevää museota. Asia
on kyseenalainen, mutta uskon, että hankkeessa piilee totuuden siemen – kukaan ei ole
vielä perustanut tällaista museota. Ehkäpä jonkun olisi aika niin tehdä. Siinä on kuitenkin
noudatettava avoimuutta koskevia periaatteita ja otettava täysi vastuu kustannuksista ja
aito vastuu toiminnasta. Olenkin erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt sopineet
Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän, S&D-ryhmän ja
esittelijän kanssa, että äänestämme useimpien tarkistuksen tärkeimpien osien puolesta.
Tämä tarkoittaa, että meillä on nyt aidosti avoin menettely, jolla voimme tehdä päätöksiä
tästä Euroopan historian talosta. Olen siitä mielissäni.

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

Lucas Hartong (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää kysymyksen arvoisalle
kollegalleni. Mitä vikaa on populismissa, kun otetaan huomioon, että parlamentin jäsenet
antavat äänen populusille eli kansalle?

Göran Färm (S&D).   – (SV) Hyvä Lucas Hartong, yleensä populismilla tarkoitetaan sitä,
että joku ei ota asiaa vakavasti vaan toimii vain vaistonvaraisesti miettimättä asianmukaista
strategista toimintatapaa. Nykyisen toimintamme kannalta tärkeintä on tietenkin se, että
ne, jotka todella uskovat Euroopan unioniin, myös haluavat varmistaa, että olemme
vastuussa veronmaksajille ja että arvioimme EU:n hallintoa asianmukaisesti. Asia on
yksinkertaisempi niille, jotka eivät halua Euroopan unionia, esimerkiksi Lucas Hartongille,
joka haluaisi lopettaa kaiken toiminnan. Kyseessä ei kuitenkaan ole vastuullisuus – kyseessä
on populismi.

(Jäsen vastasi kysymykseen ja suostui vastaamaan toiseen sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen
149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

Miguel Portas (GUE/NGL  ). – (PT) Arvoisa puhemies, hyvä Göran Färm, haluan kysyä
seuraavaa: Parlamentin puhemiehistön alustavan ehdotuksen perusteella vaikuttaa siltä,
että tällä mietinnöllä saadaan aikaan säästöjä, mutta jos sitä verrataan vuonna 2010
toteutettuun talousarvioon, itse asiassa vuodeksi 2012 ehdotetaan 11 prosentin eli
175 miljoonan euron korotusta. On helppo nähdä, mikä tähän vaikuttaa eniten:
43 miljoonaa euroa huonekaluihin, 33 miljoonaa euroa parlamentin avustajiin,
18 miljoonaa euroa määräaikaisiin työsopimuksiin ja seitsemän miljoonaa euroa
tiedotuskampanjoihin. Muuta ei varmasti tarvitse sanoa.
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Göran Färm (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, Miguel Portasin ei tarvitse sanoa muuta.
Olen periaatteessa samaa mieltä hänen kanssaan. Myös minä halusin enemmän. En ole
tyytyväinen siihen, että päädyimme 2,3 prosentin korotukseen. Mielestäni olisimme voineet
tehdä enemmän, mutta kyseessä oli budjettivaliokunnan ja puhemiehistön välinen
kompromissi. Tämän takia emme myöskään esittäneet tarkistusta, jolla olisi ehdotettu
parlamentin kustannusten pitkän aikavälin strategista arviointia. Nykyaikaisen hallinnon
ja pitkän aikavälin säästöjen aikaansaamiseen tähtäävien todellisten ponnistelujen avulla
voimme mielestäni kehittää tilannetta parempaan suuntaan hallinnollisten kustannusten
osalta. Tässä yhteydessä otamme ehdottomasti huomioon joitakin Miguel Portasin
ehdotuksia.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Arvoisa puhemies, keskustelemme nyt melko kiihkeästi
joistakin asioista, joista keskustelimme jo viime vuonna. Tuolloin tiettyjen asioiden
arviointiin ei ollut riittävästi tahtoa. Olen tyytyväinen siihen, että kollegani Euroopan
parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmästä nyt esimerkiksi toteaa, että haluamme
tarkastella sitä, mitä voimme tehdä pitkällä aikavälillä. Tämä on luultavasti järkevin
toimintatapa tässä asiassa.

Tämä keskustelu on myös osoituksena sitä, että hallinnollisesta keskustelusta on helppo
tehdä kilpailu siitä, kuka pääsee populistilistan kärkisijoille. Valitettavasti vaikuttaa siltä,
että melko monet ihmiset täällä parlamentissa kilpailevat ensimmäisestä sijasta. On
kuitenkin täysin selvää, että meidän on arvioitava kustannuksiamme. Ainoa järkevä tapa
on toimia pitkällä aikavälillä. Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä ehdotti useita erilaisia
säästöjä viime vuonna ja tänä vuonna. Olemme monien muiden tavoin tyytyväisiä siihen,
että onnistuimme pienentämään puhemiehistön alun perin ehdottamaa korotusta. Tässä
yhteydessä haluan kiittää Alexander Alvaroa hänen erinomaisesta työstään.

Euroopan historian taloa koskevan ehdotuksen osalta haluan todeta, että ajatus ei vaikuta
minusta houkuttelevalta. Mielestäni on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että prosessi on
pitkä ja että se käynnistettiin edellisellä vaalikaudella. Nyt meidän on tarkasteltava sitä,
miten voimme tehdä tästä asiasta päätöksen. Mielestäni olisi hyvä, jos asiasta äänestettäisiin.
Näin ne, jotka eivät ehdottomasti halua museota, saavat mahdollisuuden esittää
vastalauseensa. Voi hyvin olla, että olen tuolloin yksi heistä.

En kuitenkaan usko, että saavutamme mitään kilpailemalla siitä, kuka pääsee tässä asiassa
populistilistan kärkeen. On parempi harkita tarkasti, mistä voimme leikkauksia tehdä.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Arvoisa puhemies, nykyisessä taloustilanteessa on
mielestäni täysin selvää, että Euroopan parlamentin on toteutettava säästöbudjettia. On
myös täysin oikein, että esittelijä valitsee maltillisuuden, mutta valitettavasti hän ei vie asiaa
tarpeeksi pitkälle.

Nykyisten ehdotusten mukaan tuleva talousarviomme on 2,3 prosenttia nykyistä suurempi.
Tämä ei vastaa komission näkemystä, sillä se ehdottaa yhden prosentin korotusta, eikä
ehdottomasti myöskään neuvoston toiveita, sillä se haluaisi tehdä talousarvioon vielä
muutaman prosentin vähennyksen. Meidän on noudatettava viimeisimpänä mainittua
ehdotusta. Meidän on saatava aikaan enemmän säästöjä, ja se on mahdollista. Voimme
saada aikaan enemmän säästöjä. Euroopan historian talon rakentamisesta on ehkä päätetty
aiemmin, mutta voimme vielä kumota päätöksen. Meidän on tehtävä niin kiireellisesti.
Meidän on estettävä tämä hanke – Euroopan historian talo – jossa hukkaan heitetään
miljoonia euroja.
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Nyt on syytä käsitellä meitä parlamentin jäseniä. Saamme edelleen kuukausittain useita
tuhansia euroja yleisinä kulukorvauksina ilman, että kyseisen rahamäärän osalta vaadittaisiin
minkäänlaista vastuuvelvollisuutta. Jos me valvoisimme ja tutkisimme asiaa, voisimme
säästää myös tällä alalla huomattavan määrän varoja. Meidän on ponnisteltava tämän
puolesta. Me voimme säästää enemmän!

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Arvoisa puhemies, tästä mietinnöstä, jäsenten palkoista
ja korvauksista on käyty paljon keskustelua. Haluan korostaa vielä kerran, että jäsenten
enemmistöstä poiketen me vastustimme Euroopan parlamentin jäsenten nykyisiä
rahoitussääntöjä ja äänestimme niitä vastaan, koska niissä muun muassa käytännössä
kaksinkertaistettiin jäsenten tulot tiettyjen valtioiden osalta. Lähinnä vastustimme sääntöjä
siksi, että niillä rikottiin mielestämme ratkaisevan tärkeää periaatetta – yhteyttä tietyn
valtion kansalaisten keskimääräisen palkkatason ja kyseisen valtion edustajien palkkatason
välillä. Tämän yhteyden rikkominen on jälleen yhtenä merkkinä demokratian
turmeltumisesta, edustajien ja edustettujen välisestä erosta, eettisyyden katoamisesta ja
järjestelmästä, jossa kansalaiset pakotetaan epäsosiaaliseen politiikkaan yleisillä leikkauksilla
ja jossa kuitenkin suojellaan leikkausten vaikutuksilta niitä, jotka leikkaukset toteuttavat.
Eikö ole jo aika tarkistaa näitä rahoitussääntöjä?

Arvoisa puhemies, haluan lopuksi todeta, että on tehtävä selväksi, että tähän mietintöön
esitetyillä tarkistuksilla ei parlamentin säästöjen edistämisen lisäksi pitäisi pyrkiä luomaan
poikkeuksia, joilla suositaan EU:n poliittisille ryhmille ja EU:n poliittisille järjestöille
annettavaa rahoitusta.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan parlamenttia
koskevista ennakkoarvioista varainhoitovuodeksi 2012 annetussa mietinnössä oikeutetusti
korostetaan ehdotonta tarvetta kulujen hillitsemiseen. Kompromissi, jonka mukaan kuluja
korotetaan 2,3 prosentilla, vaikuttaa hyväksyttävältä, koska luku on itse asiassa alhaisempi
kuin arvioitu inflaatio, mikä tarkoittaisi teoriassa säästöjä.

Olemme kuitenkin vielä kaukana rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta vastaavan
komission jäsenen pyynnöistä, joissa hän toivoi, että toimielimet rajoittaisivat tarpeitaan
vain yhden prosenttiyksikön korotukseen, mihin jotkut toimielimet – esimerkiksi neuvosto
– ovat onnistuneet pääsemään. Unohdan nyt hetkeksi kysymykset, jotka liittyvät tähän
korotukseen – se on luultavasti perusteltu ottaen huomioon Lissabonin sopimuksella
säädetyt uudet vastuualat – ja sanon sen sijaan muutaman sanan Euroopan historian talosta.

Budjettivaliokunnassa kierrätettiin järjettömiä lukuja Euroopan historian talosta – sen
perustamisesta ja hallinnosta. On todella naurettavaa, että me edes harkitsemme kymmenien
miljoonien eurojen sijoittamista hankkeeseen, jonka tarpeellisuus on tällaisina aikoina
erittäin kyseenalainen, joka ei missään nimessä ole olennainen ja joka toteutetaan täysin
vääränä ajankohtana.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, meidän on
korostettava sitä, että jäsenvaltioissa jatkuvan rakenteellisen kriisin takia Euroopan
parlamentti toimii erittäin harkiten, kun kyseessä ovat sen budjettisuunnitelmat
vuodelle 2012. Kaikkien toimielinten tehtävät lisääntyvät EU:n laajenemisen, Lissabonin
sopimuksen ja uusien tehtävien takia. Myös kustannukset kasvavat vastaavasti. Kultaisena
ohjenuorana on kuitenkin kustannustehokkuus.

Näin ollen on vain järkevää, että parlamentti toimii henkilöstön alalla vakauttaen ja vähentää
parlamentin päivittäiseen toimintaan, valtuuskuntiin ja liikematkoihin tarvittavia varoja.
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Tuen etenkin pääsihteerin ehdotusta siitä, että parlamentin ympäristöpolitiikkaa on
jatkettava. Korostan, että tässä talousarvioehdotuksessa Euroopan parlamentti tunnustaa,
että EU:n kansalaisille on tiedotettava asioista jatkuvasti ja yhdenmukaisesti.

Ajatus Euroopan historian talosta saa kannatusta useista leireistä. Tämän takia on
myönteistä, että budjettivallan käyttäjälle on nyt ilmoitettu hankkeesta. Myös tässä
yhteydessä haluan muistuttaa, että kustannuksia on vähennettävä merkittävästi ja että
kaikissa asioissa on toimittava täysin avoimesti.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, uskon, että talousarvio on haasteellinen
jokaisena vuonna ja että meidän on sitä varten pidettävä kiinni varoistamme, mutta myös
käytettävä kyseisiä varoja tehokkaasti. Uskon, että me täällä parlamentissa voimme todella
saavuttaa huimia tuloksia tehokkuudessa. Olisi erittäin myönteistä, jos loisimme pisteitä,
joissa parlamentin jäsenet ja työntekijät voisivat esittää parannusehdotuksiaan siitä, miten
parlamentin tehokkuutta voitaisiin edistää.

Toisaalta olemme Lissabonin sopimuksen jälkeen nähneet tietyistä aloista vastaavia
ministereitä, joilla on jäsenvaltioissaan riittävästi varoja ja omat asiantuntijoista koostuvat
henkilöstönsä, kabinettinsa ja rahoituksensa, joilla he olisivat voineet selittää EU:n
politiikkaa selvemmin kansalaisillemme. Me Euroopan parlamentissa olemme omalta
osaltamme vastuussa siitä, että kansalaisille tiedotetaan EU:n kansalaisten hyväksi päivittäin
tehdyistä päätöksistä.

Parlamentille on myös annettava riittävästi resursseja, jotta se voi hoitaa uudet tehtävänsä
energian, kansainvälisen kaupan ja ulkopolitiikan alalla sekä kilpailun, ympäristön ja
sosiaaliasioiden alalla, sillä kyseiset alat vaikuttavat meihin kaikkiin.

Tuen myös voimakkaasti julkisen talouden vakauttamista, koska voisimme tietenkin saada
sen avulla aikaan tarvittavia säästöjä. Jos joku katsoo, että economy-luokka riittää hänen
tarpeisiinsa lyhyen välimatkan lennoilla, hänen on tietenkin lennettävä economy-luokassa.
Siitä ei ole epäilystäkään. Tai jos joku ei esimerkiksi käytä sihteeristökorvausta viimeiseen
penniin asti, siinäkään ei ole mitään vikaa. Jokaisen meistä on päätettävä, miten paljon
töitä meillä on ja missä määrin me haluamme olla yhteydessä EU:n kansalaisiin. Tämän
pitäisi edelleen olla parlamentin jäsenten omassa harkinnassa, koska on luonnollisesti
erittäin tärkeää, että kerromme hyödyistä tehokkaasti.

Puhetta johti
varapuhemies  Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Jens Geier (S&D).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kun kuuntelen keskustelua
Euroopan historian talosta, minusta vaikuttaa siltä, että tällä parlamentissa on kahdenlaisia
jäseniä: talousarvion asiantuntijoita, jotka osallistuva keskusteluun ja suhtautuvat
hankkeeseen pääosin kriittisesti, sekä muita jäseniä, joiden mielestä asiassa ei ole mitään
vikaa. Järkyttävintä tässä asiassa on se, että Euroopan historian taloa koskevasta
kysymyksestä on muodostunut sellainen soppa, että kukaan ei enää muista sen todellista
tarkoitusta. Daily Telegraph -sanomalehti raportoikin tänään, että se on saanut haltuunsa
asiakirjoja, jotka osoittavat, että hankkeen kustannukset ovat kohonneet tähtitieteellisen
korkeaksi, 137 miljoonaan Yhdistyneen kuningaskunnan puntaan. Voin vain pyytää Daily
Telegraph -sanomalehteä toimittamaan nämä asiakirjat myös budjettivaliokunnalle, jotta
saamme osaksemme edes osan siitä avoimuudesta, jota lehdistö vaatii tämän parlamentin
jäseniltä. Olisin tyytyväinen, jos saisin mahdollisuuden tarkastella näitä todisteita.
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Onko tässä hankkeessa mitään järkeä? On tietenkin järkevää lisätä tietoa siitä, miten
Euroopan unioni ja EU:n yhdentyminen ovat vaikuttaneet kansalaisten elämään. Pitäisikö
parlamentin perustaa museo? Ei, ehdottomasti ei. Siksi Euroopan parlamentin sosialistien
ja demokraattien ryhmä on noudattanut tässä hankkeessa kahta periaatetta. Ensinnäkin
me vaadimme, että hankkeesta laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Me myös haluamme
selvyyden seurantakustannuksista, toisin sanoen siitä, miten hanketta aiotaan rahoittaa
jatkossa. Ehkä vielä kolmaskin periaate olisi paikallaan, eli meidän on vältettävä toistamista
tai päällekkäisyyttä tiedotustoimiston ja Euroopan historian talon välillä.

Anne E. Jensen, (ALDE)   . – (DA) Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin sanoa
muutaman sanan Euroopan historian talosta. Parlamentti ei tietenkään halua pyörittää
museota, mutta mielestäni on hyvä ajatus, että saamme Brysseliin paremmat tilat
parlamentin vierailijoille. Mielestäni Euroopan historian talo on tässä yhteydessä erittäin
tärkeä tekijä.

Haluan myös kertoa, että ryhmäni enemmistö kannattaa Euroopan historian taloa. Olemme
kuitenkin hyvin samaa mieltä Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän
esittämien näkemysten kanssa siitä, että talon rahoitukseen liittyvien näkökohtien ja sen
myöhemmän toiminnan harjoittamisen on oltava avoimempaa. Tämä on erittäin tärkeää.
Katson kuitenkin, että ajatus on hyvä, ja ehdottomasti tuen sitä. Meidän on kuitenkin
tiedettävä, mitä rahoituksellisia sitoumuksia teemme pitkällä aikavälillä.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, tällä erityisellä hetkellä talousarviot ovat
vääjäämättä kiistanalaisia, etenkin täällä Euroopan parlamentissa. Samalla on kuitenkin
todettava, että kaikilla on mahdollisuus esittää täällä näkemyksensä ja että on hyvä kuulla
kaikki esitetyt mielipiteet. Tämä on yksi Euroopan parlamentin kiistattomista vahvuuksista
– kaikilla on oikeus tulla tänne mielipiteineen, esittää näkemyksensä ja tulla kuulluksi.

Itse talousarvion osalta totean, että olemme tietenkin vaikeassa tilanteessa taloudellisesti
ja että mitkä tahansa korotukset kenties käsitetään väärin, mikä on tietyssä määrin jopa
ymmärrettävää. Pohjimmiltaan kyseessä on kuitenkin se, että korotus on 2,3 prosenttia,
kun inflaation odotetaan olevan 2,8 prosenttia.

On myös korostettava, että Euroopan unionin on ratkaistava ongelmia 27 valtion yleisten
etujen mukaisesti, kun taas joissakin valtioissa, etenkin omassa kotimaassani, kärsitään
nykyisin suuresti. Pidimme onneksi juuri kokouksen komission jäsenen Olli Rehnin kanssa,
ja hän ymmärsi meitä varsin hyvin. Kansalaiset eivät tällaisessa tilanteessa tietenkään
ymmärrä mitään korotuksia, vaikka ne olisivatkin inflaatiota vähäisempiä. Tästä huolimatta
katson, että meidän on tehtävä yleisiä päätöksiä ja että meidän on sitouduttava erilaisiin
tarpeellisiin asioihin. Kasvua tapahtuu, kun Lissabonin sopimuksen seurauksena saamme
parlamenttiin uusia jäseniä ja kun Kroatia – toivottavasti – liittyy EU:hun.

Haluan vielä esittää yhden huomautuksen eli sen, että tämä kaikki muistuttaa kommentista,
jonka komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on usein esittänyt, eli meidän on
keskusteltava kattavasti ja rehellisesti omista resursseistamme ja kenties tietyistä
hankeobligaatioista, koska mitä enemmän Euroopan unioni saa rahoitusta itsenäisesti,
sitä kiistattomampia talousarviot ovat ja sitä vähemmän meidän on pyydettävä
jäsenvaltioilta. Pohjimmiltaan meidän on mielestäni noudatettava komission
puheenjohtajan José Manuel Barroson ohjetta.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Arvoisa puhemies, edustan täällä parlamentissa
EU-myönteisintä puoluetta kotimaassani Alankomaissa. Koska uskon EU:hun niin vahvasti,
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suhtaudun siihen ja oman toimielimemme, Euroopan parlamentin, talousarvioon erittäin
kriittisesti.

Tämän takia katson, että näinä vaikeina taloudellisina aikoina meidän on suunniteltava
talousarviomme erittäin säästäväisesti. Siksi en kannata tätä talousarvion korotusta. Olin
ennen kaikkea yllättynyt pääsihteerin esittämästä alkuperäisestä talousarviosta, jossa
ehdotettiin yli viiden prosentin korotusta. Samoin olen yllättynyt siitä, että hän ei ole tänään
paikalla. Toivon, että hän olisi tullut paikalle, ja olisin halunnut muistuttaa hänelle
päätöslauselman 6 kohdasta, jossa pyydämme yksiköitä käymään talousarvion läpi erittäin
huolellisesti ja määrittämään mahdollisia säästökohteita. Toivon, että hän tekisi tämän
tänä vuonna ennen 1. kesäkuuta, jotta voimme toteuttaa kouriintuntuvia säästöjä.

Arvoisa puhemies, haluan lopuksi pyytää, että EU:ta kannattavat kollegani eivät anna EU:n
tuhoamiseen pyrkiville mitään välineitä, joilla nämä voivat tehtävänsä suorittaa. Kansalaiset,
joihin he aina viittaavat, saavat suurimman hyödyn menestyksekkäästä ja vauraasta EU:sta.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijää
José Manuel Fernandesia ja kiittää Gerben-Jan Gerbrandya siitä, mitä hän äsken totesi.
Mielestäni hänen toteamuksensa oli oikein osuva.

Kyseessä on säästäväisempi talousarvio, kuten komissio ja neuvosto ovat pyytäneet. Siinä
on pysytty 20 prosentin rajoissa niin sanotun herrasmiesten sopimuksen mukaisesti, vaikka
sellaista ei olekaan. Puhumme kaikki säästöistä – toiset yksipuolisia tarkoituksia varten –
mutta olemme kaikki samaa mieltä tietyistä painopistealoista. Me jäsenet esimerkiksi
haluamme parantaa säädöskäytäntöä, meitä pyydetään noudattamaan Lissabonin
sopimuksen uusia painopistealoja, meitä pyydetään toimimaan ammattimaisemmin
yhteispäätösmenettelyssä, meiltä pyydetään uusia kokoustiloja, parempaa sisäistä
turvallisuutta, suurempia ponnisteluja tiedottamisessa, parempia tietoteknisiä verkkoja ja
niin edelleen. Eikö tästä kaikesta pidä maksaa?

Meidän on noudatettava kaikkia kiinteistöistä tehtyjä sopimuksia. On sanottu, että voimme
lopettaa niiden rahoittamisen, mutta me tiedämme, että asia ei mene niin. Jos toimimme
vastuullisesti, meidän on vain hyväksyttävä tämä asia, eikö vain?

Nuorisosta emme voi koskaan kiistellä: nuoriso on välttämättömyys. Esimerkiksi
kotimaassani nuorten työttömyystaso on 50 prosenttia. Näitä ongelmia ei ratkaista
nuorisopolitiikkaan osoitettavilla 100 miljoonalla eurolla, mutta varojen osoittaminen
kyllä vastaa parlamentin painopistealoja. Tiedän, että varojen siirtäminen otsakkeesta 5
otsakkeeseen 1 on kiistanalaista, ja voidaan väittää – ja itse asiassa on jo väitetty – että se
on vastoin talousarviomenettelyä. Olemme kuitenkin toiminnassa oleva toimielin, ja
meidän on mukauduttava tilanteen vaatimuksiin.

Katson, että mikään muu ei ole yhtä kiireellistä kuin nuorten työttömyyttä koskevan
ongelman ratkaiseminen. Olen varma, että se on teidän kaikkien ensisijaisena tavoitteena.

Äänestän myös yhteisen Euroopan historian talon puolesta.

Riikka Manner (ALDE). -    (FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan onnitella mietinnön
esittelijää Fernandesta erinomaisesta työstä. Varmasti tämä 2,3 prosentin kasvu on
huomattavasti helpompi hyväksyä ja perustella kuin puhemiehistön esittämä 5,2 prosenttia.
Parlamentin on oltava tässä budjettimenettelyssä hyvin itsekriittinen. Tässä mietinnössä
sitä on toteutettu, mutta tätä työtä pitää jatkaa edelleenkin hyvin tiiviisti.
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Pidän tärkeänä sitä, että säästöjä on etsitty myös pienistä puroista, eri kohteista. Varmasti
esimerkiksi siivous- ja kunnossapitotoimista säästäminen on yksi keino, mutta ehkä
kaipaisimme myös suurempia linjanvetoja kuin saippuan säästäminen. Tämän vuoden
puolella parlamentti äänesti syksyn tuplaistunnon muuttamisesta yhdeksi viikon istunnoksi
Strasbourgissa. Tämän parlamentin kuukausittaisen täysistuntorallin saattaminen
päätökseen toisi mm. huomattavia säästöjä myös parlamentin budjettiin.

Janusz Władysław Zemke (S&D). -    (PL) Arvoisa puhemies, parlamentin talousarviota
tarkasteltaessa on täysin selvää, että merkittävä osa kustannuksista aiheutuu liikenteestä.
Tilanne ei muutu jatkossakaan, koska meidän on matkustettava 27 jäsenvaltiosta Brysselissä
ja Strasbourgissa järjestettäviin täysistuntoihin. Olen laskenut, että parlamentin jäsenten
ja virkamiesten matkojen kokonaiskustannukset ovat yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.
Mielestäni voisimme pyrkiä uusiin säästöihin tällä alalla. Matkustamme säännöllisesti. En
ymmärrä, miksi maksamme saman hinnan lentolipuista kuin sellaiset ihmiset, jotka
matkustavat lentokoneella vain toisinaan. Kehotankin parlamentin johtajia käynnistämään
keskusteluja lentoyhtiöiden kanssa. Uskon, että voisimme näin saada merkittäviä alennuksia.
Tämä on tavallinen käytäntö kaikissa valtioissa – hallitukset ja ministeriöt saavat
20–30 prosentin alennuksia. Paljon kiitoksia.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Arvoisa puhemies, ennakkoarviosta Euroopan parlamentin
tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 annetun mietinnön 17 ja 18 kohdassa
viitataan Euroopan historian talo -hankkeen jatkamiseen ja ehdotetaan budjettivarausten
tekemistä hankkeen toteuttamiseen liittyvien uusien kustannusten kattamiseksi luvun 10.1
– Varaus odottamattomia menoja varten – budjettikohdassa. En tiedä, voidaanko Euroopan
historian talo -hankkeen jatkaminen katsoa ennakoimattomaksi menoksi, mutta kuuntelin
tarkasti Marta Andreasenia, joka totesi meille ohjelman hyväksymisen yhteydessä, että
mietinnössä esitetyt Euroopan historian talon kustannukset on aliarvioitu huomattavasti.

En ymmärrä, miksi tietyt ihmiset edistävät niin uppiniskaisesti Euroopan historian talon
toteuttamista aikana, jona rahoitus- ja talousongelmat jatkuvat EU:ssa. Tiedän kuitenkin
sen, että EU:n suuri yleisö pitää tätä veronmaksajien varojen pöyristyttävänä tuhlaamisena.
Hyvät kollegat, tämän takia pyydän teitä täysin vakavissani harkitsemaan uudelleen tämän
kiistanalaisen hankkeen rahoittamista noin 60 miljoonalla eurolla.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, haluan keskittyä mietinnön
erääseen erittäin tärkeään näkökohtaan. Kyseessä on toive siitä, että EU:n toimielinten
tehokkuutta ja säästäväisyyttä on seurattava tarkasti. Talouskriisin aikana, kun useat EU:n
kansalaiset ovat menettäneet työpaikkansa, toimielinten toiminnan rahoittaminen heiltä
saaduilta verorahoilla on erittäin herkkä kysymys. On kuitenkin syytä muistaa, että tämä
on perusteltua. Tämän takia on tärkeää, että talousarviossa noudatetaan tiukkaa hallintaa
koskevaa velvoitetta.

On keskityttävä useisiin kohtiin, jotta julkisia varoja ei haaskata turhaan. On tärkeää laatia
ja soveltaa sähköistä hallintoa koskevaa strategiaa. Kokouksissa on kannustettava
käyttämään videokokoustoimintoa. Myös ympäristöteknologian käyttöä on edistettävä.
Jotta säästäisimme luonnonvaroja ja etenkin paperia, meidän on otettava käyttöön langaton
verkko kaikissa toimipaikoissamme. Varojen säästäminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen,
että EU:n toimielimissä tekemämme työn laatu heikkenee. Mielestäni on esimerkiksi tärkeää,
että valiokuntien kokouksista ei puutu tulkkeja. Haluankin kiittää kaikkia tulkkeja – sekä
miehiä että naisia – heidän työstään.
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Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi onnitella
José Manuel Fernandesia hänen erinomaisesta työstään ja puhemiehistön ja
budjettivaliokunnan välisen myönteisen yhteistyön ilmapiiristä, jonka ansiosta olemme
päässeet yhteisymmärrykseen ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista
varainhoitovuodeksi 2012.

Kuten keskustelusta on käynyt ilmi, ehdotetun, vuoteen 2011 verrattuna 5,2 prosentin
korotuksen perusteella olemme päätyneet alustavassa talousarvioesityksessä yleiseen
tasoon, jossa korotus on noin 2,3 prosenttia.

Mielestäni myös esitys 100 miljoonan euron siirtämisestä nuorisohankkeisiin on tärkeä,
koska parlamentti on määrittänyt tämän yhdeksi vuoden 2011 painopistealoistaan ja näillä
varoilla autetaan rahoittamaan kaikille EU:n nuorille tarkoitettuja liikkuvuus-, koulutus-
ja työllistymishankkeita.

Toivon, että varainhoitovuotta 2012 koskevassa talousarviomenettelyssä voidaan kaikkien
toimielinten päättäväisten toimien ansiosta optimoida varojen hallinta.

Vladimír Maňka (S&D)  . – (SK) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä
mietinnöstä. Hän ja kaikki muut puheenvuoron tänään käyttäneet jäsenet ovat
huomauttaneet puutteista, mutta esittäneet kuitenkin aitoja ja mahdollisia ratkaisuja.
Ainoana asianmukaisena vaihtoehtonamme on kuitenkin tarkastella koko asiaa täysin
puolueettomasti. Emme saa vain etsiä yksin ongelmia, joita saatamme löytää. Ainoa
puolueeton näkemys saadaan tarkastelemalla parlamenttia ulkoapäin. Näin
tilintarkastustuomioistuin varmasti kerran teki, ja huomasimme, että ulkoisen tarkastuksen
jälkeen saimme heti aikaan säästöjä hallinnollisissa kustannuksissa.

Olen tyytyväinen siihen, että tämä tarkoittaa, että valiokuntamme jäsenet ovat tukeneet
ehdottamaani tarkistusta siitä, että parlamentin on tarkasteltava joitakin toiminta-alojaan
puolueettomasti ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta, jotta voimme havaita, mistä
puhutte, ja ehkä vielä vähän muutakin. Kuten Göran Färm totesi, näitä kuluja on myös
valvottava jatkossa. Tämä on ainoa ratkaisu.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Arvoisa puhemies, kun otetaan huomioon nykyiset
rahoitukselliset, taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat Euroopan unionissa, parlamentin
varoja on hallittava tarkasti ja tehokkaasti. On ehdotettu, että Euroopan parlamentin yleistä
talousarviota varainhoitovuodeksi 2012 korotetaan 2,3 prosentilla, mikä on alle nykyisen
inflaatioasteen. Tämä on todella myönteistä. Jatkossa parlamentin on kuitenkin saatava
aikaan suurempia säästöjä ja kiristettävä hallinta- ja valvontamenettelyjä. Olen samaa
mieltä esittelijän ehdotuksesta, jossa esitetään Euroopan parlamentin talousarvion pitkän
aikavälin arviointia, jotta kustannuksia voidaan vähentää. Parlamentin yksiköiden on
lisättävä ponnistelujaan hallinnon nykyaikaistamiseksi ja järkevöittämiseksi, vähennettävä
riippuvaisuutta ulkoisista yksiköistä ja hallittava henkilöstövoimavaroja tiukasti. Uskon,
että näiden toimenpiteiden avulla Euroopan unionin varoja voitaisiin käyttää
tehokkaammin, mikä säästäisi veronmaksajien varoja ja alentaisi parlamentin nykyisten
kulujen tasoa.

José Manuel Fernandes,    esittelijä. – (PT) Arvoisa puhemies, minun on aluksi mainittava
eräs luku: EU:n kaikkien toimielinten hallinnolliset kustannukset ovat noin kuusi prosenttia.
Minkään toimielimen tai jäsenvaltion talousarviossa niihin ei ole yleisestä talousarviosta
– Euroopan unionin talousarviosta – osoitettu yhtä mitätöntä osuutta.
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Parlamentille on annettu uutta toimivaltaa. Jäsenvaltioita on yhteensä 27, ja Lissabonin
sopimuksen nojalla parlamenttiin saadaan 18 uutta jäsentä. Myös laajentumista ja Kroatian
liittymistä on suunniteltu. On täysin selvää, että kaikki tämä aiheuttaa kustannuksia. Itse
asiassa talousarvioon on tehty reaalitasolla vähennys, joka on huomattavasti alle
inflaatioasteen.

Haluan myös sanoa vielä muutaman sanan nuorisosta. Tiedämme kaikki, että komissio
on esittänyt tämän aloitteen ja että neuvoston on hyväksyttävä se yksimielisesti. Tiedämme
kuitenkin myös, että meidän oli lähetettävä viesti, ja viittaan tietenkin määrärahoihin
otsakkeessa 5, jossa hallintokuluihin oli kaiken kaikkiaan osoitettu noin 380 miljoonaa
euroa. Me ehdotimme 100 miljoonaa euroa.

Jäsenten palkkojen osalta totean, että palkkojen tarkistaminen ei ole parlamentin vastuulla.
Neuvosto määrittää palkat komission suositusten perusteella. Komissio esittää nykyisessä
ehdotuksessaan palkkojen korottamista 0,9 prosentilla. Palkat määritetään myös niin
sanotussa Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevissa säännöissä, ja ne on sidottu
unionin tuomioistuimen tuomarin palkkaan.

Parlamentti ei voi yksin tarkistaa Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevia sääntöjä.
Siihen tarvitaan komission ja neuvoston hyväksyntä. Joidenkin jäsenten olisi syytä tutustua
säännöksiin ja Lissabonin sopimukseen, etenkin 223 artiklaan.

Miguel Portas (GUE/NGL  ). – (PT) Arvoisa puhemies, hyvä José Manuel Fernandes,
minusta vaikuttaa palkkojen osalta selvältä, että parlamentti voi varsin hyvin ehdottaa
Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen tarkistamista. Säännökset
hyväksyttiin täällä parlamentissa ja niitä voidaan muuttaa täällä parlamentissa, vaikka se
vaatisikin eri toimielinten osallistumista. Itse asiassa vain palkat on sidottu korotuksiin,
joista päätetään Eurooppa-neuvostossa – hallituksissa. Tämä koskee vain palkkoja, ei muita
suuria kuluja, joita valvotaan yksinomaan täällä parlamentissa.

José Manuel Fernandes,    esittelijä. – (PT) Arvoisa puhemies, kuten Miguel Portas itse
toteaa, parlamentti ei vastaa palkkojen tarkistamisesta. Siksi ei ole järkevää keskustella
palkkojen jäädyttämisestä tämäntyyppisessä talousarviossa. Sen sijaan olisi järkevää
esimerkiksi ehdottaa Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen
tarkistamista. Myös asetusta (EY) N:o 31 voitaisiin tarkistaa, etenkin sen 64 artiklaa. On
täysin järjetöntä, että parlamentin jäsenille annettaisiin mahdollisuus päättää omista
palkankorotuksistaan, kun sitä ei sallita lainsäädännössä. Tällä vain petettäisiin ne, jotka
meitä kuuntelevat, ja osallistuttaisiin kansankiihotukseen.

Puhemies.   – (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys José Manuel Fernandesin mietinnöstä (A7-0087/2011) toimitetaan huomenna
klo 12.00.

12. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – petostentorjunta (keskustelu)

Puhemies.    – (EL) Esityslistalla on seuraavana Cătălin Sorin Ivanin talousarvion
valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö (Α7-0050/2011) Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009
(COM(2010)0382 – 2010/2247(INI)).

Cătălin Sorin Ivan,    esittelijä. – (RO) Arvoisa puhemies, mietintö Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamisesta perustuu komission Euroopan unionin toiminnasta

189Euroopan Parlamentin keskustelutFI05-04-2011



tehdyn sopimuksen 325 artiklan mukaisesti laatimaan kertomukseen. Mainitussa artiklassa
viitataan selkeästi petostentorjuntaan, mutta komission kertomuksessa ei esitetä selvästi,
miten suuri osuus sääntöjenvastaisuuksista on petoksia ja miten suuri osuus yksinkertaisesti
virheitä.

On ehdottoman tärkeää, että määrittelemme hyvin selvästi, mitä petoksella tarkoitetaan,
sillä käsitteellä tarkoitetaan sääntöjenvastaisuutta, joka on tehty tahallisesti. Kyse on
korruptiosta sanan varsinaisessa merkityksessä, kun taas virheet ovat tahattomia. Saatamme
hyväksyä virheet, mutta emme voi missään nimessä hyväksyä petoksia. EU:n varoihin ja
Euroopan unionin talousarvioon kohdistuviin petoksiin on omaksuttava nollatoleranssi.

Eräs toinen suuri ongelma liittyy tietojen keruuseen. Meidän on keskusteltava vakavasti
siitä, miten jäsenvaltiot välittävät Euroopan unionille tai tarkemmin sanottuna Euroopan
komissiolle tietoa EU:n varojen käytöstä. Mielestäni kansallisten hallinnointia koskevien
ilmoitusten sisällön laatu paranee, jos jäsenvaltioiden poliittista vastuuta lisätään selvästi.
Pyydän komissiota jälleen kerran varmistamaan, että toimivaltainen ministeri tai
jäsenvaltion hallituksen ministeri allekirjoittaa nämä kansalliset hallinnointia koskevat
ilmoitukset.

Toisaalta Euroopan unionin talousarvioon sisällytetyt 16,7 miljardia euroa ovat omia
varoja ja lähinnä tulleista saatuja tuloja. Tuontiin sovellettavista menettelyistä 70 prosenttia
on yksinkertaistettuja. Haluan lainata tässä yhteydessä Euroopan unionin
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta nro 1/2010, jossa todetaan seuraavaa:
"tällaisten yksinkertaistettujen menettelyjen valvonta on hyvin vähäistä, kun taas
tuomioistuimen havaitsemien virheiden määrä on hälyttävä". On ehdottoman tärkeää,
että komissio arvioi tässä yhteydessä näiden sääntöjenvastaisuuksien taloudellista vaikutusta.

Haluan onnitella Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) Diabolo II -operaatiosta,
jonka tavoitteena on paitsi suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja myös torjua
väärennettyjä tuotteita. Sen lisäksi, että väärennetyillä tuotteilla on haitallinen vaikutus
Euroopan unionin rahoituskehykseen ja talousarvioon, ne muodostavat riskin Euroopan
kansalaisten turvallisuudelle ja niillä on kielteisiä vaikutuksia Euroopan unionin talouteen.

Viittaan myös niistä aiheutuviin kustannuksiin ja kiinnitän huomiota yhtäältä Euroopan
unionin varojen käyttöön ja toisaalta perusteettomasti myönnettyjen varojen
takaisinperintään. EU:n varojen käytön yhteydessä on mainittava integroitu hallinto- ja
valvontajärjestelmä, joka on erinomainen järjestelmä mutta joka aiheuttaa valtavia ongelmia,
kun se on pantu täytäntöön, sillä se perustuu virheellisiin tietokantoihin ja sen toimintaa
vaikeuttavat käytettävien osien tunnistaminen.

Lisäksi voin todeta EU:n varojen takaisinperinnästä ainoastaan sen, että on huolestuttavaa,
että sen piiriin kuuluu vain 42 prosenttia maatalousrahastoista ja vain 50 prosenttia
koheesiorahastoista. Nämä ovat erittäin hälyttäviä lukuja, ja meidän on seurattava tarkasti
varojen takaisinperintää.

Algirdas Šemeta,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää
Ivania hänen rakentavasta mietinnöstään. Huomautukseni koskevat sen kuutta hyvin
tärkeää näkökohtaa.

Ensimmäinen koskee taloudellisten etujen suojaamista koskevassa mietinnössä esitettyjä
tietoja. Vuoden 2009 kertomus sisältää uusia yksityiskohtaisia tietoja petosten ja
sääntöjenvastaisuuksien määrästä, ja siinä esitetään vuosien 2000–2006 koheesio-ohjelmia
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koskevien petosepäilyjen määrä jäsenvaltioittain. Lisäparannukset ovat aina mahdollisia,
ja otan ehdotuksenne asianmukaisesti huomioon.

Toiseksi totean taloudellisten etujen suojaamiseksi tehdystä yleissopimuksesta, että
valmistelen varapuheenjohtaja Redingin kanssa tiedonantoa, jonka on määrä valmistua
toukokuussa. Aion esittää strategian EU:n julkisten varojen suojaamiseksi kaikenlaista
laitonta toimintaa, kuten petoksia, vastaan ja tarkastella asiaan liittyviä menettelyjä,
aineellista rikosoikeutta ja toimielinjärjestelmää.

Kolmanneksi totean omien varojen osalta, että vuonna 2010 komissio aloitti vierailut
kaikissa jäsenvaltioissa tuontiin sovellettavien yksinkertaistettujen menettelyjen
tutkimiseksi. Se tiedottaa asiasta parlamentille heti, kun niiden täytäntöönpanon ja
toiminnan analysoimiseksi on kerätty riittävästi tietoa.

Neljäs näkökohta koskee savukkeiden salakuljetuksen torjuntaa, jonka alalla on tehty
sopimukset neljän savukevalmistajan kanssa. Aiomme jatkaa toimiamme tupakkatuotteiden
laittoman kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan laatimiseksi tupakoinnin torjunnasta
tehdyn WHO:n puitesopimuksen rajoissa.

Viidenneksi olen täysin samaa mieltä siitä, että yksi merkittävä virheiden ja petosten lähde
on se, ettei julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ole noudatettu. Komissio panee täytäntöön
rahoitusoikaisut, jotka voivat olla enimmillään 100 prosenttia myönnetystä rahoituksesta
sääntöjenvastaisuuksien vakavuuden mukaan. Ehdotamme julkisia hankintoja koskevien
EU:n direktiivien yksinkertaistamista ja selventämistä vuoteen 2012 mennessä aiemmin
tänä vuonna julkaistun vihreän kirjan mukaisesti.

Lopuksi olen samaa mieltä siitä, että aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintä on
tärkeä näkökohta EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa. Monivuotisissa
koheesio-ohjelmissa komissio turvautuu usein maksujen keskeyttämiseen, jolloin vältetään
maksujen suorittaminen jäsenvaltiolle, jos hallinnointi- ja valvontajärjestelmien havaitaan
olevan tehottomia. Vuonna 2010 keskeytettiin ennaltaehkäisevästi yli 2,4 miljardin euron
maksut alue- ja sosiaalirahastoista. Komissio vaatii jatkossakin, että jäsenvaltiot hallinnoivat
entistä tehokkaammin maksujen takaisinperintää lopullisilta edunsaajilta.

Tilanne on paranemassa. Esimerkiksi maatalouden alalla maksujen takaisinperintäaste
kasvoi vuoden 2010 lopussa 53 prosenttiin vuoden 2007 uusien tapauksen osalta, kun
ennen vuotta 2006 vastaava luku oli 10 prosenttia. Haluan kuitenkin korostaa, että
monivuotisissa ohjelmissa kokonaiskuva saadaan vasta, kun ohjelmat ovat päättyneet ja
kun jäsenvaltiot ovat käsitelleet tyydyttävästi mahdolliset sääntöjenvastaisuudet.

Lopuksi totean, että komissio pyrkii ryhtymään aktiivisiin jatkotoimiin parlamentin
ehdotusten pohjalta. Kiitän teitä huomiostanne.

Monica Luisa Macovei,    PPE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni
meidän on keskusteltava korjattavista näkökohdista, joten tarkastelen kriittisiä aiheita.
Ensinnäkin komission kertomuksessa ei ole esitetty riittävästi tietoa sääntöjenvastaisuuksien
ja petosten arvioidusta tasosta yksittäisissä jäsenvaltioissa. Siksi meillä ei ole selvää kuvaa
ongelmasta jäsenvaltion tasolla. Lisäksi komissio on käsitellyt sääntöjenvastaisuuksia
laajasti, mutta petoksia ei ole tutkittu yksityiskohtaisesti. Odotamme, että ensi vuoden
kertomuksessa tähän tulee muutos.

Toinen näkökohta liittyy julkisiin hankintoihin, sillä kuten kaikki tiedämme, niihin liittyy
eniten petoksia ja korruptiota. Pyydämme mietinnössä, että komissio keskittyy sääntelemään
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julkisia hankintoja, soveltamaan yhtenäisiä hankintajärjestelmiä, määrittämään ja panemaan
täytäntöön selkeät edellytykset julkisiin hankintoihin osallistumiselle ja perusteet, joilla
julkisia hankintoja koskevat päätökset tehdään, varmistamaan tällaisten päätösten avoimuus
sekä tarkastelemaan julkisia hankintoja koskevia päätöksiä ja varmistamaan julkisen
talouden avoimuus ja vastuullisuus. Odotamme, että komissio ja neuvosto saattavat
päätökseen julkisten hankintojen uudistuksen hyväksymisen.

Kolmas näkökohta liittyy edunsaajien rahoituksen avoimuuteen. Komission verkkosivustolla
on julkistettu osa EU:n varojen saajista. Tätä järjestelmää on kuitenkin parannettava
merkittävästi. Tarvitsemme yhden luukun avoimuutta. Tarvitsemme yhteisen
verkkosivuston, jolla julkistetaan kaikki EU:n varojen saajat standardiluokiteltujen tietojen
perusteella, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava vähintään yhdellä unionin
työkielistä. Muutoin hukumme erilaisiin tietoihin, joiden perusteella ei ole mahdollista
saada minkäänlaista yleiskuvaa eikä varmistaa avoimuutta.

Kuten komission jäsen totesi, parannukset ovat aina mahdollisia, ja toivon näkeväni
parannuksia ainakin mainitsemillani aloilla.

Jens Geier,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
arvoisa komission jäsen Šemeta, tiedämme, että EU:n talousarviota hallinnoidaan
80-prosenttisesti yhteisen hallinnoinnin järjestelmän avulla, mikä tarkoittaa sitä, että
jäsenvaltiot hallinnoivat varoja ja käyttävät varat, vaikka virheet, sääntöjenvastaisuudet ja
petokset tapahtuvat nimenomaan jäsenvaltioissa.

Vuosikertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta on vähän kuin
jäsenvaltioiden syntilista, ja siksi haluan kiittää jäsentä Cătălin Sorinia ja muiden ryhmien
varjoesittelijöitä heidän ahkerasta työstään. Löysin Euroopan unionin taloudellisten etujen
suojaamista koskevasta komission kertomuksesta yhden huomionarvoisen lauseen –
saksankielisen version sivulta 11. Siinä todetaan seuraavaa: "Tavoite 2 -ohjelmien
tapauksessa kokonaistulokseen ovat saattaneet vaikuttaa sääntöjenvastaisuuksien erittäin
suuri osuus Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa, jotka ovat tärkeimmät
tämäntyyppisistä ohjelmista tuetut valtiot."

Nämä kaksi maata, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat, ovat ehdottaneet Euroopan
unionin talousarvion leikkaamista. Voin vain kehottaa niitä varmistamaan, että
eurooppalaisten veronmaksajien varoja käytetään oikein, ja torjumaan
sääntöjenvastaisuuksia omissa maissaan. Arvoisa komission jäsen, olisi hyvin
mielenkiintoista kuulla, onko teillä jotain muuta sanottavaa tältä osin.

Bart Staes,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, petoksista ja
sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen on hyvin tärkeää lainsäätäjälle, sillä näin saamme
käsityksen siitä, miten varat on käytetty. Siten ymmärrämme, mitkä asiat saattavat toimia
väärin. Siten ymmärrämme, mitä näkökohtia voidaan parantaa. Tässä mielessä tämä
mietintö on todellakin hyvin tärkeä.

Parlamentin petostentorjuntavaliokunnassa käydyn keskustelun jälkeen voimme mielestäni
kannattaa seuraavia päätelmiä.

Ensinnäkin ilmoitusten on oltava tarkempia. Ilmoituksesta on saatava hyvä käsitys
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten todellisesta laajuudesta.
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Toiseksi jäsenvaltioiden on parannettava raportointiaan. Tällä hetkellä raportointia ei tehdä
optimaalisesti, ja käytän ilmaisua harkitusti. Siksi meidän on painostettava jäsenvaltioita
parantamaan raportointia ja tarvittaessa langettamaan seuraamuksia.

Kolmanneksi väärinkäytetyt varat on perittävä takaisin, ja komission on ryhdyttävä
välttämättömiin toimiin tämän varmistamiseksi. Meidän on keskusteltava tästä aiheesta,
kun keskustelemme vastuuvapauden myöntämisestä Strasbourgissa ensi kuussa. Italia on
tältä osin yksi ongelmalapsi.

Neljänneksi meidän on seurattava tarkemmin, että jäsenvaltiot toimittavat pakolliset
ilmoitukset sääntöjenvastaisuuksista. Erityisen outoa tässä yhteydessä on se, että Espanja
ja Ranska eivät ole toimittaneet raportteja.

Olen omien varojen pysyvä esittelijä, ja siksi haluan myös kiittää ja onnitella komissiota
ja ennen kaikkea Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) ja sen savukkeisiin ja
tupakkatuotteisiin liittyvien petosten vastaista yksikköä, jonka tulokset ovat olleet hyvin
hämmästyttäviä ja vaikuttavia. Diabolo II -operaation sanotaan olevan yhteistoiminnan
hedelmä, ja myös British American Tobaccon ja Imperial Tobaccon tekemät sopimukset
ovat yhtä lailla merkittäviä. Niiden arvo on 500 miljoonaa euroa.

On kuitenkin kiinnitettävä huomiota yhteen asiaan – on tärkeää, etteivät nämä rahat
yksinkertaisesti häviä jäsenvaltioiden kassoihin. Komission ja ennen kaikkea jäsenvaltioiden
on käytettävä nämä rahat petostentorjuntatoimien lujittamiseen jäsenvaltioissa. Tämä on
todellakin erittäin tärkeä näkökohta. Sopimuksista saatavat varat on käytettävä petosten
torjuntaan.

Andrea Češková,    ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen tähän
mietintöön, jossa vaaditaan suurempaa avoimuutta korruption torjunnassa ja joka ansaitsee
tukemme. Keskustelimme jäsenvaltioiden velvollisuudesta seurata EU:n varojen yleistä
käyttöä jo viime vuoden syksyllä tilintarkastustuomioistuimen esittelyssä.

Mielestäni on oikein ja asianmukaista, että jokainen jäsenvaltio suojelee EU:n taloudellisia
etuja varmistamalla luotettavat valvontatoimet kansallisella tasolla, jotta havaitaan
sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden ja komission on myös
tehtävä yhteistyötä kattavien ja luotettavien tietojen saamiseksi. Kansallisen
seurantalaitoksen on tarkastettava asianmukaisesti pakollinen kansallista hallinnointia
koskeva ilmoitus. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskeva
yleissopimus on varmasti asianmukainen tukiväline.

Tšekin tasavalta, joka mainitaan mietinnössä, ei ole kuitenkaan vielä ratifioinut
yleissopimusta, sillä se vaatii, että oikeushenkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista vastuuta.
Tšekin lainsäädäntö perustuu perinteisesti vain luonnollisten henkilöiden
rikosoikeudelliseen vastuuseen. Asiasta keskustellaan kuitenkin parhaillaan Tšekin
parlamentissa.

Marta Andreasen,    EFD-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, EU:lla on usein
tapana puhua petoksista ja korruptiosta virheinä. Vielä pahempaa on kuitenkin se, että
komissio on päättänyt siirtyä nollatoleranssista hyväksyttävään riskiin. Asiaa pahentavat
vielä hiljattaiset paljastukset parlamentin jäsenistä, jotka suostuivat muuttamaan ja
antamaan lainsäädäntöä maksua vastaan, sillä ne syövät lisää parlamentin uskottavuutta,
etenkin petosten ja korruption torjuntatoimien osalta.
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Ainoastaan kaksi niistä neljästä edustajasta, joiden nimet paljastettiin, ovat eronneet
tehtävästään. Aikooko parlamentti tarkastella näiden neljän parlamentin jäsenen laatimaa
lainsäädäntöä? Yksi parlamentin jäsen on mennyt jopa niin pitkälle, että hän on
kyseenalaistanut OLAFin toimivallan tutkia tällaisia tapauksia, ja väittänyt – mikä on
uskomatonta – että muutamissa maissa kyseessä olevia toimia ei pidettäisi laittomina eikä
edes tutkittaisi.

Tämän mietinnön olisi kannustettava Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta
keskeyttämään kaikki EU:n maksut, kunnes parlamentti on ratkaissut petokset
asianmukaisesti – sillä kyse on petoksista.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan käyttää
puheaikani etenkin poliittisten petosten ja poliittisen korruption tarkasteluun. Olen hyvin
pahoillani siitä, että käsittelemme ainoastaan tätä mietintöä, kun samaan aikaan kolme
parlamentin jäsentä on jäänyt kiinni ja heitä epäillään aiheellisesti korruptiosta. On
sietämätöntä edes ajatella, että kiinnijääneet parlamentin jäsenet ovat vain jäävuoren huippu
täällä Euroopan parlamentissa. Joidenkin laskelmien mukaan noin 50 prosentissa
tapauksista Euroopan unionin tarjouskilpailuihin ja julkisiin hankintoihin, joihin on viitattu
täällä usein, liittyy kavalluksia, petoksia ja korruptiota, ja ne päätyvät tiettyjen poliitikkojen
taskuihin. Tilanne on sietämätön.

Lisäksi pelkkä taloudellinen näkökulma on epäolennainen, sillä yhteiskunta on etääntymässä
politiikasta. Jos ihmiset etääntyvät politiikasta, tappiomieliala yleistyy, emmekä pysty enää
estämään koulujen sulkemista, elintarvikehintojen nousua tai työpaikkojen häviämistä.
Siksi Euroopan parlamentin on näytettävä esimerkkiä, ja meidän luovuttava oikeudestamme
koskemattomuuteen oikeusprosesseissa. Lisäksi Jobbik-puolue suosittelee, että politiikkojen
tuomiot langetetaan kaksinkertaisina. Oikein paljon kiitoksia mielenkiinnostanne.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Šemeta, hyvät
parlamentin jäsenet, komission kertomus Euroopan unionin taloudellisten etujen
suojaamisesta – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2009 sisältää useita uusia säännöksiä.
Komissio pyrkii ensinnäkin määrittämään sääntöjenvastaisuuksien ja petosten laajuuden.
On valitettavaa, että kertomuksessa pyritään selvästi vetoamaan tilastoihin
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten aiheuttaman ongelman vähättelemiseksi joka
käänteessä. Arvoisa komission jäsen, en ollut lainkaan tyytyväinen lukemaani.

Kertomuksessa esitetään myös tärkeitä uutisia, kuten se, että käyttöön otetaan
sääntöjenvastaisuuksien hallintajärjestelmä (IMS). Järjestelmään voidaan nyt syöttää tietoja
800 toimistossa eri puolilla Eurooppaa, kun ennen tällaisia toimistoja oli 50.
Sääntöjenvastaisuuksien osuus kasvoi maatalousalalla 43 prosenttia ja rakennerahastojen
alalla 23 prosenttia, samalla kun sääntöjenvastaisuuksien kokonaismäärä kasvoi
109 prosenttia rakennerahastojen alalla.

Järjestelmää on parannettava edelleen. On tuskallista nähdä, miten kärsivällisesti komissio
suhtautuu vieläkin järjestelmän täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, sillä se etenee edelleen
etananvauhtia. Tämä näkyy myös kertomuksessa. Siksi vaadimme IMS:n täysimääräistä
täytäntöönpanoa. Käytettävissämme on luotettavaa tietoa vain, jos järjestelmä toimii
oikein, jolloin voimme tarkastella sääntöjenvastaisuuksien ja petosten laajuutta.

Olemme hyvin tyytymättömiä Italian tilanteeseen. Maa on selvästi muita edellä petoksissa.
Vuoteen 2004 asti ulottuvissa EU:n tilintarkastuksissa 60 prosenttia petosepäilyistä koski
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Italiaa. Tästä syystä olisi järkevää auttaa kyseistä maata toimintasuunnitelmalla ja erityisillä
toimenpiteillä.

Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni OLAFille ja sen henkilöstölle niiden toteuttamasta
tärkeästä työstä. Teillä on meidän tukemme, ja siksi pyydämme, että myös komissio tukee
voimakkaammin Euroopan petostentorjuntavirastoa. Miksi tietokantoihin pääsyssä on
ongelmia, jos komissio väittää tukevansa OLAFin työtä ja pitää sitä yhtä tärkeänä kuin
mekin? Arvoisa komission jäsen, olisimme kiitollisia, jos saisimme kuulla vastauksia ja
komissio ottaisi käyttöön asianmukaiset korjaavat toimenpiteet lainsäädännössä.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, haluan ilmaista tukeni
esittelijälle, joka on arvostellut täysin perustellusti komission vuosikertomusta. Komissio
on keskittynyt vain muodollisesti jäsenvaltioiden sille antamiin ilmoituksiin.

Arvoisa komission jäsen, teidän on tarkasteltava asiaa perusteellisemmin erityisyksiköiden
avulla. Teidän on yksinkertaisesti toimittava pontevammin ja pyrittävä soveltamaan uusia
menetelmiä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten laajuuden mittaamiseksi. Jos sovellamme
vastakin komission vuoden 2009 kertomuksessa esitettyä menetelmää, voimme esittää
useista epäilyttävistä tapauksista vain arviot. Esimerkiksi muutamat suuret maat, jotka
saavat valtavasti rahoitusta, ilmoittavat sääntöjenvastaisuuksien ja petosten määrän hyvin
pieneksi. Onko näiden maiden tilanne todellakin näin hyvä vai onko tällaisten poikkeamien
havaitsemiseen käytettävä kansallinen menetelmä yksinkertaisesti jollain tavoin
puutteellinen?

Olen esittelijän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että komissio näkee suhteettoman paljon
vaivaa vakuuttaakseen Euroopan parlamentin siitä, että olisi otettava käyttöön hyväksyttävä
virheriski, sen sijaan, että se saisi jäsenvaltiot uskomaan, että tarvitaan pakollisia kansallisia
hallinnointia koskevia ilmoituksia.

Janusz Wojciechowski (ECR). -    (PL) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä esittelijän
kanssa siitä, ettei meidän pidä sekoittaa keskenään vakavia petoksia ja tahattomia virheitä,
sillä silloin tahattomat virheet veisivät huomion vakavimmilta tapauksilta. Yhdyn myös
siihen arvosteluun, jota on esitetty komission kertomuksesta, sillä se on liian epämääräinen
ja sisältää liian vähän tietoa yksittäisistä petoksista ja väärinkäytöksistä. Aiheesta käytävästä
keskustelusta olisi paljon enemmän hyötyä, jos käytettävissämme olisi tarkempaa tietoa.

Torjumme korruptiota. Meidän olisi kuitenkin aloitettava ryhtymällä itse taisteluun
korruptiota vastaan, ja kun hyväksymme parlamentissa erilaisia lainsäädäntötekstejä,
meidän on varmistettava, että ne ovat aina avoimia, että päätöksentekoperusteet ovat aina
selkeät ja että eturistiriitoja ei synny, jotta varmistetaan paras mahdollinen avoimuus EU:n
varojen käytössä sekä järjestelmälliset ja jatkuvat tarkastukset. Nämä ovat ne perusvälineet,
joita meidän on käytettävä korruption torjunnassa.

Lucas Hartong (NI). -    (NL) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen mietintöön. Sen aihe
on kuitenkin hyvin surullinen, sillä mietinnössä todetaan, että Euroopan unionissa tehdään
valtavasti petoksia.

Lainaan mietintöä: komission kertomuksessa ei käsitellä petoksia yksityiskohtaisesti ja
siinä käsitellään sääntöjenvastaisuuksia hyvin yleisesti. Suuria määriä EU:n varoja käytetään
väärin. Sääntöjenvastaisuuksien määrä on kasvanut suhteettomasti Puolassa, Romaniassa
ja Bulgariassa. Sääntöjenvastaisuuksien määrä on suurin Espanjassa ja Italiassa. Viime
vuosina lain mukaan takaisinperittävistä summista saatiin takaisin vain 10 prosenttia.
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Bulgariassa tehdään eniten petoksia maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityisen
liittymisohjelman (Sapard) yhteydessä.

Nämä olivat vain muutamia mietinnössä esitettyjä seikkoja. On hyvä, että nämä seikat on
huomattu, mutta mitä Euroopan unioni aikoo todellisuudessa tehdä asialle? Miten pitkään
petokset hyväksytään, ja miten pitkään kansalaisten on maksettava siitä lasku?

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

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Arvoisa puhemies, kuuntelin tarkkaavaisena jäsenen
Hartongin puhetta, mutta kuuntelin myös jäsentä Geieria, joka totesi jossain vaiheessa,
että kaksi nettomaksajaa, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat, on tehnyt vakavia
laiminlyöntejä. Tuomittuanne ison joukon muita jäsenvaltioita kysyn, mitä aiotte tehdä
omassa kotimaassanne sen varmistamiseksi, ettei myös Alankomaat päädy samaan
joukkoon.

Lucas Hartong (NI).    (NL) Arvoisa puhemies, kiitän jäsentä Staesia hänen kysymyksestään.
Jos olette lukenut mietinnön perusteellisesti, olette varmaan huomannut myös seuraavat
seikat: Alankomaissa – en voi puhua Yhdistyneen kuningaskunnan puolesta, vaan puhun
nyt yksistään Alankomaiden puolesta – petosten prosentuaalinen osuus on yksi alhaisimpia,
ja samalla korostetaan, että jos petoksia ilmenee, niihin puututaan hyvin ankaralla kädellä.
Teen selväksi, että kannatan tätä suuresti.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvostan
esittelijän, jäsenen Ivanin tekemää työtä. Minun on todettava, että mietinnöstä käy
valitettavasti ilmi, miten puutteellisesti komissio on kiinnittänyt huomiota toimiinsa
parlamentin kanssa, sillä parlamentti pyysi komissiota jo viime vuonna ryhtymään useisiin
erityisiin toimiin, jotta saavutetaan asettamamme tavoite ja suojellaan Euroopan unionin
taloudellisia etuja ja veronmaksajien etuja ja torjutaan petoksia ja laittomuuksia.

Itse asiassa, kuten jäsen Ivan teki selväksi, Euroopan unionin varojen väärinkäyttöä koskevat
huolet eivät ole vähentyneet, ja sääntöjenvastaisuuksien ja petosepäilyjen määrä on edelleen
hyvin suuri. Jos tarkastustemme tavoitteena on varmistaa varojen takaisinperintä, meille
esitettyjen lukujen perusteella meidän on tunnustettava häviömme.

Kuten totesimme jo viime vuonna esitetyssä mietinnössä, komission olisi otettava vastuu
siitä, että vakavia huolenaiheita herättävien tapausten johdosta ryhdytään toimiin, ja jakaisin
ne kolmeen luokkaan, kuten myös muut parlamentin jäsenet ovat todenneet ennen minua.
Ensinnäkin jäsenvaltioiden on otettava vastuuta parantamalla havaitsemis- ja
ilmoitusmenetelmiä. Toiseksi säännösten on oltava selkeitä. On ehdottoman tärkeää, että
laadimme petoksille, sääntöjenvastaisuuksille ja virheille yhteiset ja selkeät määritelmät.
Lopuksi avoimuus ei tarkoita ainoastaan luotettavia havaintotietoja, joiden perusteella
voidaan tehdä päätelmiä, vaan lisäksi nämä tiedot on julkistettava internetissä, ja tässä on
havaittavissa jonkinlaista viivästystä.

Ensimmäisen näkökohdan ja etenkin jäsenvaltioiden vastuun lisäämisen osalta haluaisin
kiinnittää huomiota siihen, että kansallisten järjestelmien puutteellinen
yhdenmukaistaminen aiheuttaa merkittäviä eroja petosten ja sääntöjenvastaisuuksien
arvioimiseen tarvittavassa ajassa.

Tämän aiheen yhteydessä on keskusteltu usein Italiasta. Italia mainitaan myös jäsen Ivanin
asiakirjassa. Tarkastusten määräajat ovat epäilemättä kestämättömän pitkiä, ja pyrimme
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käsittelemään lainsäädäntö- ja rikosoikeuteen liittyviä määräaikoja. Minun on kuitenkin
todettava, että jos petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille ei ole yhtenäistä määritelmää, on
selvää, että tappioiden takaisinperintään tarvittava aika tuntuu kohtuuttoman pitkältä
Italian kaltaisissa valtioissa.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella esittelijää.
Mielestäni parlamentin, tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tarkastusvirastojen ja
jäsenvaltioiden toteuttamat toimet ovat äärettömän tärkeitä. On ehdottoman tärkeää, että
teemme työmme avoimesti ja mahdollisuuksien mukaan virheettömästi. Kaikkein tärkein
parlamentin uskottavuuteen liittyvä seikka on luonnollisestikin se, että me itse emme anna
aihetta arvosteluun. Parlamentin on selvästikin otettava käyttöön itseään koskevat säännöt,
jotka ovat nykyisiä sääntöjä paremmat ja tehokkaammat. Samalla haluan korostaa, että
on hyvin tärkeää tehdä ero sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välillä, sillä ne eivät ole
sama asia. Petoksentekijöitä on rangaistava. Sääntöjenvastaisuuksiin on sovellettava eri
menetelmää. Tavoitteena on oltava, että kaikkien jäsenvaltioiden kaikki maksujärjestöt
tuntevat säännöt tarkasti, jotta varmistetaan, että virheitä tehdään mahdollisimman vähän.
Ei ole mikään yhteensattuma, että uusissa jäsenvaltioissa, joissa keskustelu on nyt alkanut
ja varoja on alettu käyttää, voidaan nähdä, että kokemattomuus on yksi petoksia lisäävä
tekijä.

Mairead McGuinness (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, voin vain onnitella esittelijää ja
etenkin hänen varjoesittelijäänsä, kollegaani Monica Macoveita, heidän työstään tämän
mietinnön parissa. Mietintö on tärkeä, sillä veronmaksajat haluavat tietää, että heidän
rahojaan käytetään oikein.

Mielestäni on tärkeää korostaa sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välistä eroa, kuten
edellinen puhuja teki. Yleisesti petokseen liittyy rikollinen tarkoitus, mutta monet ihmiset
tekevät virheiksi luokiteltavia erehdyksiä tai syyllistyvät suuriin tai pieniin Euroopan
unionin sääntöjä koskeviin rikkomuksiin, eikä niitä pitäisi niputtaa yhteen. Niiden välillä
on hyvin selvä ero.

Muutamat kollegat ovat maininneet maatalouden, ja on tärkeää, että noudatamme
maatalousmaksuissa täydellistä avoimuutta. Tällä alalla on tehty valtavia parannuksia. On
kuitenkin tärkeää, että kun ryhdymme uudistamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa,
jatkamme edelleen näitä parannuksia. Viittaan etenkin 24 kohtaan, jossa puhutaan
valvontajärjestelmistä. Tiedän, että edustamassani jäsenvaltiossa viljelijät saavat uudet
kartat, ja heidän on toimitettava tiedot uudelleen. Asiaa tarkastellaan hyvin kärsivällisesti
ja siihen kiinnitetään suurta huomiota, mikä on aivan oikein.

Totean lopuksi, että järjestelmässä kiinnijääneet ovat toisinaan yksittäisiä ihmisiä, kun
suuret toimijat ja muut, jotka ovat syyllistyneet suurempiin petoksiin, eivät ehkä jää yhtä
todennäköisesti kiinni. Meidän on oltava tästä tietoisia. Älkäämme pelotelko yksittäisiä
ihmisiä.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegaani jäsentä
Cătălin Ivania hänen erinomaisesta työstään tämän tärkeän mietinnön parissa. Euroopan
unionin veronmaksajien rahat on käytettävä asianmukaisesti ja tehokkaasti. Siksi on
välttämätöntä varmistaa, että jäsenvaltioilla on tehokkaat valvontamenetelmät ja riittävät
valmiudet havaita petokset. On tärkeää, että komissiolle ja Euroopan
petostentorjuntavirastolle (OLAF) annetaan korkealaatuista, luotettavaa ja vertailukelpoista
tietoa sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista. Nykyinen takaisinperinnän taso on hyvin
alhainen, eikä sitä voida hyväksyä. Siksi on välttämätöntä ryhtyä toimiin väärinkäytettyjen
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Euroopan unionin varojen perimiseksi takaisin. Näissä toimissa on ehdottoman tärkeää,
että neuvosto ja jäsenvaltiot kiinnittävät asianmukaista huomiota parlamentin mietinnössä
ja Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevissa komission
vuosikertomuksissa esitettyihin seikkoihin ja että OLAF voi ryhtyä kaikkiin välttämättömiin
toimiin lujittaakseen petostentorjuntatoimia tällä alalla.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, mietintö
sisältää valitettavasti edelleenkin huolestuttavia havaintoja, jotka liittyvät väärinkäytettyjen
varojen suureen määrään ja liian hitaisiin toimiin niiden perimiseksi takaisin. Euroopan
komission tiedot eivät ole kuitenkaan täysin riittäviä sen määrittämiseksi, mihin toimiin
olisi ryhdyttävä niiden jäsenvaltioiden kurittamiseksi, joissa sääntöjenvastaisuuksien ja
petosten taso on korkein.

Useimmat kollegat ovat jo viitanneet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien väliseen eroon,
jota ei ole korostettu selvästi, sillä komission kertomuksessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti
petoksia, joilla tarkoitetaan tarkoituksellista vääryyttä, ja sääntöjenvastaisuuksia käsitellään
hyvin yleisesti, minkä takia emme pysty antamaan tässä asiassa tehokkaita suosituksia.

Olen tyytyväinen komission päätelmään siitä, että maatalouden alalla
raportointivaatimuksia noudatetaan jo 95-prosenttisesti. Samalla pidän kuitenkin
epäilyttävänä sitä, että muutamissa jäsenvaltioissa petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia on
ilmoitettu olevan vain vähän tai ei lainkaan, sillä se voi merkitä, että petosten valvonta- ja
havaintojärjestelmät eivät toimi oikein.

Uskon, että Euroopan unionin varojen käytön valvonta paranisi merkittävästi, jos
käytettävissä olisi erityisiä tietoja ja menetelmiä hallinnointi- ja valvontajärjestelmien
arvioimiseksi niissä jäsenvaltioissa, joissa kansallisten virastojen tiedetään toimivan
tehottomasti. Siksi on täysin uskottavaa, että maissa, joissa ei ole havaittu lainkaan
sääntöjenvastaisuuksia, on yksinkertaisesti käytössä huono valvontajärjestelmä, joilla ei
havaita ongelmia, kun taas maat, joissa on tehokkaat kansalliset virastot, voivat havaita
enemmän petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia, jolloin näiden taso on selvästi korkeampi.

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen tietojen mukaan kansalliset virastot olisivat
voineet havaita ja korjata ainakin 30 prosenttia virheistä ennen kuin tiedot varmennettiin
Euroopan komissiolle. Toivon, että kaikki jäsenvaltiot tehostavat toimiaan, jotta
parannetaan virheiden havaitsemis- ja korjaamismekanismeja.

Pyydän Euroopan komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta taataan riittävät tiedot
jäsenvaltioiden käyttämistä valvonta- ja hallinnointijärjestelmistä, ja toteuttamaan
asianmukaiset toimet, jotta poistetaan pikaisesti valvontajärjestelmien käytössä havaitut
puutteet.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella kollegaani,
jäsentä Ivania siitä, miten tinkimättömästi hän on tarkastellut petosten havaitsemista ja
taloudellisten etujen suojaamista koskevaa ristiriitaista ja vaikeaa aihetta.

Haluan kiittää häntä siitä, että hän haluaa ottaa käyttöön petoksen määritelmän, sillä
petosepäilyt ja sääntöjenvastaisuudet tai virheet sekoitetaan usein keskenään, mikä johtaa
hämminkiä herättäviin lukuihin, jotka eivät kuitenkaan ole täsmällisiä.

Haluan myös korostaa sitä, miten hän on kiinnittänyt huomiota määräaikoihin. Tarkemmin
sanottuna myös jäsenvaltioiden aiheuttamat viivästykset havaitsemisen ja ilmoittamisen
välillä johtavat vaikeisiin tilanteisiin.
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Lisäksi on muistettava, että lopulliset luvut saadaan vasta kun kausi on käsitelty loppuun,
ja että tällä hetkellä viimeisin loppuun käsitelty kokonainen kausi päättyi vuoteen 1999:
uudella kaudella – eli kaudella 2000–2006 – olemme päässeet vasta vuoden 2004 loppuun.
Siksi kyseisen kauden osalta voidaan ottaa huomioon vain lopulliset luvut.

Haluan luonnollisestikin antaa tukeni Euroopan petostentorjuntaviraston toimille petosten
havaitsemiseksi suhteissa Kiinaan ja Aasian maihin eettisten käytännesääntöjen rajoissa.

Andrea Cozzolino (S&D).   – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin
haluan kiittää esittelijää, jäsentä Ivania. Mietinnössä luetellaan käyttöönotetut innovaatiot,
jotka liittyvät valvonta- ja ilmoitusjärjestelmien muutoksiin. Myös näistä saa hyvin
vaihtelevan kuvan etenkin sen osalta, miten jäsenvaltiot ilmoittavat sääntöjenvastaisuuksista
ja petoksista.

Mietinnössä tuodaan toistuvasti esiin eri maiden ilmoittamat epätavallisen alhaiset petosten
ja sääntöjenvastaisuuksien tasot maatalousmenojen, rakennerahastojen ja liittymistä
valmistelevien tukien osalta. Näistä aloista toimitettuja tilastotietoja on todellakin
selvennettävä. Tappioiden takaisinperintään liittyvät tehottomat toimet, joita ei ole kyetty
ratkaisemaan, tekevät tilanteesta entistä monimutkaisemman.

Joka tapauksessa yksi luku vaikuttaa selvältä ja vahvistaa pitkäaikaisen suuntauksen.
Euroopan unionin varojen käytön lainmukaisuuden ja avoimuuden edistämistoimissa,
joilla torjutaan veropetoksia ja veronkiertoa, ei voida vielä turvautua jäsenvaltioiden ja
hallitusten sekä Euroopan unionin toimielinten väliseen kattavaan yhteistyöhön.

Tätä vasten EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen uudistamista koskevat pyynnöt
ja tarve ottaa käyttöön eräänlainen EU:n varojen edunsaajien julkinen eurooppalainen
rekisteri vaikuttavat ajankohtaisilta.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan onnitella
esittelijää hänen poikkeuksellisesta työstään yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista
ja petostentorjuntaa koskevan vuosikertomuksen parissa. Mietintö kattaa yksityiskohtaisesti
kaikki alat, joilla jäsenvaltiot panevat täytäntöön talousarvioita, kuten maatalous, koheesio
ja liittymistä valmistelevat tuet, sekä EU:n omien varojen keräämisen perimällä tulleja.

Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että meidän on parannettava liittymistä valmistelevien
tukien valvontaa vuonna 2009 saatujen kokemusten perusteella ja että meidän on seurattava
OLAFin työtä jatkuvasti, eikä ainoastaan vuosikertomuksesta käytävän keskustelun
yhteydessä.

Lopuksi haluan korostaa, että parlamentin mietinnössä esitetään tärkeitä havaintoja, joita
voimme hyödyntää vireillä olevissa keskusteluissa, jotka liittyvät sekä talousarvioasetuksen
tarkistukseen että poliittisen koheesion suunnitteluun vuoden 2013 jälkeen.

Ivailo Kalfin (S&D). -    (BG) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää hänen
tekemästään erittäin huolellisesta työstä mietinnön hyväksi. Olemme todistaneet useissa
yhteyksissä, että parlamentti kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten eurooppalaisten
veronmaksajien rahoja käytetään.

Monet parlamentin kollegat ovat ottaneet aiheen esille. Minäkin haluan yhtyä niihin, jotka
ovat vaatineet komissiota hyväksymään paljon selkeämmät säännöt jäsenvaltioiden
harkitsemille menetelmille, sillä "väärinkäyttö", "virhe" ja "epäilty väärinkäyttö" kaltaisten
käsitteiden sekoittaminen keskenään johtaa tilastoihin, joiden perusteella parlamentti ei
voi tehdä selkeitä päätöksiä.

199Euroopan Parlamentin keskustelutFI05-04-2011



Kannatan myös mietinnön niitä kohtia, joissa komissiota kannustetaan ottamaan käyttöön
jäsenvaltioiden vastuuta koskevat paljon selkeämmät säännöt, jäsenvaltioilta vaaditut
asianmukaisesti tarkastetut kansalliset ilmoitukset mukaan luettuina. Jäsenvaltioiden on
otettava käyttöön toimenpiteitä puutteiden poistamiseksi automaattisesti.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, talouteen ja rahoitustoimintaan liittyvien
rikosten määrää on vähennettävä jokaisessa jäsenvaltiossa. Suuria määriä EU:n varoja
käytetään vääriin tarkoituksiin ja ALV:n perintään liittyvät petokset ovat kasvussa. Olen
maininnut asiasta jo aiemmin ja mainitsen asiasta uudelleen: yksi tehokas tapa kitkeä
julkisiin hankintoihin liittyvää korruptiota on ottaa käyttöön sähköinen
tarjouskilpailujärjestelmä.

Koska Romania sijaitsee EU:n rajalla, se on ottanut suuremman vastuun laittomien toimien
vaikutuksen lieventämisestä. Maan viranomaiset ovat toteuttaneet tältä osin laajamittaisia
toimia kahden viime kuukauden aikana tullijärjestelmään liittyvän korruption kitkemiseksi.

Länsi-Balkanin alueen kanssa on vauhditettava yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa EU:n
taloudellisten etujen suojaamisen tehostamiseksi. Viittaan tässä yhteydessä esimerkiksi
savukkeiden salakuljetukseen, joka on yksi suuri ja suora este Euroopan unionin
talousarviolle.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Arvoisa puhemies, virheet syntyvät huolimattomuudesta
tai välinpitämättömyydestä. Petos ei kuitenkaan synny vain itsestään vaan edellyttää suurta
määrää rikollista toimintaa. Niitä, jotka pyrkivät saamaan taloudellista hyötyä Brysselin
koneistosta esittämällä vilpillisiä tietoja, pidetään toisinaan nykyajan Robin Hoodeina eikä
niinkään rikollisina. Sen lisäksi, että tällaisilla toimilla vahingoitetaan EU:ta, samalla
käytetään väärin kansalaistemme maksamia veroja.

Meidän on terävöitettävä heikkoja petostentorjuntavälineitä. Ehdotan rangaistukseksi
merkittäviä taloudellisia seuraamuksia ja sulkemista tukijärjestelmien ulkopuolelle.
Tarvitsemme loppujen lopuksi suurempaa avoimuutta ja selkeät vastuualueet, jos on aihetta
epäillä petosta tai huolimattomuutta. Emme voi hyväksyä sitä, että toimielimet, etenkin
Euroopan parlamentti ja OLAF haittaavat toistensa tutkimuksia.

Lopuksi sana suurimmista ongelmalähteistä: koheesiopolitiikasta, liittymistä valmistelevasta
tuesta ja virastoista. Meidän on muutettava strategiaamme näillä aloilla ja ryhdyttävä ripeästi
toimiin järjestyksen palauttamiseksi.

Markus Pieper (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, totean heti alkuun, että tukipetosten
määrä ja taloudellisen tuen väärinkäyttö ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosina.
Vaikka avoimuuden ja tarkastusten alalla on tehty parannuksia, tilannetta arvostellaan
edelleen julkisuudessa. Kriittinen asenne on perusteltua, kun pidetään mielessä, miten
muutamat jäsenvaltiot ovat käyttäneet aiheettomasti maksettuja tukirahoja. Se, että
ainoastaan murto-osa näistä varoista on palautettu Euroopan unionin talousarvioon, on
menetys kaikille veronmaksajille.

Komission on perittävä nämä varat välittömästi takaisin. Vielä parempi ratkaisu olisi, jos
asianomaisille jäsenvaltiolle maksettaisiin seuraavana varainhoitovuonna vastaavasti
pienempi määrä tukia ja käytäntöä jatkettaisiin, kunnes aiheettomasti maksetut varat on
palautettu Brysseliin. Olemme kuitenkin yhtä huolissamme, jos sääntöjenvastaisuuksia
on ilmoitusten mukaan vain hyvin vähän, kun pidetään mielessä seuraava periaate: jos en
ilmoita mistään, minun ei myöskään tarvitse olla huolissani varojen takaisinperinnästä, ja
varat pysyvät omassa kotimaassani.
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Kuten mietinnössä vaaditaan, kehotan myös Espanjaa, Ranskaa ja muita maita asettamaan
korttinsa pöydälle, ja pyydän komissiota lujittamaan edelleen tarkastuksiaan.

Algirdas Šemeta,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jälleen jäsentä
Ivania hyvin rakentavasta ja erinomaisesta mietinnöstä sekä kaikkia parlamentin jäseniä
heidän osallistumisestaan tähän keskusteluun, ja totean, että komissio ottaa esitetyt
näkemykset varmasti huomioon vuoden 2010 kertomuksen laadinnassa.

Komissio aikoo parantaa edelleen 325 artiklan mukaisen, taloudellisten etujen suojaamista
koskevan vuosikertomuksen muotoa ja sisältöä ja ottaa huomioon keskustelun aikana
esitetyt ehdotukset. Kuten totesin, olemme jo parantaneet tilastotietoja, mutta
lisäparannukset ovat luonnollisestikin aina mahdollisia.

Pyydämme jäsenvaltioita esittämään lisätietoja ja erottamaan paremmin toisistaan petokset
ja sääntöjenvastaisuudet, jotta sekä petoksista että sääntöjenvastaisuuksista voidaan esittää
selkeää tietoa.

Olen täysin samaa mieltä jäsenen Grässlen kanssa siitä, että voimme parantaa
sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää, ja teemme ahkerasti töitä sen hyväksi.
Täällä on otettu esiin myös edunsaajien avoimuutta koskeva kysymys. Teemme parannuksia
myös tältä osin, ja komissio aikoo tarkastella täällä esitettyjä ajatuksia.

Komissio on samaa mieltä myös siitä, että vaikka jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin
tehostaakseen valvontajärjestelmiään petosten ja korruption torjumiseksi, lisäparannukset
ovat edelleen mahdollisia. Jäsenen Geierin esittämien huomautusten osalta totean seuraavaa:
petokset eivät tunne erityisiä kansallisia rajoja. Ongelma ei kosketa vain muutamia
jäsenvaltioita tai uusia jäsenvaltioita vaan myös teidän puheenvuorossanne mainitsemia
jäsenvaltioita.

Meidän on tietenkin tarkasteltava tätä kysymystä vakavasti kaikkialla Euroopan unionissa,
ja aion vakaasti parantaa vuoden 2010 kertomuksen sisältöä. Olemme yksikköni kanssa
tehneet ahkerasti töitä sen parissa, ja uskon, että vuoden 2010 kertomus tulee olemaan
erittäin korkealaatuinen.

Cătălin Sorin Ivan,    esittelijä. – (RO) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää komission
jäsentä ja kaikkia parlamentin kollegojani, jotka ovat osallistuneet mietinnön laadintaan
joko osallistumalla tämänpäiväiseen keskusteluun tai esittämällä tarkistuksia. Haluan
kiittää myös varjoesittelijöitä, joihin minulla on erinomaiset suhteet. Mietintö on
yhteistoiminnan ja erinomaisen yhteistyön tulos.

Haluan toistaa, että sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välinen ero on määriteltävä selkeästi.
Vaikka saatamme hyväksyä virheet ja sääntöjenvastaisuudet, petoksiin on omaksuttava
nollatoleranssi. Toiseksi asiasta vastuussa olevien kansallisten politiikkojen, esimerkiksi
toimivaltaisen ministerin, on allekirjoitettava kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset.

Kolmanneksi odotamme suuresti yksinkertaistettuja menettelyjä koskevia komission
toteuttamia tarkastuksia, sillä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionin omat varat
kerätään ja että talousarvio vahvistetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Neljänneksi totean julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä ja byrokratiasta, joka
liittyy Euroopan unionin varojen käyttöön kansallisella tasolla, että meidän on puututtava
monissa jäsenvaltioissa ilmenevään kohtuuttomaan byrokratiaan, jolla pyritään yhtäältä
torjumaan petoksia mutta joka toisaalta mahdollistaa korruption ja Euroopan unionin
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varojen vilpillisen käytön. Koska kyse on hyvin politisoituneesta toiminnasta, varat menevät
muutoin poliittisille edunsaajille.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä näkökohtana totean puheenvuoroni lopuksi, että olen
tyytyväinen kollegani Jens Geierin esittämään ehdotukseen, joka koskee järjestelmää, jolla
keskeytetään automaattisesti Euroopan unionin varojen maksaminen, jos petosepäilyjä
ilmenee. Uskon, että näin varmistetaan, että myös jäsenvaltiot reagoivat tilanteeseen entistä
nopeammin, kun soitamme hälytyskelloja.

Puhemies.   – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys Cătălin Sorin Ivanin mietinnöstä (A7-0050/2011) toimitetaan huomenna
klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149   artikla)

Zuzana Brzobohatá (S&D),    kirjallinen. – (CS) Olen jo antanut tukeni esitetylle mietinnölle
talousarvion valvontavaliokunnassa, mutta haluan silti painottaa muutamaa tärkeää
mietinnössä esitettyä havaintoa. Haluan ensimmäiseksi korostaa mietinnössä esitettyä
vetoomusta, joka koskee maita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Euroopan yhteisöjen
taloudellisten etujen suojaamisesta tehtyä yleissopimusta, eli Maltaa, Viroa, ja Tšekin
tasavaltaa. Tšekin nykyinen hallitus ei ole valitettavasti tehnyt mitään lujittaakseen petosten
ja korruption torjuntaa. Haluan toisaalta kiittää siitä, että mietinnössä todetaan, että Tšekin
tasavalta, Viro, Latvia ja Slovenia ovat ilmoittaneet, ettei liittymistä valmistelevan Sapardin
varojen käytössä ole ilmennyt lainkaan petoksia. Olen huolestunut
tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan jäsenvaltiot olisivat voineet
käytettävissään olevien tietojen perusteella havaita ja korjata yli 30 prosenttia Euroopan
unionin tuomioistuimen vuoden 2009 otoksessa havaitsemista virheistä ennen kuin maksut
varmennettiin komissiolle. Haluan yhtyä OLAFille osoitettuun pyyntöön, joka on
yhdenmukainen yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta viime vuonna laaditussa
mietinnössä esitetyn pyynnön kanssa, jotta se esittää seuraavassa vuosikertomuksessaan
yksityiskohtaisen analyysin niistä strategioista ja toimenpiteistä, joita kukin jäsenvaltio on
ottanut käyttöön petosten torjumiseksi ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi ja
havaitsemiseksi EU:n rahoituksen käytössä, korruptiosta johtuvat tapaukset mukaan
luettuina.

Puhetta johti
varapuhemies  Diana WALLIS

13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Puhemies. −    (EN) Esityslistalla on seuraavana kyselytunti (B7-0210/2011).

Käsittelemme komissiolle osoitettuja kysymyksiä.

Georgios Papastamkosin laatima kysymys numero 11 (H-000152/11)

Aihe: Humanitaarisen avun toimittaminen Pohjois-Afrikan valtioille

Pohjois-Afrikan maiden (Egypti, Tunisia, Libya) viimeaikaiset tapahtumat ovat pahentaneet
entisestään lukuisten väestöryhmien poikkeuksellisen vaikeita elinolosuhteita.

Taloudellisen ahdingon seurauksena on havaittavissa merkittäviä pakolaisvirtoja, jotka
suuntautuvat EU:n Välimeren alueen jäsenvaltioihin. Onko komissio toteuttanut

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI202



taloudellista, lääkinnällistä ja humanitaarista apua koskevia toimenpiteitä Pohjois-Afrikan
kriisin puhkeamisen jälkeen, ja mitä tällaisia toimenpiteitä?

Millä tavoin se huolehtii EU:n Välimeren alueen jäsenvaltioista, jotka vastaanottavat
pakolaisia Pohjois-Afrikasta?

Mitä ongelmia parhaillaan toimeenpantavat sotilaalliset operaatiot aiheuttavat
humanitaarisen avun toimittamiselle?

Kristalina Georgieva,    komission jäsen. −  (EN) Arvoisa puhemies, komissio teki
25. helmikuuta 2011 kolmen miljoonan euron hätäapupäätöksen humanitaarisesta
avustusoperaatiosta Libyan kriisin yhteydessä. Varat otettiin käyttöön välittömästi, ja itse
asiassa ne olivat ensimmäisiä avustuksia, joita kyseiselle valtiolle annettiin. Alkuperäistä
määrää korotettiin 3. maaliskuuta 30 miljoonaan euroon, koska humanitaariset tarpeet
lisääntyivät nopeasti. Pelastuspalveluja koskevan budjettikohdan nojalla on myönnetty
lisäksi kuusi miljoonaa euroa, joilla yhteisrahoitetaan jäsenvaltioiden antamaa tavara-apua.

EU:n humanitaarista apua tarjotaan kumppaniemme välityksellä. Rahoitus saadaan
ECHOlta, tai apua tarjotaan jäsenvaltioiden antamana tavara-apuna. Sitä myönnetään ja
koordinoidaan EU:n pelastuspalvelumekanismilla. Sillä katetaan avun antaminen niille
ihmisille, jotka pakenevat Libyasta Tunisian, Egyptin ja Algerian rajoilla, tuki kolmansien
maiden kansalaisten palauttamiselle alkuperämaihinsa, avun ja humanitaarisen suojelun
tarjoaminen pakolaisaseman saaneille ihmisille, jotka eivät voi palata kotimaihinsa – heillä
ei ole valtiota, johon mennä – ja Libyasta pakeneville libyalaisille, hätävarantojen
rahoittaminen ja kerääminen etukäteen hätäavun antamiseksi Libyassa sekä
lääkintätavaroiden, hätäkirurgian ja elintarvikeavun rahoittaminen Libyassa silloin, jos ja
kun tietyille alueille päästään. Kaikille alueille ei tällä hetkellä päästä. Voimme tällä hetkellä
toimia idässä, mutta emme lännessä, koska alue on Gaddafin hallinnassa.

Komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja antoivat
8. maaliskuuta 2011 yhteisen tiedonannon demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen
tähtäävästä kumppanuudesta eteläisen Välimeren maiden kanssa. Siinä esitetään EU:lle
strategia eteläisissä naapurivaltioissa tapahtuvien valtavien muutosten tukemiseksi. Komissio
on myös ottanut käyttöön välineitä, joilla Italiaa ja muita jäsenvaltiota voidaan tarvittaessa
auttaa, jos Pohjois-Afrikasta saapuu valtavia siirtolaisvirtoja. Tämä toimintatapa koostuu
operationaalisista toimenpiteistä ja rahoitustuesta. Frontexin yhteinen operaatio –
Hermes 2011 – käynnistettiin 20. helmikuuta. Sen resursseja ja asiantuntijoita saatiin
useista jäsenvaltioista. Seuraamme kehitystä tarkasti ja valmistaudumme erilaisiin
kehityskulkuihin. Frontexin operaatioita voidaan tarvittaessa vahvistaa, jotta niillä voidaan
vastata mahdollisiin uusiin virtoihin. Komissio on valmis myöntämään täydentävää
rahoitustukea yhteensä 25 miljoonaa euroa ulkorajarahaston ja Euroopan pakolaisrahaston
kaltaisista rahastoista. Useat jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan käyttöön erittäin tarpeellisia
erityisasiantuntijoita ja teknisiä resursseja.

Nykytilanteeseen verrattuna käynnissä olevat sotilasoperaatiot eivät ole vaikuttaneet
humanitaarisen avun tarjoamisen tasoon, koska Gaddafille uskolliset joukot rajoittivat
avun tarjoamista jo kriisin alussa. Tripolin viranomaisten ja Yhdistyneiden Kansakuntien
humanitaarisen avun koordinointitoimiston UNOCHA:n välisissä neuvotteluissa ei ole
vielä saatu aikaan sopimusta humanitaaristen avustustyöntekijöiden pääsystä läntiseen
Libyaan.
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Georgios Papanikolaou (PPE). -    (EL) Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä hänen
yksityiskohtaisesta vastauksestaan. Mielestäni on erityisen tärkeää, että Euroopan unioni
on maailmanlaajuisesti edelläkävijänä humanitaarisen avun antamisessa – että se näyttää
maailmalle humanitaarisen puolensa.

Kysymyksenä tietenkin on – ja on ollut jo pitkään – saavuttaako humanitaarinen apu
todelliset vastaanottajat. Avoimuus on tässä yhteydessä erittäin tärkeässä asemassa. Arvoisa
komission jäsen, panen merkille, että Pohjois-Euroopan valtiot eivät halua ylittää
sopimusten puitteita ja avata EU:n markkinoita, avata omia rajojaan kyseisistä
Pohjois-Afrikan valtioista Euroopan unioniin tuotaville maataloustuotteille. Etelä-Euroopan
valtiotkaan eivät voi sitä tehdä, koska juuri siellä on kilpailua. Siellä joudutaan jälleen
maksumiehiksi. Etelään kohdistuu maahanmuutosta aiheutuvaa painetta. Emme voi luoda
siellä uutta ongelmaa maataloudesta.

Kristalina Georgieva,    komission jäsen. −  (EN) Ensinnäkin, kun kyseessä on humanitaarisen
avun tehokkuus alusta, kriisin käynnistymisestä alkaen, dramaattisin tähänastinen
humanitaarinen vaikutus voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmäisenä on siirtotyöläisten
virta Tunisiaan, Egyptiin, Algeriaan ja Nigeriaan – sen osalta komissio ja jäsenvaltiot ovat
toimineet erittäin tehokkaasti. Olemme ottaneet käyttöön jäsenvaltioiden resursseja sekä
ilmassa että merellä, jotta voimme kuljettaa ihmisiä kotiin. Olemme myös antaneet
humanitaarista tukea kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle ja YK:n pakolaisjärjestölle,
jotta ne voivat auttaa sitä valtavaa ihmismäärää – 420 000:ta ihmistä – joka pakenee
Libyasta.

Libyan itäosassa, jonne olemme päässeet, olemme myös tarjonneet tukea lääkintähoidolle
sekä elintarvikkeiden keräämiselle. Elintarvikekriisiä ei ole vielä syntynyt, mutta kyseessä
on valtio, jossa 90 prosenttia elintarvikkeista tuodaan maahan, joten meidän on oltava
valmiina. Autamme myös Saharan eteläpuolisten valtioiden kansalaisia, etenkin tšadilaisia,
jotka ovat erittäin vaikeassa asemassa, koska heidän turvallisuutensa on vaarassa, koska
he ovat palkkamurhaajien, taistelijoiden, tähtäimessä. Useat heistä eivät tietenkään ole
tässä tilanteessa. Painopistealana on myös ollut auttaa heitä pääsemään turvaan, etenkin
Egyptiin.

Tiedämme myös, että Gaddafin hallitsemilla alueilla on humanitaarisia tarpeita, mutta
pääsyämme alueille on rajoitettu. Olemme varanneet yhdeksän miljoonaa euroa siihen,
että olosuhteet sallivat avun antamisen. Itse asiassa kehotimme Maailman
elintarvikeohjelmaa ja muita humanitaarisia järjestöjä olemaan valmiina antamaan apua.

Kysymyksenne toisen osan – markkinoille pääsyn – osalta totean, että asia on
suunnittelemani eteläisen Välimeren maita koskevan aloitteen keskiössä. Tarkoituksena
on varmistaa, että voimme tarjota kyseisissä valtioissa paremman tulevaisuuden
varmistamalla mahdollisuuden työpaikkoihin ja vaurauteen. Tässä yhteydessä korostamme
voimakkaasti kauppaa, EU:n kanssa käytävää kauppaa, mutta myös Välimeren maiden
välistä kauppaa.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
Pohjois-Afrikassa kehittynyt tilanne on todella pakottanut Euroopan unionin vastaamaan
suuriin haasteisiin. Komission jäsentä siteerattiin Financial Times -sanomalehdessä, jonka
mukaan hän on todennut, että Euroopan unioni on onnistunut evakuoimaan kansalaisensa
Libyasta. Valtioon ei tässä yhteydessä kuitenkaan jäänyt yhtään terveydenhuollon
asiantuntijaa, koska useimmat heistä olivat kotoisin Bulgariasta. Kuten totesitte, Euroopan
unioni tarjoaa erilaista humanitaarista apua. Olemme kuitenkin kohdanneet uuden
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hätätilanteen, koska olemme jättäneet valtion ilman tarvittavaa lääkinnällistä apua. Miten
aiotte puuttua tähän asiaan?

Kristalina Georgieva,    komission jäsen. −  (EN) Haluan aluksi todeta, että EU:n kansalaisten
evakuointi on onnistunut erittäin hyvin. Onnistuimme koordinoimaan toimia
jäsenvaltioidemme välillä ja perustimme valvonta- ja tiedotuskeskuksen, jossa koordinointia
voitiin toteuttaa. Tämän ansiosta saimme tuotua suuren osan kansalaisistamme pois
Libyasta mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Kun tämä massiivinen evakuointi saatiin
päätökseen, jäljellä oli vain noin 200 henkilöä, jotka toivoivat evakuointia. Juuri nyt –
tämän keskustelun aikana – osa heistä on evakuoitu turvallisesti venäläisellä lentokoneella.

Lääkintäpalveluja koskevan kysymyksen osalta totean, että kun evakuoimme EU:n
kansalaisia, tilanteella oli odottamattomia seurauksia, koska jotkut näistä EU:n kansalaisista
olivat tarjonneet lääkintäpalveluja Libyan terveydenhuoltojärjestelmässä. Useita
sairaanhoitajia evakuoitiin, mutta lääkäreitä ei evakuoitu yhtä paljon. Teemme nyt kaiken
mahdollisen antaaksemme sairaanhoitoon erikoistuville humanitaarisille järjestöille
mahdollisuuden tarjota tällaisia palveluja libyalaisille ja Libyassa oleskeleville kolmansien
maiden kansalaisille.

Emme jälleen kerran voi korostaa tarpeeksi sitä, että on ratkaisevan tärkeää, että Gaddafi
antaa humanitaarisille järjestöille luvan toimia Libyan länsiosissa. Valitettavasti näin ei ole
vielä tapahtunut. Olemme lähettäneet oman asiantuntijaryhmämme valtion itäosiin. Ryhmä
on palannut arviointimatkalta ja raportoinut, että vaikka yhä useammat haavoittuneet
tarvitsevat sairaanhoitoa, kansainvälisen yhteisön toimittamia lääkintätarvikkeita ja tukea
– myös työntekijöitä – on varsin riittävästi Libyan itäosissa. Näin ei kuitenkaan ole Misratan
kaltaisissa kaupungeissa ja muilla Gaddafin hallinnassa olevilla alueilla. Kuten varmasti
tiedätte, yritämme nyt lähettää meriteitse lääkintälaivoja, jotta sairaanhoitoa voidaan tarjota
yleisemmin.

Puhemies. −    (EN)  Zigmantas Balcytisin laatima kysymys numero 12 (H-000136/11)

Aihe: Terveyspalvelutarjonnan erot jäsenvaltioissa

EU:n alueiden ja jäsenvaltioiden välillä on vielä nykyäänkin huomattavia eroja
terveyspalvelutarjonnassa, ja potilaat ovat epätasa-arvoisessa asemassa, kun on kyse
laadukkaista palveluista ja lääkkeiden korvaamisesta monimutkaisten sairauksien, kuten
Alzheimerin taudin, tapauksessa.

Aikooko komissio toteuttaa toimenpiteitä edellä mainitussa asiassa? Jos komissio aikoo
toteuttaa toimenpiteitä edellä mainitussa asiassa, niin millaisin toimenpitein se aikoo
kannustaa sellaisten yhdennettyjen kansallisten tai alueellisten strategioiden laatimista,
joilla pyrittäisiin vähentämään epätasa-arvoisuutta terveyspalvelujen saannissa ja
varmistamaan, että potilaat saavat EU:ssa laadukkaita terveyspalveluja?

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet,
perustamissopimuksen mukaan jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden asioiden tarkastelusta.
Euroopan unioni toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimenpiteiden tukemiseksi,
koordinoimiseksi tai täydentämiseksi sekä ihmisten terveyden suojelemiseksi ja
parantamiseksi. Näin ollen komissio katsoo, että kaikille EU:n eri alueilla eläville kansalaisille
on taattava laadukkaiden hoitopalvelujen yleinen saatavuus.

Tämän takia komissio on käynnistänyt useita asiaa koskevia aloitteita, ja olenkin tyytyväinen
saadessani vastata arvoisan parlamentin jäsenen kysymykseen. Vuonna 2009 komissio
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laati tiedonannon "Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen vähentäminen EU:ssa".
Kyseisessä tiedonannossa korostetaan tarvetta terveyserojen vähentämiseen.

Viime joulukuussa komission yksiköt käynnistivät terveysohjelman puitteissa
14 jäsenvaltion kanssa myös yhteisen toimintaohjelman terveyserojen vähentämiseksi.
Laadukkaan hoidon yleinen saatavuus on painopistealana myös terveyttä ja
pitkäaikaishoitoa koskevassa avoimessa koordinointimenetelmässä. Tässä yhteydessä
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet erityisiin tavoitteisiin, jotka koskevat
terveydenhuoltojärjestelmiä, terveydenhuollon saatavuutta, terveydenhuollon laatua ja
terveydenhuoltopolitiikan kestävyyttä. Potilaiden oikeuksia rajat ylittävässä
terveydenhuollossa koskevan direktiivin säännösten lisäksi potilailla on EU:ssa mahdollisuus
saada tietoa ulkomailla tarjottavasta hoidosta, ja he voivat hakea mahdollisia korvauksia
kustannuksista.

Terveydenhuollon ala on yksi nykyisen koheesiopolitiikan rahoituskohteista. Tässä
yhteydessä rahoitetuilla toimenpiteillä, kuten sairaaloiden infrastruktuurin
nykyaikaistamisella, lääkintälaitteiden hankkimisella tai lääkintähenkilökunnan
kouluttamisella, voidaan parantaa terveydenhuollon saatavuutta kansalaisille, etenkin
köyhimmillä alueilla.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, suuret
kiitokset erittäin kattavasta vastauksestanne. Jos kuitenkin keskustelemme vaikeista
sairauksista kärsivistä ihmisistä, vaalipiirini asukkaat ottavat usein esille erään tietyn
kysymyksen. Tärkeimpänä asiana on tietenkin hoitaminen, mutta usein hoitoa antavat
potilaiden perheet. Hoitajat eivät voi enää osallistua täysimääräisesti työmarkkinoille, ja
heidän tilanteensa on erittäin epävakaa. Eikö teidän mielestänne olisi oikein, että
terveydenhuoltopalvelujen yhdenmukaistamisen lisäksi myös tätä asiaa säänneltäisiin,
jotta myös hoitajille tarjottaisiin sosiaalista suojelua?

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kun
otetaan huomioon, että potilaiden oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa annettu
direktiivi, johon viittasitte, ei ole vielä tullut voimaan, haluaisin kysyä teiltä seuraavaa: jos
potilaat käyttävät toisen jäsenvaltion terveyspalveluja, onko heillä jo nyt oikeus saada
korvauksia omista vakuutusrahastoistaan? Haluan vain muistuttaa parlamentille, että
Euroopan unionin tuomioistuin on jo tehnyt tästä myönteisen päätöksen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää seuraavan
kysymyksen: kun kansallisten terveyspalvelujen osalta otetaan huomioon, että useissa
jäsenvaltioissa on valitettavasti vähennetty terveydenhuollon määrärahoja talous- ja
rahoituskriisin takia, mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa, jotta jäsenvaltioiden ei
tarvitse vähentää terveydenhuollon määrärahoja? Jokainen potilas, joka ei saa hoitoa ajoissa,
aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia terveyspalveluille.

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Yleisesti voin todeta, että meidän on puututtava
kaikkiin näihin ongelmiin, mutta pidettävä kuitenkin mielessä, että kyseessä on
jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Meidän on siis kunnioitettava tätä periaatetta.

Ymmärrän huomautuksenne siitä, että eroja esiintyy edelleen, mutta komissio tekee
kuitenkin kaikkensa auttaakseen jäsenvaltioita yhdenmukaistamaan tilanteensa.
Painopistealanamme on helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erojen vähentämisessä.
Voimme myös pyrkiä tähän tavoitteeseen osana komission käynnistämää yritysten
sosiaalista vastuuta koskevaa menettelyä lääkkeiden alalla.
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Nikolaos Chountisin esittämän kysymyksen osalta voin todeta, että kun direktiivi tulee
voimaan, luomme selvät oikeudelliset puitteet oikeuksille saada korvausta rajat ylittävästä
terveydenhuollosta. Tämän jälkeen ehdotamme, että EU:n tuomioistuimen päätösten
erilaisesta täytäntöönpanosta aiheutuvia eroja vähennetään. Näin kansalaiset tietävät, missä
tapauksessa ja millä perusteella he saavat tai eivät saa korvauksia ulkomailla saadusta
hoidosta. Sitä ennen emme valitettavasti voi tehdä muuta kuin odottaa.

Puhemies. −    (EN)  Marian Harkinin laatima kysymys numero 13 (H-000110/11)

Aihe: Kehitystä vauhdittava teknologia

Kun otetaan huomioon, että Euroopalla on yhä vaikeuksia jalostaa tutkimus- ja
kehittämistoimintaansa kaupallisiksi tuotteiksi, voiko komissio kertoa pääpiirteittäin mikä
on Euroopan tilanne keskeisten kehitystä vauhdittavien teknologioiden lujittamisessa?

Antonio Tajani  , komission varapuheenjohtaja.  −  (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin
jäsenet, kehitystä vauhdittavan teknologian osalta totean, että komissio antoi
30. syyskuuta 2009 tiedonannon, jossa määritettiin yhteinen strategia tällä alalla. Kyseisessä
tiedonannossa korostimme, että tiettyyn keskeiseen kehitystä vauhdittavaan teknologiaan
liittyvistä erinomaisista tutkimus- ja kehittämisvalmiuksista huolimatta emme ole
onnistuneet asianmukaisesti muuntamaan tuloksia valmistettaviksi tuotteiksi ja palveluiksi.

Tämän takia katson, että meidän on määritettävä strategia, jolla pyritään edistämään EU:n
taloudelle keskeisen kehitystä vauhdittavan teknologian kehittämistä. Tätä toimintatapaa
on ehdotettu myös komission aloitteissa, etenkin teollisuuspolitiikkaa, innovaatiounionia
ja Euroopan digitaalistrategiaa koskevissa aloitteissa.

Tiedonannon antamisen jälkeen komissio perusti viime vuoden heinäkuussa keskeistä
kehitystä vauhdittavaa teknologiaa tarkastelevan korkean tason asiantuntijaryhmän.
Toiminnan käynnistämisestä vastasivat kolme komission jäsentä: digitaalisista sisällöistä
ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Nelly Kroes, tutkimuksesta,
innovoinnista ja tieteestä vastaava komission jäsen Máire Geoghegan-Quinn sekä itse
allekirjoittanut, teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaava komission jäsen. Ryhmälle
annettiin yksi vuosi aikaa laatia suosituksia hyväksyttävistä poliittisista toimenpiteistä,
joilla voitaisiin edistää keskeisen kehitystä vauhdittavan teknologian teollista käyttöönottoa
EU:ssa.

Ryhmä koostui 27:stä jäsenvaltioiden virkamiesten, tutkimusyhteisön, kehitystä
vauhdittavan teknologian EU:n teollisuudenalan, Euroopan investointipankin ja pienten
ja keskisuurten yritysten järjestöjen edustajasta.

Tämän vuoden helmikuussa ryhmä esitteli Euroopan komissiolle työn puolivälissä laaditun
valmisteluasiakirjan, jossa kuvataan suurimpia haasteita keskeisen kehitystä vauhdittavan
teknologian kaupallistamisessa EU:ssa. Ensimmäinen sisäinen valmisteluasiakirja on
saatavilla yritystoimintaa koskevalla pääosaston internetsivustolla. Asiantuntijaryhmän
lopullinen kertomus esitellään komissiolle tämän vuoden heinäkuussa. Kertomus on
merkittävä panos komission työhön, jolla pyritään luomaan yhtenäiset strategiset puitteet
tutkimusta ja kehittämistä tukeville aloitteille.

Keskeinen kehitystä vauhdittava teknologia on ratkaisevan tärkeässä asemassa
talouksissamme, koska kyseessä on aito väline, jolla voidaan edistää tulevien tuotteiden ja
palvelujen kehittämistä ja joka näin ollen muodostaa perustan teolliselle toiminnallemme
– sille, mitä voisimme kutsua kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi.
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Ne, jotka osaavat hyödyntää tällaista teknologiaa EU:ssa, voivat myös parantaa
teollisuudenalojemme kilpailukykyä ja olla edelläkävijöitä siirryttäessä tietoon perustuvaan
vähähiiliseen talouteen, jossa luonnonvaroja käytetään tehokkaasti. Jos keskeistä kehitystä
vauhdittavaa teknologiaa ei hyödynnetä, EU menettää johtoasemansa aloilla, joilla olemme
vahvoja, ja innovaatiovalmiutensa sellaisten sovellusten osalta, jotka ovat strategisesti
tärkeitä unionimme kannalta tarkasteltuna.

Tämä teknologia myös tarjoaa valtavat markkinamahdollisuudet kasvun osalta. Haluan
mainita eräitä kuvaavia lukuja: Arvioidemme mukaan niiden määrä maailmanlaajuisilla
markkinoilla on 950–1 100 miljardia euroa vuodessa, ja odotettu vuotuinen kasvuaste on
5–46 prosenttia. Näin ollen kehittyvä teknologia on poikkeuksellinen mahdollisuus, johon
kaikki teollistuneet taloudet perustavat kilpailukykynsä, ja se on myös korvaamaton väline
tulevassa kasvussa.

Tämän tilaisuuden ohittaminen olisi virhe, ja komissio aikookin tehdä oman osansa.
Tarvitsemme Euroopan parlamentin tukea, etenkin Lissabonin sopimuksen ja Euroopan
parlamentille annetun uuden toimivallan jälkeen. Uskon – ja sanon tämän entisenä
Euroopan parlamentin jäsenenä – että Euroopan parlamentin ja komission välisen
yhteistyön avulla voimme saavuttaa hyviä tuloksia myös tällä alalla, mikä on ratkaisevan
tärkeää EU:n talouden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta tarkasteltuna.

Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos
vastauksestanne ja todellakin onnittelut komissiolle työstä sen varmistamiseksi, että EU
on edelleen edelläkävijänä siinä, mitä kutsutte kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi.

Korkean tason ryhmä käsitteli useita kysymyksiä, mutta yhtenä niistä oli niin sanottu
kuolemanlaakso, toisin sanoen kuilu, joka erottaa luovan ajatuksen markkinoilta. Ryhmä
huomautti, että EU menettää usein ensimmäisen toimijan etunsa.

Ryhmä korosti myös useita esteitä, joita asiassa esiintyy, esimerkiksi teollis- ja
tekijänoikeuksia koskevan eurooppalaisen patentin puutetta ja tarvetta vähentää voimassa
olevan sääntelykehyksen hajanaisuutta. Luulenpa siis, että kysymyksenä on se, mitä
mahdollisia toimia komissio on toteuttanut näihin asioihin puuttumiseksi.

Antonio Tajani  , komission varapuheenjohtaja.  −  (IT) Kiitän Marian Harkinia siitä, että hän
korostaa komission työtä ja että hän myös kehottaa täytäntöönpanijaa sitoutumaan asiaan
voimakkaammin. Odotamme tällä hetkellä asiantuntijaryhmän poliittisia suosituksia,
ennen kuin määritämme komission lopullisen strategian.

Työn puolessa välissä laaditussa valmisteluasiakirjassa asiantuntijaryhmä ehdotti kolmen
pilarin järjestelmää tämän innovointikuilun ylittämiseksi. Kukin kolmesta pilarista edustaa
ehtoa, joka on täytettävä, jotta keskeistä kehitystä vauhdittavaa teknologiaa voidaan ottaa
käyttöön Euroopan unionissa.

Ensimmäinen pilari koskee teknologista tutkimusta. EU:n on kehitettävä
kilpailukykyisempää teknologiaa patentoitujen prototyyppien vaiheeseen asti. Tämä tavoite
edellyttää, että unionin tutkimusohjelmissa keskitytään paremmin teknologiseen
tutkimukseen.

Toinen pilari koskee tuotteiden demonstrointia. Meidän on onnistuttava muuntamaan
teknologinen menestys kilpailukykyisiksi tuotteiksi. Tämä tavoite edellyttää unionin
tutkimusohjelmien tasapainottamista uudelleen niin, että niillä edistetään
demonstrointihankkeita.
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Kolmantena pilarina on teollisuuden kilpailukyky maailmanlaajuisella tasolla. Nykyiset
tuotantovalmiudet on säilytettävä EU:ssa tai on luotava uusia valmiuksia, jotta innovatiiviset
tuotteemme voivat kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla hintansa ja kokonsa puolesta.
Tämän takia meidän on parannettava sijoittajiin sovellettavien ehtojen puitteita, jotta
sijoittajia kannustetaan sijoittamaan Euroopan unioniin. Meidän on siis houkuteltava
sijoituksia, mutta samalla parannettava kaikkia EU:n ohjelmia, joilla tätä erittäin tärkeää
alaa voidaan tukea. Meidän on myös kurottava umpeen tutkimuksen ja sovellusten välinen
kuilu, joka on tyypillinen useilla tuotannon aloilla Euroopan unionissa.

Tämä siirtyminen tutkimuksesta sovelluksiin on ongelma, josta koko teollisuuden ala
kärsii. Tämän takia kannatan ja olemme kannattaneet klustereita koskevaa politiikkaa –
meillä on noin 2 000 klusteria – jolla mahdollistetaan yhteydet tutkimuksen ja teollisuuden,
yliopistojen sekä tutkimuksen, teollisuuden ja innovoinnin välillä, jotta teollisesta
järjestelmästämme saataisiin kilpailukykyisempi.

Tämä on nykytilanne, hyvä Marian Harkin. Jatkamme töitämme, ja tutkin huolellisesti
kaikki Euroopan parlamentin esittämät ehdotukset ja otan huomioon kaikki ohjeet, joita
parlamentti minulle lähettää.

(EN)  Chris Daviesin laatima kysymys numero 14 (H-000112/11)

Aihe: EU:n kalatalousalan tulevaisuus

Komission mukaan suurinta osaa EU:n kalavesistä hyödynnetään kestämättömällä tavalla.
Aikooko komissio ilmoittaa näkemyksensä siitä, millainen on kalatalousalan ja sen
työpaikkojen tulevaisuus, jos nykyistä politiikkaa ja käytäntöjä jatketaan ilman uudistuksia
liikakalastuksen vähentämiseksi, kalojen poisheittämisen rajoittamiseksi ja kestävien
käytäntöjen edistämiseksi?

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Kun yksikköni alkoivat laatia yhteisen
kalastuspolitiikan uudistuspakettia, ne suorittivat perusteellisen vaikutustenarvioinnin
useista mahdollisista uudistusvaihtoehdoista. Yhtenä vaihtoehtona oli jatkaa nykyistä
politiikkaa myös vuoden 2013 jälkeen. Tätä nykytilannetta on käytetty lähtökohtana
muiden mahdollisten vaihtoehtojen vaikutuksen vertailussa. Nykytilannetta koskevassa
ennusteessa otetaan huomioon uudet pitkän aikavälin hallintasuunnitelmat, valvonta-asetus
ja asetus laittomasta ja ilmoittamattomasta kalastuksesta.

Nykytilannetta koskevan ennusteen tulokset ovat selviä: jos emme muuta
toimintatapaamme, vuoteen 2020 mennessä kantojen yleisestä kestävyydestä ei ole enää
tietoakaan.

Ympäristöä koskevan kestävyyden osalta vain kuusi prosenttia analysoiduista kannoista
saavuttaisi suurimman kestävän enimmäistuoton vuoteen 2020 mennessä. Tätä on
verrattava velvollisuuteemme saavuttaa suurimmat kestävät enimmäistuotot vuoteen 2015
mennessä. Jos siis jatkamme nykytilanteen mukaisesti, emme voi täyttää velvollisuuttamme
suurimpien kestävien enimmäistuottojen saavuttamisesta vuoteen 2015 mennessä.

Kalastuslaivastojen taloudellisen suorituskyvyn osalta vain muutamat laivastot olisivat
nykytilannetta koskevassa ennusteessa taloudellisesti kannattavia. Pyyntialan tulos olisi
yleisesti lähes nollatasolla tai alhaisemmalla tasolla..

Sosiaalista kestävyyttä koskeva ennuste on samankaltainen. Työllisyys pyyntialalla jatkaisi
vähentymistään samaan tahtiin kuin nykyisin. Myös palkat pysyisivät alhaisina, minkä
takia kalastajan ammatin vetovoima nuorison keskuudessa vähenisi entisestään.
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Nykytilanne ei komission mielestä ole oikea vaihtoehto. Tarvitsemme uudistusta, ja sitä
juuri työstämme.

Chris Davies (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, komission jäsen on maalannut eteemme
erittäin masentavan kuvan todeten, että jos jatkamme samalla radalla, näkymät ovat
heikkoja, sillä kalastuslaivastot eivät useissa tapauksissa ole taloudellisesti kannattavia ja
kalastajien työmahdollisuudet vähenevät.

Eikö kuitenkin ole niin, että väheneminen voi olla parempi kehityskulku kuin sen
vaihtoehto? Totuus on, että me emme tiedä. Meillä ei ole tieteellistä tietämystä 50 prosentista
kalatalouttamme. Tiedämme, että kannat ovat monissa tapauksissa vähäiset
vuosikymmenten liikakalastuksen takia. Todellisuudessa tilanne on erittäin herkkä. Olemme
erittäin haavoittuvaisia. Arvoisa komission jäsen, ette voi jättää harkitsematta sitä, että jos
jatkamme entisellään, monet näistä kalastusmuodoista katoavat kokonaan.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, olen kollegoideni tavoin huolestunut
Välimeren kalastusalasta ja olen myös huolissani merien ekosysteemien suojelemisesta.
Kun kuitenkin otetaan huomioon kalatalousalaan vaikuttavat yhteiskunnallistaloudelliset
vaikeudet ja etenkin ne merialueiden yhteisöt, jotka ovat jääneet EU:n säännösten loukkuun,
kysyn, aikooko komissio löytää tasapainoisia ja välittömiä ratkaisuja sekä ekosysteemien
että niiden useiden EU:n kansalaisten suojelemiseksi, jotka työskentelevät kyseisellä alalla.

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, komission jäsen maalaa eteemme melko
lannistavan kuvan. Yhtenä Chris Daviesin kysymyksessään korostamista ongelmista on
se, mitä tässä asiassa jätetään huomiotta. Tapasin äskettäin kalastajan, joka kertoi, että hän
oli löytänyt tai keksinyt verkon, jolla voitaisiin estää kalojen poisheittäminen tonnikalan
kalastuksessa. Voisiko komission jäsen harkita tämän asian tarkastelemista? Katsooko hän,
että on mahdollista ottaa käyttöön teknologiaa, jolla kalojen poisheittäminen voidaan
estää tai sitä voidaan ainakin rajoittaa?

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Jos jatkamme nykytilanteen mukaisesti, kyllä,
meidän on varauduttava siihen, että monet kalakannat romahtavat. Sitä emme voi sallia.

Olen täysin samaa mieltä siitä, että tilanne on erittäin herkkä. Jos joudumme äärimmäiseen
tilanteeseen, seuraukset ovat kammottavat. Tämän takia tarvitsemme uudistusta ja tämän
takia aiomme tarkastella parasta etenemistapaa, jolla voimme löytää tasapainon kantojen
kestävyyden ja uudistuksen yhteiskunnallistaloudellisen vaikutuksen välillä.

On kuitenkin syytä tehdä selväksi, että tarkoituksenamme ei ole asettaa ympäristönsuojelua
kalastajiemme suojelun edelle. Me pidämme huolta kalastajistamme ja tulevista sukupolvista.
Siksi tarvitsemme uudistusta. Jos totta puhutaan, jos meillä ei ole kalakantoja, Välimeren
alueen ja muiden EU:n vesialueiden kalastajilla ei ole tulevaisuutta. Jotta kalatalousalallamme
todella on tulevaisuus, tarvitsemme uudistusta. Aiomme esittää joitakin konkreettisia
ehdotuksia ja varmistaa kalastajiemme elinkeinon. Tämä on tavoitteenamme.

Toinen jäsen viittasi kalastusvälineiden valikoivuuteen. Yksikkömme tutkivat mielellään
kaikkia uusia välineitä ja innovaatioita valikoivuuden osalta. Haluan myös todeta, että
aiomme uuden rahoitusjärjestelmämme puitteissa osoittaa varoja runsaasti – kriisistä
huolimatta – jotta voimme varmistaa, että valikoivuutta todella kehitetään. Olen erittäin
tyytyväinen kaikkiin alan – kalastajiemme – aloitteisiin, joilla kalastusvälineiden
valikoivuutta voidaan parantaa.
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Haluan yleisesti toistaa, että nykytilanne ei ole vaihtoehtona. Se ei ole vaihtoehtona, kun
huomioon otetaan kalakantojen kestävyys, kalastajiemme elinkeino tai
rannikkoyhteisöjemme tulevaisuus. Tämän takia tarvitsemme uudistusta.

Puhemies. −    (EN)  Jim Higginsin laatima kysymys numero 15 (H-000127/11)

Aihe: Hain eväpyynnin kieltämisehdotus

Ottaen huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat äskettäin asettuneet
kannattamaan hain eväpyynnin kieltämistä, ottaen huomioon, että Yhdysvaltojen kongressi
on säätänyt hain eväpyynnin kieltämistä koskevan lain ja ottaen huomioon, että myös
muissa valtioissa harkitaan vakavasti hain eväpyynnin kieltämistä, mihin toimiin komissio
aikoo ryhtyä antaakseen hain eväpyynnin kieltämistä koskevan lainsäädäntöehdotuksen
Euroopan parlamentin jäsenten kannan mukaisesti?

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Haluan kiittää arvoisaa parlamentin jäsentä
hänen kysymyksestään, koska saan sen myötä mahdollisuuden kertoa parlamentille hain
eväpyynnistä.

Eväpyynti kiellettiin vuonna 2003 neuvoston asetuksella kaikissa EU:n aluksissa, jotka
pyytävät kalaa missä tahansa maailmassa, ja kaikissa aluksissa, jotka pyytävät kalaa EU:n
vesillä. Hain eväpyynti on yleisesti kielletty. Nykyisen säädöksen nojalla – ja tämä on yksi
kohtaamistamme ongelmista – kuitenkin tietyissä olosuhteissa sallitaan aluksissa tapahtuva
käsittely, jossa evät poistetaan aluksissa. Myös haiden kaikkien raatojen säilyttäminen
aluksilla on pakollista. Tämän takia ongelmaksi on viime vuosina muodostunut hain
eväpyynti.

Esittelimme helmikuussa 2009 toimintaohjelman ja olemme sen jälkeen toteuttaneet
useita toimenpiteitä. Teemme myös aktiivisesti yhteistyötä alueellisten järjestöjen kanssa,
jotta voimme toteuttaa tehokkaita hallintajärjestelmiä useimpien heikossa asemassa olevien
hailajien osalta ja varmistaa niiden kestävän kalastuksen. Toisin sanoen asian käsittely
edellyttää julkista kuulemista. Olemmekin jo toteuttaneet julkista kuulemista muutaman
kuukauden ajan. Esitetyssä kuulemisasiakirjassa esitellään kolme tärkeintä vaihtoehtoa,
joista asiantuntijat ympäri maailmaa nyt keskustelevat valvonnan parantamiseksi ja
täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi. Useat sidosryhmät, kuten kalastusala,
tiedemiehet, johtajat ja kansalaisjärjestöt sekä suuri yleisö, ovat lähettäneet meille
huomautuksiaan.

Haluan vakuuttaa teille, että otan tämän haiden suojelua koskevan kysymyksen erittäin
vakavasti. Siksi olen pyytänyt yksiköitäni tutkimaan perusteellisesti kaikkia vastaanotettuja
huomautuksia. Laadimme tämän jälkeen vaikutustenarvioinnin, joka – kuten tiedätte –
on tarpeen asetuksen muuttamiseksi. Toivon, että lainsäädäntöehdotus hyväksytään niin
pian kuin se on käytännössä mahdollista. Haluan ilmoittaa teille, että olen tehnyt tästä
asiasta painopistealan, jotta emme hukkaa enää yhtään aikaa.

Haluan myös todeta, että komissio on toteuttanut useita toimenpiteitä haiden kestävän
hallinnan ja suojelun yleiseksi varmistamiseksi, ei vain eväpyynnin osalta. Esittelimme
toimintaohjelman ja olemme sen jälkeen toteuttaneet useita toimenpiteitä. Olemme
kieltäneet sillihain, jättiläishain ja valkohain kalastuksen EU:n vesillä. Olemme kieltäneet
verkkojen käytön alle 200 metrissä syvänmeren haiden suojelemiseksi. Viime vuonna –
ja haluan korostaa tätä – ehdotimme kestävää ja tieteellisiin näkökohtiin perustuvaa kiintiötä
erilaisille hailajeille. Neuvottelut neuvoston kanssa olivat erittäin vaikeat. Kyseessä ei ollut
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helppo tehtävä, mutta loppujen lopuksi onnistuimme ja laadimme kestävän ehdotuksen
tälle vuodelle ja – toivottavasti – ensi vuodelle.

Jim Higgins (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, evien leikkaaminen hailta on raakalaismaista.
Se on epäinhimillistä, ja se on raakalaismaista. Kun hait heitetään takaisin mereen, ne
kuolevat. Kyseessä on käytäntö, joka on kiellettävä. Vaikka komissio viittaa vuonna 2003
annettuun asetukseen, se ei kerta kaikkiaan toimi.

Ymmärrän kyllä, että asia on erittäin vaikea. Miten valvotte käytäntöä? Tarvitsemme
asetuksen, jolla tämä käytäntö kielletään täysin. Puhumme nyt tietyn lajin tuhoamisesta –
täydellisestä sukupuutosta. Luvut puhuvat puolestaan. Nykyisin esimerkiksi arvioidaan,
että vuonna 2009 maailmanlaajuisille markkinoille tuotiin 26–73 miljoonan hain eviä.
Kyseessä on siis erittäin kannattava liiketoiminta. Meidän on kiellettävä se kokonaan.
Käytäntö on raakalaismainen, sitä ei saa hyväksyä, ja meidän on kiellettävä se pysyvästi.
Meidän on toimittava esimerkkinä tässä asiassa.

Brian Crowley (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, haiden eväpyynti kiellettiin
vuonna 2003. Nyt olemme Euroopan unionin makrillitilanteen osalta tilanteessa, jossa
EU:n tasolla ja Euroopan talousalueen tasolla on sovittu makrillin kalastuksen
vähentämisestä. Kuitenkin huomaamme, että Islannissa ja Färsaarilla on kussakin pyydetty
150 000 tonnia makrillia, mikä vaikuttaa välittömästi EU:n kalastuslaivastojen kestävyyteen.
Mitä toimia voimme siis toteuttaa? Voidaanko kyseisille kahdelle alueelle antaa etenkin
kaupparangaistuksia?

Chris Davies (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, nyt, kun leijonat ovat katoamassa
Afrikasta ja hait ovat katoamassa meristämme, kiitän komission jäsentä siitä, mitä hän
yrittää tehdä, mutta asiassa on kuitenkin edetty paljolti markkinoiden ehdoilla. Aasiassa
oli suurta kysyntää haineville, ja niistä saatiin valtavia voittoja.

Ainoana tapana varmistaa, että voimme asianmukaisesti valvoa ja määrittää, mitä tällä
alalla tapahtuu, on varmistaa, että evät toimitetaan maihin ilman, että niitä irrotetaan haista.
Näin voimme valvoa tilannetta. Toivon, että komission jäsen muistaa tämän, kun hän laatii
ehdotustaan.

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Olen parlamentin jäsenten kanssa samaa mieltä
siitä, että vaikka kielto on asetettu, emme voi tyytyä tähän tilanteeseen. Olen samaa mieltä
kanssanne. Tiedämme todellisen tilanteen ja sen, miten asiat todellisuudessa toimivat.
Tiedämme, että kaiken tämän keskustelun taustalla on erittäin tuottoisa ala. Meidän on
kuitenkin toteutettava toimenpiteitä lainsäädäntökehyksemme mukaisesti. Haluankin
selittää asiaa hieman.

Ongelma on syntynyt, koska evät ja hait voidaan tällä alalla tuoda maihin eri satamissa.
Evät, jotka – luultavasti – ovat niiden kysynnän takia arvokkaampia, voidaan tuoda maihin
etenkin Aasiassa, kun taas haiden raadot voidaan tuoda maihin jossain muualla. Tämän
takia valvonta on erittäin vaikeaa. Siitä kaikki tämä johtuu. Pidämme sen mielessä. Sen
takia käynnistimme kuulemismenettelyn, koska haluamme ratkaista tämän erittäin vaikean
tilanteen.

Voin siis kertoa teille, että aiomme antaa erittäin kunnianhimoisen ehdotuksen, ja toivon,
että vuoden loppuun mennessä käytössämme on uusi haineviä koskeva säädös, jolla saadaan
aikaan konkreettisia tuloksia. Aiomme säännellä tilannetta lopullisesti.
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Makrillitilanteeseen vertaamisen osalta voin vain todeta, että Euroopan unioni on tehnyt
parhaansa. Haluan korostaa, että alueen läheisyydessä sijaitsevat jäsenvaltiot olivat erittäin
yhteistyöhaluisia ja että kalastajamme ja teollisuutemme joutuivat tekemään useita
uhrauksia kantojen kestävyyden varmistamiseksi.

Tämän takia olimme erittäin järkyttyneitä siitä, että Islanti ja Färsaaret toimivat yksipuolisesti
ja korottivat itse omia kiintiöitään. Emme kerta kaikkiaan voi hyväksyä tällaista toimintaa.
Tarkastelemmekin nyt asiaa – yksikköni tekevät yhteistyötä kaupasta vastaavan komission
jäsenen Karel de Guchtin kabinetin ja yksikköjen kanssa – ja aiomme antaa
lainsäädäntöehdotuksen oikeudellisesta välineestä, jota voitaisiin soveltaa tällaisissa
tapauksissa. Meillä on joitakin välineitä jo nyt, mutta käytössämme olevat oikeudelliset
välineet koskevat vain tuoretta kalaa, myös makrillia, ei makrillituotteita eikä etenkään
kalaöljyä ja kalajauhoa, jotka ovat Islannin ja Färsaarten tärkeimpiä vientituotteita. Meidän
on siis toimittava tuottoisasti. Komissio tekee parhaansa varmistaakseen, että seuraavalla
kalastuskaudella kantojen kestävyyttä suojellaan.

Puhemies. −    (EN)  Rodi Kratsa-Tsagaropouloun laatima kysymys numero 16
(H-000142/11)

Aihe: Välimeren uusi meristrategia

Välimerta koskevan meristrategian tarve kuuluu yhdennettyä toimintaa Välimerellä
koskevaan 25 toimenpiteen ohjelmaan Välimeren arabimaiden tilanteen viimeaikaisen
kehityksen jälkeisten uusien haasteiden puitteissa. Unioni on laatinut lainsäädäntöä ja
strategian, joiden tavoitteena on edistää merten kestävää käyttöä, suojella merten
ekosysteemejä ja keskeisiä resursseja, jotka tukevat mereen liittyviä sosiaalisia ja taloudellisia
toimintoja.

Aikooko komissio asettaa meripolitiikalle uusia tavoitteita myös uuden
Euro–Välimeri-politiikan puitteissa?

Miten unionin Välimerta koskevat merialan aloitteet, esimerkiksi Välimeren puhdistamista
koskevat aloitteet, edistyvät?

Mitä välineitä on käytettävissä, joilla voidaan helpottaa Välimeren alueen sopeutumista
ilmastonmuutokseen ja torjua tulviin, rannikon eroosioon ja maaperän rappeutumisen
jatkumiseen liittyviä vakavia vaaroja?

Miten energiansiirtosuunnitelmat Välimerellä liitetään meristrategiaan?

Mitä toimia ja mitä yhteistyötä Välimeren kumppaneiden kanssa toteutetaan merenkulun
turvaamiseksi ja meren kautta tapahtuvan laittoman maahanmuuton torjumiseksi?

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Kiitän Rodi Kratsa-Tsagaropoulouta hänen
kysymyksestään, koska voimme sen ansiosta tarkastella tätä erittäin vaikeaa tilannetta
Välimerellä.

Haluan kertoa parlamentille, että komissio antoi äskettäin tiedonannon demokratiaan ja
yhteiseen vaurauteen tähtäävästä kumppanuudesta eteläisen Välimeren maiden kanssa.
Siinä esitetään joukko ehdotuksia äskettäisestä kehityksestä aiheutuvien alueen haasteiden
ratkaisemiseksi. Kuten tiedätte, kyseessä on erittäin äärimmäinen, herkkä ja huolestuttava
tilanne.

Komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että aloite on hyväksytty yleisesti. Tiedonanto on
otettu myönteisesti vastaan kaikissa jäsenvaltioissa ja – toivottavasti – myös parlamentissa.
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Haluan kertoa tarkemmin muutamista toimista, joita olemme tähän mennessä toteuttaneet
saavuttaaksemme tavoitteen Välimeren uuden meristrategian laatimisesta. Yhdennetyn
meripolitiikan osalta olemme jo perustaneet kyseistä politiikkaa tarkastelevan työryhmän,
johon kaikki Välimeren rannikkovaltiot ja alueelliset sopimusosapuolet osallistuvat.
Aiomme kehittää työryhmää niin, että saamme yhteisen foorumin kaikkia mereen liittyviä
toimia, yhteistyötä ja alueen rahoitusta varten. Osana aloitetta olemme myös käynnistäneet
Euroopan naapuruuspolitiikan nojalla ensimmäisen teknisen tuen hankkeen, joka koskee
Välimeren yhdennettyä meripolitiikkaa.

Haluan myös kertoa parlamentille eräästä toteuttamastani aloitteesta, sillä käynnistin
äskettäin Välimerellä yhteisen yhteistyöhankkeen Kansainvälisen merenkulkujärjestön ja
Euroopan investointipankin kanssa. Luotan tähän aloitteeseen ja toivon, että se kantaa
hedelmää. Määritämme kohdennettuja toimia mereen liittyvien alojen kasvua, työpaikkoja
ja koulutusta varten. Tämä on erittäin tärkeää Välimeren alueen kannalta tarkasteltuna.
Sisällytämme toimiin myös toimenpiteitä merien yhdennettyä valvontaa varten ja
pyydämme yksityistä sektoria osallistumaan toimenpiteisiin, koska tämä on mereen
liittyvien asioiden yhteydessä mielestäni ehdottoman tärkeää.

Komissio aikoo myös tukea Välimeren alueen kaikkien rannikkovartiostojen foorumin
järjestämistä. Lisäämme myös ponnistelujamme kalastuksen valvonnan alalla tarjoamalla
koulutusta, järjestämällä työryhmiä ja toteuttamalla yhteistä valvontaa yhdessä
Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön eli FAO:n kanssa.

Ympäristön suojelun ja ilmastonmuutoksen osalta komissio tekee EU:n tasolla nyt
yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta EU:n merialueiden ekologinen tila saadaan hyväksi
vuoteen 2020 mennessä. Alueellisella tasolla EU ja jäsenvaltiot tekevät Barcelonan
yleissopimuksen nojalla yhteistyötä Välimeren kumppanivaltioiden kanssa saastumisen
estämiseksi ja saastumisen vastatoimien kehittämiseksi kaikilla unionia ympäröivillä
aluevesillä.

Siirtolaisuuteen liittyvien ongelmien ja alueen tilanteen äskettäisen kehityksen osalta
komissio on sitoutunut auttamaan ja tukemaan niitä EU:n jäsenvaltioita, joihin yllättäen
kohdistuu painetta siirtolaisuuden takia, ja komissio on myös valmis myöntämään
rahoitustukea. Olemme nyt määrittämässä hätämäärärahoja ulkorajarahastosta ja ehkäpä
myös paluurahastosta ja Euroopan pakolaisrahastosta vuodeksi 2011 jo aiemmin
osoitettujen määrärahojen lisäksi.

Ulkorajojen valvonnan osalta komissio pitää jatkuvasti yhteyttä Frontexiin, joka on
käynnistänyt yhteisen Hermes 2011 -operaation EU:n ulkorajojen valvomiseksi kyseisellä
alueella. Frontex on yhdessä Europolin kanssa myös alkanut laatia kohdennettuja
riskinarviointeja sen varalta, että rikolliset ja terroristiryhmittymät käyttävät epävakaata
poliittista tilannetta hyväkseen. Frontex on myös alkanut valvoa laittomien
maahanmuuttajien virtoja.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
kiitos, että kerroitte Euroopan komission suunnitelmista ja uusista suuntaviivoista, ja kiitos
henkilökohtaisesta panoksestanne Välimeren uuteen tilanteeseen valmistautumiseksi.

Haluaisin esittää erityiskysymyksen. Miten arvioisitte jo toteutusvaiheessa olevia
suunnitelmia Välimeren pilaantumisen estämisestä ja energiansiirroista, miten ne vastaavat
meripolitiikan tavoitteita ja mitä lisäarvoa mielestänne saadaan mainitsemillanne uusilla
poliittisilla suunnitelmilla ja ohjelmilla?
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Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ottaen
huomioon Välimeren uuden kalastuspolitiikan ja äsken esittelemänne tilanteen Välimeren
eteläisissä valtioissa, joissa käynnissä on äärimmäinen kriisi, katsotteko, että
koheesiopolitiikan yhteydessä tehtävällä rajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan todella yhdessä
vaikuttaa asiaan ja että rajaylittävän politiikan ja kalastuspolitiikan avulla voidaan löytää
hyväksyttäviä ratkaisuja, joiden avulla Välimeren kalakantoja voidaan säästää ja joilla
edistetään tämän talouden alan elpymistä?

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää komission jäsenelle
kysymyksen siitä, että useat EU:n valtiot yrittävät sysätä ongelmansa – kalastukseen liittyvät
ongelmat – sellaisen valtion harteille, jota ei virallisesti ja oikeudellisesti ole olemassa.
Tarkoitan Länsi-Saharaa.

Komissio on laajentanut tai ennemminkin antanut toimivaltuudet neuvotella
kalastussopimuksesta Marokon kanssa. Voisitteko ystävällisesti kertoa, mitä takuita meillä
on siitä, että sopimuksen nojalla saatavia resursseja käytetään Länsi-Saharan ihmisten
hyväksi, eikä niillä vain vastata EU:n kalastajien tarpeisiin?

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Olen Ingeborg Grässlen kanssa samaa mieltä
siitä, että saastuminen on todella mahdollista Välimerellä tapahtuvien energiansiirtojen
takia. Se on vaarallista, koska Välimeri on melko suljettu meri, eikä se kestä mahdollisen
saastumisen aiheuttamaa taakkaa.

Nyt me aiommekin lisätä ja tehostaa yhteistyömme, komission yhteistyötä jäsenvaltioiden
kanssa. Haluaisin kertoa Ingeborg Grässlelle, että vierailen komission jäsenen Janez
Potočnikin kanssa ensi viikolla Kreikassa ja että aiomme puuttua myös Välimeren
saastumiseen. Lisäksi haluan kertoa hänelle, että myös Välimeren valtiot voisivat estää ja
havaita alusten aiheuttamaa saastumista paremmin, jos ne osallistuisivat EMSAn
satelliittiseurantajärjestelmään, kuten Safe Sea Net- tai Clean Sea Net -järjestelmään. Tällaisia
järjestelmiä on käytössämme, ja aiomme kannustaa Välimeren rannikkoalueiden
jäsenvaltioita osallistumaan näihin järjestelmiin, jotta mahdollinen alusten aiheuttama
pilaantuminen voidaan havaita.

Haluan todeta, että kannustamme tähän jäsenvaltioidemme lisäksi myös
naapurivaltioitamme käymällä keskusteluja ja tekemällä yhteistyötä tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.

Alueellisesta yhteistyöstä totean, että kyllä, me aiomme toteuttaa sen osalta joitakin aloitteita
ja me aiomme toteuttaa useita aloitteita Välimeren yleisen kalastuskomission eli GFCM:n
puitteissa. Me myös laadimme nyt uutta strategiaa, meristrategiaa, Adrianmeren ja
Joonianmeren alueita varten.

Teemme nyt yhteistyötä Adrianmeren ja Joonianmeren rannikoilla sijaitsevien
jäsenvaltioiden hallitusten kanssa. Näitä valtioita ovat Italia, Slovenia ja Kreikka. Teemme
yhteistyötä myös muiden naapurivaltioiden eli Kroatian, Montenegron ja Albanian kanssa.
Yritämme luoda merialan yhteistyöstrategian tätä aluetta varten. Haluan myös korostaa,
että tämä on oiva mahdollisuus koheesiorahastoille, kuten arvoisa komission jäsen on jo
todennut.

Lopuksi käsittelen lyhyesti Länsi-Saharaa. Kyllä, olimme erittäin huolissamme todellisten
edunsaajien oikeudesta käyttää hyväkseen varoja, joita annamme Marokolle tämän
kalastussopimuksen nojalla. Tämän takia olemme pyytäneet Marokon hallitusta antamaan
meille tietoja paitsi sopimuksen yleisestä täytäntöönpanosta, myös sopimuksen alueellisesta
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toimintatavasta ja jakamisesta Marokon eri alueiden kesken. Aiomme uusia pöytäkirjan
yhden vuoden siirtymäkaudeksi, jotta saamme selville, voimmeko toimia jatkossa ilman
sitä. Näin me etenemme, erittäin varovasti, toivomaamme suuntaan.

Puhemies. −    (EN)  Georgios Papanikolaoun laatima kysymys numero 17 (H-000108/11)

Aihe: Tutkijoiden koulutus ja yliopistojen arviointi innovointia koskevan
lippulaiva-aloitteen puitteissa

Komission hiljattain julkaisemassa Eurooppa 2020 -strategian Innovaatiounioni
-lippulaivahankkeessa (luku 2) mainitaan muun muassa jäsenvaltioiden velvollisuus esittää
strategioita riittävän tutkijamäärän kouluttamiseksi, jotta ne voivat saavuttaa kansallisiin
strategioihin sisältyvät tavoitteensa, ja komission aikomus, samana vuonna, tukea
moniulotteisen kansainvälisen luokituksen laatimista yliopistojen suorituskyvyn
vertailemiseksi.

Kysyn komissiolta seuraavaa: Millä tavalla se aikoo varmistaa, että tutkimusta koskeva
kolmen prosentin tavoite saavutetaan kokonaisuudessaan vuoteen 2020 mennessä ja että
investoinneissa ei havaita poikkeamia jäsenvaltioiden välillä? Arveleeko komissio, että
euroalueen jäsenvaltioiden julkistalouden kriisi voi vaarantaa asetetut tavoitteet?

Millaisia arviointiperusteita Euroopan yliopistojen suorituskyvyn vertailemiseen aiotaan
käyttää, jotta voidaan todentaa, mitkä niistä tuottavat parhaita tuloksia tutkimuksen alalla?

Máire Geoghegan-Quinn,    komission jäsen.  −  (EN) Tutkimuksen ja kehittämisen kolmen
prosentin intensiteettitavoitteen takia innovoinnin ensisijaisuutta EU:ssa on tuettava
edistämällä älykästä kasvua ja sitoutumista sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen.
Innovaatiounionin tulostaulusta käy ilmi, että EU menettää jalansijaansa Yhdysvalloille ja
Japanille ja että Brasilia ja Kiina kurovat umpeen eroaan EU:hun nähden. Tutkimuksen ja
kehittämisen kolmen prosentin intensiteettitavoite on ratkaisevassa asemassa tähän
haasteeseen vastaamisessa. Eurooppa-neuvosto kehotti jäsenvaltioita asettamaan
kunnianhimoisia ja realistisia kansallisia tavoitteita niin, että huomioon otetaan
tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettujen sijoitusten alkuperäinen taso ja niiden talouksien
keskeiset rakenteelliset ominaisuudet.

Viime vuonna jäsenvaltiot ja komissio käynnistivät kahdenvälisiä vuoropuheluita. Lähes
kaikki jäsenvaltiot ovat nyt asettaneet kansallisia tutkimusta ja kehittämistä koskevia
intensiteettitavoitteita, jotka vahvistetaan kansallisissa uudistusohjelmissa vuoden 2011
huhtikuun loppuun mennessä.

Tämän vuoden tammikuun 12 päivänä komissio antoi tiedonannon vuotuisesta
kasvuselvityksestä. Siinä luetellaan kansalliset tutkimusta ja kehittämistä koskevat tavoitteet,
jotka ovat kunnianhimoisia ja realistisia ja joilla käynnistetään uusi ohjausjakso tällä alalla.
Kansallista tutkimus- ja kehittämispolitiikkaa ja saavutuksia arvioidaan, millä pyritään
määrittämään suurimmat kasvua ja elpymistä hidastavat tekijät kriisin jälkeen, kun
rahoitukselliset rajoitteet vaikuttavat edelleen tilanteeseen.

Erinomainen tutkimusperusta on ratkaisevan tärkeää, jos tutkimuksen ja kehittämisen
kolmen prosentin intensiteettitavoite aiotaan saavuttaa ja jos EU:sta aiotaan saada
innovatiivisempi. EU:ssa tarvitaan vähintään miljoona uutta tutkimustyöpaikkaa, jos
tutkimuksen ja kehittämisen kolmen prosentin intensiteettitavoite aiotaan saavuttaa
vuoteen 2020 mennessä. Uusien tutkijoiden tarvittava määrä on huomattavasti suurempi,
koska useat tutkijat jäävät jakson aikana eläkkeelle. Yliopistojen ja tietenkin myös
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teollisuuden tutkimuksen alan osaaminen hyödyttää yhteiskuntaa yleisesti. Edistyminen
edellyttää korkeakoulujen korkeaa laatua.

Innovaatiounionin tulostaulussa käytetään kansainvälisesti tunnustettuja indikaattoreita,
joilla EU:n suoriutumista verrataan kilpailijoihimme. Kolmena indikaattorina ovat uusien
tohtorintutkintojen määrä tuhatta 25–34-vuotiasta henkilöä kohti, määrälliset
kansainväliset tieteelliset yhteisjulkaisut miljoonaa kansalaista kohti sekä tieteelliset julkaisut
10 prosentissa maailmanlaajuisesti eniten viitatuista julkaisuista prosenttiosuutena valtion
kaikista tieteellisistä julkaisuista, myös laadullisesti.

Yhdysvallat on kasvattanut johtoasemaansa kansainvälisissä yhteisjulkaisuissa ja ylittää
nyt EU:n tason 37 prosentilla. Komissio tukee riippumatonta moniulotteista kansainvälistä
luokitusta korkeakoulujen suoriutumisen määrittämiseksi, kunhan se saa kesäkuussa
toteutettavuustutkimuksen tulokset. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suoriutumista paitsi
tutkimuksen alalla, myös muilla tärkeillä aloilla, kuten innovoinnissa, koulutuksessa,
alueellisessa osallistamisessa ja kansainvälistymisessä. Tämän aloitteen moniulotteisen
luonteen ansiosta opiskelijat, poliittiset päättäjät ja itse yliopistot voivat valita haluamiaan
ulottuvuuksia ja perustana olevia indikaattoreita ja määrittää oman luokituksensa, joka
vastaa niiden tarpeita. Sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti kaikkiin tämän
toteutettavuushankkeen vaiheisiin.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, suuret
kiitokset vastauksestanne. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että kun suunnittelimme
Lissabonin strategiaa kahdeksan vuotta sitten, vuonna 2003, me totesimme pääosin
vastaavaa eli että meidän on luotettava innovointiin ja tutkimukseen, jos haluamme saada
aikaan kilpailukykyisemmän talouden.

Olette toimineet komission jäsenenä hieman yli vuoden, ja mielestäni olette saaneet
riittävästi kokemusta vastataksenne meille seuraavaan kysymykseen: minkä perusteella
katsotte, että me tällä kertaa, uudella 2020-strategialla, onnistumme ja että tulokset eivät
vastaa niitä, joita saimme edellisestä strategiasta, joka pohjimmiltaan epäonnistui täysin?

Seán Kelly (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin korkeakoulujen osalta kysyä
komission jäseneltä, onko hän tyytyväinen siihen, että EU:n toimielimissä löytyy sekä
tahtoa että valmiutta niiden toiminnan tehostamiseen, niiden luokituksen parantamiseen
maailmanlaajuisella tasolla ja niiden keskinäisten yhteistyövalmiuksien kehittämiseen
tutkimuksen päällekkäisyyden estämiseksi.

Máire Geoghegan-Quinn,    komission jäsen.  −  (EN) Mikä on muuttunut siihen verrattuna,
mistä sovimme ja mihin sitouduimme Lissabonissa? Mielestäni ensinnäkin se, että innovointi
ja tutkimus ovat nyt EU:n politiikan keskiössä. Komission, jäsenvaltioiden ja parlamentin
lisäksi myös Eurooppa-neuvosto on sitoutunut asiaan. Toteutamme erittäin tiukkaa
valvontaa, jota toteutetaan myös huolellisesti. Olemme tehneet 34 innovaatiounionia
koskevaa sitoumusta – joista eri kollegani ovat vastuussa – joissa valvomme säännöllisesti,
mitä parantumista on tapahtunut, mitä haasteita olemme kohdanneet, mitä kehitystä on
tapahtunut ja mitä on saatu aikaan, tai jos mitään ei ole saatu aikaan, miksi näin on
tapahtunut. Toivomme, että joka vuosi järjestetään niin sanottu innovointikokous, jossa
sidosryhmät voivat kokoontua ja tarkastella edellisenä vuonna tapahtunutta edistymistä.

Toteutamme siis erittäin tiukkaa valvontaa, missä mielestäni todennäköisesti
epäonnistuimme – tai minkä osalta emme saavuttaneet omia tavoitteitamme – Lissabonin
sopimuksen yhteydessä. Käytössämme on myös vuotuinen kasvuselvitys ja nyt myös
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kansalliset uudistusohjelmat, joissa jäsenvaltiot määrittävät erittäin selvästi, mitä ne aikovat
tehdä ja miten ne haluavat kyseiset tavoitteet saavuttaa. Mielestäni tämä on edistysaskel,
joka on ollut tarpeen.

Yliopistojen nykyaikaistaminen on tärkeä kysymys, johon kaikkien EU:n jäsenvaltioiden
on mielestäni vastattava. Ei riitä, että muutamissa jäsenvaltioissa on yksi tai kaksi ylipistoa,
jotka yltävät parhaimmille sijoille. Meidän on nykyaikaistettava yliopistojärjestelmää
kaikilla EU:n tasoilla ja meidän on vältettävä aiemmin mainittua päällekkäisyyttä, jonka
takia jokaisessa yliopistossa on kenties tähän asti uskottu, että sen kaikilla tiedekunnilla
on valmiudet toimia osaamiskeskuksena. Se ei ole mahdollista tai kustannustehokasta, ja
se aiheuttaa suurta hajanaisuutta ja päällekkäisyyttä, mitä juuri yritämme välttää.

On kuitenkin muistettava, että komissiolla ei ole tällä alalla toimivaltaa. Voimmekin vain
kertoa jäsenvaltioille, että emme voi jatkaa edellisen toimintatavan mukaisesti – juuri tätä
komission jäsen Androulla Vassiliou tekee uutterasti. Meidän on muututtava. Meidän on
päätettävä, millä aloilla luomme – tai tietty yliopisto luo – osaamiskeskuksen, ja meidän
on toteutettava todellista yliopistojen nykyaikaistamista koskevaa ohjelmaa kaikkialla
EU:n alueella.

Puhemies. −    (EN)  Ioannis A. Tsoukalasin kysymys nro 18 (H-000111/11)

Aihe: Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman hankkeiden vähäinen valvonta ja korkea
virheprosentti

Komission jäsenen vastaus kysymykseen E-8013/2010 (1)  herättää runsaasti kysymyksiä
seitsemättä puiteohjelmaa koskevien tarkastusten tehokkuudesta. Toimivaltaiset yksiköt
olivat 31. elokuuta 2010 mennessä tarkastaneet 193 osallistuvasta hankkeesta
ainoastaan 118, mikä on 0,42 prosenttia seitsemänteen puiteohjelmaan osallistuvista
hankkeista, kun taas kuudennen puiteohjelman osalta osuus oli 5,7 prosenttia. Tulokset
ovat huolestuttavia, sillä niiden perusteella todettiin, että yli neljä prosenttia hankkeiden
talousarviosta oli käytetty väärällä tavalla. Jos tämä suuntaus jatkuu, on mahdollista, että
varainhoitoa koskevia oikaisuja vaaditaan yli kahden miljardin euron edestä koko
seitsemännen puiteohjelman osalta.

Kysyn komissiolta seuraavaa: Millaisia ajantasaistettuja tietoja sillä on toteuttamiensa
tarkastusten lukumäärästä ja tuloksista siltä osin kuin ne koskevat seitsemännen
puiteohjelman hankkeita? Mistä virheiden korkea prosenttiosuus johtuu? Pitääkö se
tyydyttävinä tuloksia ja riittävinä pyrkimyksiä, jotka koskevat seitsemännen puiteohjelman
hallinnollisten määräysten yksinkertaistamista? Millaisiin välittömiin toimiin se aikoo
ryhtyä ongelman ratkaisemiseksi?

Máire Geoghegan-Quinn,    komission jäsen.  −  (EN) Yritän ottaa tulkit huomioon.

Jälkikäteen suoritettavien tarkastustoimien toteuttamisen edellytyksenä on edunsaajien
toimittamien kustannusraporttien riittävän suuri määrä. Tutkimuksen ja teknologian
kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa, joka tunnetaan myös seitsemäntenä
puiteohjelmana vuosiksi 2007–2013, ensimmäinen raportointikausi käynnistyy
18 kuukauden kuluttua hankkeen käynnistämisestä.

Näin ollen tarkastusta varten saatavilla olevien seitsemännen puiteohjelman
kustannusraporttien määrä saavutti kriittisen rajan vasta vuonna 2010. Tutkimusta

(1) Vastaus annettu 25.11.2010.
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koskevalla komission valvontastrategialla myös pyritään varmistamaan asianmukaisella
tavalla tutkimuskustannusten monivuotinen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus koko
puiteohjelman kaudella. Viime vuoden joulukuun 31 päivänä komissio saattoi päätökseen
345 seitsemännen puiteohjelman nojalla tehtyä tarkastusta, ja tarkastukset koskivat
seitsemännen puiteohjelman hankkeiden 432:ta osallistujaa. Samalla kaudella ehdotettiin
varainhoitoa koskevia oikaisuja yhteensä 4 482 miljoonalla eurolla, kun seitsemännen
puiteohjelman varoista tarkastettiin 88 633 047 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen puiteohjelmia toteutetaan pääasiassa kustannusten jakamista koskevilla
määrärahoilla, joilla maksajalle korvataan tukikelpoisia todellisia kustannuksia. Suurimpana
vaarana on, että edunsaajat sisällyttävät kustannusilmoituksiinsa myös muita kuin
tukikelpoisia kustannuksia. Vaaraa lisää tukikelpoisuuden perusteiden ja tiettyjen
edunsaajien kustannusten tavallisten kirjanpitokäytäntöjen välinen ristiriita, etenkin
vaatimus siitä, että edunsaajien on osoitettava hankkeisiin henkilökuntaa ja välillisiä
kustannuksia, mutta vähennettävä erilaisia tekijöitä, joita ei katsota tukikelpoisiksi EU:n
yhteisrahoituksessa.

Tämän perusteella komissio antoi huhtikuussa 2010 tiedonannon, jossa esitetään
vaihtoehtoja tutkimusrahoituksen sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamiseksi.
Sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen ja selventäminen voivat vähentää virheiden
mahdollisuutta ja auttavat varmistamaan kustannusten sääntöjenmukaisuuden, mutta
myös edistämään tutkijoiden osallistumista puiteohjelmiin ja EU:n tutkimuspolitiikan
tavoitteiden saavuttamista.

Sen jälkeen, kun yleisesti oli määritetty useita toimia, joita voidaan vielä toteuttaa nykyisten
yleisten oikeudellisten puitteiden nojalla, komissio toteutti tänä vuonna,
24. tammikuuta, lyhyen aikavälin yksinkertaistamistoimia eli konkreettisia toimenpiteitä,
jotka vaikuttavat välittömästi ja takautuvasti seitsemännen puiteohjelman hankkeisiin.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä
hänen erittäin yksityiskohtaisesta vastauksestaan. Haluan kuitenkin todeta, että
0,4 prosentin otoksella virhetaso nousee neljään prosenttiin tai kahteen miljoonaan euroon
50 miljardista eurosta. Toivon, että malli ei ole lineaarinen ja että neljän prosentin
tarkastusten tekemisen yhteydessä virhetaso ei ole 40 prosenttia. Ymmärrän myös, että
on erittäin vaikeaa, että pyydämme komissiota yksinkertaistamaan seitsemännen
puiteohjelman hallintomenettelyjä ja säätämään kahdeksannen puiteohjelman
yksinkertaistamisesta, mutta kuitenkin vaadimme myös yksityiskohtaisempia tarkastuksia.
Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta mielestäni asia ei kuitenkaan ole niin. Kaikessa tässä
on ainakin yksi hyvä puoli – olemme kaikki kiinnostuneita tutkimuksesta, ja tiedän, että
se on EU:n ja jäsenvaltioiden ainoa toivo.

Máire Geoghegan-Quinn,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni
tavoitteenamme on oltava, että pyrimme pitämään asiat mahdollisimman yksinkertaisina
sidosryhmiämme varten ja että varmistamme – mahdollisuuksien mukaisesti – että
edunsaajat voivat suoraan soveltaa kustannusten tavanomaisia kirjanpitokäytäntöjä
henkilöstökustannuksiin. Näin vältetään se, että niiden on toteutettava tavanomaisen
kirjanpidon rinnalla uusi kirjanpitojärjestelmä, kuten tähän asti on vaadittu. Tämä tietenkin
lisää monimutkaisuutta ja lisää virheiden vaaraa. Loppujen lopuksi me kuitenkin
hyväksymme sen – ja mielestäni kaikkien on hyväksyttävä – että tutkijoita ei kiinnosta
osallistua EU:n rahoituksen väärinkäyttöön. He ovat kiinnostuneita todellisesta ja aidosta
perustutkimuksesta, jota he tekevät ja joka voi johtaa loistaviin innovaatioihin, joita voimme
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käyttää paitsi EU:n jäsenvaltioissa, myös ympäri maailmaa. Me siis teemme asioista
mahdollisimman mutkattomia, mahdollisimman yksinkertaisia, sidosryhmiämme varten.

Puhemies. −    (EN) Silvia-Adriana Ticaun laatima kysymys numero 19 (H-000114/11)

Aihe: Pk-yritysten osallistuminen EU:n tutkimus- ja innovointitoimintaan

Komissio julkisti 9. helmikuuta 2011 vihreän kirjan "Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen
strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle". Julkisten kuulemisten jälkeen
komissio aikoo laatia yhteisen strategisen kehyksen, jonka tavoitteena on suunnata
tutkimus- ja innovointitoimintaa siten, että sillä voidaan vastata nyky-yhteiskunnan
haasteisiin ja yksinkertaistaa tutkimukseen ja innovointiin suunnattujen EU:n varojen
hyödyntämistä koskevia menettelyjä, lyhentää määräaikoja, jotka koskevat tutkimustulosten
levittämistä markkinoille, ja osallistaa entistä tehokkaammin eurooppalaiset yritykset
tutkimus- ja innovointitoimintaan. Euroopan unioni on asettanut Eurooppa 2020
-strategian yhteydessä tavoitteekseen kasvattaa tutkimus- ja kehitysmenoja kolmeen
prosenttiin BKT:stä vuoteen 2020 mennessä. Kun otetaan huomioon, että yksityinen
sektori voi suunnata ainoastaan rajallisen määrän varoja tutkimukseen ja innovointiin,
millaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä edistääkseen kyseisen sektorin osallistumista EU:n
tutkimus- ja innovointitoimintaan? Millaisiin toimiin se aikoo ryhtyä auttaakseen
pk-yrityksiä selviytymään vaikeuksista, jotka koskevat niiden mahdollisuuksia päästä
käsiksi tutkimukseen ja innovointiin suunnattuihin EU:n varoihin? Aikooko komissio
perustaa EU:n varoja koskevia rahoituskiintiöitä, jotka on varattu pelkästään pk-yrityksille?

Máire Geoghegan-Quinn,    komission jäsen.  −  (EN) Komissio on sitoutunut edistämään
rahoituksen myöntämistä pienille ja keskisuurille yrityksille EU:n tutkimus- ja
innovointiohjelmista ja viime kädessä auttamaan niitä tuomaan innovointityönsä hedelmät
markkinoille.

Tämä on komission painopisteala, kuten viimeksi 6. lokakuuta annetussa innovaatiounionia
koskevassa tiedonannossa, kesäkuussa 2008 annetussa eurooppalaisia pk-yrityksiä
tukevassa aloitteessa ja tänä vuonna 23. helmikuuta annetussa pk-yrityksiä tukevan aloitteen
uudelleentarkastelussa on todettu.

Myös vihreässä kirjassa "Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n
tutkimus- ja innovointirahoitukselle" on määritetty keskeisiä kysymyksiä EU:n tutkimus-
ja innovointirahoituksesta, myös erityisiä kysymyksiä siitä, miten pk-yritysten tarpeisiin
voitaisiin vastata paremmin.

Yhteisen strategiakehyksen yleisenä tavoitteena on tehdä osallistumisesta EU:n ohjelmiin
yksinkertaisempaa ja houkuttelevampaa, etenkin pk-yrityksille. Tärkeinä näkökohtina,
joita tässä yhteydessä on myöhemmin tarkasteltava, ovat keskitetty yhteyspiste, jonka
tietotekniset alustat ovat yhteisiä, yhdenmukaistetut säännöt, valtavirtaistettu joukko
rahoitusvälineitä, joilla katetaan koko innovaatioketju, sekä yksinkertaisemmat ja
johdonmukaisemmat menettelyt rahoituksen saamiseksi.

Kun vihreästä kirjasta on järjestetty kuuleminen, komissio esittää tämän vuoden loppuun
mennessä lainsäädäntöehdotuksia yhteisestä strategiakehyksestä. Olemme jo käynnistäneet
viimeisimmässä seitsemännessä puiteohjelmassa työohjelmia – useita toimenpiteitä, jotka
koskevat erityisesti pk-yrityksiä, myös talousarviosta osoitettavia määrärahoja. Pk-yrityksille
osoitettujen määrärahojen ennustetaan kasvavan nykyisestä 14,3 prosentista yli
15 prosenttiin eli yli lainsäädännössä säädetyn tavoitteen. Tukea on tuotava pk-yritysten
luo. Helpompi osallistuminen seitsemänteen puiteohjelmaan taataan
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Yritys-Eurooppa-verkostolla, komission ja lähes 600 liiketoimintajärjestön, kuten
teollisuuden alan kauppakamarien, käsityöalojen kauppakamarien, innovointitoimistojen
ja aluekehitysvirastojen, välisellä kumppanuudella. Tarkemmin sanottuna tämä verkosto
auttaa hyväksyttyjen suuntaviivojen mukaisesti pk-yrityksiä yhdessä ja yhteistyössä
seitsemännen puiteohjelman kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Se tarjoaa tukea
tiedotukseen, valmiuksien kehittämiseen puiteohjelmaan osallistumista varten, uusien
pk-yritysten osallistumiseen ehdotuksiin, kumppanien etsimiseen, pk-yrityksille
suunnattuihin yhteisiin toimiin ja kuulemisten järjestämiseen pk-yrityksiin liittyvien
ehdotuspyyntöjen aiheiden sisällyttämiseksi työohjelmiin. Useat sadat pk-yritykset saivat
mahdollisuuden lähettää seitsemättä puiteohjelmaa koskevia ehdotuksia verkoston
tukemana.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (EN) Arvoisa puhemies, pk-yritykset kohtaavat useita
vaikeuksia EU:n tutkimus- ja kehittämisrahoituksen saamisessa. Ne eivät saa lainaa
yhteisrahoituksen takaamiseksi, tai byrokratia aiheuttaa niille liian suurta taakkaa. Aikooko
komissio laatia yhteiset ja yksinkertaiset säännöt, jotta pk-yritysten osallistumista EU:n
tutkimusohjelmiin voidaan lisätä? Aikooko komissio osoittaa yksinomaan pk-yrityksille
esimerkiksi noin 30 prosenttia tutkimukseen osoitetuista EU:n määrärahoista?

Máire Geoghegan-Quinn,    komission jäsen.  −  (EN) Tänä vuonna, 24. tammikuuta,
hyväksyttiin kolme välittömästi toteutettavaa konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat
EU:n tutkimusrahoituksen hallintaa seitsemännessä puiteohjelmassa. Kullakin näistä
toimenpiteistä vastataan välittömästi huolenaiheisiin, joita seitsemännen puiteohjelman
osallistujat – ja osallistumista toivovat – ovat toistuvasti esittäneet. Yhtenä on joustavuuden
lisääminen siinä, miten henkilöstökustannuksia lasketaan. Toisena on se, että pk-yritysten
osallistujat, joiden palkkoja ei virallisesti kirjata kirjanpitoon, voivat nyt saada korvauksia
kiinteämääräisten maksujen mukaisesti. Uusi, vanhemmista virkamiehistä koostuva
ohjausryhmä, jossa kaikki komission yksiköt ovat edustettuina, osallistuu
sääntöjenvastaisuuksien poistamiseen. Tämä on erittäin tärkeää jo voimassa olevien
sääntöjen soveltamisen osalta.

Suunnittelimme verkko-opiskelufoorumin, joka on kohdistettu etenkin pk-yrityksille. Sitä
tarjotaan verkossa tästä vuodesta lähtien ja sillä pyritään edistämään pk-yritysten
osallistumista tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sen tulosten tutkimisen ansiosta voimme
tarjota ilmaista verkkokoulutusta ja yksilöityjä tietoja ja – mikä tärkeintä – tarjota käyttöön
viestintäfoorumin. Kaikki nämä toimenpiteet yhdessä parantavat merkittävästi pk-yritysten
tilannetta. Olen myös täysin varma siitä, että saamme yhteisen strategiakehyksen nojalla
erittäin hyviä ajatuksia siitä, mitä muuta voisimme tehdä niiden auttamiseksi.

Puhemies. −    (EN)  Bernd Posseltin laatima kysymys numero 26 (H-000107/11)

Aihe: Ilmanlaadun hallinta Saksan suurkaupungeissa

Mitä mieltä komissio on ilmanlaadun hallinnan tilasta Saksan suurkaupungeissa, esimerkiksi
Münchenissä, ja millaisia toimenpiteitä se ehdottaa?

Janez Potočnik,    komission jäsen.  −  (EN) Ilmanlaatua koskevassa direktiivissä asetetaan
useita raja-arvoja useille eri saasteille niin, että niiden noudattamiselle asetetaan erilaisia
määräaikoja. Komissio edistää hyviä käytäntöjä erilaisilla foorumeilla, kuten
täytäntöönpanokomitean kokouksissa. Lisäksi komissio keskittyy tarkastamaan, että
direktiivissä asetettuja raja-arvoja on todella noudatettu.
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Direktiivillä on vuodesta 1996 lähtien vaadittu, että jäsenvaltioiden on kehitettävä ja
toteutettava yleistä strategiaa, myös pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Viimeksi
mainitut toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä puututtaessa tilanteisiin, joissa vaarana on
esimerkiksi PM 10 -hiukkasten raja-arvojen ylittäminen. Suunnitelmia on laadittava heti,
kun raja-arvot ja sallittu marginaali ylitetään. Suunnitelmalla osoitetaan, miten raja-arvojen
noudattaminen varmistetaan määräaikaan mennessä.

Ilmanlaatua koskevista suunnitelmista on ilmoitettava komissiolle kahden vuoden kuluessa
raja-arvon ylittämisen mittaamisesta. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin itse täysimääräisessä
vastuussa ilmanlaatua koskeviin suunnitelmiin sisällytettävistä toimenpiteistä, ja niillä on
toimenpiteiden osalta täysi toimivalta. Tämä vastaa toissijaisuusperiaatetta. Tällä myös
tunnustetaan, että kansalliset ja/tai paikalliset viranomaiset ovat parhaita tahoja
määrittämään tehokkaimmat ja sopivimmat toimenpiteet, joilla korkeisiin pitoisuuksiin
voidaan puuttua niiden ilmanlaatuvyöhykkeillä.

Noudattamista koskevissa komission tarkastuksissa keskitytään pääasiassa siihen, onko
raja-arvoja noudatettu, ei siihen, miten raja-arvoja on noudatettu. Uusimmista Saksan
toimittamista, vuotta 2009 koskevista tiedoista käy ilmi, että noin
80 ilmanlaatuvyöhykkeestä 70 vyöhykkeellä hiukkasten raja-arvot ylitetään edelleen.
Useimpien vyöhykkeiden osalta noudattamisen määräaikaa jatkettiin tämän vuoden
kesäkuun 11 päivään asti, koska niistä oli laadittu ilmalaatua koskevat suunnitelmat, joissa
esitettiin selvät aikataulut ja toimenpiteet, joilla noudattaminen varmistetaan jatkettuun
määräaikaan mennessä. München on yksi kyseisistä vyöhykkeistä. Määräaikaa jatkettiin
sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset viranomaiset mukauttavat ilmanlaatua koskevaa
suunnitelmaa niin, että siinä käsitellään lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla voidaan
tehokkaasti valvoa ja tarvittaessa keskeyttää toimia, jotka saattavat vaikuttaa raja-arvojen
ylittämiseen.

Typpidioksidin osalta komissio odottaa, että useat jäsenvaltiot kohtaavat vastaavanlaisia
ongelmia kuin hiukkasten osalta. Raja-arvojen ylittämistä ennen vuotta 2010 ja
mahdollisesti jatkettuna ennen vuoden 2014 loppua ei tällä hetkellä katsota EU:n
lainsäädännön rikkomiseksi, mutta sen perusteella kuitenkin edellytetään ilmanlaatua
koskevan suunnitelman laatimista. Jäsenvaltioilla on syyskuuhun 2011 asti aikaa toimittaa
vuotta 2010 koskevat tiedot.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa Janez Potočnik, kiitos erittäin
hyvästä ja täsmällisestä vastauksestanne. Minulla on kaksi lyhyttä lisäkysymystä. Ensinnäkin
tarkastaako komissio, että kaikki yksittäiset jäsenvaltiot todella soveltavat samoja perusteita
ja suorittavat mittauksia yhtä huolellisesti, vai esiintyykö näissä eroja? Entä onko teillä
mitään erityisiä ehdotuksia ilmansaasteiden vähentämisestä – ainakin kaupungeissa?

Janez Potočnik,    komission jäsen.  −  (EN) Kaikkiin valtioihin sovelletaan samoja perusteita.
On totta, että maantieteellisten olosuhteiden takia tietyissä, Italian Milanon kaltaisissa
kaupungeissa kriteerien täyttäminen on muita kaupunkeja vaikeampaa. On kuitenkin
äärimmäisen tärkeää, että kaikille Euroopan unionin kansalaisille taataan sama terveyden
ja suojelun taso. Juuri siitä tässä kaikessa on kyse.

Jos ongelmat ovat paikallisia tai alueellisia, kiinnitämme asiaan tietenkin huomiota ja
yritämme puuttua ongelmiin yhdessä viranomaisten kanssa, jotta voimme löytää niihin
asianmukaiset ratkaisut. Tavoitteenamme on aina toimia kohdennetusti ja ratkaista
ongelmat – olla tiukasti auttavaisia ja auttavaisesti tiukkoja, kuten asia voitaisiin ilmaista.
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Toisen kysymyksen osalta totean, että emme yleensä anna erityisiä suosituksia kaupungeille
tai alueille yksinkertaisesti siksi, että uskomme, että niiden viranomaiset tietävät asiasta
meitä enemmän ja tuntevat asian meitä paremmin. Emme tarkasta, onko raja-arvoja
noudatettu. Yleensä hyviin tuloksiin johtaa eräänlaisen yhdennetty toimintatapa, joka
koostuu erilaisista toimenpiteistä, joista jotkut koskevat lyhyempää aikaväliä ja toiset
rakenteellisia näkökohtia.

Puhemies. −    (EN) Seuraavan kysymyksen on esittänyt Karin Kadenbach, jonka sijaisena
toimii tänä iltana Kriton Arsenis.
Karin Kadenbachin laatima kysymys numero 27 (H-000116/11)

Aihe: Biologista monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia

Eurooppa-neuvosto hyväksyi luonnon monimuotoisuuden kansainvälisenä
teemavuonna 2010 biologisen monimuotoisuuden suojelemista EU:ssa koskevan
kunnianhimoisen vision vuodelle 2050 ja tavoitteen vuodelle 2020. Tämän jälkeen valtiot
ympäri maailmaa hyväksyivät biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen
puitteissa kunnianhimoisen maailmanlaajuisen vision ja tehtävän vuodelle 2020 sekä
strategisen suunnitelman, joka sisältää 20 testitavoitetta.

Milloin komissio aikoo julkistaa biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian,
jossa määritetään kunnianhimoiset toimet biologisen monimuotoisuuden suojelua
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi EU:ssa ja koko maailmassa?

Voiko komissio vahvistaa, ettei uusi strategia heikennä EU:ssa suojeltujen, Natura 2000
-alueisiin kuuluvien ja niiden ulkopuolisten luontotyyppien ja lajien suojelun tasoa
entisestään vuoteen 2020 verrattuna, jotta kaikkien luontotyyppien ja lajien suojelun taso
voidaan palauttaa suotuisaksi vuoteen 2050 mennessä?

Mitä konkreettisia toimia komissio aikoo tuomareiden kouluttamisen ja aiemmin ilmoitetun
ohjeistuksen antamisen lisäksi toteuttaa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon
parantamiseksi? Aikooko komissio perustaa EU:n ympäristötarkastusviranomaisen ja
hyväksyä ympäristötarkastuksiin liittyvää lainsäädäntöä parlamentin kehotuksen
mukaisesti?

Janez Potočnik,    komission jäsen.  −  (EN) Komissio on viimeistelemässä biologista
monimuotoisuutta koskevaa uutta EU:n strategiaa, jolla luodaan puitteet toimille biologisen
monimuotoisuuden katoamisen torjumiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Pyrimme
antamaan strategian toukokuun alussa. Koska strategian luonnoksesta järjestetty sisäinen
kuuleminen on vielä käynnissä komissiossa, en juuri voi antaa yksityiskohtaista tietoa sen
sisällöstä. Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että sillä vastataan neuvoston viime vuonna
säätämään EU:n kunnianhimoiseen tehtävään sekä maailmanlaajuisiin sitoumuksiin, joita
EU teki Nagoyassa viime vuoden lokakuussa järjestetyssä biologista monimuotoisuutta
koskevan sopimuksen osapuolten kokouksessa.

Strategian perustana ovat noin kuusi alatavoitetta, joissa keskitytään ratkaisemaan ongelmia,
jotka liittyvät biologista monimuotoisuutta koskevan lainsäädännön joihinkin tärkeimpiin
edistäviin näkökohtiin ja biologiselle monimuotoisuudelle painetta aiheuttaviin tekijöihin
eli luonnonsuojeluun, ennallistamiseen ja vihreään infrastruktuuriin, maatalouteen ja
metsätalouteen, kalatalouteen, vieraslajeihin sekä maailmanlaajuista biologista
monimuotoisuutta edistäviin Euroopan unionin toimiin.
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Strategiassa hyödytään merkittävästi EU:n voimassa olevan lainsäädännön
täytäntöönpanosta, myös Natura 2000 -verkoston tehokkaasta ja riittävästi rahoitetusta
hallinnasta. On myös tärkeää tarkastella sitä, miten yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen
kalastuspolitiikan uudistuksilla ja tulevalla koheesiopolitiikalla voidaan antaa tarvittavaa
tukea tälle strategialle. EU 2020 -strategian päätavoitteen mukaisesti biologista
monimuotoisuutta koskevan lainsäädännön soveltaminen, ekosysteemien heikkeneminen
ja niiden tarjoamat palvelut on keskeytettävä.

Tämän takia voin vakuuttaa, että strategiaan on sisällytetty toimenpiteitä, joilla tämä tavoite
pyritään saavuttamaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi lintu- ja
luontotyyppidirektiivien täytäntöönpanon tehostaminen ja sen varmistaminen, että
merkittäviä edistysaskeleita otetaan EU:lle tärkeiden lajien ja luontotyyppien suotuisan
suojeluaseman saavuttamiseksi. EU:n ympäristölainsäädännön yleisen täytäntöönpanon
ja toimeenpanon osalta totean, että komissio aikoo laatia asiasta uuden tiedonannon
myöhemmin tämän vuoden aikana. Tarkoituksena ei ole korvata aiemmin annettuja asiaa
koskevia tiedonantoja, vaan ennemminkin kehittää niitä keskittymällä yleiseen rakenteeseen
ja tietopohjaan, johon tämän ympäristöä koskevan säännöstön täytäntöönpano perustuu.

Tarkastelemme tämän aloitteen yhteydessä yksityiskohtaisesti kaikkia vaihtoehtoja EU:n
tason seuranta- ja valvontavalmiuksien ja kansallisten tarkastusjärjestelmien vahvistamiseksi.
On tunnustettava, että ympäristötarkastuksia koskevia EU:n oikeudellisia puitteita on jo
kehitetty viime vuosien aikana, etenkin antamalla suositus jäsenvaltioissa toteutettavien
ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista sekä sisällyttämällä useita säännöksiä
alakohtaiseen ympäristölainsäädäntöön.

Tiedonantoa ollaan edelleen laatimassa, eikä tarkasta sisällöstä ole vielä sovittu. Järjestämme
sidosryhmille ja asiasta vastaavien valiokuntien välityksellä myös parlamentille kuulemisia,
jotta niiden jäsenillä on mahdollisuus esittää näkemyksensä ja antaa panoksensa.

Kriton Arsenis (S&D).    – (EN) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos
yksityiskohtaisesta vastauksestanne. Odotamme kiinnostuneina EU:n uutta biologista
monimuotoisuutta koskevaa strategiaa. Parlamentilla on tietenkin asiasta useita ajatuksia,
ja aiommekin tarkastella asiaa.

Nagoyassa keskustelemamme kysymyksen ja strategian osalta haluaisin tarkemmin kysyä,
voisitteko kommentoida sitä, miten olemme edistyneet Nagoyan päätösten ja etenkin
ABS-pöytäkirjan täytäntöönpanossa. Mitä edistystä on tapahtunut? Minkälaiset määräajat
tässä yhteydessä on asetettu? Olemmeko edistyneet merisuojelualueiden osalta? Tämä
mainitaan Nagoyan tavoitteissa erikseen. Kuinka olemme edistyneet tämän asian osalta?

Mainitsitte myös, että biologista monimuotoisuutta pyritään edistämään myös YMP:ssä,
joka on yksi välineistä, joilla voimme sitä suojella. Parlamentti on kuitenkin pyytänyt myös
erämaiden ja tiettömien alueiden suojelua. Meidän on myös lisättävä tiedottamista
Natura 2000 -alueista, etenkin maanviljelijöille. Mitä aiotte tehdä tämän asian osalta?

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin vain
esittää teille yhden kysymyksen. Keskityttekö te vain luonnonsuojeluun ja villieläinten ja
luonnonvaraisten kasvien suojeluun vai otatteko myös huomioon vanhat kotoperäiset
lajit ja peltoviljelykasvit, joiden monimuotoisuus on vaakalaudalla?

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin lisätä vielä erään
asian. Puhumme nyt biologisesta monimuotoisuudesta. Yhtenä kiireellisenä kysymyksenä
on se, että tietyt jäsenvaltiot – myös oma kotimaani – yrittävät saada Euroopan unionia
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säätämään luontoa koskevassa lainsäädännössä alemmista tavoitteista. Haluaisinkin tietää,
katsooko myös komission jäsen, että voisimme laskea tavoitteita, vai pitäisikö meidän
pysytellä nykyisissä tavoitteissa.

Janez Potočnik,    komission jäsen.  −  (EN) Nagoyan ja edistymisemme osalta totean, että
asiat kehittyvät melko hyvin ABS-pöytäkirjan osalta, joten huoleen ei ole syytä.
Kääntämisessä on ilmennyt pieniä ongelmia, mutta olemme hyvällä mallilla sisällön suhteen.
Olemmekin jo suunnittelemassa lainsäädännön laatimisen käynnistämistä, kun se on
allekirjoitettu, joten voimme sen jälkeen edetä ratifiointimenettelyyn. Siihen kuluu hieman
aikaa, mutta havaittavissa ei ole mitään suuria esteitä.

Merisuojelualueiden osalta olemme vielä jäljessä. Yritämme edistää asioita, ja koska teimme
Nagoyassa sitoumuksia, meillä on EU:ssa entistä enemmän tehtävää – myös itse
Natura 2000 -ohjelman takia ja tekemiemme sitoumusten takia.

YMP:n ja Natura 2000 -ohjelman rahoituksen osalta teen parhaani varmistaakseni, että
tämä käy hyvin ilmi ensimmäisestä pilarista ja kolmannesta pilarista ja että biologiseen
monimuotoisuuteen kiinnitetään asianmukaisesti huomiota tulevassa yhteisessä
maatalouspolitiikassa. Laadimme komission jäsenten Dacian Cioloşin ja Connie
Hedegaardin kanssa yhteisen kirjeen, jonka toimitimme ympäristöministerien neuvoston
viimeisimpään kokoukseen. Esitimme kyseisessä kirjeessä kaikki näkökohdat ja suunnan,
jonka haluamme niiden osalta ottaa.

Bernd Posseltin kysymyksen osalta totean, että kaikella sovitulla Natura 2000 -suojelulla
suojellaan nykyisin noin 18:aa prosenttia EU:n maa-alueesta niin sanottujen Natura 2000
-alueiden avulla. Lisäksi sovellamme kahta direktiiviä. Toisena direktiivinä on lintudirektiivi
ja toisena luontotyyppidirektiivi. Niissä määritetään erittäin selvästi, mitä suojellaan, miten,
millä tasolla ja niin edelleen. Toisin sanoen kyseessä on laaja-alainen lainsäädäntö, eikä
sitä sovelleta vain tiettyihin uhanalaisiin tai katoaviin lajeihin tai muihin vastaaviin.
Haluamme toimia niin, että takaamme laajan suojelun, mutta itse asiassa EU:n alueilla on
useita lajeja, jotka on luokiteltu uhanalaisiksi, mutta joiden tilanne on melko huono. Meidän
on siis tehtävä enemmän.

Vastaus tavoitteita koskevaan kysymykseen on melko yksinkertainen. Tällä hetkellä emme
saa keskittyä tavoitetasojen alentamista koskevaan kysymykseen, vaan ennemminkin
vakavaan kysymykseen Natura 2000 -ohjelman täytäntöönpanosta, mikä tarkoittaa
hallintasuunnitelmien laatimista ja riittävän rahoituksen varaamista. Tämä ei ole tässä
tilanteessa helppoa, mutta ainakin sillä taataan jonkinlainen sijoittaminen tulevaisuuteen.

Puhemies. −    (EN)  Nikolaos Chountisin laatima kysymys numero 28 (H-000122/11)

Aihe: Jätteiden käsittely Kreikassa

Vastauksessaan E-3732/2010 (2)  komissio pitää kaatopaikkoja viimeisenä ja erittäin
epätarkoituksenmukaisena ratkaisuna jätteiden käsittelyyn. Kreikassa edistetään
61 yhteisrahoitetun kaatopaikan rakentamista, mikä on herättänyt perusteltua vastustusta
monien alueiden (Lefkimin, Grammatikon ja ennen kaikkea Keratean) asukkaiden
keskuudessa, sillä näitä kehotetaan väkipakolla hyväksymään tämä ratkaisu, jota komissio
luonnehtii viimeiseksi ja erittäin epätarkoituksenmukaiseksi. Hallituksen pakkomielle
kyseiseen teknologiaan ja jätteiden keräämis- ja käsittelymenetelmiin, jotka se on valinnut,
selittyy lehdistön mukaan kytköksillä ympäristöjärjestöihin, poliittisiin puolueisiin ja

(2) Vastaus annettu 9.8.2010.
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paikallishallinnon tahoihin, sillä niihin liittyy konkreettisia liiketaloudellisia etuja.
Lehdistössä myös viitataan tässä yhteydessä uuteen talouspoliittiseen skandaaliin.

Kysyn komissiolta seuraavaa: Puuttumatta kunkin maan valintoihin, pitääkö se ympäristön
ja sen suojelun kannalta suositeltavampana ympäristöjärjestöjen (muun muassa WWF:n,
Greenpeacen ja Välimeri SOS -järjestön) ehdottamaa vaihtoehtoa, joka perustuu siihen,
että jätteet lajitellaan niiden syntypaikalla kotitalouksissa sen sijaan, että ne kierrätettäisiin
tehtaissa? Sitoutuuko se tutkimaan mahdollisimman pian näitä ehdotuksia lähettämällä
valtuuskunnan, jonka tehtävänä on keskustella kaikkien asianosaisten tahojen kanssa?

Janez Potočnik,    komission jäsen.  −  (EN) Uudessa jätealan puitedirektiivissä jätehuollolle
on luotu viisivaiheinen järjestelmä. Jätteiden synnyn estäminen katsotaan toivotuimmaksi
vaihtoehdoksi. Sen jälkeen tulevat jätteiden valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrättäminen
ja muu talteenotto, myös energian talteenotto. Viimeisenä vaihtoehtona on hävittäminen
kaatopaikoilla. Järjestelmästä voidaan poiketa tiettyjen erityisten jätevirtojen osalta.

Järjestelmästä poikkeavien jäsenvaltioiden on kuitenkin esitettävä sille vankat perustelut.
Näin ollen jäsenvaltioiden on katsottava jätteiden hävittäminen kaatopaikoilla, joka on
jätteitä koskevan järjestelmän alimmalla tasolla, vähiten suotuisaksi jätehuollon
vaihtoehdoksi.

Paperin ja lasin kaltaisten jätemateriaalien puhtaus on edellytyksenä sille, että jätettä voidaan
käyttää toissijaisena raaka-aineena tehdasteollisuudessa. Tämän takia kierrätettävien
jätteiden erillinen kerääminen niiden syntypaikoilla on yleensä jätehuollon suotuisin
menetelmä. Jätealan puitedirektiivin nojalla jäsenvaltioiden on ryhdyttävä vuoteen 2015
mennessä keräämään erikseen paperia, metallia, muovia ja lasia. Jäsenvaltioille on jälleen
kerran annettu tiettyä liikkumavaraa niiden jätehuoltojärjestelmien mukauttamisessa
erityisten kansallisten olosuhteiden mukaiseksi, etenkin siinä tapauksessa, että käytettävissä
on erittäin tehokasta ja kehittynyttä lajitteluteknologiaa. Jos tällaista teknologiaa ei
kuitenkaan ole käytettävissä, erillinen kerääminen syntypaikassa on edullisin ja helpoin
vaihtoehto, jolla jätteistä voidaan saada laadukkaita toissijaisia raaka-aineita.

Kreikassa on vakavia ongelmia kaatopaikkojen laittoman käytön osalta. Kuten tiedätte,
tuomioistuin antoi sille vuonna 2005 tuomion, koska sen alueella oli toiminut suuri määrä
laittomia kaatopaikkoja. Ongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Joulukuussa 2010 Kreikan
viranomaiset kuitenkin antoivat toimintasuunnitelman, jonka mukaan kaikki laittomat
kaatopaikat suljetaan tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Komissio on tyytyväinen
tähän suunnitelmaan, myös uusien kaatopaikkojen rakentamiseen edellyttäen, että se on
viimeisenä vaihtoehtona välttämätöntä pakollisia hygienianormeja vastaavan jätehuollon
varmistamiseksi EU:n lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

EU:n kaatopaikkadirektiivissä säädettyjä normeja vastaavien kaatopaikkojen rakentaminen
on jo edistysaskel verrattuna jätteiden laittomaan hävittämiseen. Komissio kehottaa Kreikan
viranomaisia toteuttamaan suunnitelmansa ja rakentamaan kaatopaikkoja. Näihin ohjelmiin
annetaan jo EU:n rahoitusta. Kreikan on kuitenkin tehtävä näitäkin toimenpiteitä enemmän
ja siirryttävä pääasiallisina jätehuollon vaihtoehtoina toimivista kaatopaikoista
nykyaikaiseen jätehuollon toimintatapaan, joka perustuu jätteiden talteenottoon ja
kierrättämiseen.

Eurostatin uusimpien tilastotietojen mukaan noin 82 prosenttia yhdyskuntajätteestä
viedään Kreikassa kaatopaikoille. Euroopan unionissa kyseinen keskiarvo on 38 prosenttia.
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Myös kierrätysalan suorituskyky on Kreikassa alhainen, ja vain 17 prosenttia
yhdyskuntajätteestä kierrätetään.

Jätedirektiivin täytäntöönpano on komission ja henkilökohtaisesti itseni ensisijaisena
tavoitteena. Valvomme kansallista jätepolitiikkaa arvioimalla jäsenvaltioiden
jätehuoltosuunnitelmia. Odotamme Kreikalta ajan tasalle saatettua jätehuoltosuunnitelmaa.
Valvomme myös tarkasti Kreikan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja kaikkien
laittomien kaatopaikkojen sulkemista, myös EU:n rahoitusta saavia hankkeita koskevaa
suunnitelmaa.

Valvomme myös EU:n rahoituksen käyttöä sen varmistamiseksi, että rahoitettavat hankkeet
vastaavat jätelainsäädännössämme säädettyjä tavoitteita ja vaatimuksia. Kreikan tapauksessa
on ratkaisevan tärkeää vähentää kaatopaikkoja ja lisätä kierrätysasteita keräämällä jätteitä
erikseen ja hyödyntämällä kierrätettäviä materiaaleja.

Asianmukainen jätehuolto on katsottava mahdollisuudeksi, koska sillä voidaan lisätä
liiketoimintaa ja luoda työpaikkoja kyseisessä valtiossa. Se on myös ratkaisevan tärkeä
tekijä uusien resurssien riittävyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa parhaiden
käytäntöjen soveltamisen avulla.

Lennän huomenna Kreikkaan, jossa vierailen kahden kokonaisen päivän ajan. Tietenkin
keskustelemme siellä kaikista näistä asioista yksityiskohtaisesti.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Arvoisa puhemies, komission jäsenen viimeinen
huomautus herättää minussa toivoa. Arvoisa komission jäsen, kun te huomenna lähdette
Kreikkaan, voisitteko vierailla Ateenan lähellä sijaitsevalla alueella, jolla paikalliset asukkaat
ja poliisi ovat päivittäin ottaneet yhteen? Vammoilta ja muilta ongelmilta ei ole vältytty.
Kyseiset asukkaat ovat jo neljän kuukauden ajan pitäneet leiriään kyseisellä alueella
kaatopaikan takia. Pyydän tätä siksi, että – kuten kerroitte – meidän on suljettava
kaatopaikkoja.

Kysymys kuuluu seuraavasti: jos tämä on vähiten toivottu vaihtoehto, miksi hyväksytte
ympäristövaikutustenarviointeja, kun useissa laitoksissa – myös siinä, jossa luultavasti
vierailette – jätettä loppujen lopuksi päätyy vesistöihin? Tämä on pöyristyttävää, ja
ympäristövahingot – jos ette puutu asiaan, jos ette estä tätä taloudellista skandaalia, koska
laitokset saavat yhteisrahoitusta Euroopan unionilta – ovat vääjäämättömiä.

Puuttukaa asiaa välittömästi, koska asiat eivät ole niin teoreettisia kuin kerroitte. Tästä
huolimatta kiitän teitä.

Janez Potočnik,    komission jäsen.  −  (EN) Aion vierailla Ateenan lähellä sijaitsevissa
paikoissa. Keskustelen ensimmäisenä päivänä kolmen Kreikan parlamentin valiokunnan
kanssa, ja keskustelemme varmasti myös tästä asiasta. Tiedän tilanteen ja sen vakavuuden.
Ehkäpä voisin kertoa teille, miksi me itse asiassa kannatamme ja jopa yhteisrahoitamme
joitakin kaatopaikkoja, vaikka katsomme, että ne ovat jätejärjestelmässä suositeltujen
vaihtoehtojen alhaisimmalla tasolla.

Ensimmäisenä ja ehdottomasti tärkeimpänä asiana, joka on huomioitava, on tietenkin
ihmisten terveys, joten meidän on varmistettava, että sitä suojellaan kaikin mahdollisin
keinoin. Mielestäni on tärkeää, että me todella yritämme löytää parhaita mahdollisia
vaihtoehtoja, mutta joskus on vain edettävä pienin askelin.

Kaikkialta EU:n alueelta saamieni tietojen perusteella olen havainnut, että kun erilliset
keräykset käynnistetään tosissaan tietyssä valtiossa, matka erittäin suureen
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kierrätysasteeseen ja yhdyskuntajätteiden erittäin vähäiseen hävittämiseen kaatopaikoilla
on varsin lyhyt. Erillinen kerääminen onkin ratkaisevassa asemassa, ja kun se käynnistetään,
asiat voivat edetä nopeasti. Valitettavasti kaatopaikat ovat joskus ainoa mahdollinen
vaihtoehto, ja jos haluamme tässä yhteydessä huolehtia ihmisten terveydestä, meidän on
sallittava ne.

Puhemies. −    (EN) Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan
kirjallisesti (ks. liite).

Kyselytunti on päättynyt.

(Istunto keskeytettiin klo 20.20 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies  Rainer WIELAND

14. Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt
(keskustelu)

Puhemies.   − (DE) Esityslistalla on seuraavana Marietta Giannakoun perussopimus-,
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö Euroopan tason
poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen
(EY) N:o 2004/2003 soveltamisesta (2010/2201(INI)) (A7-0062-2011).

Marietta Giannakou,    esittelijä. – (EL) Arvoisa puhemies, parlamentti on kutsuttu
keskustelemaan tänään mietinnöstä, jonka laadin perussopimus-, työjärjestys- ja
toimielinasioiden valiokunnan puolesta Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden
Euroopan parlamentilta saamaa rahoitusta koskevista säännöistä. Vaikka samankaltainen
asetus on olemassa, Euroopan poliittisilla puolueilla ei ole aiemmin ollut Lissabonin
sopimuksen ja Euroopan unionin mukaista asemaa, ja tällä tarkoitan asemaa, joka on
määritetty Lissabonin sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa, jossa todetaan, että Euroopan
tason poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden
muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen. Tämä ei tietenkään tarkoita,
että Euroopan tason puolueet toimisivat kansainvälisinä kansalaisjärjestöinä Belgian valtion
tasolla. Tästä syystä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta,
hyväksyttyään pääsihteerin raportin puolueiden rahoituksesta ja hänen ehdotuksensa
perussäännön laatimisesta ja Euroopan parlamentin vuoden 2003 mietinnössä olleen
ehdotuksen kyseisenlaisen säännön laatimisesta – vaikka Lissabonin sopimusta ei ollut
vielä hyväksytty tuolloin – sekä puhemiehistön päätöksen 10. tammikuuta, ja kuultuaan
kaikkia poliittisia puolueita, puheenjohtajia ja sihteereitä Euroopan tasolla sekä arvostettuja
talouden ja perustuslain professoreita, sekä kuultuaan Transparency International -järjestöä
ja EU:n tilintarkastustuomioistuinta, hyväksyi tämän mietinnön, jossa kehotetaan Euroopan
komissiota jättämään vastaava ehdotus, jotta voimme laatia todellisen eurooppalaisen
perussäännön poliittisia puolueita varten.

Säännölle on luonnollisesti tietyt kriteerit, jotka on määritetty mietinnössä: jäseninä on
oltava kansallisia puolueita seitsemästä maasta tai seitsemältä alueelta, joilla kyseisten
maiden alueellisilla viranomaisilla on lainsäädäntövaltaa. Samaan aikaan tehdään ero
Euroopan tason puolueiden tunnustamisen ja niiden rahoittamisen välillä. Jotta puolue
saa rahoitusta, sillä on oltava vähintään yksi Euroopan parlamentin jäsen. Luonnollisesti
myös tavalliset kansalaiset ja puolueet voivat liittyä niihin.
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Ehdotukset eivät koske ainoastaan Euroopan tason poliittisia puolueita, vaan myös niiden
säätiöitä. Niissä vaaditaan – ja tämä on tärkeää – Euroopan tason puolueille oikeudellista,
poliittista ja verotuksellista asemaa, luonnollisesti eurooppalaisten oikeudellisten sääntöjen
ja EU:n lainsäädännön puitteissa ja johdolla.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta keskusteli kysymyksestä
pitkään ja päätyi tähän ehdotukseen pienin tarkistuksissa näkyvin eroin. Se teki
johtopäätöksen, että aseman luomisessa kyse on demokratian vahvistamisesta ja
kansalaisten edustuksen vahvistamisesta Euroopan unionin toimielimissä, ja luonnollisesti
rahoituksen osalta se säätää, että 10 prosentin osuuden on oltava peräisin omista varoista
ja että lahjoittajien on oltava mahdollista antaa 25 000 euroa nykyisten 12 000 euron
sijaan. Kiitos, arvoisa puhemies. Toivon luonnollisesti, että täysistunto äänestää mietinnön
puolesta.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää
mahdollisuudesta keskustella kanssanne Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden
säätiöitä koskevasta mietinnöstä. Haluan myös kiittää Marietta Giannakouta tämän
valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimisesta.

Me komissiossa pidämme tätä mietintöä erittäin tärkeänä. Tiedämme, että Euroopan tason
poliittisilla puolueilla on tärkeä rooli Euroopan yhdentymisessä. Ne pyrkivät ennen kaikkea
varmistamaan, että poliittiset kysymykset esitetään ja niistä keskustellaan eurooppalaisesta
näkökulmasta hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja, jotta vältetään tilanne,
jossa vaaleja hallitsevat pelkästään kansalliset kysymykset, kuten olemme usein huomanneet
voivan tapahtua. Olen siksi tyytyväinen tämän mietinnön ennakoivaan sävyyn ja odotan
innolla keskustelua sen sisällöstä tänään ja myös tulevaisuudessa.

Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 12 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentti julkaisee
viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2011 kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta
ja rahoitetuista toimista. Kertomuksessa voidaan tarvittaessa tuoda esille
rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia. Kuten totesin, olemme tyytyväisiä Marietta
Giannakoun valiokunta-aloitteiseen mietintöön ja siihen liittyvään päätöslauselmaan
myönteisenä askeleena, mutta on korostettava, että nykyisen asetuksen varsinaista
täytäntöönpanoa ja rahoitettuja toimia koskevat tiedot voisivat olla tarkempia ja parempia.

Tässä yhteydessä ja kun otetaan huomioon parlamentin huominen äänestys, komissiolta
voitaisiin pyytää uutta asetuksen (EY) N:o 2004/2003 ja varainhoitoasetuksen tarkistusta
tai uutta lainsäädäntöä. Jos parlamentti tulee siihen johtopäätökseen, että aihetta koskevaa
nykyistä lainsäädäntöä on muutettava tai että tarvitaan uusi lainsäädäntö, komissio tutustuu
perusteellisesti näihin johtopäätöksiin, ja jos se on samaa mieltä, se ryhtyy tarvittaviin
toimiin.

Komissio aikoo myös pohtia, miten asetusta (EY) N:o 2004/2003 voitaisiin parantaa
edelleen pitkällä aikavälillä, jotta voidaan tukea vahvempien ja aidosti kansalliset rajat
ylittävien poliittisten puolueiden ja säätiöiden kehittymistä Euroopan tasolla aidosti
poliittisen eurooppalaisen julkisen tilan luomiseksi.

Mitä tulee Euroopan tason poliittisten puolueiden oikeudelliseen asemaan, tiedän, että
tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun parlamentti on vaatinut sitä. Kysymystä on käsitelty
melko yksityiskohtaisesti perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan
teettämässä tutkimuksessa, ja katson, että tutkimus itsessään osoittaa selkeästi, että tällaisen
aseman luomiseen liittyy useita monimutkaisia perustuslaillisia, poliittisia ja käytännön
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kysymyksiä. Tämä kysymys vaatii näin ollen erittäin huolellisen ja yksityiskohtaisen
analyysin.

Samaa voidaan sanoa muutamista muista mietinnössä esitetyistä kysymyksistä. Niiden
ehdotusten osalta, jotka vaatisivat tarkistuksia varainhoitoasetukseen, komissio näkee
myös tarpeen laajemmalle lainsäädännöllisten ratkaisujen ja mahdollisten muutosten
ajoituksen pohdinnalle.

Lopuksi totean, että Marietta Giannakoun mietinnössä ja siihen liittyvässä
päätöslauselmaesityksessä otetaan esiin kysymyksiä, jotka ovat Euroopan yhdentymisen
ja sen demokraattisen luonteen ytimessä, ja jotka näin ollen ansaitsevat täyden huomiomme.
Odotan innolla keskustelua näistä kysymyksistä tänään ja myös tulevaisuudessa.

Carlo Casini,    PPE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää vilpittömästi Marietta Giannakouta, joka on tehnyt
hienoa ja älykästä työtä.

Kun puhumme poliittisista puolueista, meidän on otettava huomioon kaksi ongelmaa.
Ensinnäkin se, että puolueita ei juurikaan arvosteta missään maassa. Toiseksi se, että
Euroopan parlamentin vaaleissa poliittisten puolueiden katsotaan ajavan omien
kansallisvaltioidensa etuja koko Euroopan etujen sijaan. Yleisen mielipiteen tasolla puolueita
tai niiden toimintaa Euroopan lujittamiseksi ei näin ollen arvosteta.

Meidän on siis toimittava nopeasti. Sekä jo mainitussa Lissabonin sopimuksessa että useissa
perustuslaeissa – lähes kaikissa Euroopan maiden perustuslaeissa – puolueiden tehtävän
katsotaan liittyvän kansalliseen etuun ja olevan näin ollen keskeinen demokratian luomisessa
ja yhteisten etujen tavoittelussa. On tärkeää korostaa, että puhun perustuslaeista enkä
tavallisista laeista, ja että viittaan siis valtioiden ja myös koko Euroopan unionin
perusrakenteisiin.

Näin ollen on tärkeää, että määritämme puolueille aseman, joka suuntaa Eurooppaan eikä
ole pelkkä sellaisten yksittäisten kansallisten muodostelmien summa, joilla ei ole pysyvää
eurooppalaista rakennetta paikan päällä. Meillä on oltava puolueita, jotka ajattelevat ja
toimivat Euroopan mittakaavassa. Kuvaamani tarve on entistä kiireellisempi, jos todella
haluamme nähdä yhdenmukaisen eurooppalaisen vaalilainsäädännön, joka voi toivottavasti
jopa johtaa yhtenäiseen eurooppalaiseen vaalipiiriin, joka toimii rinnakkain kansallisten
vaalipiirien kanssa. Tämä lisää Euroopan unionin yksittäisen kansalaisen tunnetta
kuulumisesta Eurooppaan.

Tulen nyt näkemykseni ytimeen. Kuten on jo korostettu – ja kiitän komission jäsentä
etukäteen – valiokunta on tehnyt kovasti työtä järjestämällä kuulemisia ja useita kokouksia,
mutta tarvitsemme ehdotuksen, Euroopan komission aloitteen, joka tuo Euroopan tason
puolueet yhteen unionin lainsäädännön puitteissa julkisoikeuden uutena oikeudellisena
muotona, oikeushenkilöytenä, joka on voimassa myös kaikissa jäsenvaltioissa ja uutena
rakenteena, joka sallii niiden edustaa Euroopan yleistä etua. Kiitän Marietta Giannakouta
ja komission jäsentä heidän antamistaan sitoumuksista.

Enrique Guerrero Salom,    S&D-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa
komission jäsen, arvoisa Marietta Giannakou, kiitos tästä mietinnöstä, joka mielestäni
kannustaa osaltaan komissiota luomaan paremman järjestelmän Euroopan tason poliittisten
puolueiden tunnustamiseksi ja suojelemiseksi.
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Eurooppalainen demokratia on aidosti edustuksellista demokratiaa. Edustuksellisen
demokratian rakennelma on pysynyt vakaana aina siitä lähtien, kun äänioikeuden laajennus
1800-luvun puolivälissä toteutti liberaalien vallankumousten lupauksen siitä, että kansa
saa edustuksen, jonka avulla se voi hallita omaa kohtaloaan. Edustuksellisella rakennelmalla
on vakaa perusta, mutta se tarvitsee ajoittain uudistuksia ja uusia tapoja ilmaista itseään
paremmin. Yksi esimerkki tästä on työ, jota parlamentti on tehnyt kansalaisaloitteen
hyväksymiseksi.

Lyhyesti sanottuna demokratia ei ole koskaan selviytynyt ilman vapaata edustusta eikä
edustus ole koskaan ollut vapaata ilman moniarvoista kilpailua. Juuri poliittiset puolueet
tekevät moniarvoisesta edustuksesta mahdollista. Demokratiassa puolueet edustavat
moniarvoisuutta ja ovat poliittisen osallistumisen perusvälineitä: ne osallistuvat yleisen
mielipiteen muokkaamiseen, ne tarjoavat vaihtoehtoja sekä yleisiä ja alakohtaisia
hallitusohjelmia, ne koordinoivat ja yhdenmukaistavat sosiaalisia etuja, ja ne edistävät
tiedonkulkua kansan vaatimusten ja valtaapitävien välillä.

Kuten poliittisia puolueita tutkinut teoreetikko on aivan oikein huomauttanut, puolueet
eivät syntyneet tarpeesta välittää johtajien vaatimukset kansalle, vaan tarpeesta välittää
kansalaisten pyrkimykset johtajille.

Nyt järjestelmän, joka on toiminut kansallisella tasolla, on toimittava Euroopan tasolla.
Näin ollen Euroopan tason poliittisille puolueille on tarjottava puitteet ja mahdollisuudet
suorittaa Euroopan tasolla samat tehtävät, joita ne ovat suorittaneet kansallisella tasolla.
Tärkeintä tämän saavuttamiselle on se, että puolueilla on oikeudellinen asema, ja juuri tätä
mietinnössä ehdotetaan: puolueita, jotka toimivat alueellisesti, ja jotka samaan aikaan
noudattavat demokraattisia sääntöjä, sekä sitä, että erotetaan puolueiden tunnustaminen
niiden rahoittamisesta, joka vaatii kansan tuen.

Lopuksi odotamme komission käynnistävän mekanismin, jonka avulla poliittisten
puolueiden sääntelyn epätäydellisestä tilanteesta tehdään täydellinen.

Stanimir Ilchev,    ALDE-ryhmän puolesta. – (BG) Arvoisa puhemies, Marietta Giannakoun
mietintö kuvaa viime vuosien loogista tapahtumaketjua, jonka tavoitteena oli lisätä
kansalaisten kiinnostusta Euroopan unionin politiikkaan.

Euroopan tason puolueiden sääntely tarkoittaa tällä hetkellä rajattoman kansalaisten alueen
luomista. Tässä mielessä Giannakoun mietintö esittää kutsun uudistusmielisille poliitikoille.
Mietinnössä esitellyt suunnitelmat ovat tärkeitä. Niiden avulla Euroopan tason puolueista
voidaan tehdä väline, jolla parannetaan osallistumiseen perustuvaa hallintoa unionissa.

Ei ole sattumaa, että mietintöön jätettiin lähes 100 tarkistusta. Yhteisillä ponnisteluilla
saatiin laadittua seitsemän kompromissiversiota, joita kaikki parlamentin ryhmät tukivat.
Mielestäni perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan kiinnostus
mietintöä kohtaan kasvoi sen käsityksen myötä, että Euroopan puoluejärjestelmästä tulee
entistä joustavampi, houkuttelevampi ja loogisempi sekä ennen kaikkea sopivampi
eurooppalaisille prosesseille, kun Euroopan tason puolueille luodaan yleinen poliittinen,
oikeudellinen ja verotuksellinen asema.

Kyse ei ole puolueiden järjestämisestä saman standardoidun rakenteen mukaan, vaan
yleisemmän mallin noudattamisesta. Puolueiden ja säätiöiden väliset perustavat erot ovat
myös edelleen olemassa, mutta on uusia mahdollisuuksia niiden toiminnan laajemmille
synergioille.
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Mietinnön ja odotetun kehityksen on muutettava vallitsevaa tilannetta, jossa nykyiset
puolueet ovat vain kansallisten puolueiden järjestöjä eikä niillä ole suoraa yhteyttä
jäsenvaltioissa olevaan valitsijakuntaan. Tämän pyrkimyksen takia on suositeltavaa alkaa
tutkia suoran henkilöjäsenyyden ehtoja ja luonnollisten henkilöiden osallistumista puolueen
sisäisiin toimintoihin ja jopa puolueen hallintoon.

Mietinnössä otetaan esille muutamia arkaluonteisia kysymyksiä. Esimerkiksi poliittisen
puolueen perustamisen ja rahoittamisen kriteerien välille tehdään selvä ero. Mietintöä olisi
kannatettava, jotta komissio voi alkaa laatia varainhoitoasetukseen uutta pääluokkaa, joka
koskee ainoastaan Euroopan tason puolueiden ja säätiöiden rahoitusta.

Gerald Häfner,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat,
selkeät säännöt Euroopan tason poliittisille puolueille ovat tärkeä tekijä eurooppalaisen
yhteiskunnan muokkaamisessa, eurooppalaisen poliittisen keskustelun kehittämisessä ja
siinä, että Euroopan parlamentin vaaleista voidaan tehdä aidosti eurooppalaiset, jolloin
niissä käytetään eurooppalaisia kampanjoita ja argumentteja eikä nykyisin usein nähtäviä
kansallisia kampanjoita ja argumentteja. Tästä syystä haluan kiittää Marietta Giannakouta
vilpittömästi hänen mietinnöstään. Työskentelimme hyvin tiiviisti yhdessä. Emme olleet
aluksi samaa mieltä kaikista kohdista. Kannatamme kuitenkin mielellämme lopputulosta.

Haluan mainita muutaman kohdan, jotka olivat meille erityisen tärkeitä keskustelun aikana.
Yksi niistä on se, että meidän mielestämme puolueiden, jotka haluavat osallistua
demokraattiseen prosessiin, on myös oltava demokraattisia rakenteiltaan. Tämä koskee
erityisesti puolue-elinten vaaleja, ehdokkaiden valintaa ja listojen laadintaa, ja nämä on
nyt sisällytetty 5 kohtaan. Mielestäni tämä osoittaa valtavaa edistystä. Sama koskee useita
muita seikkoja, joita en aio nyt luetella.

Haluan mainita lyhyesti kaikkein tärkeimmän seikan: vaatimuksen, että puolueella olisi jo
oltava yksi jäsen Euroopan parlamentissa. Tätä vaadittiin alun perin tunnustamisen ja
rahoituksen perusteeksi. Tämä ehto koskee enää rahoitusta. Tämä oli meille erittäin tärkeää,
koska tunnustaminen ja rahoitus on erotettava selkeästi toisistaan. Tunnustaminen
edellyttää vapaata kilpailua, jotta Eurooppaan voidaan muodostaa uusia puolueita, joilla
on uusia aiheita ja uusia kasvoja. Tälle ei saa asettaa liiallisia rajoituksia. Mitä tulee
rahoituskysymykseen, tämä voidaan luonnollisesti liittää vaalimenestyksen tiettyyn
vähimmäistasoon. Niinpä voimme hyväksyä myös tämän, vaikka olisimmekin halunneet
käsitellä kyseisen kohdan tarkemmin, ja tästä syystä aiomme jättää tarkistuksen.

Daniel Hannan,    ECR-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, demokratia ei ole
ajoittainen oikeus piirtää rasti äänestyslippuun. Demokratia riippuu myös hallituksen ja
kansalaisten välisestä yhteydestä – yhteenkuuluvuudesta. Jotta demokratia toimii, tarvitaan
demos, yksikkö, johon samastumme käyttäessämme sanaa "me". Jos demokratiasta
poistetaan demos, jäljelle jää vain kratos ja sellaisen järjestelmän valta, jossa on lain nojalla
pakotettava siihen, mitä ei kansan isänmaallisuuden nimissä uskalleta pyytää.

Toimivan edustuksellisen hallituksen elimiä ei voi luoda byrokraattisella määräyksellä.
Olemme kokeilleet sitä Euroopan unionissa. Olemme luoneet kaikki symbolit ja
tunnusmerkit: Euroopan parlamentin, poliittiset puolueet, vaalit ja niin edelleen, mutta
ketään ei voi pakottaa tuntemaan itseään eurooppalaiseksi samaan tapaan kuin joku voi
tuntea itsensä norjalaiseksi, japanilaiseksi, ranskalaiseksi, portugalilaiseksi tai miksi tahansa.

Puolueen olisi kasvettava luonnollisesti silloin, kun sen jäsenet löytävät yhteisön identiteetin
ja yhteiset edut. Sitä ei voi tehdä julkisella rahoituksella tai virkamiehen allekirjoituksella.
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Haluan tehdä selväksi, että ECR-ryhmä vastustaa tätä lainsäädäntöä, ja vastustamme
kansalliset rajat ylittäviä puolueita. Osa äänestäjistämme muodostaa puolueiden ryhmän,
mutta vastustamme yhtenäistä asemaa. Vastustamme talousarvion kasvattamista – joka
on mielestäni poikkeuksellista varojen myöntämistä nykyisessä taloustilanteessa – ja
vastustan maanmieheni ja ystäväni Andrew Duffin ajatusta, että näiden kansalliset rajat
ylittävien puolueiden pitäisi saada käyttää EU:n varoja kansallisissa
kansanäänestyskampanjoissa.

Eurooppalaisia ei luoda käyttämällä julkisia varoja. Edes kaikkien
valtionvarainministeriöidemme kulta ei saa ihmisiä vakuuttumaan tästä väärästä ajatuksesta.

Helmut Scholz,    GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen Šefčovič, hyvät kollegat, voin olla vain tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti
suhtautuu vakavasti ja käytännöllisesti eurooppalaisten päätöksentekoprosessien
demokratisointia koskevaan kysymykseen. Kuten Marietta Giannakoun mietintö osoittaa,
tähän lähestymistapaan kuuluu myös Euroopan tason puolueiden kehittämisen jatkaminen,
koska vaikka puolueet ovat olleet osa Euroopan jokapäiväistä poliittista todellisuutta
useiden vuosien ajan, ne eivät tähän saakka ole olleet tasa-arvoisia kumppaneita ja toimijoita
EU:n politiikkaa koskevan demokraattisen vaikutusvallan osalta. Tarvitsemme myös EU:n
tasolla poliittisia puolueita, joilla on vahvat juuret edustamissaan yhteiskunnissa ja jotka
voivat ottaa vahvan roolin Euroopan parlamentin vaaleissa ja eurooppalaisen avoimuuden
luomisessa sisäisten demokraattisten rakenteiden ja asetusten pohjalta.

Tämän nimenomaisen mietinnön osalta minun on todettava, että olisin halunnut, että
esittelijä olisi osoittanut paljon enemmän rohkeutta käyttämällä parlamentin aloiteoikeutta
ja ottamalla todella merkittävän askeleen Euroopan unionin poliittisen järjestelmän ja
puoluejärjestelmän kehittämisessä. Tämä on askel, jota monet kansalaiset ovat odottaneet
ja joka kannustaa heitä osallistumaan. Toisiinsa liittyvät eurooppalaiset ja kansalliset
päätöksentekotasot ja poliittisten puolueiden väliset suhteet olisi voitu käsitellä selkeämmin
yhteisenä tekijänä, joka on avoin ja johon voidaan vaikuttaa.

Euroopan parlamentin pitäisi nyt päättäväisesti vaatia komissiota ja neuvostoa tekemään
tässä asiassa aloitteen. Odotan komissiolta ja neuvostolta rakentavaa yhteistyötä.

John Stuart Agnew,    EFD-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, tämän
lainsäädännön myötä EU voi syytää rahaa kansanäänestyskampanjoihin sen
varmistamiseksi, että se voi ostaa oikean tuloksen vaihteeksi heti ensimmäisellä kerralla!

Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidetään tulevaisuudessa kansanäänestys joka kerta, kun
EU ehdottaa vallan poistamista sen äänestäjäkunnalta. EU pelkää kuollakseen, että saatamme
antaa vääriä vastauksia. Siksi se aikoo ottaa Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajien
rahoja voidakseen iskostaa heihin oman versionsa tiestä todelliseen oikeamielisyyteen.

Lainsäädännön johtohahmona on Andrew Duff, liberaalidemokraatteja edustava Euroopan
parlamentin jäsen omalta alueeltani. Yhdistyneessä kuningaskunnassa hänen puolueensa
kannatus on laskenut viime aikoina – puolueen, joka haluaa epätoivoisesti EU:n toimielinten
hallitsevan Yhdistynyttä kuningaskuntaa. EU:n vilpillinen toiminta ja sen Yhdistyneen
kuningaskunnan äänestäjiä kohtaan tuntema halveksunta eivät ole koskaan näkyneet
selvemmin. Se kylvää oman tuhonsa siemeniä, koska lainsäädäntö sallii meidän rahoittaa
kansanäänestyskampanjan, jota monet maassani ovat odottaneet hyvin pitkään – sen,
jonka myötä saamme mahdollisuuden lähteä kokonaan sen hallinnasta.
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Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, onko kollegani John Stuart Agnew
kanssani samaa mieltä siitä, että poliittinen puolue, joka hyväksyisi rahoitusta tämän
lainsäädännön nojalla yksittäisenä Euroopan tason puolueena ja jonka olisi erityisesti
noudatettava EU:n ohjelmaa ja toimintaa sekä EU:n lainsäädännön perusperiaatteita ja
EU:n lainsäädännön kehitystä kaikilla tasoilla alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla,
olisi puolue, joka on hukannut periaatteensa? Onko arvoisa kollega Agnew samaa mieltä?

John Stuart Agnew (EFD). -    (EN) Arvoisa puhemies, sanon kollega Sinclairelle, että
otamme sen, minkä saamme, koska käytämme paholaisen rahoja Jumalan työhön. Niin
me teemme, ja tiedätte sen hyvin.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Hyväksyttekö kuitenkin EU:n lainsäädännön periaatteen?

John Stuart Agnew (EFD). -    (EN) Emme tietenkään. Siksi olemme täällä.

Rafał Trzaskowski (PPE). -    (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijä Marietta
Giannakouta ja komissiota heidän erinomaisesta yhteistyöstään ja erinomaisesta
mietinnöstä.

Olemmeko todellakin luomassa eurooppalaista demosta, kuten arvoisa kollegani Hannan
juuri kertoi meille? En tiedä, en mene niin pitkälle. Mielestäni se, mitä haluamme tehdä
juuri tällä hetkellä, on orastavan eurooppalaisen julkisen tilan vahvistaminen ja
eurooppalaisista kysymyksistä käytävän keskustelun elvyttäminen. Tarkoitan, että
parlamentin tarkoitus on tuoda Euroopan kansalaiset lähemmäs sitä, mistä keskustelemme
täällä, ja mikä olisi yksinkertaisempaa kuin se, että alamme keskustella eurooppalaisista
kysymyksistä heidän kanssaan.

Sivumennen sanoen voin puhua vain omasta puolestani, mutta en ole virkamies, vaan
parlamentin suoraan valittu jäsen.

Nyt keskustellaan Euroopan tason puolueiden näkyvyyden lisäämisestä, puolueiden, joihin
me kaikki kuulumme siitä riippumatta, olemmeko parlamentin vasemmistossa, keskustassa
vai oikeistossa. Tarkoituksena on tuoda ne näkyviin, koska tällä hetkellä kukaan ei oikein
tiedä, mitä ne tekevät, mikä niiden asema on, tuottavatko ne lisäarvoa – ja me PPE-ryhmässä
uskomme, että näin on. On mahdollisuus esitellä ohjelmia ja toivottavasti tulevaisuudessa
taistella Euroopan parlamentin vaaleissa eurooppalaisista kysymyksistä eikä juuttua joka
kerta kansalliseen retoriikkaan.

Mietintö on kolmella tapaa myönteinen. Ensinnäkin se luo tietyn tasapainon toiminnan
hallintaan parlamentin ryhmien sisällä ja selkeän yhteyden siihen, mitä teemme täällä,
liittämällä rahoituksen edustukseen parlamentissa – Euroopan parlamentissa. Toiseksi se
lähentää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason säätiöiden toimintaa,
mikä on melko kunnioitettavaa, ja kolmanneksi se kiristää ja selkeyttää Euroopan tason
poliittisten puolueiden rahoitusta, minkä pitäisi mielestäni olla yhteinen tavoitteemme.

Monika Flašíková Beňová (S&D).    – (SK) Arvoisa puhemies, kun katsomme Euroopan
yhdentymisen historiaa ja EU:n nykyistä mallia ja toimintaa, voidaan sanoa, että EU:ta
voidaan pitää valtioiden ryhmittymän lisäksi etenkin poliittisena foorumina, jolla on
mahdollisuus luoda todellinen Euroopan kansa. EU:lla on sisämarkkinat, oma lainsäädäntö,
vaaleilla valittu edustuselin ja oma oikeuslaitos. Myös Euroopan tason poliittisia puolueita
on ollut olemassa jo pitkään. Ne eivät ole ainoastaan kansallisten puolueiden liittoja. Niillä
on oma ohjelma, eurooppalainen ohjelma, ja ne ovat erottamaton osa EU:n poliittista
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elämää. Poliittisten puolueiden vahvistuminen Euroopan tasolla vahvistaa osallistavaa
hallintoa EU:ssa ja sen myötä lopulta myös demokratiaa.

Näistä syistä olen tyytyväinen esitettyyn ehdotukseen poliittisten puolueiden sääntöjen ja
rahoituksen uudistamiseksi unionin tasolla, ja haluan myös henkilökohtaisesti kiittää teitä
yhteistyöstä, arvoisa varapuheenjohtaja.

Nyt on erittäin tärkeää, että poliittisille puolueille saadaan yksi yhteinen oikeudellinen
asema. Meidän on poistettava erot poliittisia puolueita koskevan järjestelmän ja Euroopan
unionin toimielimiä koskevien sääntöjen väliltä. Tämä on mahdollista, jos käyttöön otetaan
Euroopan tason poliittisten puolueiden yhteinen poliittinen, oikeudellinen ja verotuksellinen
asema. Olisi myös hyvä harkita, pitäisikö oikeus perustaa kyseisenlainen puolue rajoittaa
kansallisella tai alueellisella tasolla toimiville puolueille.

Myös rahoitusjärjestelmää koskeva kysymys on hyvä. Euroopan tason poliittisten
puolueiden rahoituksen hyväksymisessä käytettävää järjestelmää pitäisi yksinkertaistaa.
Pitäisi olla mahdollista suorittaa varainhoidon valvontaa, jotta avoimuus säilyy. Avoin ja
turvallinen ympäristö Euroopan tason poliittisten puolueiden toiminnalle ja rahoittamiselle
on toivottava ja odotettu askel myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten kannalta. Se saattaa
auttaa heitä heidän jokapäiväisessä elämässään. Euroopan tason poliittisia puolueita koskeva
sääntö on merkittävä askel kohti laajempaa vuorovaikutusta kansalaisten kanssa, kasvavaa
demokratiaa ja suurempaa eurooppalaisia kysymyksiä koskevaa yleistä kiinnostusta.

Andrew Duff (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, kansalliset poliittiset puolueet eivät
pysty ylläpitämään Euroopan yhdentymistä demokraattisella ja tehokkaalla tavalla. Asia
on hyvin vakava. On olemassa aukko, joka on paikattava, ja tarvitaan vahva demokraattinen
side, jolla kansalaiset liitetään parlamentissa ja neuvostossa käytettävään toimivaltaan. On
tullut Euroopan tason poliittisten puolueiden aika, ei kansallisten poliittisten puolueiden
korvikkeina vaan niiden täydentäjinä, jotta ne voivat haastaa toisensa ja kilpailla keskenään
ajatusten saamasta kannatuksesta ja ehdokkaista.

Euroopan tason puolueiden kehitys on ratkaisevan tärkeää kansalliset rajat ylittävää listaa
koskevalle ehdotukselle, jota parlamentti käsittelee ensi kuussa. Kehotan parlamenttia
kannattamaan Giannakoun mietintöä ja suhtautumaan erittäin rohkeasti ja optimistisesti
jälkikansallisen demokratian tulevaisuuteen.

François Alfonsi (Verts/ALE).   – (FR) Arvoisa puhemies, Euroopan tason puolueiden
luominen oli iso askel kohti demokraattisempaa Eurooppaa, joka kykenee ilmaisemaan
kansalaistensa toiveet.

Marietta Giannakoun mietintö on oikeilla linjoilla siinä, että Euroopan tason poliittisten
puolueiden ja niiden säätiöiden toiminnasta tehdään selkeämpää ja yksinkertaisempaa.
Siinä kevennetään julkisen rahoituksen saamiseen vaadittuja ehtoja ja laajennetaan
rahoituksen käyttöön liittyviä vaihtoehtoja. Kannatamme erityisesti säätiöiden
mahdollisuutta toimia myös EU:n alueen ulkopuolella.

Tämän vahvempaa eurooppalaista demokratiaa tukevia säännöksiä edistävän ja laajentavan
yleisen lähestymistavan rinnalla on kuitenkin toimenpide, joka vie vastakkaiseen suuntaan
ja rajoittaa Euroopan tason poliittisten puolueiden vapautta. Asetuksessa vaaditaan nyt
Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenvaltiossa olevan perustan tunnustamiskriteeriksi
myös se, että puolueella on valittuja edustajia alueneuvostossa, jolla on lainsäädännöllistä
valtaa.
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Puolueeni toimii vain Korsikassa. Se kuuluu Euroopan vapaa allianssi (ALE) -ryhmään,
joka on ollut alusta saakka Euroopan tason poliittinen puolue. Saimme Korsikassa
26 prosenttia äänistä ja meillä on useita jäseniä Korsikan alueneuvostossa. Koska Ranska
kuitenkin kieltäytyy myöntämästä Korsikan alueneuvostolle lainsäädännöllistä valtaa,
tilannetta, jossa puolueemme saisi enemmistön saarella, ei laskettaisi ALE-ryhmän eduksi.
Tämä säännös on valitettava. Halusimme kiinnittää huomionne tähän asiaan.

Jacek Olgierd Kurski (ECR).   – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan tason poliittiset puolueet
ovat uusi ilmiö EU:n politiikassa, mutta yhdessä yhdentymisen ja tukien kasvun kanssa
niiden merkitys kasvaa entisestään. Poliittiset puolueet ja säätiöt ovat alkaneet ottaa osaa
EU:n poliittiseen elämään, ja näin ollen niihin olisi sovellettava asianmukaisia säännöksiä,
joilla estetään väärinkäytökset. Joissakin tapauksissa ylikansalliset rakenteet pyrkivät
kuitenkin hankkimaan liian paljon vaikutusvaltaa itsenäisten jäsenvaltioiden politiikassa.
Olen huolissani esimerkiksi EU:n tason puolueiden ilmoitetusta puuttumisesta maiden
sisäisiin asioihin. Puolalaisena poliitikkona en hyväksyisi tilannetta, jossa yksi tai useampi
Euroopan tason poliittinen puolue järjestäisi kansanäänestyskampanjan omassa maassani
esimerkiksi käyttämällä EU:n varoja tietyn tuloksen aikaansaamiseen, esimerkiksi
kansanäänestyksessä, joka koskee maani liittymistä euroalueeseen. Poliitikoilla muissa
maissa, kuten esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa, saattaa olla samanlaisia pelkoja.

Vastustan myös vaatimuksia lisätä Euroopan tason poliittisiin puolueisiin käytettyjä varoja
käyttämällä veronmaksajien rahoja. Tämä on entistä tärkeämpää, koska maani hallitus
puolittaa kansallisten poliittisten puolueiden tuet ja estää oppositiota tavoittamasta kansaa.
Meidän on tuettava ensin kansallisia puolueita ja vasta sen jälkeen kansainvälisiä puolueita.
Euroopan unioni on joka tapauksessa kansallisvaltioiden Eurooppa.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, osoititte juuri, että myöhästyin
sinisen kortin näyttämisessä. En myöhästynyt. Osoitin selkeästi haluavani puheenvuoron
jo Andrew Duffin puheenvuoron aikana. En ole varma menettelytavasta. Voinko edelleen
käyttää sinistä korttia vai jatkatteko keskustelua? Haluaisin edelleenkin esittää Andrew
Duffille kysymyksen siitä, mitä hän sanoi, kun hän alkoi puhua kansalliset rajat ylittävästä
listasta. En tiennyt, että keskustelisimme siitä, ja halusin esittää hänelle aihetta koskevan
kysymyksen.

Puhemies. −    (DE) Minun puolestani voitte esittää kysymyksenne, jäsen van der Stoep.

Daniël van der Stoep (NI).    (Puhuja esitti Andrew Duffille sinisen kortin kysymyksen Euroopan
parlamentin työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.) – (NL) Arvoisa puhemies,
mielestäni ongelma kansalliset rajat ylittävissä listoissa, joilla Andrew Duff aloitti
mietintönsä – mietinnön, josta keskustelemme pian – ei koske niinkään sitä, että kansalliset
rajat ylittävä lista muodostetaan. Olen luonnollisesti täysin tätä ajatusta vastaan. Mielestäni
ongelma on siinä, että vain puolueet voivat olla mukana, mutta puhumme tässä Euroopan
tason poliittisista puolueista, mikä tarkoittaa puolueita, jotka toimivat vähintään seitsemässä
jäsenvaltiossa.

Puolueeni on puolue, joka ajaa Alankomaiden etuja. Tästä johtuen muiden jäsenvaltioiden
puolueet, jotka ajavat omien maidensa etuja, eivät kiinnosta meitä. Ne saavat vapaasti tehdä
niin, mutta toimimalla näin suljette pois suuren määrän puolueita, jotka eivät voi kilpailla
vaadituista 25 paikasta. Tämä huolettaa minua suuresti. En tiedä, miten tämä on tarkalleen
ottaen suunniteltu tai miten te tarkalleen ottaen haluatte osallistua. Voisitteko tehdä tähän
liittyvistä seikoista helpompia? Joka tapauksessa tunnemme jääneemme selkeästi
ulkopuolelle.
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Andrew Duff (ALDE). -    (EN) Arvoisa puhemies, edistämäni ehdotus koskee sitä, että
kansalliset rajat ylittävä lista olisi koottava vähintään kolmasosasta jäsenvaltioita. Se ei
tarkoita kovin montaa. Jos jäsen van der Stoep ei pysty keräämään yhteistä politiikkaa
kannattavia kollegoita kuudesta muusta valtiosta, suosittelen, että hän pohtii poliittisten
mielipiteidensä pätevyyttä ja uskottavuutta.

Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).   – (DA) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa sanomalla,
että tuen vahvasti poliittisia puolueita kansallisella tasolla, Euroopan tasolla ja myös
kansainvälisellä tasolla. Poliittinen puolue ei kuitenkaan ole pelkkä puoluekoneisto, vaan
paljon enemmän. Yksi todella merkittävistä demokraattisista haasteistamme on se, että
poliittiset puolueet vastaavat koko väestöä enää jatkuvasti vähenevässä määrin. Tästä
kertoo muun muassa se, että poliittiset puolueet menettävät jäseniä. Monet maat
kompensoivat tätä lisäämällä hallituksen puolueille myöntämää tukea. Hallituksen
korkeammat tuet eivät kuitenkaan takaa tiiviimpää yhteyttä yhtäältä puolueiden johdon
ja koneiston välillä ja toisaalta puolueiden jäsenten välillä. Päinvastoin, riippumattoman
byrokraattisen koneiston kehittymisen vaara on sitä suurempi, mitä suuremmaksi
puolueiden koneistojen taloudellinen riippumattomuus niiden jäsenistä kasvaa. Näin ollen
minun on todettava, että suhtaudun epäilevästi ajatukseen Euroopan tason puolueista,
jotka EU hyväksyy ja joita tuetaan EU:n maksuilla. Tämä ei tarkoita, että minulla olisi
mitään Euroopan tason puolueita vastaan. Euroopan tason puolueiden pitäisi kasvaa
poliittisesti, organisatorisesti ja taloudellisesti alhaalta ylöspäin. Jos tämä ei ole mahdollista,
syy on varmaankin se, että tukea ei ole riittävästi. Demokratiaan ei ole oikotietä, ei edes
silloin, kun perustetaan Euroopan tason puolueita.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Arvoisa puhemies, haluan ensin onnitella esittelijä
Marietta Giannakouta hänen tasapainoisesta ja täsmällisestä mietinnöstään. Mielestäni
kehitys kohti poliittisia puolueita, joilla on eurooppalainen näkemys ja jotka ovat kansallisia
välineitä laajempia, on keskeisen tärkeää yleisen mielipiteen vahvistamiselle unionissa ja
sille, että Euroopan kansalaiset kiinnostuvat liittymään yhteisiin puolueisiin.

Elämme aikana, jona, kuten kaikki tiedämme, on muodikasta haukkua poliitikkoja ja
poliittisia puolueita, joihin he kuuluvat, koska Euroopan kansalaiset tuntevat
vieraantuneensa poliittisesta, taloudellisesta ja kansalaisyhteiskunnan kehityksestä. Tässä
vaiheessa Marietta Giannakoun mietintö auttaa parantamaan poliittisten puolueiden julkista
kuvaa, sekä tukemaan Euroopan yhdentymistä ja uudistuksia, jotka tarvitaan sellaisen
Euroopan luomiseen, jossa on tasavertaiset kansalaiset, yhteinen poliittinen, oikeudellinen
ja verotuksellinen asema ja mahdollisuudet kasvuun.

Nicole Sinclaire (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, puhuin aiemmin tänään täällä
parlamentissa vaalipiiristäni West Midlandsista ja alueen taloudellisista vaikeuksista. Yksi
viimeisistä asioista, joita ihmiset siellä haluavat, on se, että poliitikot saavat enemmän rahaa
– jo nyt liian monet poliitikot, muun muassa Euroopan parlamentin jäsenet, tuhlaavat
heidän rahojaan.

Tämä on uusi vaihe, ja Eurooppa on halukas syytämään nämä rahat tähän vaiheeseen tiellä
kohti supervaltiota. Sillä on parlamenttinsa, puheenjohtajansa ja ulkoasioiden edustajansa,
ja nyt se haluaa poliittiset puolueet mukaansa. Se haluaa maan, jonka nimi on Euroopan
unioni. Jopa tämän parlamentin euroskeptisimmät jäsenet ovat valmiita myymään
periaatteensa saadakseen heidän rahansa. Hyvää työtä! Sitäkö Eurooppa haluaa? Haluaako
se ostaa itselleen vallan?
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Mariya Nedelcheva (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, demokratioissamme on omat
parlamentit, jotka edustavat kansan ääntä, sekä poliittiset puolueet ja niiden säätiöt, jotka
toimivat aivoina, ajatushautomoina ja keskustelun johtajina. Parlamentti on demokratian
moottori ja poliittiset puolueet sen polttoainetta.

Täällä parlamentissa valitamme jatkuvasti siitä, että kansalaiset eivät ole kiinnostuneita
Euroopan unionista. Pahoittelemme Euroopan parlamentin vaalien alhaista
äänestysprosenttia ja kansanäänestysten ei-ääniä. Jos pyrimme todelliseen eurooppalaiseen
demokratiaan, meidän on oltava hyvin tarkkoja sen suhteen, millaisen sijan haluamme
antaa Euroopan tason poliittisille puolueille eurooppalaisella alueella, jota yritämme luoda.

Olemme jo päässeet pitkälle Lissabonin sopimuksella ja eurooppalaisella kansalaisaloitteella.
Meidän on nyt annettava Euroopan tason poliittisille puolueille varat, joilla ne voivat
saavuttaa tavoitteensa. Huomatkaa, että mielestäni näiden varojen ei pitäisi toimia välineenä
sille, että suuret puolueet saavat järkkymättömän johtoaseman. Myös pienten
organisaatioiden pitäisi voida osallistua keskusteluun. Tämä on tärkeää, jos aiomme pyrkiä
parantamaan kansalaisten puolueista saamaa kielteistä kuvaa ja heidän käsitystään
puolueista demokratian epäsuosittuna puolena.

Mielestäni on keskeisen tärkeää laatia rahoitukselle ja rahoituksen avoimelle hallinnoinnille
selkeät ehdot, jos haluamme vahvistaa eurooppalaista julkista aluetta, jota yritämme luoda.
Aloitteen on oltava osallistava, jotta suurempia puolueita ei suosita pienempien puolueiden
kustannuksella ja päinvastoin.

Toinen asia, jota haluan käsitellä, liittyy jatkuvuuteen, jonka luomme Euroopan tason,
kansallisen tason ja alueellisen tason välille. Laatimiemme EU:n säännösten on sovittava
yhteen aihetta koskevien kansallisten säädöskehysten kanssa, jotta voidaan varmistaa, että
eri tasot toimivat saumattomasti yhteen.

Lopuksi meidän on tarkasteltava hyvin huolellisesti sitä, mitä mietinnön 23 kohdassa
sanotaan, koska meidän on vastaavasti pohdittava sitä, millaisia yhteyksiä Euroopan tason
puolueet voivat muodostaa puolueisiin muualla maailmassa. Meidän on voitava jakaa
demokraattiset arvot kumppaniemme kanssa kaikkialla maailmassa, koska nykypäivän
globalisoitunut maailma vaatii, että poliittiset päätöksentekijät löytävät ratkaisut ongelmiin
yhdessä.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Arvoisa puhemies, Euroopan tason puolueiden aseman
merkitys on vahvistettu Lissabonin sopimuksessa, jonka tavoitteena on luoda tehokas
eurooppalainen poliittinen alue. On poliitikkojemme tehtävä kannustaa kansalaisia
kiinnostumaan Euroopan unionista, tehdä siitä ymmärrettävämpi ja paremmin saatavilla
oleva, ja ottaa heidät mukaan päätöksentekoon. Tämän aikaansaamiseksi on kuitenkin
tarpeen säännellä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden toimintaa selkeästi
ja yhdenmukaisesti sekä varmistaa, että kyseisten puolueiden sisäinen toiminta on
demokraattista. Demokratian mahdollistajina näillä puolueilla on oltava yhdenmukainen
oikeudellinen ja verotuksellinen asema, joka varmistaa, että Euroopan kansalaisilla on
parempi käsitys poliittisista puolueista ja että heitä edustetaan paremmin. Erityisen tärkeää
on se, että poliittisten puolueiden sisäiset hallintoelimet perustuvat avoimiin periaatteisiin,
jotta voidaan varmistaa kaikkien puolue-elinten demokraattinen valinta ja demokraattiset
päätöksentekoprosessit.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, hyvin harvat kansalaisistamme
tietävät Euroopan tason puolueiden ja säätiöiden olemassaolosta. Tähän saakka ne ovat
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olleet pelkkiä kansallisten jäsenpuolueidensa kattojärjestöjä, jotka on perustettu kansallisia
lakeja noudattaen, tässä tapauksessa pääosin Belgian lakien mukaisesti.

Mitä nämä Euroopan tason puolueet sitten tekevät? Niissä keskustellaan Eurooppaa
koskevista aiheista, pidetään puoluekokouksia ja tehdään korvaamattoman tärkeää työtä
Euroopan parlamentin vaalijärjestelmän uudistamiseksi. Lissabonin sopimuksen mukaan
niiden on autettava luomaan eurooppalainen demokratia – Euroopan tason poliittinen
foorumi.

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä, josta äänestämme huomenna, komissiota
kehotetaan uudistamaan näiden Euroopan tason puolueiden oikeudellinen perusta. Näillä
puolueilla on tulevaisuudessa eurooppalainen oikeudellinen asema ja eurooppalainen
oikeushenkilöys. Liberaaleina olemme kampanjoineet sen varmistamiseksi, että Euroopan
tason puolueeksi tunnustamisen ja rahoituksen saamisen välille tehdään selkeä ero, koska
ahneutta oli nähtävissä. Tärkeää on myös se, että Euroopan tason puolueet noudattavat
demokraattisia periaatteita sisäisessä toiminnassaan, mikä on seikka, jota ei voida pitää
itsestäänselvyytenä.

Geoffrey Van Orden (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, mielipiteet ovat kääntymässä
samaan suuntaan monessa valtiossa, mutta Euroopan unioni ja tämä parlamentti pyrkivät
kumma kyllä uimaan vastavirtaan. Kansalaisemme eivät vaadi kansainvälisiä poliitikkoja.
Tämä parlamentti haluaa nyt käyttää entistä enemmän julkisia varoja samaan aikaan, kun
kansallisen parlamenttimme joutuvat leikkaamaan julkisia menoja.

Arvoisa puhemies, puhun "New Direction – The Foundation for European Reform" -säätiön
puheenjohtajana. Mielestäni on mahdotonta hyväksyä, että poliittisten säätiöiden
kustannukset kasvavat yli 30 prosentilla joka vuosi. Vuonna 2009 käytettiin 6,3 miljoona
euroa ja vuoteen 2012 mennessä kustannukset kaksinkertaistuvat 12,3 miljoonaan. Jotkut
saattavat sanoa, että jos vastustan tätä, miksi säätiöni ottaa vastaan rahoitusta?
Yksinkertainen vastaus on se, että varat, joita emme ota vastaan, jaetaan muiden poliittisten
ryhmien säätiöille, ja rahoittaisimme siis poliittisten vastustajiemme toimintaa. Meidän
on löydettävä keino palauttaa rahat kansallisille veroviranomaisille.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mielestäni
Euroopan unionia koettelevat demokratian kriisi ja uskottavuuskriisi talouskriisin lisäksi.
Nyt harjoitettu politiikka aiheuttaa kansalaisissamme suuttumusta ja pettymystä, ja
päätöksentekoprosessit hillitsevät heidän osallistumistaan, kuten hiljattain pidetyt Euroopan
parlamentin vaalit osoittivat. Tästä syystä Euroopan tason poliittiset puolueet poliittisine
tunnusmerkkeineen saattavat tietyin ehdoin auttaa yleisöä toimimaan ennakoivammin,
kun he etsivät ratkaisuja, jotka hyödyttävät kansaa eivätkä taloudellisesti vahvoja tahoja.
Näin ollen poliittista ja oikeudellista tunnustamista ja tarvittavaa rahoitusta koskevien
sääntöjen on edistettävä niiden tavoitteita kehittää vapaasti politiikkojaan ja vaihtoehtoisia
ehdotuksiaan – koska tätä demokratia tarkoittaa – eikä niille saa asettaa ulkoisia poliittisia
tai taloudellisia rajoituksia. Tästä syystä suhtaudun varauksellisesti tiettyihin mietinnön
kohtiin siltä osin kuin niitä saatetaan käyttää poliittisten puolueiden vapaan ja
riippumattoman organisoinnin ja toiminnan rajoituksina.

Puolueiden on voitava valita toimintansa, toimensa ja organisaationsa eivätkä ne saa olla
riippuvaisia poliittisen täysivaltaisuuden vastaavuussuhteista.

Jaroslav Paška (EFD).    – (SK) Arvoisa puhemies, mietinnössä Euroopan tason poliittisia
puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen soveltamisesta
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arvioidaan kokemuksia lainsäädännön soveltamisesta sellaisten poliittisten kokonaisuuksien
hallintaan, joilla on laaja Euroopan tason ulottuvuus.

Sen lisäksi, että Marietta Giannakou on arvioinut nykytilannetta, hän on laatinut ehdotuksia
nykyisen oikeudellisen ympäristön parantamiseksi.

Tärkein muutos olisi ehkä niiden aseman muuttaminen nykyisestä belgialaista
kansalaisjärjestöä vastaavasta asemasta poliittisia puolueita koskevaksi yhdeksi yhteiseksi
eurooppalaiseksi asemaksi.

Toinen merkittävä muutos olisi riippumattomien rahoituslähteiden prosenttiosuuden
määrittäminen 10 prosenttiin poliittisten puolueiden kokonaistalousarviosta.

Kun kuitenkin otetaan huomioon, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niiden
säätiöiden pitäisi saada yli 30 miljoonaa euroa Euroopan parlamentilta vuonna 2012,
meidän on varmistettava näiden varojen hallinnan mahdollisimman suuri avoimuus.
Tällaisia muutoksia voidaan tukea, jotta poliittista työtä EU:ssa voidaan kehittää edelleen.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolue on
parlamentissa edustamassa Alankomaiden kansaa. Olemme täällä, koska katsomme, että
Euroopan unioni ei nykymuodossaan palvele Alankomaiden etuja. Emme vastusta Euroopan
unionia, vaan haluamme ainoastaan, että se rajoittaa toimintansa taloudelliseen
yhteistyöhön. Arvoisa puhemies, meidän mielestämme Euroopan poliittinen unioni on
näin ollen täysin mahdoton ajatus. Vallan on oltava jäsenvaltioilla, koska vain ne voivat
päättää, mikä on niiden kansalaisten parhaaksi. Euroopan tason poliittiset puolueet eivät
toisi lainkaan lisäarvoa Euroopan unionin tai Alankomaiden kansalaisten hyvinvointiin.

Arvoisa puhemies, Lissabonin sopimuksen säädös, jossa todetaan, että Euroopan tason
poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden
muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen, on järjetön ja vanhentunut
lausuma. Se ei kiinnosta kansalaisia, mikä on aivan oikein. Euroopan tason poliittiset
puolueet saivat yhteensä noin 67 miljoonaa euroa EU:n tukia vuosien 2004 ja 2010 välisenä
aikana. Tämä on täysin järjetöntä veronmaksajien rahojen tuhlaamista. Poliittisen puolueen
on lähtökohtaisesti voitava toimia ilman tukia, ja tämä koskee myös Euroopan tason
poliittisia puolueita. Nämä ovat pieniä eturyhmiä, joita kukaan ei tunne, joita kukaan ei
valvo ja joita me emme missään nimessä tarvitse.

Georgios Toussas (GUE/NGL).   – (EL) Arvoisa puhemies, Euroopan tason puolueiden
rahoittamista ja niiden perustamiseen liittyviä käytäntöjä koskevan mietinnön keskeinen
kysymys on yhtenäisen aseman luominen Euroopan tason puolueille Eurooppaa
yhtenäistävän lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan unioni – ja sen lainsäädäntö, jolla määritetään yhtenäinen rakenne ja toimintatapa
Euroopan tason puolueille ja sekaannutaan niiden sisäiseen toimintaan, peruskirjoihin ja
poliittisiin ohjelmiin sen varjolla, että rahoitussääntöjä oletettavasti höllennetään – avaa
poliittisiin puolueisiin kohdistuvien taloudellisten ja sen myötä poliittisten seuraamusten
Pandoran lippaan EU:n kuristusotteella niiden toiminnasta ja toimista, painostuksella
kansallisten puolueiden integroimiseksi tiiviimmin Euroopan unionin ruohonjuuritason
vastaiseen politiikkaan ja hyökkäyksellä niitä puolueita vastaan, jotka kyseenalaistavat
ruohonjuuritason vastaisen politiikan, EU:n strategian ja pääoman vallan. Kyse ei ole
parlamentaarisesta koordinoinnista, vaan Euroopan tason puolueista Euroopan unionin
ideologisina ja poliittisina välineinä työväen ja ruohonjuuritason liikkeen manipuloimiseksi.
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Tästä syystä äänestämme Euroopan tason puolueita, poliittisia säätiöitä ja niiden rahoitusta
koskevia sääntöjä käsittelevää mietintöä vastaan.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Arvoisa puhemies, Euroopan tason puolueiden avoin rahoitus
on olennainen keino demokraattisten arvojen tukemiseen. Tarvitsemme eurooppalaisen
toimintatilan, jossa puolueet toimivat ja jossa kansalaiset ovat Euroopan unionin
käsittelemien aiheiden ytimessä. Eurooppalaisen oikeudellisen aseman hyväksyminen on
askel kohti Euroopan tason puolueiden sääntelykehyksen parantamista.

Omassa maassani on voimassa vuonna 2006 annettu laki N:o 334, jota tarkistettiin
vuonna 2010. Julkinen keskustelu koskee kuitenkin sitä, eikö olisi asianmukaisempaa,
että kunnallis- ja parlamenttivaalien ehdokkaiden rahoitus tulisi valtion talousarviosta.
Kullekin ehdokkaalle ehdotettu yläraja on noin 11 600 euroa. Näiden kustannussääntöjen
hyväksyminen poistaisi vaalilahjonnan ja laittoman rahoituksen. Puolueilla olisi pääosin
päteviä ehdokkaita eikä vain ihmisiä, jotka kykenevät mainostamaan omaa kampanjaansa.

Diane Dodds (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu kuvastaa kaikkea sitä, mikä
"enemmän Eurooppaa" vaativassa ohjemassa on pielessä. On tyrmistyttävää kuulla ja
nähdä, miten kaukana keskustelu on tavallisten kansalaisten pyrkimyksistä. Andrew Duff
totesi aivan oikein, että on olemassa paikattava aukko EU:n toimivallan ja yksittäisten
kansalaisten välillä. Se on totta, mutta aukkoa ei paikata kehittämällä Euroopan tason
puolueita ja, kuten toinen puhuja totesi, antamalla näille puolueille varat, joilla ne voivat
saavuttaa tavoitteensa.

Haastan jäsen Duffin palaamaan viikonloppuna vaalipiiriinsä ja tarjoamaan näitä
näkemyksiä paikallisille yhteisöryhmille, joiden rahoitusta on leikattu Yhdistyneen
kuningaskunnan koalitiohallituksen toteuttamilla säästötoimenpiteillä. Aukko voidaan
kuitenkin paikata antamalla ihmisille oikeus sanoa sanottavansa Lissabonista, lisääntyvästä
federalismista ja näiden elimien tuottamasta byrokratiasta.

Maroš Šefčovič,    komission varapuheenjohtaja.  −  (EN) Arvoisa puhemies, aloitan
loppupuheenvuoroni kiittämällä jälleen Marietta Giannakouta hänen mietinnöstään, koska
mielestäni tämä keskustelu on osoittanut hyvin selvästi, että hänen mietinnössä esittämänsä
huolet ja kysymykset ovat aiheellisia: ne ovat Euroopan yhdentymisen ja sen demokraattisen
luonteen ytimessä.

Keskustelu osoitti selvästi myös sen, miten arkaluonteisia nämä kysymykset ovat, ja näin
ollen jos parlamentti hyväksyy ehdotetun lainsäädäntöpäätöslauselman huomenna,
komissio noudattaa puitesopimukseen perustuvaa sitoumustaan ja vastaa päätöslauselmaan
kolmen kuukauden kuluessa.

Kuten olette saattaneet keskustelun aikana huomata, on kuitenkin selvää, että tämä olisi
hyvin arkaluonteinen, vaativa, poliittinen ja oikeudellinen tehtävä, koska tähän liittyy
monia kysymyksiä, jotka ovat sekä oikeudellisesti että poliittisesti erittäin arkaluonteisia.
Alustava analyysimme Euroopan tason poliittisten puolueiden asemasta osoittaa tämän,
mutta meidän on nyt luonnollisesti tutkittava huolellisesti oikeudellista perustaa,
mahdollista oikeudellista muotoa, ja, kuten näemme nyt, tarvitsisimme todennäköisesti
kysymystä varten erillisen säädöksen. Tämä johtuu siitä, että vuosien 2003–2004 asetuksen
tarkistaminen ei riittäisi, koska siinä keskityttiin rahoituskysymykseen eikä poliittisten
ryhmien asemaa koskevaan kysymykseen. Tämä olisi siis yksi näkökulma, jota olisi
tutkittava hyvin tarkkaan.

241Euroopan Parlamentin keskustelutFI05-04-2011



Useat puhujat ottivat esiin varainhoitoasetuksen muuttamista koskevan kysymyksen.
Tässäkin meidän olisi tutkittava hyvin tarkasti vaatimuksia, soveltamisalaa ja ajoitusta, ja
panimme hyvin merkille mietinnössä esitetyt joustavuuden lisäämistä koskevat vaatimukset.
Kuten tiedätte, ryhdyimme jo joihinkin toimiin vuonna 2007, ja aiomme tutkia näitä
ehdotuksia hyvin tarkkaan. On kuitenkin selvää, että saattaa olla hyvin vaikeaa hyväksyä
muutokset ja saada ne sisällytettyä varainhoitoasetuksen nykyiseen versioon ja sen
soveltamissääntöihin.

Parlamentti on luonnollisesti kuitenkin lainsäätäjä ja voi halutessaan ottaa tämän
kysymyksen esiin käynnissä olevassa toimielinten välisessä prosessissa. Arvoisa puhemies,
esitän vielä kiitokset, ja odotamme todellakin kysymyksestä käytävää keskustelua, kun
päätöslauselma on hyväksytty ja komission vastaus on laadittu.

Marietta Giannakou,    esittelijä. – (EL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää erityisesti
komission jäsentä hänen kommenteistaan ja toimistaan sekä kollegoitani, jotka tukivat
tätä mietintöä.

Ensinnäkin mielestäni on tärkeää toistaa, että rahoituskäytännön osalta puolueet eivät hae
lisärahoitusta ja että vuoden 2007 asetuksen tarkistus on tuonut enemmän avoimuutta,
kuten myös Transparency International -järjestö on myöntänyt. Toiseksi on oikein, että
puolueet haluavat eurooppalaisen perussäännön ja haluavat sen olevan EU:n toimielinten
ja EU:n lainsäädännön mukainen, ja tämän on luonnollisesti tarkoitus vastata kansalaisten
tarpeisiin.

Lopuksi, turvallisen ja avoimen ympäristön luominen puolueiden toiminnalle ja
rahoitukselle on huomattavan demokraattinen teko. Tarvitsemme eurooppalaisen
toimintatilan aktiivisille poliittisille puolueille, jotka tuovat kansalaiset unionin ytimeen
ja auttavat heitä heidän jokapäiväisessä elämässään. Tämä tarkoittaa enemmän
osallistumista, enemmän demokratiaa ja viime kädessä enemmän Eurooppaa.

Puhemies.   – (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan 6. huhtikuuta klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    kirjallinen. – (RO) Euroopan unionia on arvosteltu
toistuvasti demokratian puutteesta. Todellisen demokratian saavuttamiseksi meillä on
oltava eurooppalainen poliittinen alue termin varsinaisessa merkityksessä, ja Euroopan
tason puolueet ovat keskeinen väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä mietinnössä
esitetyt Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä
annetun asetuksen uudistusehdotukset ovat askel kohti niiden toiminnan
yksinkertaistamista. Mielestäni ne voivat hoitaa tehtävänsä paljon paremmin, jos niillä on
EU:n lainsäädäntöön perustuva yhdenmukainen oikeudellinen ja verotuksellinen asema.
Nykyinen järjestelmä, jossa näillä puolueilla on kansalliseen lainsäädäntöön perustuva
oikeushenkilöllisyys, ei tarjoa olosuhteita, jotka edistäisivät parhaiten tehokasta viestintää
näiden puolueiden ja 27 jäsenvaltion valitsijakunnan välillä. Eurooppalaisen perussäännön
hyväksyminen auttaisi Euroopan tason poliittisia puolueita sopeutumaan parhaillaan
käsiteltävänä oleviin Euroopan parlamentin vaalien vaalijärjestelmän mahdollisiin
muutoksiin. Lisäksi suhtaudun myönteisesti muutokseen, jolla helpotetaan Euroopan
tason poliittisten puolueiden osallistumista EU:hun liittyviä asioita koskeviin
kansanäänestyskampanjoihin jäsenvaltioiden tasolla. Kansanäänestyksissä saavat
useimmiten eniten huomiota puhtaasti kansalliset kysymykset. Euroopan tason puolueiden
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osallistuminen voisi auttaa ohjamaan keskusteluja kohti kansanäänestysten varsinaisia
aiheita.

Algirdas Saudargas (PPE),    kirjallinen.  –  (LT) Keskustelut siitä, miten Euroopan tason
poliittisten puolueiden roolia voidaan vahvistaa kehittämällä eurooppalaista demokratiaa
ja edistämällä yleisen mielipiteen muodostamista, ovat erittäin tarpeellisia. Vaikka
parlamentti hankkii enemmän valtaa, sen demokratiavaje ei ole pienentynyt, vaikka
kansalaisten osallistuminen Euroopan parlamentin vaaleihin vähenee jatkuvasti. Euroopan
tason poliittiset puolueet muodostavat tärkeän parlamentaarisen demokratian välineen,
jolla edistetään eurooppalaista poliittista tietoisuutta, lisätään kiinnostusta EU:n asioihin
ja ilmaistaan unionin kansalaisten tahto. Olen näin ollen täysin samaa mieltä esittelijän
kanssa siitä, että on tarpeen parantaa Euroopan tason poliittisten puolueiden tilannetta ja
valmistella niille selkeä ja yhdenmukainen oikeudellinen asema ja rahoitusmalli. Näiden
puolueiden ei pitäisi jäädä meille vieraiksi. Tällä hetkellä Euroopan tason poliittisten
puolueiden rooli julkisella alueella on melko suppea. Ne ovat pelkästään kansallisten
puolueiden kattojärjestöjä eivätkä ne ole suoraan tekemisissä valitsijakunnan kanssa.
Kyseisten puolueiden uusi oikeudellinen asema Euroopan unionissa varmistaisi
organisatorisen lähentymisen ja antaisi niille mahdollisuuden toteuttaa tehtävänsä
tehokkaammin. Haluan painottaa, että meidän on pyrittävä edelleen luomaan turvallinen
ja avoin ympäristö puolueiden rahoittamiselle. Puolueiden rahoitus ei saa perustua pelkkiin
avustuksiin, vaan meidän on myös edistettävä omarahoitusta, joka on osoitus puolueen
elinvoimasta.

Anna Záborská (PPE),    kirjallinen. – (SK) En haluaisi olla jäsenenä poliittisessa puolueessa,
joka on perustettu käsiteltäväksi jätetyssä mietinnössä luonnosteltujen periaatteiden
mukaisesti. Näiden puolueiden on tarkoitus edustaa "Euroopan yleistä etua", mutta jos
kysytte kahdelta parlamentin jäseneltä, mitä tämä tarkoittaa, molemmat antavat eri
vastauksen. Kuka määrittää tämän edun? Parlamenttiko? Vai komissio? Jäseniä eivät nimitä
EU:n toimielimet, vaan he ovat jäsenvaltioiden kansalaisten valitsemia. Velvollisuuteni on
edustaa todellisia kansalaisia, eikä sitä, mitä EU:n toimielimet pitävät "Euroopan yleisenä
etuna". En ole samaa mieltä myöskään siitä, että Euroopan tason puolueiden pitäisi toimia
myös alueellisella ja kansallisella tasolla. Niillä ei yksinkertaisesti ole siihen valtuuksia. Jos
ne alkavat tehdä näin, ne joutuvat ristiriitaan niiden puolueiden kanssa, joiden äänillä
meidät kaikki valittiin, ja näiden puolueiden edustamien äänestäjien kanssa. Olen lojaali
äänestäjilleni, en Euroopan tason poliittiselle puolueelle. Tätä kutsutaan vapaaksi
edustajantoimeksi. Olen näin ollen täysin eri mieltä tässä mietinnössä esitellystä
superpuolueiden filosofiasta. Tämä on jälleen uusi yritys yhteiskunnallisilta
euroinsinööreiltä, joille utopistinen supervaltio on niin vakava pakkomielle, että he eivät
kuuntele järjen ääntä. Jos he kuuntelisivat järjen ääntä, he huomaisivat, että kyseisenlaisten
ehdotusten itsepäinen tukeminen tuhoaa perustan Euroopan yhdentymiseltä. EU:n
vankkumattomana kannattajana minun on näin ollen äänestettävä tätä mietintöä vastaan.

15. EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus – Yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat
yhteisön rahoitustoimenpiteet – Kalastus – tekniset siirtymätoimenpiteet –
Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista (keskustelu)

Puhemies.   – (DE) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

– Luis Manuel Capoulas Santosin kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö
(A7-0056/2011), joka koskee suositusta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan
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yhteisön ja Komorien liiton välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen
kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan
tekemisestä

(15572/2010 – C7-0020/2011 – 2010/0287(NLE))

– João Ferreiran kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö (A7-0017/2011)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen kalastuspolitiikan
täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön
rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 861/2006 muuttamisesta

(KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD)) ja

– Estelle Grelier'n kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0024&language=DE"
\t "_blank" ) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisistä
siirtymätoimenpiteistä 1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi
ajaksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 muuttamisesta

(KOM(2010)0488 – C7-0282/2010 – 2010/0255(COD)) ja

– Carmen Fraga Estévezin kalatalousvaliokunnan puolesta laatima mietintö
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0057&language=DE"
\t "_blank" ) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kalastustuotteiden, elävien simpukoiden,
piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sekä niistä saatujen sivutuotteiden
tuontia Grönlannista Euroopan unioniin koskevista säännöistä (KOM(2010)0176 –
2010/0097(CNS)).

Luis Manuel Capoulas Santos,    esittelijä. − (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission
jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) puitteissa harjoitettavasta
ulkoisesta toiminnasta on tullut erityisen tärkeää, sillä enää ei voida taata, että omat
kalavaramme voivat yksinään kattaa kalastustuotteiden tarpeemme. Euroopan kalatalous
pystyy tarjoamaan vain 40 prosentin omavaraisuuden.

Vuonna 2009 EU:hun tuotiin kalastustuotteita 15,5 miljardin euron arvosta ja EU:sta
vietiin niitä vain 2,5 miljardin euron arvosta. Tämä tarkoittaa, että ilman kolmansien
maiden kanssa tehtyjä kahdenvälisiä sopimuksia 3 000 alusta lopettaisi toimintansa ja
40 000 työpaikkaa menetettäisiin. YKP:n ulkoinen toiminta tuo kuitenkin myönteisiä
näkökulmia myös kumppaneillemme.

Toisin kuin monet kansainväliset kilpailijamme, Euroopan unioni ei rajoita toimintaansa
kalan vaihtamiseen rahasta. Tekemämme sopimukset perustuvat tukemiimme arvoihin,
niin ihmisoikeuksien kuin luonnonvarojen kestävyyden kunnioittamisenkin osalta.
Perustamissopimuksen mukaan unionin biologisten luonnonvarojen suojelua koskevaa
yksinomaista toimivaltaa sovelletaan EU:n laivastojen kalastustoiminnan hallintaan EU:n
ulkopuolisilla vesillä. YKP:n ulkoiseen ulottuvuuteen kuuluvien toimien päätavoitteena
on laajentaa kestävän ja vastuuntuntoisen kalastuksen periaatetta kansainvälisesti. Kuten
aiemmin mainitsin, YKP:n ulkoista ulottuvuutta tällä hetkellä ohjaavat muut tavoitteet,
EU:n laivaston läsnäolon säilyttäminen kansainvälisellä tasolla ja sen takaaminen, että
laivasto täyttää EU:n markkinat, ovat menettämässä merkitystään.

Komorien liiton kanssa tehtyä kalastussopimusta koskevaa mietintöä, jonka esittelijänä
toimin ja josta keskustellaan täällä tänään, on tarkasteltava juuri tässä yhteydessä. Sopimus
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koskee 70 eurooppalaisen aluksen oikeutta päästä Komorien vesille noin 600 000 euron
vuosittaista maksua vastaan. Noin puolet tästä summasta on tarkoitus kohdistaa kalastusalan
kehittämiseen, sillä maan 800 000 asukkaasta noin 30 000 on riippuvaisia kalastuksesta.
On muistettava, ettei maalla ole käytännössä muita luonnonvaroja.

Sopimuksessa määrätään saaliiden valvontamekanismeista ja paikallisen miehistön
palkkaamisesta, ja siinä on lauseke, joka koskee keskeytystä tai tarkistusta
ihmisoikeusrikkomustapausten yhteydessä. On pidettävä mielessä, että tämä pieni valtio,
joka itsenäistyi Ranskasta vuonna 1975, on kokenut jo monta vallankaappausta.

Yllä mainitun perusteella ehdotan tämän sopimuksen hyväksymistä ja haluan kiinnittää
huomiota tekemiini useisiin suosituksiin, erityisesti niihin, jotka koskevat tarvetta parantaa
merkittävästi tulosten arviointia.

Haluan hyödyntää jäljellä olevan minuutin viittaamalla toisen mietinnön toiseen
näkökohtaan. Tarkoitan jäsenen Grelier'n mietintöä, josta olen eri mieltä ja johon olemme
yhdessä muiden jäsenten kanssa esittäneet tarkistusluonnoksen. Viittaan tarkistukseen,
jolla halutaan sallia kummeliturskan ja merikrotin riimuverkkopyynnin jatkaminen
Portugalin rannikolla alueilla 8, 9 ja 10, vaikka pyynti kiellettiin komission päätöksellä
1. lokakuuta 2010 lähtien, koska sen katsotaan vaikuttavan haitallisesti riimuverkoilla
pyydettyjen haiden tiettyihin populaatioihin, vaikka tätä ei ole todistettu tieteellisin
tutkimuksin.

Näissä olosuhteissa yllä mainitussa tarkistuksessa ehdotettaisiin, että päätös kumottaisiin
vuoteen 2012 asti, jotta Portugalin viranomaiset saavat valmiiksi tieteelliset tutkimukset,
jotka osoittavat, onko päätös aiheellinen. Myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tukee
tätä kantaa, ja siksi pyydän parlamenttia hyväksymään sen oikeudenmukaisuuden nimissä.

João Ferreira,    esittelijä. – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä
asetuksessa, asetuksessa (EY) N:o 861/2006, säädetään yhteisen kalastuspolitiikan (YKP)
täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön
rahoitustoimenpiteistä. Asetus on tärkeä Euroopan unionin kalastusalan rahoitusväline.
Se muodostaa yhdessä Euroopan kalatalousrahaston kanssa yhteisen kalastuspolitiikan
soveltamisen kaksi tärkeintä välinettä.

Asetus annettiin vuonna 2006, jonka jälkeen useita aiheeseen liittyvän täydentävän
lainsäädännön osia on vähitellen muutettu. Siksi myös tätä asetusta muutetaan nyt
lainsäädäntökehyksen kaikkien osien välisen johdonmukaisuuden takaamiseksi. Komissio
katsoo myös, että kokemus on joissakin tapauksissa osoittanut, että asetuksen säännöksiä
on hieman muutettava, jotta ne vastaavat paremmin tarpeita. Ehdotan siksi
soveltamisalaltaan rajattua tarkistamista, jossa alkuperäisen asetuksen tavoitteet ja rakenne
säilytetään keskeisiltä osin.

Vaikka kannatamme perimmiltään rajattua tarkistamista, katsomme kuitenkin, että olisi
hyödyllistä ehdottaa joitakin lisätarkistuksia, jotka voisivat tarkkuudestaan huolimatta
saada lainsäädännön vastaamaan paremmin alan viimeaikaista kehitystä ja
tulevaisuudennäkymiä. Ennen mietinnön laatimista ja sen aikana käyty keskustelu vaikutti
suuresti lopputulokseen, kuten vaikuttivat myös varjoesittelijöiden ja muiden jäsenten
esittämät mielipiteet ja ehdotukset. Haluankin mainita heidät kaikki tässä yhteydessä, antaa
heille tunnustusta ja kiittää heitä osallistumisesta.

Näiden mietintöön sisällytettyjen ehdotettujen tarkistusten joukosta haluaisin nostaa esiin
muun muassa viittauksen rannikkokalastustoiminnan turvaamiseen ja mahdollisuuteen
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rahoittaa teknologian hankinnan lisäksi myös uuden teknologian kehittämistä
jäsenvaltioissa kalastusalan tarpeisiin. Tämä voisi koskea muun muassa laitteistoja ja
ohjelmistoja, tietokoneverkkoja, joilla voidaan suunnitella, hallita, varmentaa, analysoida
ja kehittää näytteenottomenetelmiä sekä vaihtaa kalastukseen liittyviä tietoja.

Vesiviljelyalalla haluaisin nostaa esiin mahdollisuuden ottaa käyttöön jo aiemmin
seurattujen sosioekonomisten tietojen lisäksi ympäristöä koskevien perustietojen keruun,
hallinnan ja käytön rahoitus, jotta voidaan helpottaa alan ympäristö- ja terveyskysymysten
seurantaa ja valvontaa ja näin myötävaikuttaa alan kestävyyteen.

Haluan kuitenkin tässä yhteydessä kiinnittää huomiota kolmeen lisätarkistukseen, joita
ehdotamme mietintöön. Nykyään tunnustetaan yleisesti ja yhä laajemmin, että kalavarojen
tilan tieteelliseen, tarkkaan ja ajantasaiseen tuntemiseen perustuva kalastuksen hallinta on
tärkeää. Tämä on ehdoton edellytys kalastuksen kestävälle kehitykselle. Siksi ehdotamme
mahdollisuutta lisätä EU:n yhteisrahoituksen määrää kalavarojen tilaa koskevien tieteellisten
tietojen, niin perus- kuin lisätietojenkin, keruun, hallinnan ja käytön alalla. Ehdotamme
ylärajan nostamista 50 prosentista 60 prosenttiin.

Ehdotamme myös valvontatoimiin samankaltaista EU:n yhteisrahoituksen enimmäismäärän
korostusta siten, että samalla säilytetään komission nykyiset toimintavaltuudet, jotka
liittyvät mahdollisuuteen rahoittaa joitakin toimenpiteitä suuremmalla osuudella. Kaikki
tämä tapahtuu puitteissa, joissa jäsenvaltioilla ja niiden valvontaviranomaisilla on ja tulee
jatkossakin olla keskeinen rooli valvontatoimien ohjaamisessa ja täytäntöön panemisessa
omilla vesillään.

Tarkistukset syntyivät kompromissipyrkimyksen seurauksena, ja niissä otetaan huomioon
eri ryhmien esittämät vastalauseet alun perin suunniteltuun 75 prosentin ylärajaan. Niitä
tukevat oma ryhmämme Euroopan yhtyneen vasemmiston
konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ja joukko muiden poliittisten
ryhmien jäseniä, mikä kertoo niiden tärkeydestä ja yhteisymmärryksestä, joka – uskoakseni
– yhdistää näitä jäseniä ja voisi yhdistää heitä myös täysistunnon äänestyksessä.

Estelle Grelier,    esittelijä  .   −  (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät
parlamentin jäsenet, haluan aloittaa kiittämällä kollegoitani heidän sitoutuneesta ja
rakentavasta osallistumisestaan työhön, jota kalatalousvaliokunnassa on tehty tämän
teknisiä siirtymätoimenpiteitä koskevan mietinnön parissa. Mietintö on herättänyt vilkasta
keskustelua teknisten toimenpiteiden valtavan merkityksen vuoksi, sillä ne vaikuttavat
siihen, miten kalastajat ja ala kokonaisuudessaan toimivat, määrittämällä menetelmät,
joita kalastajat voivat käyttää kalojen pyytämiseen asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla
alueilla. Toimenpiteiden tarkoituksena on suojella nuoria yksilöitä ja tervehdyttää
kalakannat. Tätä tavoitetta tukevat kaikki, erityisesti kalastajat.

Mietinnön aihe on arkaluonteinen ja kiistelty, mikä näkyy vaikeuksista, joita komissio on
kohdannut vuodesta 2008 lähtien yrittäessään päästä neuvoston kanssa sopimukseen
toimenpiteiden tulevaisuudesta. Näin oli silloin, kun menettelyssä oli mukana vain nämä
kaksi toimielintä.

Tällä hetkellä teknisiä toimenpiteitä säädellään vanhalla asetuksella, jota tarkistettiin sarjalla
siirtymätoimenpiteitä ja jatkettiin sitten 30. kesäkuuta 2011 asti, sillä neuvoston kanssa
ei päästy yksimielisyyteen komission uutta asetusta koskevasta vuoden 2008 ehdotuksesta,
jonka tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää olemassa olevaa lainsäädäntöä sääntöjen
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entistä tehokkaamman täytäntöönpanon takaamiseksi ja kalastuksen alueellisten piirteiden
huomioimiseksi.

Nyt uuden määräajan lähestyessä tilanne on täysin erilainen. Lissabonin sopimuksen vuoksi
kalastusasia kuuluu nyt suurelta osin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin, mikä
tarkoittaa, että parlamentilla on tärkeä asema yhtenä lainsäätäjänä. Parlamentti aikoo
vakaasti tehdä osuutensa tuomalla kalastajien näkemyksiä ja EU:n päättäjien näkemyksiä
lähemmäs toisiaan. Satamakaupungista vaaleilla valittuna edustajana hämmästelen aina
sitä, kuinka kalastusalalla epäillään yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP) ja pidetään sitä hyvin
kaukaisena, kun taas esimerkiksi maanviljelijät tuntevat selvästi paremmin olevansa osa
yhteistä maatalouspolitiikkaa.

Tämän lisäksi kalastusala on kriisissä. Tyytymättömyys kasvaa. Varsinainen haaste on
tasapainon löytäminen alan taloudelliseen vakauteen eli kalastajien kunnon tulojen
takaamisen sekä kalakantojen kestävyyden ja täydentämisen välille.

Lisäksi asetus vanhenee ajankohtana, jolloin keskustelut yhteisen kalastuspolitiikan
uudistamisesta ovat käynnistymässä. Uudistuksessa on hyväksyttävä rohkea kehys ja
saatava kalastusyhteisö, kuluttajat ja kansalaiset mukaan. Siinä on otettava koko ala
tieteellisten analyysien piiriin, sillä ne muodostavat perustan kiintiöille ja näin ollen alan
toimintatasolle.

Tässä uudessa kehyksessä edellytetään, että komissio laatii konkreettisen ehdotuksen
tulevista teknisistä toimenpiteistä. Tämä on tehtävä, johon komissio ja neuvosto vaikuttavat
säästelleen itseään. Uudessa ehdotuksessa on varmistettava, että tekniset toimenpiteet ovat
sopusoinnussa alan todellisen kokemuksen kanssa, kuulemalla alan työntekijöitä.
Ehdotuksen on oltava sopusoinnussa myös uuden asetuksen ja uuden yhteisen
kalastuspolitiikan kanssa, erityisesti toimenpiteiden alueellisten vaihtelujen osalta. Siinä
on varmistettava, että toimivallan jakautuminen komission ja jäsenvaltioiden kesken on
selvästi määritetty. Tämä on tekijä, joka tukee EU:n politiikan ymmärtämystä ja
omistajuutta.

Tämän taustan ja näiden asioiden valossa ehdotan, että hyväksymme komission pyynnön
pidentää voimassaoloaikaa 31. päivään joulukuuta 2012 asti emmekä muuta nykyisiä
teknisiä toimenpiteitä merkittävästi muuta kuin karjukalan pyynnin sallittua silmäkokoa
koskevan lisäyksen osalta. Ymmärrän kuitenkin, että ehdotus on eräänlainen myönnytys
komissiolle, että kysyttävää on paljon ja että alalla on suuri tarve muutokselle, joten sillä
ollaan pettyneitä tämän tärkeän hankkeen siirtämiseen. Siksi lisään hyväksyntäämme
kaksiosaisen vaatimuksen: pyynnön tehdä tällä hetkellä voimassa olevista teknisistä
toimenpiteistä vaikutustenarviointi, joka on ratkaisevan tärkeä, jotta niitä voidaan muokata
tehokkaasti, ja pyynnön kuulla uuden asetuksen laatimisen yhteydessä aidosti kaikkia
mukana olevia osapuolia, erityisesti kalastajia.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että komission uusi ehdotus tulee tehdä
kohtuullisen ajan kuluessa, jotta uusi asetus voi tulla voimaan 1. tammikuuta 2013, jolloin
uusi yhteinen kalastuspolitiikka tulee voimaan. On tärkeää, että komissio aloittaa uuden
ehdotuksen valmistelemisen heti. Olisi kohtuutonta sallia nykyiselle asetukselle uusi
jatkoaika tämän uuden 18 kuukauden jatkoajan jälkeen. Mietinnössäni käsiteltävät tekniset
toimenpiteet ovat siirtymätoimenpiteitä, ja ne on hyväksytty sellaisina.
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Carmen Fraga Estévez,    esittelijä. − (ES) Arvoisa puhemies, aloitan pahoittelemalla taas
kerran ongelmia, joita tämä mietintö on kohdannut, koska neuvosto ja komissio eivät
halua hyväksyä parlamentin oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Tässä tapauksessa on kyse ehdotuksesta, jossa Grönlannille annettaisiin merentakaisena
maana ja alueena oikeus vientiin samoihin ehdoin kuin Euroopan unionin jäsenvaltioille.
Ratkaisusta olisi etua niin Grönlannille, joka vie 87 prosenttia kalastustuotteistaan Euroopan
unioniin, kuin Euroopan unionillekin, erityisesti Tanskalle, joka vastaanottaa suurimman
osan kyseisestä viennistä.

Yksi edellytys Grönlannin ottamiselle sisämarkkinoiden tuontijärjestelyjen piiriin on, että
se hyväksyy EU:n terveyttä koskevat säännöt, eikä tämä tuota pienintäkään ongelmaa.

Vaikka kalastustuotteiden kauppa kuuluu yhteisen markkinajärjestelyn piiriin, komissio
käytti terveyttä koskevien sääntöjen noudattamistarvetta verukkeena ja laati ehdotuksensa
perustamissopimuksen 203 artiklan pohjalta, mikä merkitsi meille yksinkertaista
kuulemismenettelyä.

Sekä kalatalousvaliokunta että oikeudelliset yksiköt nostivat heti esiin tämän
säännönvastaisuuden. Koska asiasta ei kuitenkaan aiheudu ongelmia sisällön suhteen ja
koska kyseessä on tärkeä asia Grönlannille, sallimme mietinnön käsittelyn
kuulemismenettelyä noudattaen. Kuvitelkaa yllätyksemme, kun neuvosto hyväksyi – juuri
kun olimme aikeissa äänestää tekstistä ja ilman ennakkovaroitusta – täysin eri ehdotuksen,
jonka useilla muutoksilla pyrittiin peittämään selvä yhteys yhteiseen markkinajärjestelyyn
ja välttämään näin yhteispäätösmenettely. Koska parlamentti oli – kuten jo aiemmin totesin
– jo hyväksynyt tekstin kuulemismenettelyssä täysin ongelmitta, tällainen ohjailu oli
tarpeetonta.

Koska edessämme oli joka tapauksessa uusi teksti ja koska oli selvää, että neuvoston
tavoitteena oli heikentää parlamentin toimivaltaa, päätimme kerrankin käyttää
toimivaltaamme täysimittaisesti ja pyytää virallisen lausunnon oikeudellisten asioiden
valiokunnalta.

Lausunnossa oikeudellisten asioiden valiokunnan kantana oli – lainaan tekstiä nyt suoraan –
että "päätösehdotuksen tarkoituksena on vaatia Grönlantia saattamaan EU:n terveyttä
koskevat säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään, mikä on edellytyksenä EU:n
sisämarkkinasääntöjen soveltamiselle kalastusalalla", kuten ehdotuksen 3 artiklassa todetaan,
millä varmistetaan, että sopimuksen säännöt mukautetaan eläinten terveyttä ja
elintarvikkeiden turvallisuutta sekä kalataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä
koskeviin sovellettaviin unionin sääntöihin.

Tämän vuoksi oikeudellisten asioiden valiokunta päätti yksimielisesti, että
perustamissopimuksen 204 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan sekä pöytäkirjan N:o 34, joka
sisältää Grönlannissa tuotettuja ja kalatalouden yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvia
tuotteita koskevat erityisjärjestelyt ja -menettelyt, tulisi ottaa ehdotuksen oikeusperustaksi.
Siksi laadin esittelijänä uuden mietintöluonnoksen, jossa muutettiin oikeusperustaa. Juuri
sen esitämme hyväksyttäväksi huomenna, ja Euroopan parlamentilla kyseessä on
ensimmäinen käsittely.

Sen jälkeen minun tulee enää kertoa komissiolle ja neuvostolle – joka ei ilmeisesti ole
paikan päällä –, että niillä on nyt mahdollisuus korjata ja tunnustaa uusi oikeusperusta ja
pitää tätä siksi ensimmäisenä käsittelynä, kuten me teemme huomenna. Ongelma liittyy
oikeusperustaan, ei sisältöön.

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI248



Vaadin ongelman korjaamista tulevaisuuden kannalta.

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia
esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Puhun kustakin mietinnöstä vuorollaan ja pyrin
ajan säästämiseksi keskittymään niiden pääsisältöön.

Euroopan unionin ja Komorien liiton välisen sopimuksen osalta haluan kiittää jäsentä
Capoulas Santosia hänen työstään esittelijänä. Olen iloinen nähdessäni, miten vahvasti
koko kalatalousvaliokunta tukee ehdotuksen pääsisältöä.

Kuten parlamentissa tiedetään, EU on sitoutunut jatkamaan vastuuntuntoisen ja kestävän
kalastuksen edistämistä kumppaniemme vesillä, myös Intian valtameren alueella. On
erittäin tärkeää ylläpitää kahdenvälisiä suhteita tämän alueen maiden ja tässä tapauksessa
Komorien kanssa Euroopan unionin alueellisiin kalastusorganisaatioihin, kuten Intian
valtameren tonnikalakomissioon, osallistumisen kannalta.

Meidän on oltava siellä läsnä, ja siksi tämä sopimus on tärkeä. Euroopan unionilla on tällä
hetkellä neljä aktiivista kalastuskumppanuussopimusta Intian valtamerellä – Seychellien,
Madagaskarin, Mosambikin ja Komorien liiton kanssa. Haluan korostaa, että komission
ja Euroopan unionin on erittäin tärkeää päästä sopimukseen Komorien kanssa, sillä sopimus
vaikuttaa merkittävästi laivastomme läsnäoloon alueella.

Lisäksi on tarpeen vahvistaa alakohtaisesta politiikasta käytävää vuoropuhelua
vastuuntuntoisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistämiseksi alueella.

Seuraavaksi haluan sanoa muutaman sanan esittelijän mietinnön päätelmissä komissiolle
esittämistä pyynnöistä. Haluan kertoa, että komissio on sitoutunut pitämään Euroopan
parlamentin täysin ajan tasalla kaikissa kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen
ja niiden tekemisen vaiheissa. Tarkoitamme todella sitä ja haluamme tuoda saataville kaikki
asiaan liittyvät tiedot, mutta meidän on silti toimittava puitesopimuksen sitoumusten
mukaisesti.

Käytännössä komission yksiköt ovat noudattaneet sitoumusta nyt jo yli vuoden ajan.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille samat tiedot kuin neuvostollekin ja samaan
aikaan. Haluan tuoda erityisesti sopimustemme ennakko- ja jälkiarvioinnit mahdollisimman
nopeasti saataville. Annan yhden esimerkin: Mauritanian kanssa tehtävää
kalastuskumppanuussopimusta koskevasta päätöslauselmasta huomenna toimitettavan
äänestyksen osalta komission yksiköt ovat järjestäneet niin, että sopimuksen
arviointikertomus on saatavilla suunniteltua aikataulua aiemmin, jotta parlamentin jäsenet
voivat tutustua kertomukseen ennen äänestystä.

Mitä tulee parlamentin jäsenten osallistumiseen tarkkailijoina kansainvälisiin kokouksiin,
minun on painotettava, että puitesopimus koskee monenvälisiä kansainvälisiä konferensseja
ja kokouksia. Samaan aikaan aiomme jatkaa kahdenvälisiin neuvotteluihin osallistumisen
menestyksekkäitä vakiintuneita käytäntöjä. Kaikki päätökset Euroopan parlamentin jäsenten
ottamisesta tarkkailijoiksi EU:n valtuuskuntiin tekee kuitenkin komission jäsenten kollegio
tapauskohtaisesti oikeudellisista, diplomaattisista ja teknisistä mahdollisuuksista tehdyn
arvion pohjalta puitesopimuksen mukaan. Haluan kuitenkin tässä yhteydessä korostaa,
että oma asenteeni ja yksiköiden asenne ovat hyvin myönteisiä ja haluaisin helpottaa
osallistumistanne.

Nyt siirryn käsittelemään toista mietintöä, joka on laadittu yhteisen kalastuspolitiikan
täytäntöönpanoa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä, ja haluan myös kiittää
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kalatalousvaliokuntaa ja esittelijänä toimivaa jäsen Ferreiraa ehdotuksen parissa tehdystä
työstä. Heidän työnsä ansiosta meillä on edessämme teksti, jonka myös neuvosto hyväksyy.
Ilokseni voin todeta, että myös komissio hyväksyy tekstin, joten kolme toimielintä ovat
tehneet erinomaista yhteistyötä asiakirjan parissa. Maaliskuun 2. päivänä pidettyjen
onnistuneiden epävirallisten kolmikantaneuvottelujen jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen
jäljellä olevista kohdista, joten komissio toivoo, että ehdotuksesta päästään sopimukseen
ensimmäisessä käsittelyssä. Toivon, että onnistumme siinä.

Haluisin muistuttaa, että ehdotus rationaalistaa niin kutsuttua toista rahoitusvälinettä
koskevan asetuksen. Asetus kattaa kansainvälisten suhteiden, hallinnon, tietojen keruun
ja tieteellisten lausuntojen sekä valvonnan ja täytäntöönpanon rahoituksen. Muuttamisella
pyritään varmistamaan, että asetus on johdonmukainen muiden lainsäädäntökehyksen
osien kanssa. Siinä muokataan ja selvennetään säännöksiä rajatusti. Kehotan siksi Euroopan
parlamenttia hyväksymään ehdotuksen.

Käsittelen seuraavaksi kolmatta mietintöä, joka koskee teknisiä siirtymätoimenpiteitä ja
josta esitän lämpimän kiitoksen esittelijänä toimivalle Estelle Grelier'lle. Ehdotuksen
tarkoituksena on pidentää olemassa olevien teknisten siirtymätoimenpiteiden voimassaoloa
vuoden 2012 loppuun. Tämä perustuu olettamukseen, että uudistettu yhteinen
kalastuspolitiikka tulee voimaan seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä. Toivon, että
onnistumme tässä tavoitteessa. Ehdotan voimassaolon pidentämistä, jotta voisimme välttää
teknisiä toimenpiteitä koskevien monimutkaisten keskustelujen käynnistämisen uudistuksen
tielle. Komissio tukee kalatalousvaliokunnan hyväksymää tarkistusta karjukalan pyynnissä
käytettävästä silmäkoosta, koska se perustuu tieteellisiin todisteisiin. Olen pannut merkille
joidenkin jäsenten ja myös joidenkin jäsenvaltioiden huolet ja lisätarkistukset. Emme
voineet hyväksyä tarkistuksia, koska tutkijat eivät ole vielä testanneet niitä tai koska tutkijat
eivät ole saaneet jäsenvaltioilta kaikkia arvion tekemiseen tarvittavia tietoja.

Lopuksi haluan sanoa muutaman sanan mietinnöstä, joka koskee kalastustuotteiden tuontia
Grönlannista, ja haluan tässä yhteydessä kiittää kalatalousvaliokunnan puheenjohtajaa
Carmen Fragaa hänen tekemästään työstä. Haluaisin korostaa, että komission ehdottamilla
toimenpiteillä vastataan Grönlannin pitkäaikaiseen pyyntöön. Näillä toimenpiteillä pyritään
yksinkertaistamaan alan terveyteen liittyviä toimenpiteitä ja lupamenettelyjä sekä
saattamaan Grönlanti osaksi kalastustuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden
sisämarkkinoita.

Tämä vastaa täysin vuoden 2006 sopimuksen mukaista sitoumustamme edistää Grönlannin
kehitystä ja tehdä yhteistyötä elintarvikkeiden turvallisuuden alalla. Komissio panee hyvin
tyytyväisenä merkille, että kaikki mukana olevat osapuolet – jäsenvaltiot neuvostossa
yksimielisesti, Grönlanti, Euroopan parlamentti ja myös jäsenvaltioiden kansalliset
parlamentit – ovat valmiita noudattamaan sitoumusta ja tukemaan ehdotusta.

Sanon tämän selvästi: meille, komissiolle, suhde Grönlantiin on erittäin tärkeä, ja uskon,
että kaikki ymmärtävät, miksi. Se on poliittinen painopiste, ja siksi toivon, etteivät
ehdotuksen oikeusperustaa koskevat keskustelut vaaranna näiden tärkeiden toimenpiteiden
toteuttamista.

Ymmärrän hyvin Carmen Fragan huolen ehdotuksen oikeusperustasta ja Euroopan
parlamentin toimivallasta. Voin sanoa, ettei komissio estä käytännöllisen ratkaisun
löytämistä. Vaikka olemme yhä varmoja siitä, että ehdotuksemme oikeusperusta on oikea,
hyväksyisimme sen – ja haluan painottaa tätä – että neuvosto ottaisi parlamentin kannan.
Se käy meille. Neuvoston tehtävänä on nyt harkita vaihtoehtoja ja siirtää asia eteenpäin
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perustamissopimuksen säännösten mukaisesti. Toivon, että pystymme ratkaisemaan
ongelman hyvin pian, jotta se ei vaikuta suhteisiimme Grönlantiin. Se on ensisijainen
tavoitteemme, joten sanon tässä, että haluaisin auttaa Carmen Fragan työtä ratkaisun
löytämiseksi.

Lopuksi haluan kiittää kalatalousvaliokuntaa ja kaikkia esittelijöitä heidän työstään. Olen
pahoillani, että puhuin liian kauan, mutta minun oli käsiteltävä neljää mietintöä.

François Alfonsi,    budjettivaliokunnan lausunnon valmistelija . – (FR) Arvoisa puhemies,
budjettivaliokuntaa on pyydetty antamaan lausunto tästä Euroopan unionin ja Komorien
liiton välistä kalastussopimusta koskevasta mietinnöstä. Valiokunta hyväksyi sopimuksen.

Valiokunta katsoi kuitenkin, ettei parlamentin ole kovinkaan hyödyllistä äänestää
mietinnöstä, koska se tapahtuisi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tässä tapauksessa
sidottujen varojen vähäisyys lieventää ongelman vaikutusta, mutta vastaisuudessa meidän
on tietysti pystyttävä antamaan lausuntomme ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Valiokunta katsoi myös, että sopimusten sisältö olisi pitänyt analysoida
yksityiskohtaisemmin saaliiden todellisen määrän seuraamista ja kalakantojen suojelua
koskevien säännösten osalta kalatalousvaliokunnan asettaman paineen vuoksi ja sen
takaamiseksi, että sopimuksen alueellista kehitystä koskevaa osaa sovelletaan käytännössä
asianmukaisesti. Budjettivaliokunta aikoo siksi ehdottaa, että aiheesta pidetään
kalatalousvaliokunnan kanssa hyvin pian perusteellinen työkokous.

Jarosław Leszek Wałęsa,    PPE-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat,
keskustelemme tänään neljästä mietinnöstä, joten haluan aloittaa kiittämällä kaikkia
esittelijöitä heidän työstään ja Euroopan komissiota yhteistyöstä. Aluksi haluan sanoa
muutaman sanan jäsenen Grelier'n mietinnöstä, joka on poliittisten ryhmien ja Euroopan
komission välinen kompromissi. Kannatan sitä mietinnön versiota, josta sovittiin ja joka
hyväksyttiin äänestyksessä kalatalousvaliokunnassa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon
seurauksena komissio perui vuonna 2010 ehdotuksensa neuvoston asetukseksi kalavarojen
säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla, sillä se halusi laatia uuden suunnitelman.
Uuden suunnitelman oli tarkoitus olla perustamissopimuksen mukainen, ja siinä piti ottaa
huomioon yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Ehdotus oli tarkoitus esittää vuoden 2011
kolmannella neljänneksellä. Valitettavasti vaikuttaa siltä, ettei komissio pysty laatimaan
asetusehdotusta ajoissa ja, mikä pahempaa, ettei sillä ole varoja muuttaa ehdotusta. Se ei
lupaa hyvää. Äänestäessämme huomenna väliaikaisen asetuksen voimassaoloajan
pidentämisestä annamme kalastajille lupauksen, että työstämme uutta asetusta, jonka tulee
lopulta systemoida kaikki sallittuja kalastusmenetelmiä ja -paikkoja koskevat säännökset.

On kuitenkin rohkaisevaa, että viimeisten tietojen mukaan komissio haluaa todennäköisesti
siirtää osan teknisiä toimenpiteitä koskevasta toimivallasta takaisin jäsenvaltioille. Tämä
on erittäin myönteinen askel kohti hallinnon hajauttamista. Eri merialueilla käytettävät
tekniset toimenpiteet vaihtelevat paikallisten olosuhteiden mukaan. Kalastuksen
hallintajärjestelmässä tulisi luopua perinteisestä ylhäältä alaspäin suuntautuvasta
lähestymistavasta ja korostaa sen sijaan aluejaon periaatetta, joka mahdollistaa yksittäisillä
merialueilla vallitsevien olosuhteiden huomioon ottamisen. Meidän on siksi sanottavat
tiukasti "ei" kaikille pyrkimyksille ottaa käyttöön yleinen ja yhteinen kalastuksenhallintamalli
ja vaatia, että Euroopan eri merien erityispiirteisiin kiinnitetään huomiota. Yksilöllinen
lähestymistapa ohjaa meidät oikeaan suuntaan kohti kestävää kalastuksen hallintaa. Kiitos.
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Ulrike Rodust,    S&D-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen
Damanaki, hyvät kuulijat, taas kerran asialistalla on kokonainen kalastuspolitiikkapaketti.
Koordinaattorin ominaisuudessa olen iloinen nähdessäni, että olemme saavuttaneet
neuvoston ja komission kanssa kompromissin kahdesta asetuksesta. Viittaan jäsenen
Grelier'n teknisistä toimenpiteistä laatimaan mietintöön ja jäsen Ferreiran toisesta
rahoitusvälineestä laatimaan mietintöön. Pystymme äänestämään myös Komorien unionin
kalastussopimuksen puolesta, vaikka en haluakaan peitellä toivettani siitä, että
kumppanuussopimukset järjesteltäisiin perusteellisesti uudelleen yhteisen kalastuspolitiikan
uudistuksen yhteydessä.

Toimielinten välillä on kuitenkin todellisia ongelmia Grönlannin asiassa, jossa parlamentin
toimivaltaa ei kunnioiteta. Alan pikku hiljaa menettää kärsivällisyyteni siihen, että
toimielinten välisen yhteistyön taso on niin huono. Olen nostanut asian esiin jo useita
kertoja. Nostan asian esiin taas tänään. Hallintosuunnitelmiin liittyvä ongelma on ratkaistava
kiireesti. Pyydän neuvoston puheenjohtajavaltiota Unkaria edistämään aktiivisesti ratkaisun
löytämistä. Se, ettei paikalla ole tänään edustajaa neuvostosta, on selvä merkki neuvoston
kunnioituksen puutteesta parlamenttia kohtaan. Se on mielestäni käsittämätöntä.

Vielä viimeinen huomio jäsenen Grelier'n mietinnöstä. Tiedän, että jotkut jäsenkollegoistani
ovat turhautuneita, koska heidän haluamiaan tarkistuksia ei voitu sisällyttää mietintöön.
Mielestäni on kuitenkin hyvin valitettavaa, että kalastajamme joutuvat noudattamaan
työssään vanhentuneita teknisiä toimenpiteitä. Syy on tässä tapauksessa neuvoston, joka
ei ole hyväksynyt uutta asetusta. Meillä parlamenttina on paljon vastuuta, minkä vuoksi
meidän on toimittava vastuullisesti ja pidennettävä olemassa olevan asetuksen voimassaoloa
ilman tarkistuksia.

Pat the Cope Gallagher,    ALDE-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää
kaikkia esittelijöitä mietintöjen esittelystä ja aikarajoituksen vuoksi keskittää huomioni
jäsenen Grelier'n mietintöön.

Olemassa oleva teknisiä toimenpiteitä koskeva asetus aiheuttaa suuria ongelmia pienille
rannikkoaluksille, joita käytetään Irlannin rannikolla ja erityisesti Skotlannin länsirannikolla.
Meillä poliitikkoina ei ole varaa istua ja odottaa yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta, kun
uutta asetusta odotetaan. Parlamentilla on mahdollisuus toimia nyt ja kehottaa kaikkia
poliittisia ryhmiä tukemaan esitettyjä hyvin realistisia tarkistuksia.

Näiden mainitsemieni pienten, alle 15 metrin mittaisten alusten käyttäjiltä viedään
mahdollisuus ansaita tuloja, ja mikä merkittävämpää, heidät pakotetaan siirtymään
vaarallisille vesille. Ajamme nämä alukset 80 kilometrin päähän rannikoistamme pyytämään
kalaa turskakannan elvyttämiseksi suljetun alueen ulkopuolelle. Esittämäni tarkistukset
koskevat pussiverkkojen käyttöä. Näitä verkkoja käytetään pienillä rannikkoaluksilla
luoteisrannikolla äyriäisten ja pistepunahain pyyntiin. Pussiverkoilla ei pyydetä turskaa,
niillä ei pyydetä valkoturskaa eikä koljaa, eivätkä ne vaikuta millään lailla näihin kantoihin,
joten jos tarkistukset hyväksytään, ne auttavat pieniä aluksia pärjäämään näillä alueilla. Ei
ole riittävää esittää, ettemme halua käynnistää keskustelua. Juuri sitä vartenhan olemme
täällä.

Karjukalan osalta kyseessä on uusi kalastusmuoto. Sen ovat kehittäneet suurelta osin oman
kotimaani kalastajat. Neuvosto vahvisti joulukuussa suurimman sallitun saaliin, josta
Irlannille myönnettiin 67 prosenttia. Olen iloinen kuullessani komissiolta, että tämä
perustuu tieteelliseen näyttöön. Nykyisessä asetuksessa ei viitata lainkaan karjukalaan,
joten olen iloinen siitä, että valiokunta päätti hyväksyä tarkistukseni, jonka mukaan
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komission ehdotusta käytetään välineenä asianmukaisen 32–54 millimetrin silmäkoon
käyttöönottamiselle. Tällöin ei tarvita uutta lainsäädäntöä, jonka laatiminen kestäisi liian
kauan.

Lopuksi kehotan kaikkia jäseniä miettimään...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Isabella Lövin,    Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia
esittelijöitä heidän rakentavasta yhteistyöstään. Keskityn kuitenkin Komorien liiton
kalastussopimukseen.

Jos tarvitsisin joskus muistutusta siitä, miksi me Vihreät / Euroopan vapaa allianssi
-ryhmässä olemme tähän asti äänestäneet näitä kalastussopimuksia vastaan, minun pitäisi
vain ottaa esiin yksi arvioista ja lukea Komorien liiton kanssa tehtävä sopimus, josta olemme
nyt äänestämässä. EU:lla on ollut sopimus tämän köyhän maan kanssa vuodesta 1998
lähtien. Arvion mukaan sopimus toi Komorien liitolle 2,7 miljoonaa euroa
vuosina 2005–2009. Sopimuksen mukaan 60 prosenttia rahoista tulee käyttää paikallisen
kalastusalan tukemiseen sekä kalakantojen valvontaan ja tieteelliseen arviointiin.

Arvion mukaan tällä kehitysmaalla ei ole vieläkään yhtään toimivaa kalastussatamaa,
yhtään rannikkovartioston alusta, yhtään rannikkovartioston lentokonetta eikä lainkaan
kalastusta koskevaa tutkimusta. Maan oma kalastusala on yhä täysin kehittymätön.

Siksi Komorien liitto saa 2,7 miljoonaa euroa EU:n alusten päästämisestä vesilleen. Me
veronmaksajat maksamme tästä summasta 65 prosenttia ja alusten omistajat 35 prosenttia.
Näillä aluksilla, joista suurin osa on tarkoitettu tonnikalan pyyntiin, on arvion mukaan
samana ajanjaksona pyydetty kalaa 13,7 miljoonan euron edestä. Tämä on erittäin hyvä
liiketoimi alusten omistajille, mutta arviossa todetaan, että EU on saanut kaiken niin sanotun
lisäarvon.

Aluksiin ei ole palkattu miehistöksi komorilaisia. Kalaa ei ole purettu alukselta Komoreilla.
Kaikki kalankäsittely on tapahtunut muualla, muun muassa Seychelleillä. Olen komission
jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että EU:n on hyvä olla läsnä Intian valtameren
tonnikalakomissiossa (IOTC), mutta kysyn komissiolta seuraavaa:

Miten komissio aikoo varmistaa, että uusi sopimus pannaan täytäntöön paremmin kuin
aiemmat sopimukset? Miten esimerkiksi EU:n laivastoa tulisi suostutella työllistämään
aluksilla komorilaisia, ja miten komissio aikoo varmistaa, että sopimuksella todella
edistetään Komorien kehitystä niin, ettei kalastusalan kehittämiseen korvamerkitty
rahasumma ole vain kaunista puhetta, vaan sillä on merkitystä?

Marek Józef Gróbarczyk,    ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa
esittämällä kaikille esittelijöille vilpittömät kiitokseni ja onnitteluni työstä, jota he ovat
tehneet mietintöjen valmistelussa. Nämä mietinnöt ovat keskeinen tekijä yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa.

Samaan aikaan huomiota tulisi kiinnittää Euroopan parlamentin ja Euroopan komission
mielipide-eroihin kansainvälisten sopimusten suhteen. Euroopan komissiolla on yleinen
käytäntö toimia aiheettoman salamyhkäisesti sopimusten neuvottelemisessa kolmansien
maiden kanssa. Tämä on vastoin Lissabonin sopimuksen määräyksiä, joiden mukaan
parlamentin on osallistuttava enemmän normatiivisten säädösten laatimiseen. Se rikkoo
myös avoimuuden periaatetta ja rajoittaa parlamentin roolia, vaikka parlamentin tulee
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loppujen lopuksi toimia valvojana. Mahdollisuus vaikuttaa neuvotteluprosessiin antaisi
jäsenille mahdollisuuden täyttää kunnolla tehtävänsä Euroopan parlamentin jäseninä.

Arvoisa komission jäsen, vaadin Euroopan parlamentin jäsenille suurempaa roolia
neuvotteluprosessissa, sillä nykyinen järjestelmä, jossa Euroopan komission virkamies
antaa yleisen kertomuksen neuvotteluista, on riittämätön.

Derek Roland Clark,    EFD-ryhmän puolesta.  –  (EN) Arvoisa puhemies, 30 vuoden jälkeen
poisheittämisen tuhoisaa käytäntöä on käsiteltävä. Grimsbyssä laivastot koostuvat
muutamasta tusinasta kalastusaluksesta, kun niitä aiemmin oli sata. Kaksi vuotta sitten
Skotlannin länsipuolella kalastajat esittivät suunnitelman suojella valkolihaisia kaloja,
mutta odottaessa kanta ehtyy edelleen. On ehdotettu alueellista lähestymistapaa – miksi
ei? EU jakaa maan alueisiin.

Paljon pahempaa on uudistaa Euroopan unionin laivastojen lupa rosvota Komorien saarten
vedet – ja juuri rosvoamisesta on kyse, sillä paikalliset kalastajat eivät pysty kilpailemaan
EU:n ylivoimaisten troolarien kanssa. Sama on tehty myös muille tällä alueella. Onko
parlamentti yllättynyt siitä, että elantonsa menettäneet somalialaiset kalastajat ovat
palanneet ikivanhan merirosvouksen pariin?

Näkivätkö jäsenet viisi vuotta sitten TV:ssä kuvia sadoista länsisaharalaisista, jotka yrittivät
hakea turvapaikkaa Kanariansaarilta? EU oli juuri saanut uusitut luvat heidän vesilleen, ja
he olivat nähneet saman ennenkin. Monet kuolivat säälittävässä ja epätoivoisessa yrityksessä
800 mailin matkalla kalastusaluksiin, joita ei ollut tarkoitettu avomerelle. EU ei kuitenkaan
välitä siitä, että sen toiminta on köyhdyttänyt vähiten kehittyneiden maiden ihmisiä, ja
siitä EU ansaitsee moitteet.

Diane Dodds (NI). -    (EN) Arvoisa puhemies, eräs esittelijöistämme puhui kalastajien
yhteiseen kalastuspolitiikkaan kohdistuvista epäilyksistä. Se ei ole ihme, sillä tämänhetkisen
yhteisen kalastuspolitiikkamme aikana laivastomme on tuhoutunut, mutta kalakannat
eivät ole kasvaneet. Oma näkökantani on, että mitä nopeammin saamme kalastuspolitiikan
palautettua jäsenvaltioille, sen parempi. Ymmärrän kuitenkin, ettei näin todennäköisesti
tapahdu lähiaikoina, joten haluan esittää muutaman huomion tähän yhteiseen
kalastuskeskusteluun.

Ensin käsittelen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevia yhteisön
rahoitustoimenpiteitä. Niin kauan kuin EU pystyy puuttumaan kalastuspolitiikkaamme,
puuttuminen tulee mielestäni rahoittaa asianmukaisesti. Kuitenkin samalla kun pyrimme
varmistamaan rahoituksen YKP:n hallinnalle, meidän tulee ottaa huomioon sidosryhmät
– erityisesti kalastajat –, jotka ponnistelevat pysyäkseen ajan tasalla nykyisten sääntöjen
ja asetusten paljoudesta ja erityisesti niistä, joista heitä kuullaan.

Kuulen yhä useammin merialan sidosryhmiltä, että koko ala ponnistelee selviytyäkseen
kyseisestä asiasta.

Alain Cadec (PPE).   – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kuulijat,
ensin pyyntö suoraan sydämestä: parlamentilla on vain yksi toimipaikka, ja se on Strasbourg.

Seuraavaksi haluan onnitella jäsen Ferreiraa mietinnöstä, jonka hän laati yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön
rahoitustoimenpiteistä. Komission ja parlamentin tähän asetukseen ehdottamissa
tarkistuksissa vahvistetaan EU:n investoinnin määrä, joka voidaan käyttää tutkimuksen
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rahoittamiseen. Ne tekevät asetuksesta johdonmukaisen tietojen keruuta, hallintaa ja
käyttöä koskevan EU:n oikeudellisen kehyksen muutosten kanssa.

Pidän erityisen myönteisinä mahdollisuuksia rahoittaa kalastus- ja vesiviljelyalaa koskevaa
tieteellistä tutkimusta. Voimme nyt tutkia Euroopan unionin riippuvaisuutta kolmansista
maista tulevasta tuonnista. Kuten tiedätte, 60 prosenttia markkinoistamme on tuonnin
varassa, ja luku kasvaa koko ajan. On tärkeää, että lisäämme eurooppalaisten tuottajien
tukea sen sijaan, että lisäisimme kauppamme avoimuutta joka suuntaan, sillä se vaurioittaa
eurooppalaista tuotantoa.

Haluan kiittää myös jäsentä Grelier'tä hänen laatimastaan mietinnöstä. Tekniset toimenpiteet
ovat erittäin arkaluonteinen aihe, ja niitä on muutettava mahdollisimman pian, kun saamme
komission ehdotukset yhteisen kalastuspolitiikan uudistuspaketiksi. Tämä mietintö, jonka
hyväksymme huomenna, mahdollistaa kalastusalaa ohjaavien teknisten
siirtymätoimenpiteiden voimassaolon pidentämisen. Pidennys auttaa estämään oikeudellisen
tyhjiön tämän vuoden kesäkuun 30. päivästä lähtien ja mahdollistaa kalastusalan työn
jatkumisen yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseen asti. Mietintö mahdollistaa myös
tällä hetkellä voimassa olevien teknisten toimenpiteiden vaikutusten perusteellisen
arvioinnin. Nyt ei olisi todellakaan järkevää hyväksyä mietintöön uusia merkittäviä
tarkistuksia, sillä se pitkittäisi lainsäädäntömenettelyä ja johtaisi pitkiin keskusteluihin
neuvostossa.

Lopuksi haluan onnitella jäsentä Capoulas Santosia Komorien
kalastuskumppanuussopimusta koskevasta mietinnöstä ja kollegaani jäsentä Fraga Estévezia
Grönlantia koskevasta mietinnöstä.

Ole Christensen (S&D).   – (DA) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä esittelijöitä
heidän työstään suosituksen ja kolmen mietinnön parissa. Huomenna äänestämme
Grönlannin tuontisopimuksesta, jossa toimin Euroopan parlamentin sosialistien ja
demokraattien ryhmän varjoesittelijänä. Olen iloinen siitä, että hankkiudumme nyt eroon
monimutkaisesta ja kalliista byrokratiasta, mutta täytämme samalla täysimääräisesti EU:n
elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset. Sopimus antaa Grönlannille hyvän
mahdollisuuden myydä kalastustuotteitaan sisämarkkinoiden sääntöjen mukaisesti sillä
ehdolla, että tuotteet täyttävät EU:n terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Jo
nykyisin Tanskan elintarvikeviranomaiset tarkistavat Grönlannista peräisin olevat kalat,
sekä Grönlannissa että uudelleen EU:hun tuotaessa. Tämä aiheuttaa kallista päällekkäistä
työtä, josta sopimus tekee onneksi lopun. Sopimuksesta hyötyvät kaikki, mutta sitä on
selvästi saatu odottaa liian kauan. Parlamentille oli kuitenkin tärkeää myös tehdä
oikeusperusta täysin selväksi, ja toivomme, että komissio ja neuvosto tukevat tätä.

Äänestämme myös Komorien liiton kanssa tehtävästä kalastuskumppanuussopimuksesta.
Suhtaudun pohjimmiltani hyvin myönteisesti kestävän kalastuksen sopimuksiin, jotka
tuovat kestävyyttä kalakantoihin, kalastajille ja paikalliselle väestölle sekä viime kädessä
EU:n kalastajille, jotka hyötyvät sopimuksista. Valitettavasti tämä sopimus Komorien liiton
kanssa ei ole niin kestävä kuin olisin halunnut sen olevan, sillä siinä oli ole lopullista ylärajaa
sille, kuinka paljon EU:n aluksilla on lupa kalastaa. Kun sovittu 4 850 tonnin vuosittainen
kiintiö on saavutettu, jokainen lisätonni maksaa 65 euroa.

Tapa jättää yläraja asettamatta sille, kuinka paljon EU:n alukset voivat kalastaa kolmansien
maiden vesillä, on vahingollinen ja väärin. Ei riitä, että noudatamme eri kalastuspolitiikkaa
sen mukaan, olemmeko omilla vesillämme vai kolmannen maan vesillä. Haluaisin myös
vaatia meitä varmistamaan paremmin, että rahat, jotka EU maksaa kolmansille maille
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kalastussopimusten tekemisestä, kohdistetaan siten, että niistä on varmasti hyötyä
paikalliselle väestölle.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Damanaki,
hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen siitä, että parlamentti äänestää viimeinkin tästä
asiasta, ja haluan kiittää esittelijöitä heidän työstään.

Yhteisön rahoitustoimenpiteitä koskevan neuvoston asetuksen tarkistus on yksi
tärkeimmistä työkaluista, joita tarvitsemme yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon.
Tämä koskee erityisesti kansainvälisiä kalastussuhteita, tiedon keruuta ja tieteellisiä
tutkimuksia. Yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmät ja niiden täytäntöönpano
ovat erityisen tärkeitä.

Esittelijä on tehnyt kaikkensa vakuuttaakseen jäsenkollegansa siitä, että yhteisrahoituksen
enimmäismäärä on nostettava 75 prosenttiin. Emme ole voineet myöntyä hänen toiveisiinsa.
Olemassa olevat säännökset ovat osoittautuneet hyviksi käytännössä ja mahdollistavat jo
joitakin poikkeuksia. Jäsenvaltiot käyttävät jo mahdollisuutta hyödyntää yhteisrahoitusta,
eikä muita kannustimia tarvita.

On tärkeää, että asetuksen tarkistus tekee tietä yhtenäiselle oikeudelliselle kehykselle.

Ian Hudghton (Verts/ALE). -    (EN) Arvoisa puhemies, sanoisin, että jäsenen Grelier'n
mietinnössä annetaan liikaa myönnytyksiä komissiolle. Skotlannin länsiosan kalastajien
on vaikea ymmärtää, miksi komissio voi sanoa haluavansa lopettaa poisheittämisen ja
samalla vastustaa näiden teknisten toimenpiteiden muutoksia.

Komissio haluaa mieluummin pidentää nykyisten, muun muassa koljan poisheittämistä
aiheuttavien teknisten toimenpiteiden voimassaoloaikaa ainakin 18 kuukaudella. Komissio
haluaa toiset 18 kuukautta niin sanottuja väliaikaisia toimenpiteitä, joilla ei ole onnistuttu
suojelemaan kalakantoja. Toiset 18 kuukautta kuolleiden kalojen viskaamista takaisin
mereen. Kehotan kollegoitani tukemaan huomenna äänestyksessämme kaikkia tarkistuksia
ja toivon, että tarkistukset hyväksytään. Jos ne hyväksytään, toivon, että komissio muuttaa
asennettaan ja tarttuu meillä olevaan mahdollisuuteen toimia nyt poisheittämisen suhteen
eikä vain puhua joskus tulevaisuudessa toteutettavista toimista.

Struan Stevenson (ECR). -    (EN) Arvoisa puhemies, olen esittänyt teknisiä toimenpiteitä
koskevaan asetukseen tarkistuksen, jolla on tarkoitus ratkaista Skotlannin länsirannikolla
ilmennyt ongelma, johon Ian Hudghton juuri viittasi.

Komissiolla oli hyvä aikomus säilyttää alueen valkolihaisten kalojen kannat, mitä varten
se otti vuoden 2009 lopussa käyttöön saaliin koostumusta koskevat väliaikaiset säännöt
12 kuukauden ajaksi. Näiden väliaikaisten sääntöjen voimassaoloa on kuitenkin jatkettu
jo ylimääräisellä vuodella kaiken pyytämistä koskevalla sopimuksella, jolla pidennettiin
kaikkien EU:n teknisten toimenpiteiden voimassaoloa 12 kuukaudella. Nyt komissio aikoo
taas jatkaa sääntöjen voimassaoloa vuoden 2012 loppuun asti siksi ajaksi, kun se valmistelee
uutta teknisten toimenpiteiden kehystä yhteisen kalastuspolitiikan uudistuspaketin
puitteissa.

Tästä on tahattomana seurauksena se, että väliaikainen asetus, joka otettiin käyttöön vain
yhden vuoden ajaksi, on nyt voimassa ainakin kolme vuotta. Tänä aikana Skotlannin
länsiosan olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi, ja asetus pakottaa kalastajat heittämään
hyvää tuoretta koljaa takaisin mereen, kuolleena. Toivon, että parlamentti tukee tarkistustani
huomenna.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
onnittelen kaikkia neljää esittelijää, mutta haluan keskittyä vain kahteen keskustelun
aiheena olevista mietinnöistä. Vuonna 2008 ei päästy sopimukseen asetusehdotuksesta,
jolla oli tarkoitus yksinkertaistaa ja selkeyttää EU:n kalavarojen säilyttämistä koskevaa
asetusta. Tämän seurauksena hyväksyttiin nykyinen asetus, jossa säädetään joukosta
siirtymätoimenpiteitä, jotka on alun perin tarkoitettu ajalle 1. tammikuuta 2010 –
30. kesäkuuta 2011. Tämänhetkisellä lainsäädäntöehdotuksella tämän siirtymäjärjestelyn
voimassaoloa pidennetään 18 kuukaudella – toisin sanoen 1. tammikuuta 2013 asti – sillä
uusi, uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) muotoileva asetus teknisistä
toimenpiteistä on vielä kesken.

On tärkeää säilyttää kalastusalan sääntelykehys tämän siirtymäkauden aikana ja turvata
näin kalastajien edut unohtamatta kuitenkaan perustavoitetta eli kestävän kalastuksen
edistämistä. Tämänhetkinen aikomus olla laajentamatta riimuverkkojen käyttöä ja kieltää
ne 200–600 metrin syvyydessä 1. lokakuuta 2010 alkaen ei anna hyvää esimerkkiä siitä,
mitä on esitetty. Osassa Portugalin pienimuotoista laivastoa on jo vuosikymmenien ajan
käytetty tätä kalastustekniikkaa merikrotin ja kummeliturskan kaltaisten lajien kestävään
hyödyntämiseen, ja tekniikan tämänhetkinen kielto on vakava taloudellinen ja sosiaalinen
isku alalle ja kalastusyhteisöille, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia näiden varojen
hyödyntämisestä.

Siksi kehotan teitä tukemaan ehdotusta, jonka minä ja kollegani jäsen Capoulas Santos ja
jäsen Ferreira olemme esittäneet parlamentissa ja jolla pyritään ainoastaan varmistamaan,
että laki, joka oli voimassa 1. lokakuuta 2010 asti, pysyy voimassa vuoteen 2013 asti.

Haluan ottaa esiin myös asetusehdotuksen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa
ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä eli jäsenen
Ferreiran mietinnön. Tämä on yhdessä Euroopan kalatalousrahaston kanssa kalastuksen
tukemisen kaikkein tärkein rahoitusväline, jossa säädetään rahoituksesta kansainvälisten
suhteiden, hallinnon, tietojen keruun, tieteellisten tietojen ja lausuntojen sekä yhteisen
kalastuspolitiikan täytäntöönpanon valvonnan alalle.

Haluan tässä yhteydessä ilmaista täyden tukeni esittelijän parlamentissa esittämille
ehdotuksille mahdollisuudesta nostaa EU:n yhteisrahoitusta 60 prosenttiin perustietojen
keruun, hallinnan ja käytön alalla sekä lisätietojen keruun, hallinnan ja käytön alalla. Laaja
ja kasvava yhteisymmärrys siitä, että kalavarojen tilan ajantasaiseen ja tarkkaan tieteelliseen
tuntemiseen perustuva kalastuksen hallinta on tärkeää, on hyvä peruste esittelijän
ehdotusten, ja hänen koko mietintönsä, hyväksymiselle.

Josefa Andrés Barea (S&D). -    (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan
kiittää neljää mietintöjen esittelijää heidän arvokkaasta työstään. Aion keskittyä kahteen
mietintöön niiden tärkeyden vuoksi.

Yksi niistä koskee sopimusta Komorien liiton kanssa. Kyseessä on kalastussopimus
Euroopan unionin ja sellaisen Kaakkois-Afrikan valtion välillä – mainitsen tämän, jotta
tiedämme, mistä paikasta on kysymys –, jossa 60 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan
alapuolella ja jossa ainoa tulonlähde on turismi tai valtiontuki.

Sopimus vahvistaa mahdollisuuden pyytää heiltä yli jäävät kalat. Toistan: yli jäävät kalat.
Sopimuksessa määrätään myös korvauksista, joiden avulla maa itse voi kehittyä sekä
parantaa infrastruktuuriaan ja omia valmiuksiaan. Sillä perustetaan kestävän ja
vastuuntuntoisen kalastuksen vaatimukseen perustuva kumppanuuskehys, jolla säästetään

257Euroopan Parlamentin keskustelutFI05-04-2011



biologisia resursseja. Meidän on otettava huomioon, että alueella on vaeltavia lajeja, kuten
tonnikalaa, ja että joka vuosi seuraavan vuoden kanta määritetään tieteellisten perusteiden
pohjalta. Sopimus helpottaa tieteellistä tutkimusta ja aluksilla toimivien tarkkailijoiden
läsnäoloa sekä alueen kalakantojen ylläpitoa, sillä se rajoittuu rannikkoalueelle, jotta
kotimainen kalastus kehittyy.

Tästä pöytäkirjasta on suurta hyötyä Euroopan kalastusalusten alueelle pääsyn, kehitysavun,
työllisyyden parantumisen ja parempien taloudellisten näkymien vuoksi. Siinä on kuitenkin
myös erittäin tärkeä näkökohta: se estää kolmansia maita kalastamasta, elleivät ne pysty
riittävästi varmistamaan ympäristönsuojelua. Kolmannet maat pyytävät 75 prosenttia
alueen kalavaroista.

Siksi katsomme, että sopimuksesta on hyötyä Komorien liitolle ja että se auttaa samalla
huolehtimaan ympäristöstä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös jäsenen Grelier'n tärkeään mietintöön, joka
koskee asetusta teknisistä toimenpiteistä, jotka vanhentuvat kolmen kuukauden kuluttua
ja joille pyydetään jatkoa joulukuuhun 2012 asti, koska niiden puuttuminen johtaisi
oikeudelliseen tyhjiöön, oikeudelliseen epävarmuuteen ja meriluonnonvarojen huonoon
suojeluun.

Painottaisimme kuitenkin myös arviota mukana olevasta lausumasta, jossa komissiota
pyydetään hyväksymään tietyt tarkistukset: joitakin jäsenvaltioiden ehdottamia teknisiä
toimenpiteitä. Verkkoihin liittyvä asia on jo mainittu täällä, ja käsittelemme myös
syvyysasiaa. Se vaikuttaa tiettyihin kalastuspaikkoihin, ja mielestämme komission tulisi
ottaa se mukaan, koska se vaikuttaa itse kalakantoihin. Se vaikuttaa alueisiin 8, 9 ja 10 ja
on tärkeä niiden puutteiden korjaamiseksi, joita syntyy sellaisen asetuksen soveltamisesta,
joka vahingoittaa kalastusalaa ja myös paikallista väestöä.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Arvoisa puhemies, äänestän sopimuksen
puolesta, koska siitä on hyötyä Euroopan unionin laivastolle. Siitä hyötyy yhteensä 70 alusta,
12 enemmän kuin aiemmasta sopimuksesta, ja aluksilla on ainakin yksi paikallinen
miehistön jäsen.

Sopimuksesta on hyötyä Komoreille, sen väestölle ja sen tuotantoalalle useista syistä. Siitä
on hyötyä ensinnäkin siksi, että mietinnössä kannustetaan paikallista kehitystä tukevaan
yhteistyöhön ja että rahalliset korvaukset kohdennetaan kyseiselle alueelle. Toiseksi
sopimuksesta on hyötyä siksi, että siinä kannustetaan alueen hallituksia kunnioittamaan
ihmisoikeuksia, mikä on sopimuksen ylläpitämisen keskeinen edellytys. Sopimuksesta on
hyötyä myös siksi, että sillä tuetaan alueella harjoitettavia pienimuotoisia kalastustapoja
ja varmistetaan, että niillä 8 500:lla Komorien asukkaalla, jotka saavat elinkeinonsa
tällaisesta toiminnasta, on oma kalastusalueensa: eurooppalaiset alukset eivät saa kalastaa
alle 10 meripeninkulman säteellä kustakin saaresta.

Sopimuksesta tekee hyödyllisen myös se, että sillä edistetään kestävää kalastusta alueella,
se sisältää kalakantojen puolueettoman analysoinnin mekanismin ja sillä perustetaan tätä
varten käytettävät tieteellisen yhteistyön mekanismit.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Arvoisa puhemies, olen iloinen saadessani sanoa ryhmäni
puolesta muutaman sanan tästä aiheesta. Kalastus on epäilemättä kiistelty aihe, yksi
kiistanalaisimmista parlamentin käsittelemistä aiheista. Maassani on vanha sanonta, jonka
mukaan mielipiteitä on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ja tämä pätee kalastajiin ja kalastukseen.

05-04-2011Euroopan Parlamentin keskustelutFI258



Siksi meidän on parlamentin jäseninä vaikea puhua asiasta yksimielisesti, mutta meidän
on silti tehtävä parhaamme.

Mielestäni komission jäsen esitti melko tasapainoisen näkemyksen tilanteesta erityisesti
Grönlannin osalta. Euroopan parlamentin luottamuksessa neuvostoa kohtaan on selvästi
ongelmia, mutta kuten hän itse sanoi, löydämme kyllä käytännöllisen ratkaisun, ja se on
tietysti toivottavaa. Se on tärkeää Euroopan unionin näkökulmasta. Se on yhtä tärkeää –
tai ehkä vielä tärkeämpää – Grönlannin näkökulmasta, sillä maa on kalan osalta lähes
täysin riippuvainen Euroopan markkinoista ja, tietysti, taloutensa osalta lähes täysin
riippuvainen kalastuksesta..

Yksi asia, jonka voimme sanoa Grönlannista, on se, että sieltä peräisin oleva kala, kuten
mietinnössä todetaan, on varmistettavissa ja on huippulaatuista – toisin kuin suuri osa
Kaakkois-Aasian hirvittävistä kalanviljelylaitoksista Euroopan unioniin tulevista kaloista,
joiden laatua ei voida varmistaa ja joiden monet uskovat olevan peräisin saastuneista vesistä.

Meillä on siis käsiteltävänä valtava asia, erityisesti koska komission jäsen itse maalasi
kyselytunnilla aiemmin tänään melko synkän kuvan kalakantojen ja rannikkoyhteisöjen
kestävyydestä tulevaisuudessa. Siksi osaksi tulevaa yhteistä kalastuspolitiikkaa on kehitettävä
merkittävä Euroopan laajuinen vesiviljelypolitiikka. Sitä odotellessa suhtaudun myönteisesti
täällä esitettyihin ehdotuksiin ja hyväksyn komission jäsenen sanat tulevista tapahtumista.

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluan onnitella näiden neljän mietinnön esittelijöitä.
Ennen kuin puhun jäsenen Ferreiran ja jäsenen Fraga Estévezin mietinnöistä, haluan ilmaista
tukeni jäsen Capoulas Santosin mietinnölle, jossa suositetaan hyväksymään EU:n ja
Komorien liiton kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien
ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirja, ja muistutetaan, että
parlamentin tulee osallistua prosessiin aktiivisesti.

Olen samaa mieltä myös jäsenen Grelier'n teknisiä toimenpiteitä koskevan mietinnön
keskeisistä näkökohdista.. Kehotan komissiota vauhdittamaan vaikutusten arviointia ja
asettamaan näitä toimenpiteitä koskevan asetuksen laatimisen etusijalle, jotta se voidaan
hyväksyä mahdollisimman pian – ennen vuotta 2013, jos mahdollista.

Jäsenen Ferreiran mietinnöllä muutetaan yhteisön rahoitustoimenpiteistä annettua asetusta
(EY) N:o 861/2006, joka on Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) ohella yksi yhteisen
kalastuspolitiikan soveltamiseen käytetyistä välineistä. Mietinnössä selkeytetään asetuksen
soveltamisalaa ja sopeutetaan se yhteisen kalastuspolitiikan todellisiin tarpeisiin uuden
Lissabonin sopimuksen mukaisesti, joten pidän sitä myönteisenä.

Pidän kuitenkin esittelijän tavoin valitettavana sitä, ettei yhteisrahoituksen määrää ole
voitu korottaa perustietojen keruun, hallinnan ja käytön alalla, sillä yksi kestävän
kalastuksen saavuttamisen keskeisistä edellytyksistä on kalavarojen ajantasaisen ja tarkan
tuntemisen varmistaminen.

Jäsen Fraga Estévezin mietintö vaikuttaa eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta
koskevien sääntöjen soveltamiseen tiettyjen kalastustuotteiden ja kalastuksen sivutuotteiden
tuonnissa, kun alkuperäalueena on Grönlanti tai kolmannet maat.

Säännöt koskevat käytännössä 90:tä prosenttia Grönlannin tämän alan viennistä, jonka
arvo nousi 251 miljoonaan euroon vuonna 2007. Grönlanti on yhä sidoksissa Euroopan
unioniin, ja Euroopan unionin kauppaa hallitsevien sääntöjen soveltamisesta näihin
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tuontituotteisiin vallitsee laaja yksimielisyys. Tämä laajentaa kalastustuotteiden ja niiden
sivutuotteiden sisämarkkinoita.

On selvää, ettei oikeasta oikeusperustasta ole päästy yksimielisyyteen, ja suhtaudumme
siksi erittäin myönteisesti komission päätökseen edistää sopimukseen pääsemistä.
Parlamentti seuraa oman oikeudellisen yksikkönsä raporttia, oikeudellisten asioiden
valiokunnan lausuntoa ja kalatalousvaliokunnan kantaa.

Toivomme, että ongelmat saadaan ratkaistua, että Grönlannille annetaan etusija, joka sillä
on ja jonka se ansaitsee, ja että lainsäädännöstä päästään sopimukseen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia neljää
esittelijää heidän kovasta työstään tämän kalastustoimenpiteitä koskevan paketin parissa.

Haluan korostaa, että yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevat yhteisön
rahoitustoimenpiteet ovat Euroopan unionin merkittävä rahoitusväline tällä alalla ja että
niitä on jatkuvasti muokattava alalla toimivien kansalaisten tarpeita ja tiukasti nykyisiä
haasteita vastaaviksi. Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon tarvittaviin taloudellisiin
varoihin kuuluu myös hankkeiden rahoitus seuraavilla aloilla: kansainväliset suhteet,
hallinto, tietojen keruu, tieteelliset lausunnot, valvontajärjestelmät ja politiikan
täytäntöönpano.

Mielestäni kalastuksen hallinnan tulee perustua kalavarojen tilan tieteelliseen, tarkkaan ja
ajantasaiseen tuntemiseen. Tämä on tarpeen juuri siksi, että asetuksen säännökset voidaan
sovittaa tehokkaammin todellisiin tarpeisiin.

Maria Damanaki,    komission jäsen.  −  (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin antaa lyhyitä
selityksiä esittämiinne huomioihin.

Mitä tulee keskusteluihimme kalastuskumppanuussopimuksista, pyrimme nyt uudistusta
koskevan ehdotuksemme puitteissa varmistamaan, että kalastussopimukset pannaan
paikallisen väestön eduksi hyvin täytäntöön. Kalastussopimusten uutta sukupolvea koskevaa
uutta ehdotusta odotettaessa olemme yrittäneet parantaa tämänhetkistä tilannetta. Pyrimme
varmistamaan Komorien sopimuksen täytäntöönpanon ja tekemään parhaamme paikallisen
väestön hyväksi.

Mitä tulee ongelmiin, jotka mainittiin parlamenttiin ja parlamentin jäsenille sopimuksista
annettuihin tietoihin liittyen, komissio on antanut parlamentin jäsenille kaikki tiedot –
jopa rajoitettuja tietoja –, ja näin toimimme myös vastaisuudessa.

Ymmärrän, että teknisten toimenpiteiden ja jäsenen Grelier'n mietinnön osalta on herännyt
paljon huolenaiheita, sillä pitkitämme nyt voimassa olevaa asetusta. Niin oli pakko tehdä,
koska meidän on odotettava uudistuksen täytäntöönpanoa. Ymmärrän kuitenkin, miksi
kehotatte meitä toteuttamaan toimia uuden asetuksen saamiseksi vuoden 2013 loppuun
mennessä. Voin sanoa – sillä en voi tehdä sopimuksia, joita en pysty pitämään – että teemme
parhaamme vauhdittaaksemme uutta asetusta koskevaa menettelyä sekä uudistuksen
perusasetuksen täytäntöönpanoa, jotta jäsenvaltiot saavat jonkin verran toimivaltaa
teknisten toimenpiteiden suhteen.

Seuraavaan aiheeseen – rahoitusasetukseen – liittyen toivon, että pystymme vahvistamaan
kannan ensimmäisessä käsittelyssä, koska se olisi erittäin hyvä asetuksen tulevan
täytäntöönpanon kannalta.
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Grönlannin tapauksen osalta haluaisin toistaa, että olemme täällä etsimässä ratkaisua
ehdotuksen oikeusperustaan. Komission kannalta on hyvin tärkeää työstää pääsisältöä,
koska hyvät suhteet Grönlantiin on meille ehdoton poliittinen painopiste. Voin toistaa,
että komissio on täällä helpottamassa kompromissin löytämistä neuvoston kanssa.

Luis Manuel Capoulas Santos,    esittelijä . − (PT) Arvoisa puhemies, käytän muutaman
sekunnin ilmaistakseni kiitokseni esitetyistä huomioista ja sitten siirryn aiheeseen, josta
minun oli tarkoitus puhua. Tiedämme, että kumppanuussopimuksiin liittyy pieniä
näkökohtia, jotka on korjattava.

Arvostin komission jäsenen kantaa, myös hänen henkilökohtaista näkemystään Euroopan
parlamentin jäsenten osallistumisesta, ja toivon, että hänen henkilökohtainen näkemyksensä
voi vaikuttaa komission kantaan toimielimenä, jotta saavutamme tavoitteen, jonka eteen
teemme työtä.

João Ferreira,    esittelijä. − (PT) Arvoisa puhemies, minäkin haluan ilmaista kiitokseni
kaikkien esittämistä huomioista ja huomattavasta väsymättömyydestä, jota kaikki osoittavat
tähän aikaan. Haluan myös sanoa rahoitustoimenpiteitä koskevasta mietinnöstä esitettyjen
huomioiden osalta, että ehdottamamme tarkistukset eivät vaaranna
kolmikantaneuvotteluissa tähän mennessä saavutettua yksimielisyyttä. Mielestäni on
mahdollista mennä hieman pidemmälle ja turvata silti yksimielisyys, ja tämän osalta olen
kiitollinen huomioista, joita useat jäsenet ovat esittäneet ehdotettujen tarkistusten
tukemiseksi.

Olen sitä mieltä, kuten myös monet jäsenistä ovat sanoneet, että näiden tarkistusten
hylkääminen loisi käsittämätöntä epäjohdonmukaisuutta Euroopan unionin osalta, joka
yhtäältä haluaa lisätä osallistumistaan tietyillä aloilla, joita se pitää yhä tärkeämpinä, mutta
joka toisaalta vastustaa tarvittavien varojen kohdentamista tämän kasvavan tärkeyden
varsinaiseen tunnustamiseen.

Mitä tulee teknisiä siirtymätoimenpiteitä koskevaan mietintöön, haluan painottaa – kuten
tehtiin myös useissa puheenvuoroissa – minun itseni ja kahden muun jäsenen tukemaa
tarkistusta, jolla pyritään poistamaan kielteinen syrjintä, jolla ei ole tieteellistä perustaa.
Korostan, ettei ole olemassa tieteellistä perustaa, joka oikeuttaisi syrjimään pienimuotoisen
portugalilaisen laivaston riimuverkkoja käyttäviä aluksia. Tämä laivasto on ajan kuluessa
osoittanut kykynsä käyttää kyseisiä kalavaroja, merianturaa ja kummeliturskaa, kestävällä
tavalla. Koska kiellolle ei ole olemassa vakaita tieteellisiä perusteita, sitä ei olisi pitänyt alun
perinkään toteuttaa, erityisesti, kun otetaan huomioon siitä aiheutuvat haitalliset
taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset

Samasta syystä haluan sanoa lopuksi, arvoisa puhemies, että tuemme myös irlantilaisten
ja skotlantilaisten jäsenkollegoidemme tähän samaan mietintöön jättämiä tarkistuksia.

Estelle Grelier,    esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, yritän parhaani mukaan puhua
hitaammin – lupaan sen.

– (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegoitani heidän mietinnöstäni esittämistään
yleisesti suotuisista huomioista, jotka vastaavat kalatalousvaliokunnan kokouksissa käytyjä
keskusteluja.

Tuen komission näkökantaa karjukalaverkkojen silmäkoon määrittävän tarkistuksen
hyväksymiseen ja siihen, ettei tiettyjen teknisten toimenpiteiden tarkistuksia koskeviin
erityispyyntöihin suostuta sillä perusteella, etteivät toimenpiteet perustu kyseisiin aluksiin
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ja ekosysteemin kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja etteivät jäsenvaltiot ole lähettäneet
tarvittavia tieteellisiä tietoja. Nämä kaikki toimenpiteet ovat sidoksissa toisiinsa, eikä niitä
ole arvioitu.

Haluan painottaa, kuten aiemmatkin puhujat ovat tänä iltana tehneet, että komission on
tärkeää arvioida nykyiset toimenpiteet mahdollisimman pian ja laatia tämän arvion pohjalta
uusi ehdotus, jota voidaan käsitellä yhtä aikaa yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen
kanssa eikä sen jälkeen. Halusin kiinnittää huomionne tähän asiaan, arvoisa komission
jäsen, ja panen merkille halukkuutenne vauhdittaa ehdotuksen laatimista.

Lopuksi minun on taas mainittava, miten tärkeää EU:n toimielinten ja kalastusalan välinen
yhteistyö on tieteellisen tiedon keräämisen ja jakamisen alalla. Tämä on mielestäni
välttämätön perusta uudelle, oikeudenmukaiselle ja yhteistyössä toteutettavalle yhteiselle
kalastuspolitiikalle, jolla on riittävästi varoja – tämä on tärkeä asia – ja jossa sovitetaan
yhteen alan taloudelliset välttämättömyydet ja kestävyys kaikkien, kalastusyhteisön,
kuluttajien ja kansalaisten, eduksi.

Carmen Fraga Estévez,    esittelijä. − (ES) Arvoisa puhemies, haluan esittää komission
jäsenelle erityiskiitoksen hänen kysymykseeni antamastaan vastauksesta, jossa hän totesi
olevansa valmis hyväksymään oikeusperustan muutoksen. Toivon, että myös neuvosto
seuraa komission jäsenen linjaa.

Olin joka tapauksessa harkinnut mahdollisuutta pyytää mietintöä palautettavaksi
valiokuntaan ennen lopullista äänestystä, mutta ajattelin sitten, ettei niin kannata tehdä,
ja totesin, että se vain viivästyttäisi entisestään tätä Grönlannin ja Euroopan unionin kannalta
myönteisenä pitämääni ehdotusta ja ettei sitä kannattaisi viivyttää enempää.

Toivon kuitenkin, että neuvosto on mukana kalatalousvaliokunnan pyrkimyksissä, jotka
ovat täysin oikeutettuja, ja toivon, että ratkaisu löydetään, sillä ainoa ongelma liittyy
oikeusperustaan, ei sisältöön.

Olen joka tapauksessa iloinen siitä, että olemme saavuttaneet tämän tuloksen. Meillä on
aina myös mahdollisuus mennä unionin tuomioistuimeen, jos katsomme järkeväksi jatkaa
asian käsittelyä. Osoitamme joka tapauksessa huomenna hyvää tahtoa antamalla
lausuntomme ja toivomme, että neuvosto antaa vastauksensa ja pitää tätä parlamentin
ensimmäisenä käsittelynä, kuten jo sanoin.

Kiitän siksi komission jäsentä hänen valmiudestaan tehdä asian puitteissa yhteistyötä
mutkattomalla tavalla ja kiitän kaikkia kollegoitani, jotka ovat työskennelleet mietinnön
parissa ja tukeneet sitä. Nyt voimme vain toivoa, että neuvosto lähtee mukaan
pyrkimyksiimme, jotka, kuten sanoin, ovat oikeutettuja ja joita tukee oikeudellisten asioiden
valiokunnan lisäksi myös Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö.

Puhemies. −    (DE) Yhteiskeskustelu kalastusalaa koskevista neljästä mietinnöstä on
päättynyt.

Äänestys kaikista neljästä mietinnöstä toimitetaan 6. huhtikuuta klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

Jim Higgins (PPE),    kirjallinen. – (EN) Äänestin Grelier'n mietinnöstä ryhmääni vastaan
neljän tarkistuksen osalta – tarkistuksen 4, tarkistuksen 5CP, tarkistuksen 6 ja tarkistuksen 3.
Olen pettynyt siihen, ettei tarkistuksia hyväksytty. Kannatin kuitenkin mietintöä loppujen
lopuksi sen varmistamiseksi, että Irlannin karjukalateollisuutta suojellaan ja asiasta on
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olemassa oikeusvarmuus, eikä siinä tarvitse odottaa vuonna 2013 tapahtuvaa täyttä
uudistusta.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    kirjallinen.  –  (FI) Unionin yhteisen kalastuspolitiikan
uudistaminen on yksi tämän parlamentin tärkeimpiä tehtäviä. Kuten kaikki tiedämme,
EU:n kalastuspolitiikka on ollut voimakkaan kritiikin kohteena jo pitkään ja aiheesta.
Liikakalastukseen, kehitysmaiden alueella tapahtuvaan kalastukseen ja kalastusalan
valtiontukiin liittyy paljon kysymyksiä, jotka on pikaisesti selvitettävä.

Tänään esillä oleva Ferreiran mietintö yhteisön rahoitustoimenpiteistä käsittelee
kalastuspolitiikan uudistamisen kannalta keskeisiä kysymyksiä: tiedon keräystä, tutkimusta,
kansainvälistä yhteistyötä, kalakysymysten hallinnointia sekä yhteisen kalapolitiikan
seurantajärjestelmiä. Tärkeää on myös huomioida, että kalastuspolitiikan harmonisointi
erityisesti ympäristö- ja meripolitiikan kanssa on tärkeä prioriteetti ja vaatii myös resursseja.

Nuno Teixeira (PPE),    kirjallinen. – (PT) Yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP) niputetaan
yhteen joukko toimenpiteitä, jotka Euroopan unioni on suunnitellut Euroopan kalastusalan
kestävyyden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. YKP:n uudistamisessa tärkeimpiä
painopisteitä ovat politiikan tehostaminen Euroopan laivastojen taloudellisen
elinkelpoisuuden varmistamiseksi, kalakantojen suojelu sekä yhteyden luominen
meripolitiikan ja laadukkaiden elintarvikkeiden kuluttajille tarjoamisen välille. Parlamentin
tänään hyväksymät toimet, kuten teknisten toimenpiteiden tarkistaminen ja olemassa
olevan lainsäädännön mukauttaminen kerättyjen tieteellisten tietojen huomioon
ottamiseksi, kuuluvat tähän ryhmään. Alan kestävyys ja kilpailukyky on saatava
tasapainoon. Kalastustoiminta on erittäin tärkeää rannikkoyhteisöjen taloudellisen ja
sosiaalisen kehityksen kannalta, koska se edistää alueiden aktivoitumista ja läheisten alojen
toimintaa. Esimerkiksi Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla, jotka muodostavat unionin
laajimman yksinomaisen talousvyöhykkeen, kalastusala on keskeinen taloudellisen
toiminnan kannalta. Siksi alan kestävyyden ja kehittämisen takaaminen on etusijalla.

16. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

17. Istunnon päättäminen

(Istunto päättyi klo 23.20.)
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