
 

Istuntokatsaus
04. lokakuuta –   07. lokakuuta 2021
Strasbourg
 
Yhdysvaltojen ja EU:n suhteet tulevaisuudessa 
EU-parlamentti keskustelee transatlanttisten suhteiden tilasta, EU:n autonomian
lisäämisestä ja yhteistyöstä Bidenin hallinnon kanssa.
 
 
Energian hinta: miten nousu saataisiin kuriin? 
EU-parlamentti pohtii neuvoston ja komission kanssa, miten kaasun ja sähkön
ennätysmäiseen hinnannousuun voitaisiin puuttua.
 
 
Kyberpuolustus: kohti tulevaisuusstrategiaa 
Tiistaina parlamentin käsittelyssä on EU:n kyberturvallisuuden strategia sekä
sietokyvyn vahvistaminen siviili- ja sotilastasolla.
 
 
Arktinen alue: EU-parlamentti huolissaan jännitteistä 
Parlamentin mukaan arktisella alueella tarvitaan rakentavaa kansainvälistä yhteistyötä.
Se pitää uusia epävakaustekijöitä huolestuttavina.
 
 
Muita aiheita 
.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Yhdysvaltojen ja EU:n suhteet tulevaisuudessa
 
EU-parlamentti keskustelee transatlanttisten suhteiden
tilasta, EU:n autonomian lisäämisestä ja yhteistyöstä
Bidenin hallinnon kanssa.
 
Keskustelussa noussevat esiin USA:n ja NATOn joukkojen vetäytyminen Afganistanista ja
tämän seuraukset transatlanttisille suhteille. Lisäksi asialistalla on EU:n strateginen autonomia
ja puolustusvalmiudet, sekä äskettäin julkistetun Aukus-yhteistyön seuraukset.
 
Ulkoasiainvaliokunta valmisteli  heinäkuussa tekstin  EU:n ja  Yhdysvaltain  suhteista.  Siinä
toivottiin, että Joe Bidenin presidenttikausi tuo uutta energiaa kahdenvälisiin suhteisiin, jotta EU
ja Yhdysvallat voisivat tehdä yhteistyötä tasavertaisina.
 
Meppien odotetaan päätöslauselmassa vaativan koordinoituja reaktioita Venäjän ja Kiinan
toimiin sekä läheisempää yhteistyötä vihreän energian, tutkimus- ja kehitystyön sekä terrorismin
vastaisen taistelun yhteydessä.
 
Tekstistä äänestetään keskiviikkona.
 
Esittelijä Tonino Picula (S&D, Kroatia) pitää tiistaina kello 12 (CEST) lehdistötilaisuuden Daphne
Caruana Galizia -salissa.
 
Keskustelu: tiistaina 5.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 6.10.
 
Menettely: keskustelu sekä päätöslauselma
 
 
 
Lisätietoa
Esittelijä Tonino Picula (S&D, Kroatia)
Lainsäädäntötietokanta
Parlamentin tutkimuspalvelu: The situation in Afghanistan - Essential benchmarks for EU
engagement, 17.09.2021
Parlamentin tutkimuspalvelu: Advancing democracy in the world - EU-US Explainer,
28.07.2021
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/112744/TONINO_PICULA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178


Energian hinta: miten nousu saataisiin kuriin?
 
EU-parlamentti pohtii neuvoston ja komission kanssa,
miten kaasun ja sähkön ennätysmäiseen hinnannousuun
voitaisiin puuttua.
 
Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat Euroopan komission ja EU:n neuvoston edustajien
kanssa siitä, millä EU-tason ratkaisuilla voitaisiin puuttua energian hinnannousuun. Esimerkiksi
maakaasun hinnat ovat nousseet jyrkästi suuren kysynnän ja alhaisten varastojen vuoksi.
 
EU-komissio on jo todennut, että jäsenmaat voisivat käyttää EU:n päästöoikeusjärjestelmästä
(ETS)  saatuja  tuloja  hinnannousun  kompensoimiseen,  erityisesti  eriarvoisuuden
vähentämiseen. EU valmistelee myös tähän liittyvää sosiaalirahastoa, joka kuuluu ennen kesää
julkistettuun ilmastopakettiin.
 
Keskustelu: keskiviikkona 6.10.
 
Menettely: neuvoston ja komission lausunnot, keskustelu
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Kyberpuolustus: kohti tulevaisuusstrategiaa
 
Tiistaina parlamentin käsittelyssä on EU:n
kyberturvallisuuden strategia sekä sietokyvyn
vahvistaminen siviili- ja sotilastasolla.
 
EU-maiden tulee tehdä tiiviimpää yhteistyötä kyberpuolustuksen valmiuksien ja operaatioiden
kehittämiseksi,  todetaan  ulkoasiainvaliokunnan  heinäkuussa  valmistelemassa  tekstissä.
Meppien mukaan kyberhyökkäyksiin tulee vastata yhdessä ja EU:n tulee asettaa pakotteita
valtioiden tukemille hakkeriryhmille.
 
Kyberinfrastruktuuri on pääasiassa EU:n ulkopuolisten yksityisyritysten omistamaa, mikä erottaa
sen muista sotilasasioista. EU-maat ovat siis teknologiariippuvaisia kolmansista maista. Mepit
toteavat, että EU:n tulee jatkossa parantaa teknologista itsenäisyyttä sekä lisätä innovaatioita ja
panostuksia kyberpuolustukseen, myös ihmisresursseihin.
 
Päätöslauselmasta äänestetään keskiviikkona.
 
Keskustelu: tiistaina 5.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 6.10., tulokset torstaina 7.10.
 
Menettely: keskustelu ja päätöslauselma
 
Lisätietoa
Lainsäädäntötietokanta
Esittelijä Urmas Paet (Renew, Viro)
Parlamentin tutkimuspalvelu: Recent cyber-attacks and the EU's cybersecurity strategy for the
digital decade, 02.06.2021
Parlamentin tutkimuspalvelu: EU cyber sanctions: Moving beyond words, 25.09.2020
Kyberturvallisuus: : audiovisuaalista materiaalia
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0234_FI.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129073/URMAS_PAET/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cybersecurity_19501_pk


Arktinen alue: EU-parlamentti huolissaan
jännitteistä
 
Parlamentin mukaan arktisella alueella tarvitaan rakentavaa
kansainvälistä yhteistyötä. Se pitää uusia
epävakaustekijöitä huolestuttavina.
 
Meppien  odotetaan  toteavan,  että  Arktis  on  vuosikymmenten  ajan  ollut  rauhallinen,
matalajännitteinen alue, jossa valtiot toimivat rakentavasti yhteistyössä. Rauhan alueella tulee
säilyä, ja arktisten valtioiden sekä kansainvälisen yhteisön on tehtävä sen eteen yhteistyötä,
toteavat mepit. Arktis on strategisesti ja poliittisesti tärkeä alue EU:lle, joka on myös arktinen
toimija ja sitoutunut kestävään sekä rauhalliseen pitkän aikavälin kehitykseen arktisella alueella,
todetaan tekstissä.
 
Mepit  ovat  huolissaan tiedoista,  joiden mukaan Venäjän armeija on vähitellen keskittänyt
joukkojaan arktiselle alueelle. Tämä ylittää järkevät puolustustarpeet, he huomauttavat. Lisäksi
meppien odotetaan jälleen kehottavan jäsenmaita ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen.
 
Asiasta keskustellaan tiistai-iltapäivänä ja äänestetään keskiviikkona.
 
Aiemmin syyskuussa ulkoasiainvaliokunnan delegaatio vieraili  Tanskassa, Grönlannissa ja
Islannissa  keskustelemassa  arktisen  alueen  haasteista  ja  yhteistyöstä  poliitikkojen  sekä
paikallisten  edustajien  kanssa.
 
Keskustelu: tiistaina 5.10.
 
Äänestys: keskiviikkona 6.10, tulokset torstaina 7.10.
 
Menettely: oma-aloitemietintö
 
Lisätietoa
Esittelijä Anna Fotyga (ECR, Puola)
Lainsäädäntötietokanta
Multimediakeskus: audiovisuaalista materiaalia
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13005/arctic-policy-meps-set-to-visit-denmark-greenland-and-iceland
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13005/arctic-policy-meps-set-to-visit-denmark-greenland-and-iceland
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28353/ANNA_FOTYGA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2112(INI)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Muita aiheita
 
.
 
- Kriisitilanne EU-maiden ja Valko-Venäjän rajalla: keskustelu ulkosuhdejohtaja Borrellin kanssa
tiistaina, päätöslauselma
 
-  Tekoälyn  käyttö  lainvalvonnassa:  mietintö  parlamentin  toiveista  perusoikeuksien
näkökulmasta,  koskee mm.  kasvojentunnistusta  ja  sosiaalista  pisteyttämistä.  Keskustelu
maanantaina,  mietintö
 
-  Turvapaikkavirasto  EUAA:n  perustaminen:  keskustelu  torstaina  (äänestys  tulevassa
istunnossa)
 
- Liikenneturvallisuus: EU:n tavoitteena on nolla tieliikennekuolemaa vuonna 2050, suosituksina
mm.  alhaisemmat  nopeusrajoitukset  ja  nollatoleranssi  rattijuoppoudelle:  keskustelu
maanantaina,  päätöslauselma
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