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Suomessa keskustelu usein kärjistyy, ollaan joko EU-
vastaisia tai -myönteisiä. On kuitenkin mahdollista 
myös edistää joissain asioissa integraatiota ja vas-
tustaa sitä toisissa.

Euroopan nykyisestä talouskriisistä voidaan päästä 
eteenpäin liittovaltiokehityksen sijaan jäsenmaiden 
omin ponnistuksin. Jäsenmaat tarvitsevat rakenteel-
lisia uudistuksia, vastuullista talouspolitiikka ja ve-
lan vähentämistä. Samalla on uskallettava panostaa 
tutkimus-, kehitys-  ja innovaatiotoimintaan sekä in-
vestointeihin, joilla helpotetaan työtä julkisella sek-
torilla ja joilla yksityinen sektori tulee entistä kilpai-

lukykyisemmäksi. Eurooppalainen yhteistyö ei saa 
olla pyrkimystä elää toisten kustannuksella, vaan jo-
kaisen tulee hoitaa omat asiansa vastuullisesti.

Keskeinen kysymys EU:n suunnasta kilpistyy ”liitto-
valtiokehitykseen”, joka on monen Suomelle epä-
edullisen ratkaisun yhteisnimitys. Itse haluan pelotte-
lun sijaan kertoa suomalaisille, miten se käytännössä 
näkyy Euroopan parlamentin työssä. Uskon, että EU-
politiikassa KD:n asiallisen kriittinen ja yhteistyöky-
kyinen linja pärjää ja on rakentavaa päätöksentekoa.

Sari Essayah 

Asiallisen kriittisellä EU-linjalla 
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 �  Euroopan parlamentin jäsene-
nä kauppatieteiden maisteri 
Sari Essayah, 46, työskentelee 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnassa sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnassa. 

 �  Hän on parlamentin suurim-
man poliittisen ryhmän  
Euroopan kansanpuolueen 
(EPP) jäsen. Ryhmään kuuluu 
kristillisdemokraattisia ja  
keskusta-oikeistolaisia puolu-
eita ympäri Eurooppaa.

Valtiovarainministeriön ja 
eduskunnan 29.4. järjestämän 
kansainvälisen veroseminaarin puhujat 
yhteispotretissa, Sari Essayah´n 
vierellä on ministeri Jutta Urpilainen ja 
yläpuolella komissaari Algirdas Semeta. 
Seminaarin teemana oli veropetosten ja 
veronkierron torjuminen.

Sari Essayah esitteli Euroopan 
parlamentissa 17.9. pidetyssä 
nuorisotyöllisyysseminaarissa Suomen 
nuorisotakuuta ja sen tuloksia. EPP-
ryhmän järjestämässä seminaarissa 
puhuivat myös Inese Vaidere Latviasta, 
Joanna Skrzydlewska Puolasta ja Heinz 
K. Becker Itävallasta. Mukana oli myös 
komissaari Laszlo Andor.  
Kuva: EPP-ryhmä

Euroopan parlamentin työllisyys- 
ja sosiaaliasioiden valiokunnassa 
äänestettiin 26.9. Sari Essayah´n 
laatimasta työsuojelua koskevasta 
mietinnöstä. Äänestyksissä 
esittelijä antoi suosituksia oikeista 
äänestysvalinnoista. Kuva: EP



Sari Essayah toimi puheenjohtajana Euroopan parlamentin 
finanssialan palveluiden foorumissa (EPFSF), johon kokoontui 
2.10. noin 50 Euroopan maksuliikenneasioiden johtohah-
moa. Vasemmalla Euroopan pankkiyhdistyksen pääjohtaja 
Guido Ravoet ja oikealla Euroopan Visan varajohtaja Marc 
Temmerman.

Sosiaaliturvasta huolehtiminen kuuluu jäsenmaille. 
Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 
voi lainsäädännöllisesti määritellä vain rajat ylittävän 
sosiaaliturvan asioita.  
- Suomen ja Ruotsin laaja sosiaaliturva terveyspal-
veluineen, vanhempain- ja perhe-etuuksineen on 
asumisperusteinen, kun muissa EU-maissa yleensä 
merkittävästi rajoitetumman sosiaaliturvan saa työpe-
rusteisesti. Tämä on haaste, kun rajat ylittävä sosiaa-
liturva on rajattava erikseen myös Suomelle hyväksyt-
täväksi, toteaa Sari Essayah.  
Sari Essayah on EPP:n puolesta huolehtinut työllisyys-
valiokunnan lausunnoista direktiiviesityksissä, jotka 
koskevat EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle erilaisiin töi-
hin, harjoitteluun, opiskelemaan tai tutkimustyöhön 
tulevia henkilöitä.  

EU-maiden taloudelle tehokkuutta 
Minut tunnetaan liittovaltiokehityksen vastustajana,  
mutta olen innokas sisämarkkinoiden edistäjä.

Eurooppa on kovassa kansainvälisessä kilpailussa 
ja yritämme nousta taantumasta. Siksi on erityi-
sen tärkeää tehostaa EU:n jäsenmaiden taloutta. 
Avoimelle ja vientiin suuntautuvalle taloudelle, 
kuten Suomelle, on EU:n tehokkaasti toimivista 
sisämarkkinoista paljon hyötyä yhtenäisenä 500 
miljoonan ihmisen markkina-alueena.

Sari Essayah`n vastuulla valiokuntien rapor-
toijana ja varjoesittelijänä olevat mietinnöt voi-
vat säästää EU:n taloudelle kymmeniä miljarde-

ja euroja vuosittain. Yhtenäisestä maksualueesta, 
SEPA:sta, komissio arvioi saatavan yli 20 miljardin 
euron vuosittaiset hyödyt Euroopan taloudelle. 

Vastikään Sari sai EPP:n puolesta vastuulleen 
neuvoteltavaksi direktiivin vakioidusta alv-ilmoi-
tuksesta, jonka komissio arvioi säästävän byro-
kratiakuluissa 15 miljardia euroa vuodessa.

- Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka EU voi 
paremman sääntelyn kautta parantaa sisämark-
kinoiden toimivuutta, toteaa Sari Essayah.

Suomalaista  
sosiaaliturvaa  
puolustaen 



Lähi-idässä kristityt joutuvat yhä useammin vainon 
ja painostuksen takia jättämään kotinsa ja pakene-
maan. Heitä vangitaan ja jopa surmataan. Euroo-
pan parlamentti on täysistunnoissaan viime aikoina 
hyväksynyt useita päätöslauselmia, joissa on nos-
tettu esille kristittyjen vaino.

- On todella tärkeää, että Euroopan parlament-
ti uskaltaa korottaa äänensä kristityn vähemmistön 
puolesta Lähi-idässä. EU on pelännyt leimautumis-
ta ”kristittyjen maiden klubiksi” ja poliittisen kor-
rektiuden nimissä on tähän asti liian usein vaiettu, 
Sari Essayah toteaa.  

Hän osallistui lokakuussa Kyproksella EPP-ryh-
män uskontodialogiin, jossa mukana olivat kris-
tillisten kirkkojen ohella myös muslimi- ja juuta-
laisyhteisöjen edustajat. Konferenssin teemana oli 
uskontojen rooli konfliktien ratkaisemisessa ja rau-

han rakentamisessa Välimeren alueella.
- Kun alueen tilannetta katsoo arabikevään 

myllerrysten jälkeen ja Syyrian sodan jatkuessa, 
dialogia tarvitaan varmasti enemmän kuin koskaan. 
On paikallaan arvioida, miten uskonnolliset yhteisöt 
saadaan työskentelemään yhteiskuntien kehittämi-
sen ja rauhallisen rinnakkaiselon hyväksi.  Uskonto 
on parhaimmillaan kansalaisyhteiskunnan rakenta-
misen väline, Sari uskoo.

Lissabonin sopimukseen perustuen EU-insti-
tuutioiden tulee kehittää yhteistyötään uskonnol-
listen yhteisöjen kanssa. EPP-ryhmä järjestää us-
kontodialogin vuosittain. Euroopan parlamentissa 
vuorovaikutuksesta uskonnollisten yhdyskuntien 
kanssa vastaa parlamentin varapuhemies, EPP-
meppi László Surján Unkarista.

Sari Essayah on jäsenenä Euroopan parlamentissa suhteista Israeliin vastaavassa valtuuskunnassa ja  

valtuuskunnassa Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa. Lisäksi hän on varajäsen  

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaavassa valtuuskunnassa. 

Lähi-idän myllerryksiin apua

Sari Essayah tapasi Nikosiassa entisen meppikollegan, Kyproksen 
ulkoministeri Ioannis Kasoulideksen.



Israelin lähes 90-vuotias presidentti Shimon Peres vieraili maaliskuun alussa Euroopan parlamen-
tissa. European Friends of Israel -järjestön järjestämässä tilaisuudessa parlamentissa sekä komis-
sion puheenjohtajan Jose Manuel Barroson järjestämällä vastaanotolla Sari Essayah`lla oli mah-
dollisuus tavata Peres henkilökohtaisesti. Tilaisuuksissa keskusteltiin Israelin asemasta Lähi-idässä 
ja rauhan edellytyksistä sekä Syyrian ja Iranin tilanteesta.

Brussels, 19 November 2013

Dear MEP Essayah,

As we near the end of the current legislative term of the 
European Parliament, I would like to take this opportu-
nity to salute your commitment in the fight against anti-
Semitism in Europe, as well as your sustained efforts to 
maintain and develop the good relations between the 
European Union and the State of Israel.

With kindest regards,
Joël Rubinfeld

Co-Chairman of the European Jewish Parliament

Israelia ja laajemmin Lähi-itää koskevia aiheita käsitellään 
varsin usein Euroopan parlamentin täysistunnoissa. Sari Es-
sayah kuuluu parlamentin Israel-delegaatioon, jonka yhtey-
det Israelin Knessetiin ovat tiiviitä. Hän toimii aktiivisesti yh-
teydessä myös monien eri Israel-järjestöjen kanssa.



Sari Essayah´lle arvoista keskeisin on 
ihmisarvo. Kaikilla ihmisillä on täy-
si ihmisarvo, joka on luovuttama-
ton riippumatta sukupuolesta, iästä, 
asemasta, uskonnosta, syntyperästä 
ja muista ominaisuuksista tai elä-
mänvalinnoista. 

- Euroopan Unionin tulee toimia 
kaikkialla vapauden, demokratian, 
ihmisarvon ja ihmisoikeuksien edis-
tämiseksi ja olla moraalinen johtaja 

etsittäessä ratkaisuja kansainvälisiin 
ongelmiin, Sari sanoo.

Jokaisen täysistunnon yhteydes-
sä äänestetään muutamasta ajan-
kohtaisia ihmisoikeusloukkauksia 
koskevasta päätöslauselmasta. Sari 
Essayah on ollut tässä ihmisoikeus-
työssä aktiivisimpien meppien jou-
kossa, jossa EPP-ryhmästä myös 
mm. romanialainen Christian Preda 
ja virolainen Tunne Kelam.

Työtä ihmisarvon kunnioittamisen puolesta
Sari Essayah toimii aktiivisesti ihmisoikeuskysymyksissä ja on ollut mukana ehdotta-
massa yli 200 päätöslauselmaehdotusta ihmisoikeusloukkauksiin liittyen.

Sari Essayah paljasti 7.2. Washingtonin Laogai-museossa öljyvärimaalauksen ”Vuosi 1953”, jon-
ka on tehnyt Turussa asuva juutalainen taiteilija Michael Rogatchi. Teos kertoo taiteilijan muistois-
ta Stalinin vankileireiltä, joissa hänen perheensä oli joutunut elämään. Maalaus on kunnianosoi-
tus kaikille totalitarismin alla eläneille.  Kuvassa edessä Sarin vierellä Inna ja Michael Rogatchi, 
oikealla museon perustaja Harry Wu. Kuva: Inna ja Michael Rogatchin Säätiö



Eutanasian laillistamisen puolesta kam-
panjoidaan monissa Euroopan mais-
sa, myös Suomessa. Niissä muuta-
massa maassa, jossa eutanasia on jo 
laillistettu, lainsäädäntöä on lähdetty 
liu’uttamaan alaikäisiin lapsiin, muisti-
sairaisiin ja mielenterveysongelmaisiin. 
Sari Essayah vastustaa eutanasiaa vas-
tauksena elämänlopun vaikeisiin kysy-
myksiin ja peräänkuuluttaa saattohoi-
don kehittämistä.

Sari emännöi 13.11. Euroopan par-
lamentissa järjestettyä tilaisuutta, jossa 
julkistettiin eurooppalainen eutanasian 
vastainen Euthanasia Prevention Coali-
tion, EPC Europe -järjestö. Se kokoaa 
yhteen eutanasiaa vastustavia kansa-
laisjärjestöjä ympäri Eurooppaa.  Sarin 
vierellä EPC-järjestön puheenjohtaja 
Alex Schadenberg (oik.) ja CARE for Eu-
rope -järjestön johtaja David Fieldsend 
(vas.).

European Christian Political Movement 
-järjestön seminaarissa Euroopan par-
lamentissa 3.12. ihmiskaupasta puhu-
nut Sari Essayah kertoi, että kansain-
välisen työjärjestön ILO:n arvioiden 
mukaan uhrien määrä on jopa 20 mil-
joonaa. Seksikauppa ja pakkotyövoima 
ovat pääasialliset ihmiskaupan muodot, 
mutta ihmiskaupan piiriin kuuluu myös 
kotiapulaisia, pakkoavioliittoja ja elin-

kauppaa. Hän korosti, että monimuo-
toinen ongelma tarvitsee vastauksia 
monella tasolla. 

- Meistä moni ei koskaan kohtaa 
ihmiskaupan uhria. Se ei kuitenkaan vie 
pois vastuutamme ja velvollisuuttamme 
toimia. Kuvassa vierellä on ECPM:n hal-
lituksen puheenjohtaja, kansanedustaja 
Peter Östman.



Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
(SEN) hallituksen jäseniä ja henkilö-
kuntaa vieraili puheenjohtajansa piis-
pa Teemu Sipon johdolla Brysselissä 
Sari Essayah´n vieraana. He osallistui-
vat 4.12. ekumeeniseen Euroopan ru-
kousaamiaistapahtumaan, jonka yksi 
järjestelijöistä Sari Essayah on. 

Delegaatiossa oli mukana myös 
neuvoston pääsihteeri Heikki Huttu-
nen, joka oli yksi tämän vuoden Eu-
roopan kansalainen –palkinnon saa-

jista. Aloitteen tunnustuspalkinnosta 
esitti Sari Essayah. 

SEN julkaisi elokuussa ulkoasi-
ainministeriölle tehdyn selvityksen 
"Uskonnonvapaus ja  ulkopolitiikka - 
Suosituksia Suomelle",  jota he myös 
esittelivät vierailullaan Euroopan par-
lamentissa. Selvityksessä todetaan, 
että 84%  maailman väestöstä tun-
nustaa jotain uskontoa, mutta 75% 
elää sellaisissa maissa, joissa uskon-
nonvapautta rajoitetaan. 

Kristillisdemokraatit olivat hyvin edus-
tettuina Yhdysvaltain kongressin 
kansallisella rukousaamiaisella Wa-
shingtonissa helmikuun alussa. Pre-
sidentti Obaman puheen kuuntelivat 
Sari Essayah´n ohella kansanedusta-
ja Sauli Ahvenjärvi, sisäministeri Päivi 

Räsänen ja ministerin erityisavustaja 
Niklas Andersson. Vuosittain järjes-
tettävään tapahtumaan ja sen oheis-
tilaisuuksiin kokoontuu laaja joukko 
USA:n poliittista ja liike-elämän johtoa 
sekä kutsuttuja kansainvälisiä vieraita 
ympäri maailmaa.

Sari Essayah pitää tärkeänä kristittyjen päättäjien yhteyttä yli puolue- ja seurakuntarajojen. Hän osallistuu aktiivisesti europarla-

mentaarikkojen rukousaamiaisille, joita järjestetään täysistuntoviikoilla Strasbourgissa sekä toisinaan myös Brysselissä. Sari on mu-

kana slovenialaisen Alojz Peterlen (EPP) vetämässä meppiryhmässä, joka suunnittelee ja kutsuu koolle vuosittain Brysselissä järjes-

tettävän Euroopan rukousaamiaistapahtuman. Yhteistoimintaa on myös monien eri kristillisten järjestöjen kanssa.



Sari on tehnyt kautensa aikana muutosesityksiä jo yli 300 eri mietintöluonnok-
seen. Yhteen mietintöön voi tehdä useita muutosesityksiä. Ennätys on 95 muu-
tosesitystä talousvaliokunnan mietintöluonnokseen, joka koski arvopaperien kes-
kussäilytyspaikkoja.

Komission lakiesitys ohjataan sen aiheen kannalta sopivimpaan Euroopan 
parlamentin 20 valiokunnasta, jolle useampi valiokunta voi antaa lausunnon. Va-
liokunnan näkemyksen valmistelee yksi meppi, jonka työhön toisten ryhmien aset-
tamat ns. varjoesittelijät pyrkivät muutosesityksillään vaikuttamaan.  Varsinkin 
suurten ryhmien mepit ovat ryhmänsä puolesta neuvottelevina varjoesittelijöinä 
jopa vaikutusvaltaisempia kuin itse esittelijä.

Sari on ollut kautensa aikana kahden mietinnön ja kahden lausunnon esitte-
lijä. Varjoesittelijän tehtäviä hänellä on ollut yhteensä 13.

Puheaika täysistunnoissa on hyvin rajattu, sillä vain muutamat mepit saavat 
puhua kunkin käsiteltävän asian kohdalla. Puheajan määrä viestii ryhmän luotta-
musta. Sari Essayah on ollut suomalaismepeistä aktiivisimpia puhujia.

Aktiivinen vaikuttaja
Tilastot kattavat vain osan meppien työstä, mutta silti ne 
kertovat, että Sari Essayah on yksi Euroopan parlamentin 
aktiivisimmista jäsenistä. Hän on peräti neljänneksi aktiivi-
sin kaikkiaan 766 mepistä, kun kyse on muutosesitysten te-
kemisessä komission lakiesityksiin.



K
U

V
A

: 
EP

Ilta-Sanomien (1.2.) kyselyssä kris-
tillisdemokraattien Sari Essayah 
nousi kolmanneksi parhaimmaksi 
ja vaikutusvaltaisimmaksi suoma-
laismepiksi.
Selvityksessä haastateltiin nimettömänä 
40 suomalaista virkamiestä, lobbaria ja 
toimittajaa.

IS:n mukaan Sari Essayah´a oli 
luonnehdittu mm. seuraavasti:

- Sari ottaa huomioon hyvin näkökul-
mia eri toimijoilta, ja hänen toimistostaan 
ollaan myös oma-aloitteisesti meihin päin 
yhteydessä. Jos esitämme Sarille järkeviä 
muutosehdotuksia, voimme luottaa siihen, 
että hän vie niitä eteenpäin.

- Aktiivinen euroedustaja, yhteistyö 
toimii hyvin ja hän kuuntelee myös kes-
keisten sidosryhmien näkemyksiä.

Hufvudstadsbladet (17.11.): "Här 
är latmaskarna och arbetsmyror-
na i EU"
"Elva av de tretton nuvarande EU-parla-
mentarikerna ställer upp för omval i vår. 
HBL frågade finländska lobbyister i Bryssel 
hur parlamentarikerna har skött sitt jobb 
under den här mandatperioden.

Kristdemokraternas Sari Essayah beskrivs 
som en skarp politiker med bondförnuft 
och anses vara en av de mest inflytelserika 
ledamöterna. VM-guldmedaljören i gång 
sitter på sin första mandatperiod i parla-
mentet.

- Man skulle kunna tro att hon blev 
invald för att hon är en känd atlet. Men 
hon är ingen turist, säger en av de inter-
vjuade."

Lehdistä poimittua



  Työvuoteen  
parlamentissa  
kuuluu:

 �  12 neljän päivän mittaista täysistunto-
jaksoa Strasbourgissa, Ranskassa

 �  kaksi viikkoa kuukaudessa valiokunti-
en ja parlamenttien välisistä suhteista 
vastaavien valtuuskuntien kokouksia 
varten Brysselissä, Belgiassa

 �  yksi viikko kuukaudessa poliittisten 
ryhmien kokouksia varten Brysselissä

 �  neljä viikkoa vuodessa parlamentin 
jäsenten työskentelyyn ja läsnäoloon 
omassa kotimaassaan.
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bestätigen) / Esimeeste konverents, avatud kõikidele parlamendiliikmetele (kinnitamisel)  / Διάσκεψη των Προέδρων ανοικτή σε όλους τους βουλευτές (προς επιβεβαίωση) / Conference of 
Presidents open to all Members (to be confirmed) / Conférence des Présidents ouverte à tous les députés (à confirmer) / Comhdháil na nUachtarán atá oscailte chuig na Feisirí uile (le deimhniú) / 
Conferenza dei Presidenti aperta a tutti i deputati (da confermare) / Priekšsēdētāju konferences sanāksme, kurā var piedalīties visi deputāti (vēl jāapstiprina) / Pirmininkų sueiga, kurios posėdyje 
gali dalyvauti visi nariai (turi būti patvirtinta) / Az Elnökök Értekezlete minden képviselő számára nyitott ülése (megerősítendő) / Konferenza tal-Presidenti miftuħa lill-Membri kollha (għad 
trid tiġi kkonfermata)  / Voor alle leden toegankelijke Conferentie van voorzitters (nog te bevestigen)  / Konferencja Przewodniczących otwarta dla wszystkich posłów (do potwierdzenia)  / 
Conferência dos Presidentes aberta a todos os deputados (a confirmar) / Conferinţa preşedinţilor deschisă tuturor membrilor (de confirmat) / Konferencia predsedov prístupná pre všetkých 
poslancov (bude potvrdené) / Konferenca predsednikov, odprta za vse poslance (še ni potrjeno) / Kaikille jäsenille avoin puheenjohtajakokous (vahvistetaan myöhemmin) / Talmanskonferensen 
öppen för samtliga ledamöter (skall bekräftas)

angenommen am 17. Januar 2013
adopted on 17 January 2013

adopté le 17 janvier 2013
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Mepin työvuosi

Vuoden 2013 aikana Sari Essayah on vieraillut yhden 
tai useamman kerran tilaisuuksissa ja kansalaistapaa-
misissa n. 40 eri paikkakunnalla. Tässä hän on 23.8. 
haastateltavana keskellä syyskesäistä vilinää Jyväsky-
län kävelykadulla. 

Euroopan parlamentin aikataulut rytmittävät tärkeällä tavalla jokaisen mepin työtä. Sarin nettikalenterista ja 
Facebook-sivulta löydät tietoja tapaamisista ja tapahtumista, joihin Sari osallistuu. 



Essayah´n mielestä terveysliikuntaa ei voi markki-
noida kuitenkaan vain taloussäästöillä ja sairauksi-
en ehkäisyllä. Tärkeintä on ihmisten elämän laadun 
merkittävä parantuminen. Liikunta on esimerkiksi 
työelämässä mukana olevalle upeaa vastapainoa ja 
antaa laatua ja tuo sosiaalisuutta koko elämään. 
Hän korostaa myös junioritoiminnan ja koululiikun-
nan merkitystä. 

- Jos haluaa säilyä terveenä, on suorastaan 
pakko pitää kiinni liikunnallisesta elämäntavasta. 
Liikunta on edelleen tärkeä osa elämääni. Lenk-
keilen, käyn punttisalilla ja zumbassa, Sari Essayah 
kertoo. 

Lähde mukaan kuntoilutiimiin essayah.fi/run

Lahden Kunnon Nainen tapahtu-
massa syyskuussa oli mukana Sari 
Essayah ja kymmenkunta orans-
sipaitaista Team Sari -kuntoilijaa. 
Välillä satoi, välillä paistoi mutta 
hauskaa oli. 

Liikuntaa Sarin tiimissä
Sari Essayah pitää huolta kunnostaan ja jaksamisestaan kiireessä säännöllisen liikunnan avulla. Entinen huippu-urheilija halu-
aa kannustaa jokaista liikkumaan. Puoluekokouksessa alkanut "Team Sari " -kampanja on saanut jo mukaansa parisen sataa 
oranssipaitaista liikkujaa. Syksyn aikana Sari ja tiimiläisiä on ollut mukana niin juoksu- kuin kävelytapahtumissa.  



AVUSTAJATIIMI

Esa Erävalo
DI, Ph.D., B.A. (div.)
puh. +32 2 28 37178
GSM +32 499 721 080
esa.eravalo@ep.europa.eu

Merja Eräpolku
VTM
puh. +32 2 28 47178
GSM +32 499 721 108
merja.erapolku@ep.europa.eu

Pilvi Rämä (He l s ing i ssä )
M.A., M.Soc.Sc., LL.M.
puh. (09) 432 3260
GSM 044 264 6492
pilvi.rama@kd.fi

Siksi työtä EU-parlamentissa kannattaa seurata.

Tilaa kuukausittainen uutiskirje MeppiViesti  
sähköpostiisi www.essayah.fi

Seuraa Facebookissa & Twitterissä @SariEssayah

Ole yhteydessä! 

Mepillä on väliä!

MEP Sari Essayah
European Parliament
60, Rue Wiertz
B-1047 Bruxelles, Belgium
sari.essayah@ep.europa.eu

Puh. +32 2 28 45178
GSM +32 499 721 064, 0400 252 999
Fax +32 2 28 49178

EPP-ryhmä
EPP-ryhmä
www.eppgroup.eu/fi 
www.facebook.com/EPPGroup 
Twitter: @eppgroup



Useat kristillisdemokraattien ajamat periaatteet ovat 
myös tulleet kirjatuiksi EU:n perusperiaatteiksi. Näi-
tä ovat ihmisarvon, vapauden, ihmisoikeuksien, oike-
usvaltion, yhteisvastuullisuuden ja toissijaisuuden pe-
riaatteet. Euroopan kansanpuolueen (EPP) tavoitteena 
on kilpailukykyisempi ja demokraattisempi, lähempänä 
kansalaisiaan oleva Eurooppa sekä sosiaalinen markki-
natalous. 

EPP:n merkitys Euroopan yhdentymisessä on ollut 
huomattava. Kansallisvaltioiden rajat ylittävä yhteistyö 
rauhan ja vakauden edistämiseksi oli alun perin Euroo-
pan hiili- ja teräsyhteisön sekä myöhemmin EU:n pe-
rustamisen perusidea. Euroopan yhdentymisen keskei-
siä alulle panijoita olivat Ranskan ulkoministeri Robert 

Schuman, Saksan liittokansleri Konrad Adenauer ja Ita-
lian pääministeri Alcide de Gasperi, jotka kaikki olivat 
kristillisdemokraattisia johtajia ja vakaumuksellisia kris-
tittyjä. 

Berliinin muurin murruttua ja totalitaarisen kommu-
nismin kaaduttua Keski- ja Itä-Euroopassa EPP ajoi voi-
makkaasti jakautuneen Euroopan yhdistämistä. Avoi-
muutensa vuoksi EPP-puolue ja europarlamenttiryhmä 
kattoi pian keskustaoikeiston koko laajuudessaan ja sii-
tä tuli Euroopan suurin kattopuolue. EPP-ryhmä sai al-
kunsa 1953 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön edustaja-
kokouksen kristillisdemokraattisesta ryhmästä. Tällä 
hetkellä se on Euroopan parlamentin suurin poliittinen 
voima, jossa toimii yhteensä 275 parlamentin jäsentä.

EPP – työtä rauhan, vakauden ja 
demokratian puolesta
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 � EPP-puolueeseen kuuluu 73 kansallista 
puoluetta 40:stä eri maasta. EPP-puolue on 
kansallisten puolueiden yhteistyöelin, ja siihen 
kuuluu myös EU:n ulkopuolisten maiden puo-
lueita.

 � EPP-ryhmä on EPP-puolueiden mepeis-
tä koostuva parlamenttiryhmä, joka koordinoi 
lainsäädäntötyötä ja muuta toimintaa Euroo-
pan parlamentissa. EPP-ryhmä on ollut parla-
mentin suurin ryhmä vuodesta 1999 alkaen.

 � EPP-ryhmä kokoontuu aina istuntoviikkoja 
edeltävänä keskiviikkona Brysselissä sekä kol-
mesti kunkin täysistuntoviikon aikana Stras-
bourgissa. Ryhmäkokouksia valmistellaan nel-
jässä eri työryhmässä, joista kukin keskittyy 

tiettyihin aihepiireihin. Ryhmän työskentelyä 
valiokunnissa koordinoidaan valmistelevissa 
kokouksissa EPP-jäsenten kesken.

 � EPP-puolueen pitkäaikaisen puheenjohta-
jan, belgialaisen Wilfried Martens’n kuoltua 
syksyllä, puheenjohtajana sekä EPP-ryhmässä 
että –puolueessa toimii tällä hetkellä ranska-
lainen Joseph Daul.

 � Nykyisen komission jäsenistä 13 on EPP-
puolueiden edustajia, heistä yksi on komission 
puheenjohtaja José Manuel Barroso. 

 � Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Her-
man Van Rompuy on belgialainen kristillisde-
mokraatti.

EPP –puolueperhe ja -ryhmä esittelyssä

Joseph Daul, kuva: EPP-ryhmä


