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Lisää julkisia 
hankintoja 
pk-yrityksille
- Julkisessa han-
kinnassa tulee 
turvata pk-yritys-
ten asema, sanoo 
Sari Essayah, joka 
parlamentin suu-
rimman ryhmän 
EPP:n puolesta 
työllisyys- ja sosi-
aalivaliokunnassa 
vastaa lausunnosta 
julkisten hankin-
tojen direktiivin 
uudistamiseksi. 

Pk-yrityksille lisää 
mahdollisuuksia

EU:n direktiivi julkisista 
hankinnoista on tarkoitettu 
järkeistämään ja yhtenäistä-
mään tilannetta jäsenmaissa.

- Suomalaiselle viennille 
avautuu mahdollisuuksia, 
kun säännöt ovat saman-
laiset kaikkialla, perustelee 
Essayah.

Direktiivillä pyritäänkin 
avaamaan pienille ja keski-
suurille yrityksille tasapuo-
liset mahdollisuudet osallis-
tua tarjouskilpailuihin.

- Se työllistää eniten ja 
useimmiten paikallisesti. 
Sain valiokuntamme lau-
suntoon myös suosituksen 
palvelusetelijärjestelmän 
käyttöönotosta muualla-
kin Euroopassa, koska sen 
kautta pk-yritykset ja itsen-
sä työllistävät pääsevät hel-

pommin mukaan hankin-
toihin, iloitsee Essayah.

Tarjouspyyntöjä 
tulee osata tehdä

Suomessakin on herätty 
siihen, että jos ei puututa 
tilanteeseen, markkinat va-
luvat suurille ylikansallisille 
toimijoille, isoille ketjuille.

- Tarjouspyynnöissään kun-
nat voivat asettaa vaatimuksia 
ja laatukriteerejä siten, että 
yhä useammilla pk-yrityksillä 
on mahdollisuus osallistua, 
kehottaa Sari Essayah.

Julkisissa hankinnoissa 
tulee valita taloudellisesti 
edullisin vaihtoehto, joka ei 
välttämättä ole halvin.

- Ikävä kyllä kilpailutus on 
monen kunnan osto-osaa-
misen puutteessa johtanut 
siihen, että vain hinta on jää-
nyt ratkaisevaksi tekijäksi.

Uudessa direktiiviehdo-
tuksessa korostetaan, että 
kunnat voivat tarjouspyyn-
nöissään ottaa huomioon 
myös elinkaarikustannukset 
ja ympäristökustannukset. 

- Näissä pitää olla selkeät 
ja avoimet kriteerit ja lasku-
tavat. Ei ole tarkoitus luoda 
epäselvällä lainsäädännöllä 
pohjaa uusille valituksille ja 
oikeudenkäynneille, jotka jo 
nyt ovat liian yleisiä, kun ei 
osata tehdä tarjouspyyntöjä 
oikein, painottaa Essayah.

Sosiaali- ja terveys- 
palveluille erivapauksia

Ehdotuksessa uudeksi han-
kintadirektiiviksi esitetään 
erivapauksia sosiaali- ja ter-
veyspalveluille.

- Pahimmillaan vanhus-
ten ja kehitysvammaisten 
asumispalvelut on sopi-
muskausittain kilpailutettu 
juuri kun asukas on päässyt 
kotiutumaan ja kiintymään 
omaan asuntoonsa jne… su-
rullisia esimerkkejä väärän-
laisesta tavasta tehdä julki-
sia hankintoja on riittämiin. 
Näin ei pidä tehdä ja EU ei 
ainakaan pakota siihen.

Lakeja noudatettava

Kaikissa jäsenmaissa ei ole 
itsestään selvää, että täytyy 
noudattaa työehtosopimuk-
sia ja lakeja esimerkiksi kos-
kien työsuojelua tai ympä-
ristönsuojelua.

- Jouduimme näitäkin asi-
oita korostamaan lausunnos-
samme. Tarjoavien yritysten 
ei pidä saada sopimuksia sen 
takia, että ne polkevat palk-
koja, työolosuhteita tai ympä-
ristöä, korostaa Sari Essayah.

Tilaa vaihtoehdoille

- Julkisessa hankinnassa tu-
lee suosia järkeviä innovaa-
tioita, sanoo Sari Essayah.

Sarin valiokunta antoi 
lausunnon julkisista han-
kinnoista äskettäin.

- Vaihtoehtoisille ratkaisuil-
le, jotka voivat olla järkeväm-
piä, edullisempia ja innova-
tiivisempia, tulisi aina antaa 
mahdollisuus, kun kunta tai 
muu julkinen toimija hakee 
tarjouksia, toteaa Essayah.

Komission esityksessä 
vaihtoehtoiset ratkaisut olivat 
poikkeus, Essayahin tarkistus-
esityksessä sääntö, josta poik-
keaminen tulee perustella.
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Bruttokansantuote, 
bkt, ei mittaa ympä-
ristön tilan heiken-
nyksiä talouden 
kasvaessa. 

-  Kun alkoholin ongelma-
käyttö lisääntyy kasvaa bkt 
paitsi alkoholin myynnin 
kautta, myös sairaaloiden, 
päihdehuollon ja oikeuslai-
toksen kuluina, toteaa Sari 
Essayah.

Bkt ei kerro välttämät-
tä hyvinvoinnin kasvusta. 
Siksi sille on yritetty löytää 
täydentäviä yhteiskunnan 
tilan ja kehityksen mitta-
reita. Talousvaliokunnassa 
Sari Essayah edustaa EPP-
ryhmää varjoesittelijänä 
lausunnossa ”BKT ja muut 
indikaattorit - edistyksen 
mittaaminen muuttuvassa 
maailmassa”.

- Kannustan komissiota 
kehittämään eri jäsenmais-
sa yhteismitallisiin tilasto-
tietoihin perustuvia indi-
kaattoreita, jotka mittaavat 

taloudellista, sosiaalista ja 
ympäristön kehitystä luo-
tettavasti, selvittää Essayah.

Sari Essayah on myös 
valmistelemassa työelämä-
valiokunnassa lausuntoa 
koskien väestörakenteen 
muutosta ja sen vaikutuksia 
EU:n tulevaan koheesiopo-
litiikkaan.

- Ikääntyminen unionin 
alueella on nopeinta Suo-
messa. Mielestäni tämä tu-
lee ottaa huomioon kohee-
siorahastoissa. Nyt ainoa 
jakoperuste on bkt, jossa on 
jyrkät porrastukset. Mieles-
täni bkt-kriteerin tulisi olla 
liukuva, linjaa Essayah.
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- Kannattamatto-
mat postipalvelut 
tulee rahoittaa pos-
tiyrityksiltä kerä-
tyillä maksuilla eikä 
verovaroin, vaatii 
europarlamentaa-
rikko Sari Essayah. 

Komissaari Michel Barnier 
totesi tämän olevan mah-
dollista, kun hän vastasi 
Essayahin komissiolle esit-
tämään kirjalliseen kysy-
mykseen.

Postipalvelut avataan kil-
pailulle täysimääräisesti tä-
män vuoden loppuun men-
nessä uudella postidirektii-
vin mukaisella postilailla. 

- Suomessa on vaarana, 
että kilpailu kiinnostaa aino-
astaan tiheimmin asutuilla 
kaupunkialueilla, joista poi-
mitaan taloudellinen hyöty. 
Sen sijaan  harvaan asuttu-
jen alueiden postinjakelun 
kustannukset jätetään yleis-
palveluvelvoitteen haltijalle 
Itellalle. Tilanteesta uhkaa 
tulla suorastaan absurdi. 
Nykyinen kannattava posti-
toiminta riskeerataan, jotta 
muutama yritys pääsee te-
kemään voittoa kaupunkien 
kannattavista markkinoista 

ja sitten kannattamattomia 
postipalveluja ollaan valmii-
ta tukemaan verovaroista. 
Tätä voi olla vaikea selittää 
veronmaksajille.

- Tappiollisen toiminnan 
rahoittamista verovaroista 
ei voi pitää nykyisessä jul-
kisten talouksien tilassa jär-
kevänä, toteaa Sari Essayah.

- Sen sijaan komissaari 
Michel Barnier vastaukses-
saan näytti vihreää valoa 
mm. kaikilta alan toimijoil-
ta kerättävälle korvausra-
hastolle eikä sulkenut pois 
myöskään hallinnolisia tai 
veroluonteisia maksuja. 
Komissaari teroitti, että di-
rektiivissä ei säädetä väli-
neistä, joilla postipalvelujen 
tarjoajilta maksuosuudet 
kerätään, vaan siinä sääde-
tään periaatteista, joita on 
noudatettava. Tämän vuoksi 
määritettäessä maksuosuuk-
sia voidaan käyttää esim. 
markkinaosuuksia tai muu-
ta objektiivista perustetta, 
kommentoi Sari Essayah.

- Sen sijaan valtiontu-
kiin komissio suhtautuu 
nihkeästi. Valtiontuesta 
yleispalveluvelvoitteen täyt-
tämiseksi on ilmoitettava 
komissiolle ja sille on saa-
tava lupa ennen kuin sitä 
voidaan maksaa, toteaa Sari 
Essayah.

Kermankuorijayrityksille
rahoitusvastuupostipalveluista

Ympäristö

Velka

Brutto-
kansan-
tuote

Hyvinvointi

24.725.374.205

Lisäähyvinvointimittareita

- Saksa maksaa paljolti EU:n viulut ja siksi on ymmär-
rettävää, että se ei voi sietää vapaamatkustajia. Suomi on 
myös nettomaksaja ja meidänkin etujemme mukaista on 
tiukka taloudenpito, toteaa Sari Essayah, joka on aktiivi-
nen Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa.

- Myös Saksan ja Saksan kristillisdemokraattien linja, 
jonka mukaan EU:n budjetti pidetään pienenä, noin 1% 
osuutena bruttokansantuotteesta, sopii minulle.

Talousvaliokunta käsittelee paraikaa EU-maiden talou-
den sääntelypakettia.

- Kannatan Merkelin esittämiä tiukkoja sanktioita talo-
utensa löysästi hoitavia maita kohtaan. Mielestäni on hyvä, 
että liittokansleri on viime aikoina korostanut perussopi-
muksen 125 pykälää, jonka mukaan EU eikä mikään sen 
jäsenmaa saa ottaa toisten jäsenmaiden velkoja kannetta-
vikseen, sanoo Essayah.

Hän toivoo, että EU olisi valvonut ja vaatinut kasvu- 

ja vakaussopimuksen tinkimätöntä noudattamista jo 
aiemmin.

- Silloin olisimme selvinneet Kreikan kriisistä selkein 
säännöin, eikä oltaisi luotu tai luomassa talousmekanis-
meja, jotka ovat jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja 
perussopimusten kannalta kyseenalaisia. 

Monet vasemmistossa ja vihreissä vaativat, että Saksa 
löysäisi talouspolitiikkaansa. 

- Mielestäni Saksa on tehnyt esimerkillisesti pitäessään 
palkkakehityksen kurissa ja parantaessaan kilpailukyky-
ään. Suomenkaan ei pidä ampua itseään jalkaan vaan nou-
dattaa tiukkaa taloudenpitoa, neuvoo Sari Essayah.

- Suomeen ja Saksaan vientimaina puree pahasti, kun 
USA devalvoi painamalla dollareita. Mielestäni G20-mai-
den tulee yhdessä IMF:n kanssa päästä sopimukseen va-
luuttatasapainosta ja estää valuuttasota, jossa kaikki vuo-
rotellen devalvoivat, ehdottaa Essayah.

Sari Essayah kannattaa tiukkaa talouslinjaa jäsenmaiden velkakierteen katkaisemiseksi. Unionin jäsenmaiden talouksien 
sääntelypakettia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentin talousvaliokunnassa.

Sari Essayah samoilla EU-linjoilla Angela Merkelin kanssa

”Kannatantiukkaataloudenpitoa”
Liittokansleri Angela Merkelin tiukka linja taloutensa huonosti hoitavia maita koh-
taan osuu oikeaan, sanoo europarlamentaarikko Sari Essayah.

EPP-ryhmä



Nykyisin ei enää 
lähetellä juurikaan 
kirjeitä, jotka kestä-
vät postissa päivän 
tai pari. Nyt lähete-
tään sähköposteja, 
jotka ovat heti peril-
lä vastaanottajalla. 
Miksei pankkimak-
su voisi olla samalla 
tavalla heti perillä? 

Reaaliaikaiseen maksu-
järjestelmään

Sari Essayah ehdottaa re-
aaliaikaista eurooppalaista 
maksujärjestelmää, kun Eu-
roopan parlamentti käsitte-
lee komission vihreää kirjaa 
kortti-, internet- ja kännyk-
kämaksuista.  Vihreä kirja 
on esitys, jossa komissio 
kyselee eri osapuolten kan-
toja ennen kuin antaa var-
sinaisen lakiesityksen. Sari 
Essayah on asiasta vastuus-
sa parlamentin suurimman 
ryhmän, EPP:n puolesta.

- Useissa Euroopan mais-

sa ei ole vielä edes pantu käy-
täntöön maksudirektiiviä, 
jonka mukaan pankkimak-
sun pitäisi olla perillä vuo-
rokauden kuluessa.  Euroop-
palaiset yritykset kuitenkin 
hyötyisivät suuresti, jos kiih-
dyttäisimme kehitystä kohti 
reaaliaikaista taloutta, kom-
mentoi Sari Essayah. 

Turvallisuus ennen kaikkea

Essayah veti parlamentin 
työtä, kun käsiteltiin taka-
rajaa ja sääntöjä lopulliseen 
siirtymiseen jo aluillaan ole-
vaan yhtenäiseen euromak-
sualueeseen, SEPAan. 

- SEPA:n periaatteiden 
mukaan kaiken maksami-
sen pitää olla kaikkialla 
Euroopassa yhtä helppoa ja 
edullista kuin kotimaassa.  
Kaikkien maksujärjestel-
mien tulee siis olla yleis-
eurooppalaisia, kaikkien 
korttien ja muiden mak-
suvälineiden pitäisi toimia 
yhtä hyvin Italiassa tai Ro-
maniassa kuin Suomessa, 
selvittää Essayah.

Näin kansalaisen pitäisi 
pärjätä yhdellä pankki- tai 

luottokortilla, tai yhdellä 
internet- tai kännykkämak-
sutavalla kaikkialla SEPA-
alueella, johon kuuluu muu-
tama eurooppalainen maa 
EU-jäsenmaiden lisäksi.

- Maksujärjestelmien tu-
lee täyttää samat korkeat 
turvallisuusvaatimukset 
kaikkialla, mikä tekee mak-
sut edullisemmiksi, kun 
päästään eroon huijauksista 
ja väärinkäytöksistä. 

Paljonko maksaa 
itse maksaminen?

Jokaisesta pankkikortti-
maksusta yrittäjä maksaa 
pankille jotain. Kansalainen 
törmää siihen, että maksa-
minen ei ole ilmaista, lähin-
nä ostaessaan lentomatkoja. 
Silloin jotkin yhtiöt veloit-
tavat maksamisesta esimer-
kiksi 8 euron lisämaksun .

- Kun korttien palvelu-
maksut yrityksen ja pankin 
välillä ovat prosenttiperus-
teiset ja joidenkin korttien 
käyttö on kuitenkin monin-
kertaisesti kalliimpaa kuin 
toisten, on epäreilua, että 
edullisempien korttien käyt-

täjät maksavat saman ta-
sasumman kuin kalliimpien. 

- Jos maksu sisältyy tuot-
teen hintaan, silloinkin kallii-
den korttien veloitukset tule-
vat edullisempien maksetta-
viksi, toteaa Sari Essayah ja 
esittää järjestelmää, joka toisi 
maksamisen hinnan esiin ja 
lisäisi avointa kilpailua.

Komissiolta odotetaan 
myöhemmin lakiesityksiä, 
joissa puututaan siihen, mi-
ten yrityksen pankki ja kor-
tinhaltijan pankki veloitta-
vat maksutapahtumasta.

Satojen miljardien 
säästöt taloudelle

Yhtenäisessä maksualuees-
sa SEPA:ssa ideana on, että 
alueella maksut ovat kaik-
kialla aivan kuin ne olisivat 
kotimaisia maksuja. 

- Kaikkialla SEPA-alueel-
la olisivat samat säännöt ja 
maksujärjestelmät. Tämän 
on arvioitu tuovan EU-alu-
eella 100-300 miljardin eu-
ron säästöt kuuden vuoden 
aikana.

Maksujärjestelmien yhte-
näistäminen ja turvallisuu-

den nostaminen pohjois-
maiselle tasolle hyödyttäisi 
myös suomalaisia yrityksiä.

- Suomalaisille modernit 
maksujärjestelmät alkavat 
olla tuttuja, mikseivät ne 
voisi toimia samalla taval-

la koko Euroopassa? kysyy 
Sari Essayah. 

Syksyllä alkaa myös mak-
sudirektiivin uudistustyö 
samalla kun odotetaan ko-
mission esitystä kortti-, kän-
nykkä- ja nettimaksuista.

Haluatko EU-tiedon 
eliittiin?
Eurobarometrin mukaan vain 23% suomalaisista 
tiesi, milloin seuraavat Euroopan parlamentin vaalit 
ovat. 

Oikea vastaus: Kahden vuoden kuluttua kesä-
kuussa 2014.

Tosin suomalaisten mielestä parlamentti edustaa 
parhaiten Euroopan unionia. Komission ja varsinkin 
EU:n neuvoston roolit ovat jääneet epäselviksi. Vain 
8% osasi nimetä neuvoston EU:n toimielimeksi. Mitä 
eroa siis on Eurooppa-neuvostolla, EU:n neuvostolla 
ja Euroopan neuvostolla?

Oikea vastaus: Eurooppa-neuvostossa jäsen-
maiden päämiehet tapaavat toisiaan nelisen 
kertaa vuodessa ja päättävät suurista linjoista. 
Euroopan unionin neuvostossa kansalliset minis-
terit hyväksyvät lainsäädäntöä ja koordinoivat toi-
mintapolitiikkaa. Näitä ei pidä sotkea Euroopan 
neuvostoon, joka on EU:n ulkopuolinen 47 jäsen-
maan yhteiselin.

Mitkä ovat kunkin toimielimen roolit, siitä suoma-
laisista 80% tiesi hyvin vähän ja 15% melko vähän. 

Oikea vastaus: Komissio tekee esitykset, minkä 
jälkeen 27 jäsenmaan ministerien muodostama 
EU:n neuvosto ja 750-jäseninen parlamentti en-
sin omissa piireissään ruotivat näitä esityksiä ja 
sitten keskenään neuvotellen päättävät lopullises-
ti lainsäädännöstä ja budjetista. Komissio valvoo 
päätösten toteutusta.

Mikäli muistat oikeat vastaukset jatkossa, pääset 
suomalaisten eliittiin EU-tiedossa. Eurobarometrin 
kysely suoritettiin kesäkuun alkuviikkoina ja Suo-
messa haastateltiin 1017 ihmistä. Kyselyssä Suomen 
EU-jäsenyyttä piti myönteisenä asiana 53% ja kiel-
teisenä 17%.

Votewatch seuraa 
ahkeruutta
www.votewatch.eu -sivusto Internetissä seuraa euro-
parlamentaarikkojen aktiivisuutta. Sivuston mukaan 
Sari Essayah on kaikkiaan 753 mepistä tehnyt 4. eni-
ten tarkistusehdotuksia mietintöihin. Hän on ollut 
27. ahkerin päätöslauselmien tekemisessä. 

Miksi pankkimaksu kestää päivän?

Suomessa on 
alettu keskustella 
liittovaltiokehi-
tyksestä, mutta 
mitä se on?
- Pienin tai välillä suurem-
min askelin etenevän liitto-
valtiokehityksen huomaami-
seksi auttaa, kun kuvittelee 
mahdollisen lopputuloksen, 
opastaa Sari Essayah.

Tällainen kuva Euroopan 
Yhdysvalloista on helppo ra-
kentaa erilaisten Euroopan 
parlamentissa suosittujen 
esitysten pohjalta. Niiden 
mukaan liittovaltio-EU:ssa 
olisivat ainakin seuraavat 
elementit:

EU:n budjettivalta

Yhteisen budjetin kokoa ha-
lutaan vähitellen hivuttaa 
noin 1% tasolta 5-10% suu-
ruiseksi ja samalla jäsenval-
tioiden budjettia vastaavasti 
pienennettäisiin.

- Tämä olisi tietenkin 
Suomelle ja muille netto-
maksajille epäedullista. 
Suomi maksaa nyt EU:n 
budjettiin noin 700 miljoo-
naa euroa enemmän kuin 
mitä saamme takaisin eri-
laisina tukina. Jos EU-bud-
jettia merkittävästi kasvate-
taan, Suomi maksaisi useita 
miljardeja enemmän kuin 
saisi takaisin. Suomen halli-
tus onkin sillä kannalla, että 
EU:n budjetti tulisi jäädyt-
tää noin 1% bkt-osuuteen.

Tulonsiirto-EU

Valtiossa tulonsiirrot alu-
eilta toisille ovat selviö, ku-
ten pääkaupunkiseudulta 
maan köyhimpiin osiin. 

- EU:ssakin näin ta-
pahtuu, mutta rajoitetusti 
aluetukien ja maataloustu-
kien kautta. 

Jäsenmaiden velkakrii-
si on kuitenkin nopeasti 
muuttanut tilannetta. Tap-
piot halutaan jakaa otta-
malla ne yhteisvastuuseen.

- Esitykset eurobondeis-
ta tai muusta yhteisvas-
tuusta velkojen maksami-
sessa ovat tietenkin vastoin 
Suomen etua, sillä niiden 
myötä oma korkotasom-
me nousisi ja joutuisim-
me vastaamaan antamis-
tamme takuista, jos jokin 
valtio joutuisi maksuky-
vyttömäksi. Siksi Suomen 
saamat vakuudet näille hä-
tälainoille ovat olleet hyvä 
asia. Hallituksemme on 
vastustanut myös yhteisiä 
roskapankkeja ja eurobon-
deja.

Esityksiin pankkiunio-
nista liittyy myös yhteis-
vastuuta.

- Pankkiemme keräämi-
en talletussuojarahastojen 
siirto yhteiseen euroop-
palaiseen pottiin tulisi 
pankkiemme asiakkaiden 
maksajiksi ja samoin pank-
kiemme osallistuminen 
kustannuksiin, jos jotkin 
muun EU:n jäsenmaan 
pankit menevät nurin.

- Euroopan Keskuspan-

kin kautta olemme jo kie-
toutuneet isoihin yhteis-
vastuisiin.

EU:n budjettivalta

Jos EU ei kykene saamaan 
suurta omaa budjettia, se voi 
yrittää saada valtaa yli kan-
sallisten budjettien. Kriisin 
aikana joidenkin euroalu-
een jäsenmaiden talousvai-
keudet ovat johtaneet pää-
töksiin (six-pack, two-pack, 
jne.) joiden mukaan EU:lla 
on valta tarkistaa jäsen-
maiden budjettiesitykset ja 
määritellä sakot, jos ne eivät 
ole riittävän kurinalaiset.

- Tällä hetkellä kyse on 
vain budjetin loppusum-
masta, mutta tulevaisuudes-
sa kasvavat paineet saada 
EU:lle valta puuttua kansal-
listen budjettien sisältöihin.

- Tällä hetkellä perusso-
pimus kieltää auttamasta 
euromaita, jotka ovat ajau-
tuneet ahdinkoon. Siksi 
perussopimuksia esitetään 
muutettaviksi.

Yhteiset vaalit

Tällä hetkellä pienet maat 
saavat Euroopan parlament-
tiin suhteessa enemmän 
edustajia kuin niiden väki-
luku edellyttäisi. Esimerkik-
si  Suomella on 13 edusta-
jaa, vaikka 5-miljoonainen 
kansa olisi oikeutettu vain 
8 edustajaan pelkän väkilu-
vun perusteella. Saksalla on 
96 edustajaa, vaikka väkilu-
vun perusteella sillä pitäisi 
olla 124 edustajaa.

- Esimerkiksi Saksan pe-
rustuslakituomioistuin on 
ottanut kannan, että koska 
EU:n parlamentti ei ole täy-
sin demokraattisesti valit-
tu, ei EU:n valtaa voi enää 
juurikaan kasvattaa. Jos 
siirryttäisiin yhteisiin ja yh-
täläisiin vaaleihin, isot maat 
saisivat lisää edustajia ja 
pienet maat häviäisivät. 

Yhteinen hallitus

EU:n komissiosta halu-
taan kehittää EU:n halli-

tus, jonka jäsenet valittai-
siin poliittisten voimasuh-
teiden perusteella. 

- Tällä hetkellä jäsen-
maiden hallitukset ni-
meävät komissaariehdok-
kaansa. Komissaarit toi-
mivat puoluepoliittisesti 
riippumattomasti ja siten 
komissio on ikään kuin 
virkamieselin. Sen sijaan 
esimerkiksi EU:n parla-
mentin nimeämään poliit-
tiseen komissioon ei luul-
tavasti jokainen jäsenmaa 
saisi ”omaa” komissaaria. 
Samoin parlamentti jakau-
tuisi hallitus- ja oppositio-
puolueisiin, kun nykyisin 
asioista voidaan neuvotel-
la asiallisesti perustellen 
ja pienenkin maan edusta-
jilla on mahdollisuus vai-
kuttaa ilman vahvaa ryh-
mäkuria, kun perustelut 
ovat kohdillaan.

- Esitys valita komission 
puheenjohtaja EU:n par-
lamenttivaalien yhteydes-
sä johtaisi isojen maiden 
vaikutusvallan kasvuun.

Mitä on liittovaltiokehitys?



Miten EU:n vuoro-
puhelu kirkkojen ja 
uskonnollisten yh-
teisöjen kanssa on 
toteutunut ja kuin-
ka vuorovaikutusta 
tulisi parantaa? 

Tätä pohtivat EPP-
ryhmän europarla-
mentaarikot yhdes-
sä eri kirkkokuntien 
sekä juutalais- ja 
muslimiyhteisöjen 
edustajien kanssa 
Firenzessä syys-
kuun alussa.

- Uskonnollisiin yhteisöihin 
yhteyttä pitävän ja dialogia 
kehittävän neuvonantajan 
nimittäminen komission 
puheenjohtajan José Ma-
nuel Barroson alaisuuteen 
osoittaa, että Lissabonin so-
pimuksen 17. artiklan käy-
täntöönpano otetaan tosis-
saan, vaikka sen toteutus ei 
vielä olekaan toivotun kal-
tainen, arvioi paikalla ollut 
europarlamentaarikko Sari 
Essayah (kd).

Säännöllinen ja avoin 
vuoropuhelu

Vuoden 2009 lopulla voi-
maan tulleessa Lissabonin 
sopimuksessa todetaan, että 
kirkkojen ja valtion väliset 
suhteet määritellään edel-
leen kansallisesti. Kuitenkin 

EU:n toimielimet sitoutuvat 
sopimustekstissä säännöl-
liseen ja avoimeen vuoro-
puheluun kirkkojen ja us-
konnollisten yhdyskuntien 
kanssa. Monet muut yhtei-
söt ovat olleet tästä mainin-
nasta kateellisia.

Seminaarissa myönnet-
tiin, ettei dialogin käytän-
nön toteuttamisessa EU:n 
ja uskonnollisten yhteisöjen 
kesken ole vielä kunnolla 
päästy eteenpäin. Euroopan 
parlamentin uskonnollisista 
asioista vastaava puhemies, 
unkarilainen László Surján 
vakuutti parlamentin lisää-
vän yhteyksiä. Suunnitel-
missa on mm. sukupolvien 
välistä solidaarisuutta käsit-
televä seminaari. 

Aito dialogi haastaa

Komission neuvonantaja 
Katharina von Schnur-
bein toivoi poliitikoilta 
aktiivisuutta myös kansal-
lisella tasolla. Hän totesi, 
että vuosittaiset neuvoston, 
parlamentin ja komission 
puheenjohtajien keskus-
telut kirkkojen edustajien 
kanssa eivät ole näytösluon-
teisia tapaamisia. Tosin nii-
den kautta on haluttu vies-
tiä julkisuuteen, että EU:n 
instituutiot ovat yhteydessä 
uskonnollisiin yhteisöihin 
unionin päätösvaltaan kuu-
luvissa asioissa. 

Yhteiskuntasuhteista vas-
taava johtaja Rüdiger Noll 
Euroopan kirkkojen konfe-
renssista painotti, että aito 
dialogi on todellista vuoro-

vaikutusta ja molemmin-
puolista haastamista, eikä 
vain yksioikoista lobbausta. 
Sen pitäisi myös johtaa to-
dellisiin vaikutuksiin. 

Hänen mielestään kirkko-
jen yhteyksiä etenkin EU:n 
ulkosuhdehallintoon tulee 
tiivistää ja edellyttää EU:n 
korkean edustajan Cathe-
rine Ashtonin johtamalta 
yksiköltä aktiivisempaa toi-
mintaa mm. uskonnonva-
pauden puolesta eri puolilla 
maailmaa.

Keskustelussa muistutet-
tiin, että myös Euroopassa 
on monia huolenaiheita. 
Esimerkiksi Romaniassa 
uusi hallitus on kasannut 
kirkoille paineita ja yrittä-
nyt kaapata takaisin kir-
koille aiemmin luovutettua 
omaisuutta.

Talouskriisin syyt 
syvemmällä

Firenzessä pohdittiin myös 
talouskriisin sosiaalisia 
vaikutuksia ja sitä, miten 
uskontokunnat voivat olla 
mukana etsimässä ratkaisu-
ja tilanteen helpottumiseksi. 
Kuin yhdellä suulla todettiin, 
että koko maailmaa kosket-
tava kriisi ei ole vain talou-
dellinen, vaan paljon syvem-
pi - poliittinen, moraalinen 
ja hengellinen kriisi. 

Taloudellinen ahdinko, 
ylivelkaantuminen ja väärät 
elämäntavat ovat olleet seu-
rausta vääristä asenteista ja 
arvovalinnoista. Siksi kriisi 
haastaa Euroopan pohti-
maan arvojaan ja tarjoaa 

mahdollisuuden myöntei-
seen muutokseen.

- On palattava takaisin 
perusasioihin ja muistetta-
va, ettei ihminen elä vain 
leivästä, muistutti virolais-
meppi Tunne Kelam.

Katolilaista kirkkoa edus-
tavan COMECE:n pääsih-
teeri Piotr Mazurkiewicz 
totesi, että usko jatkuvaan 
talouskasvuun harhautta-
nut ihmiset. Syntiin lan-
gennut ihminen joutuu 
elämään rajojen keskellä 
ja tekemään työtä otsansa 
hiessä. Nykyinen kriisi on 
hänen mukaansa iso haaste, 
mutta mahdollisuus löytää 
uudelleen solidaarisuuteen 
perustuva elämäntapa ja 
kantaa toistemme kuormia.

Italian islamilaisten yhtei-
söjen liiton puheenjohtaja 
Izzedin Elzir arvioi, että ta-
loudellisiin arvoihin keskit-
tyminen on saanut ihmiset 
unohtamaan ihmisarvon, 
hengellisyyden ja perheen 
merkityksen.  

Perheiden merkitys 
korostuu

Sari Essayah iloitsi siitä, 
että useissa puheenvuorossa 
perhepolitiikkaan panosta-
minen ja ydinperheen ase-
man kunnioittaminen näh-
tiin aivan keskeisenä väylä-
nä kriisistä selviämiseen ja 
ongelmien lievittämiseen. 

- Perheiden merkityksen 
korostaminen on selvästikin 
asia, joka yhdistää eri us-
kontokuntia toisiinsa.

Jo 15. vuosittaisen uskon-

todialogiseminaarin pitänyt 
europarlamentin suurin po-
liittinen ryhmä Euroopan 
kansanpuolue (EPP) sai 
aktiivisuudestaan uskonto-

kuntien edustajilta kiitosta. 
Säännöllisen yhteydenpidon 
toivottiin laajentuvan mui-
hinkin poliittisiin ryhmiin.

Merja Eräpolku

EU:n ja uskonnollisten yhteisöjen vuorovaikutusta halutaan tiivistää

EPP-mepit uskovat: Talouskriisi on 
mahdollisuus arvomuutokseen

Sari Essayah`a ja Isämaa-puoluetta edustavaa virolaismep-
pi Tunne Kelamia yhdistää kristillinen elämänkatsomus ja 
monet yhteiset tavoitteet. Kuva EPP-ryhmä.

Maailman suurimman fransiskaanikirkon, Santa Crocen basilikan seminaaritilat Firenzessä tarjosivat erinomaiset puitteet europarlamentin EPP-ryhmän uskontodialogiseminaarille. Suo-
mesta mukana oli Sari Essayah (kd) avustajansa Merja Eräpolun kanssa (kuvassa keskellä). Kuva EPP-ryhmä.



Yksi Euroopan 
parlamentin tä-
män syksyn suuria 
asiakokonaisuuksia 
on julkisten han-
kintojen uudis-
tamista koskeva 
lainsäädäntö-
paketti. 

Sen tavoitteena on parantaa 
julkisten hankintojen teho-
kuutta ja samalla edistää 
niiden avulla innovaatioita 
ja kestävää kehitystä. 

Kyse on suurista sum-
mista. hallitusten tekemi-
en julkisten hankintojen 
arvo oli vuonna 2007 perä-
ti 13,5 prosenttia kaikkien 
EU-maiden bruttokansan-

tuotteesta. Julkisen sekto-
rin hankkimien tavaroiden 
ja palvelujen osuus onkin 
aivan olennainen osa tule-
vasta kasvusta. Komission 
esitys on myös olennainen 
osa EU:n 2020-strategian 
kuuluvien sosiaalisten ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden saavuttamista.  

Selkeä, tehokas ja 
ympäristöystävällinen

Uudistuksen tavoitteena on 
ohjata julkisia hankintoja 
tehokkaammiksi, niin että 
ne antavat parhaan vasti-
neen rahoille. Samalla han-
kintoja halutaan kehittää 
ympäristöystävällisemmiksi 
sekä sellaisiksi, että ne tu-
kevat uusia innovaatioita 
ja erityisesti innovatiivisia 

pk-yrityksiä. Myös sosiaali-
set seikat olisi syytä hankin-
noissa huomioida.

Tämä kaikki pitäisi tehdä 
vielä siten, että lainsäädän-
tö pysyy selkeänä. Sääntö-
jen yksinkertaistamista ja 
joustavia menettelyjä onkin 
tähdennetty parlamentissa. 
Samalla on kuitenkin huo-
lehdittava siitä, että reilu 
kilpailu voidaan turvata, ko-
rostetaan EPP:ssä.

Hankintoja koskevien 
direktiivien uudistuksella 
vähennetäänkin samalla 
väärinkäytösten mahdol-
lisuuksia. Euroopan tilin-
tarkastustuomioistuimen 
raporttien perusteella han-
kintasääntöjen rikkominen 
onkin jatkuvasti ollut yksi  
yleisin väärinkäytösten 
muoto aluekehitys- ja ko-

heesiovarojen käytössä.
Euroopan parlamentissa 

julkisten hankintojen uudis-
tus on herättänyt runsasta 
kiinnostusta. Useilla eri valio-
kunnilla on ollut mahdollisuus 
antaa asiasta oma lausunton-
sa. Asiaa päävaliokuntana 
käsittelevä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta sai 
puolestaan heinäkuussa pe-
räti yli 1500 muutosesitystä 
harkittavakseen. 

Valiokunnan äänestettyä 
oman kantansa valmiiksi, on 
parlamentin täysistunnon 
määrä hyväksyä direktiivit 
joulukuussa. Jos vielä yksi-
mielisyys löytyy jäsenmaista 
koostuvan neuvoston kans-
sa, niin uudet hankinta-
säännöt voivat arkipäivää jo 
läheisessä tulevaisuudessa.

Pete Pakarinen

EPP: Maataloustukien perkaaminen 
auttaisi viljelijöitä
EU:n yhteinen 
maatalouspolitiikka 
(YMP) uudistuu 
vuoden 2014 alusta. 

Komission tavoitteena on 
ympäristön parempi huo-
mioiminen eli maatalou-
den viherryttäminen sekä 
maatalouden suorien tukien 
tasaisempi jako. EPP pai-
nottaa, että viljelijöiden pa-
peritaakkaa on kevennettä-
vä. Samalla on huomioitava 
myös vaihtelevat viljelyolo-
suhteet.

- Viljelijöitä Nordkapista 

Sisiliaan ei voi panna sa-
maan säkkiin. Olosuhteet 
ovat  aivan liian erilaiset, pai-
notti EPP:n maatalousvalio-
kuntaryhmän koordinaatto-
ri, saksalainen Albert Dess 
ryhmän europarlamentissa 
järjestämässä kuulemistilai-
suudessa syyskuun alussa.

Joustavuutta viher-
ryttämiseen

Viljelijätaustainen Dess 
on perehtynyt asiaan myös 
käytännössä paitsi oman 
työnsä, myös monien vierai-
lujen kautta. Suomalaisiin 

viljelyolosuhteisiin hän tu-
tustui viimeksi kesäkuussa 
Varsinais-Suomessa.

Joustavuutta tarvitaan 
eritoten viherryttämistä 
koskevissa esityksissä. Des-
sin mukaan sitä saataisiin 
aikaan sillä, että viljelijät 
voisivat valita ennalta hy-
väksytyistä viherryttämistoi-
mista itselleen parhaiten so-
pivat. Komission esityksessä 
viherryttämiseen sisältyy 
pysyvän nurmen säilyttämi-
nen, viljelyn monipuolista-
minen ja luonnonhoitoalan 
pitäminen.

Esimerkiksi Suomessa mo-

nien viljelijöiden olisi ongel-
mallista noudattaa esitettyä 
viljelyn monipuolistamista 
eli kolmen viljelykasvin vel-
voitetta. Nykyään peltonsa 
nykyisin nurmelle pitävä 
maitotila joutuisi tuolloin 
viljelemään kolmanneksen 
peltoalalla jotain muuta. 
EPP:n ajama joustavuus 
olisikin näin myös suoma-
laisviljelijöiden etu.

Tukijärjestelmää yksin-
kertaistettava

EPP painottaa vahvasti 
myös koko tukijärjestel-

män yksinkertaistamista. 
- Vähemmän paperia, 

vähemmän byrokratiaa ja 
yksinkertaisemmat sään-
nöt viljelijöille, totesi Dess 
parlamentin kuulemises-
sa. 

- Mutkikas hallintora-
kenne on taakka viljeli-
jöille, korosti puolestaan 
EPP:n italialaisjäsen Gio-
vanni La Via, jonka laati-
ma raportti YMP:n rahoi-
tuksesta ja hallinnoinnista 
hyväksyttiin parlamentissa 
kesäkuussa. La Via onkin 
raportissaan pyrkinyt sii-
hen, että tukijärjestelmää 

voitaisiin yksinkertaistaa 
sen kaikilla tasoilla.   

Parlamentin kannalta 
meneillään oleva uudistus 
on sikäli historiallinen, 
että se on nyt ensimmäis-
tä kertaa muokkaamassa 
maatalouspolitiikan koko-
naisuutta tasavertaisena 
lainsäätäjänä neuvoston 
rinnalla. Uudistusta onkin 
työstetty sen mukaisel-
la huolella ja keskeisessä 
vastuussa on parlamentin 
suurin ryhmä, keskusta-
oikeistolainen EPP.

Pete Pakarinen

EPP:n raskaan sarjan maatalousvaikuttajat Michel Dantin, Peter Jahr ja Albert Dess tutustuivat suomalaiseen maanviljelyyn kesäkuussa Ville Kohmon sikatilalla Vahdolla. 
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