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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



SEPA on lyhenne, 
joka tulee kaikille 
tutuksi seuraavien 
vuosien aikana. 
Yhtenäinen 
euromaksualue 
SEPA yhtenäistää 
maksutavat 
EU:ssa.

- SEPA:n myötä kuluttaja 
voi EU.n alueella maksaa 
tililtään tilisiirrolla, suora-
veloituksella tai pankkikor-
tilla ja se toimii aivan kuin 
maksaisi kotimaassa, kertoo 
Sari Essayah.

Tavallinen asiakas tunnis-
taa SEPA-maksut lähinnä 
IBAN- ja BIC-koodeista.

- SEPA:an osallistuu EU-
jäsenmaiden lisäksi muu-
tama muu Euroopan maa: 
Sveitsi, Norja, Islanti, Liech-
tenstein, Monaco, Vatikaani 
ja San Marino, selvittää Sari 
Essayah. Hän on vastuussa 
SEPA:n jatkokehityksestä 
tehdessään asiasta mietin-
nön Euroopan parlamen-
tissa.

Pirstaleiset mark-
kinat yhteen

Nykyisin eri maissa ja pan-
keissa käytetään erilaisia 
maksujärjestelmiä. Ne ei-
vät aina pelaa yhteen, ul-
komaanmaksuille on omat 
muotovaatimuksensa ja 
maksut toisesta EU-jä-
senmaasta, yrityksestä tai 
pankista toiseen saattavat 
kestää päiviä.

- SEPA-tilisiirron tulee 
vuoden 2012 jälkeen olla 
vastaanottajalla yhdessä 
pankkipäivässä, korostaa 
Essayah.

Yritykset eivät enää 
SEPA:n myötä tarvitse eri 
maissa eri pankkitilejä, 
vaan voivat keskittää las-
kutuksen yhdelle tilille ja 
siirtyä yhä enemmän säh-
köisiin laskuihin ja mak-
suihin.

- Maksujen käsittely hel-
pottuu kun  kaikki mak-
settavat ja vastaanotettavat 
maksut ovat samanmuo-
toisia. Tavoitteena on, että 
ajan myötä SEPA-maksu-
tavat muuttuvat täysin säh-
köisiksi.

Pankkialan ihmiset ar-

vioivat, että SEPA säästäi-
si 123 miljardia euroa, jos 
kaikki kansalliset maksu-
järjestelmät korvattaisiin 
SEPA-järjestelmällä.

SEPA:an siirtymi-
selle takaraja 

SEPA-järjestelmää on ke-
hitetty vuodesta 2002 eu-
rooppalaisten pankkialan 
toimijoiden piirissä. Jokai-
sessa maassa on oma SE-
PA-neuvostonsa. Kehitys 
on kuitenkin ollut joissain 
maissa hitaampaa, toisissa 
nopeampaa.

- Nyt toivotaan, että EU 
asettaa SEPA-tilisiirtoihin 
ja SEPA-suoraveloitukseen 
siirtymiselle takarajan, 
jonka jälkeen muunlaisia 
maksuja ei hyväksytä, tote-
aa Sari Essayah.

SEPA:sta ei saada täyttä 
hyötyä, jos se toimii jois-
sain maissa vain muuta-
man prosentin tai kymme-
nen prosentin osuudella 
kansallisten maksujärjes-

telmien rinnalla.
- Siirtymäajalla rinnak-

kaisten järjestelmien yllä-
pito tulee kalliiksi. Aikai-
sin liikkeellä olleet ”hyvät 
oppilaat” kärsivät toisten 
viivyttelystä. Takarajojen 
asettaminen tulee olemaan 
keskeistä mietinnössäni, 
toteaa Sari Essayah.

Eturistiriitoja

Vaikka SEPA:n edut kulut-
tajille ja koko eurooppalai-
selle taloudelle ovat kiis-
tattomat, tässäkin asiassa 
on eturistiriitoja, jotka ovat 
hidastaneet siirtymistä.

- Monilla saksalaisilla 
tai italialaisilla paikallisil-
la pankeilla ei ole sellais-
ta maksuliikennettä, että 
ne erityisesti hyötyisivät 
SEPA:sta. Ne joutuvat silti 
luopumaan vanhasta jär-
jestelmästään ja investoi-
maan uuteen maksujärjes-
telmään, ohjelmistoihin ja 
laitteisiin.

- Yhtenäinen toiminta-

alusta mahdollistaa reilun 
kilpailun erilaisilla tuotteil-
la. Lisääntyvän kilpailun 
esimerkiksi maksupäätteis-
sä ja maksujen välitystoi-
minnassa odotetaan alen-
tavan kustannuksia. Siinä 
on tietenkin voittajansa ja 
häviäjänsä, toteaa Sari Es-
sayah.

Talven tärkeimpiä tehtäviä

- Olen tavannut parisen-
kymmentä alan asiantun-
tijaa ja kalenterissa on jo 
sovittuna useita muita ta-
paamisia SEPA:an liittyen, 
Essayah kertoo. Mietinnön 
valmistelu tulee olemaan 
hänen työssään yksi tär-
keimmistä asioista alkavan 
talven aikana.

- Aion ottaa erityisen tar-
kastelun alle kysymyksen 
suoraveloituksesta. SEPA-
järjestelmässä yritys, esi-
merkiksi sähköyhtiö, tekee 
suoraveloitussopimuksen 
suoraan asiakkaan kanssa 
ja se voi veloittaa asiakkaan 

tiliä myös riitatilanteissa. 
Suomessa on parempi jär-
jestelmä, jossa sopimus on 
pankin kanssa. Tällöin asi-
akas voi paremmin hallita 
maksujaan.

SEPA-korttimaksuoh-
jeiston mukaan korttien 
liikkeellelaskijoiden, kortti-
ohjelmien, korttimaksu-
tapahtumien hyvittäjien/ 
välittäjien ja operaattorien 
on noudatettava yhteisiä pe-
riaatteita.

- Jos minusta riippuisi, 
asettaisin takarajan myös 
siruilla toimiviin pankki-
kortteihin siirtymiselle, sillä 
ne ovat vähemmän alttiita 
petoksille kuin magneetti-
juovakortit, sanoo Essayah.

- Tosin muualla Euroo-
passa ei olla yhtä edisty-
neitä kuin Suomessa. Siksi 
pankkialan tehokkuuden 
parantaminen tuo siirty-
mävaiheen investointien 
jälkeen euroalueelle suuria, 
vuosittain kymmenissä mil-
jardeissa euroissa lasketta-
via säästöjä.

”Euroopan parlamentin Israel-valtuus-
kunnan puheenjohtajana arvostan pal-
jon suomalaiskollegani Sari Essayah`n 
sydämellistä ja huomattavaa panosta 
niin valtuuskuntamme kokouksissa kuin 
Strasbourgin ja Brysselin täysistunnoissa 
käydyissä Lähi-itää koskevissa keskuste-
luissa.

Erityisen vaikuttunut olen hänen eu-
roparlamentissa tekemistään vetoomuk-
sista pitkään vangittuna olleen juutalais-
sotilaan Gilad Shalitin vapauttamiseksi. 
Israel-valtuuskunnassa odotamme in-
nokkaasti päivää, jolloin Shalit vapaute-
taan ja hän pääsee jälleen perheensä ja 
muiden juutalaisten pariin. Sari Essayah 
järjesti Strasbourgissa valtuuskunnalle 
myös erityistapaamisen Gilad Shalitin 
isän kanssa.

Tulevina vuosina luotan hyvän kolle-

gani työlleen omistautumiseen kestävien 
ja lämpimien suhteiden ylläpitämiseksi 
Euroopan parlamentin ja Knessetin sekä 
Israelin hallituksen välillä.”

Bastiaan Belder
MEP, EFD, Alankomaat

Euroopan parlamentin Israel valtuuskunnan 
puheenjohtaja

”Sari Essayah on tullut Euroopan par-
lamentissa tunnetuksi ihmisoikeuksien 
voimakkaana puolustajana ja Israelin 
valtion todellisena ystävänä. Ruotsa-
laisena meppikollegana ja kristillisde-
mokraattina olen iloinen siitä, että toi-
mistoillamme on hyvä yhteistyösuhde. 
Pohjoismailla on paljon voitettavaa EU-
yhteistyön kautta.”

Alf Svensson
MEP, EPP, Ruotsi

Sari Essayah valmistelee mietintöä yhtenäisestä euromaksualueesta 

SEPAvoituodaylisadanmiljardineuronsäästöt Mitä tarkoittavat 
valiokunta, mietintö, 
lausunto, esittelijä 
ja varjoesittelijä tai 
muutosesitys?

Euroopan parlamentti toimii 
eri tavoin kuin Suomen 
Eduskunta:
 unionissa ei ole hallitusta, 

vaan komission virkamies-
koneisto valmistelee 
lakiesitykset. Parlamentissa 
ei siten ole hallitus- 
oppositio-asetelmaa.

 komission esitykset 
menevät sekä neuvoston 
että parlamentin käsitte-
lyyn. Neuvosto koostuu 
jäsenmaiden hallitusten 
edustajista ja myös sen on 
hyväksyttävä esitykset.

 parlamentissa esitys 
ohjataan yhteen 20 
valiokunnasta mietinnön 
tekemistä varten ja ehkä 
pari muuta valiokuntaa 
antaa asiasta lausunnon 
tuolle päävaliokunnalle.

 valiokunnassa kullakin 
puolueryhmällä on tietty 
kokoonsa perustuva 
määrä pisteitä, joilla ne 
”ostavat” haluamiaan 
mietintöjä ja lausuntoja 
ryhmälleen tehtäväksi.

 ryhmän sisällä on yleensä 
jäsenten aktiivisuuteen, 
kiinnostukseen ja asian-
tuntemukseen perustuva 
tapa jakaa mietintöjä ja 
lausuntoja heille tehtä-
väksi.

 kunkin mietinnön tai 
lausunnon tekee aina yksi 
meppi, esittelijä, ja muut 
puolueryhmät nimittävät 
yhden jäsenistään varjo-
esittelijäksi vastaamaan 
ryhmän kannasta asiassa.

 mietinnön tekijä hakee itse 
tarvitsemansa asiantun-
tijakontaktit, toisin kuin 
Eduskunnassa, jossa koko 
valiokunta kuuntelee 
kaikki asiantuntijat.

 kun mietintö- tai lau-
suntoluonnos on valmis, 
kaikki muut mepit voivat 
tehdä siihen haluamiaan 
muutosesityksiä.

 mietinnöstä ja 
siihen tehdyistä 
muutosesityksistä äänes-
tetään valiokunnassa. 
Valiokunnan äänestysten 
muokkaama mietintö 
menee täysistunnon pää-
tettäväksi.

 Täysistunnon päätöksestä 
neuvotellaan neuvoston 
kanssa ja etsitään yhteistä 
kantaa, josta tulee lopulli-
nen päätös.

Lähi-itälähelläsydäntä
Talous- ja työllisyysasioiden 
ohella Sari Essayah on pa-
neutunut Euroopan parla-
mentissa etenkin Lähi-idän 
ja Välimeren maiden asioi-
hin. Hän kuuluu varsinaise-
na jäsenenä europarlamentin 
Israel-valtuuskuntaan sekä 
valtuuskuntaan Välimeren 
unionin parlamentaarisessa 
edustajakokouksessa. Va-
rajäsenenä hän on mukana 
myös suhteista Maghreb-
maihin ja Pohjois-Afrikan 
arabivaltioiden liittoon vas-
taavassa valtuuskunnassa.

Essayah on ollut aktiivi-
nen myös Iranin tilanteeseen 
liittyvissä kysymyksissä. Hän 
osallistui kesäkuun lopulla 
Pariisissa pidettyyn tuhansien 

nykyistä Iranin politiikkaa ja 
maan johtoa vastustavien ira-
nilaisten massatapahtumaan.

Ihmisoikeusaktiivina hän 
on vedonnut mm. Irakissa 
Asfrafin pakolaisleirillä ole-
vien Iranin opposition edus-
tajien puolesta, keinotekoi-
sin perustein Kiinassa van-
gittujen kristittyjen puolesta 
sekä Valko-Venäjän kristil-
lisdemokraattien puolesta.

Yksi Essayah´n merkittä-
vimmistä saavutuksista oli 
Euroopan parlamentin vii-
me maaliskuinen kannan-
otto jo 4,5 vuotta Hamasin 
vankina olleen nuoren isra-
elilaissotilaan Gilat Shalitin 
puolesta. Essayah oli tuon 
kannanoton alullepanija.

”Olenvaikuttunut”

Yhteisen euromaksualueen myötä ei enää tarvita monia pankkikortteja. Yhdellä pankkikortilla ja -tilillä selviää maksuista 
Euroopan unionin alueella.



Europarlamentaarikon ei 
tarvitse olla etäinen, vaikka 
hänen työnsä keskittyykin 
Brysseliin ja Strasbourgiin. 
Uusimmat kuulumiset Sari 
Essayahin työstä löydät 
nettisivuilta www.essayah.
fi. Sieltä voit helposti tilata 
sähköpostiisi myös kuukau-
sittain ilmestyvän sähköisen 
tiedotuskirjeen eli Meppi-
Viestin. Myös liittymällä 
Sari Essayahin tukiryhmään 
Facebookissa voit saada pos-
tiisi uutisia parlamentista.

Mepin arkipäivän tun-
nelmaan Brysselissä pääset 
tutustumaan katsomalla 
nettisivuilta ”Mepin päivä” 
-videon. Kesällä kuvattu 
aineisto on tiivistetty 8 mi-
nuutin nettivideoksi. Sen on 
kuvannut ja editoinut Antti 
Larvala. Videon tarkoituk-
sena on kertoa havainnol-
lisesti, millaista mepin työ 
on.

Radio Deissä aina lauan-
taisin kello 12.05 ja uusin-
tana tiistaisin kello 17.50 

kuultavassa KD-Kompassi 
radio-ohjelmassa Sari Es-
sayah vierailee lähes kuu-
kausittain, seuraavan ker-
ran 4.12. Radio-ohjelmat 
ovat jälkikäteen kuultavissa 
myös netistä.

Euroopan parlamentti 
lähettää täysistunnot, valio-
kuntien kokoukset, lehdis-
tötilaisuudet ja monet muut 
tapahtumat suorana netti-
lähetyksenä EP Live kana-
valla. Jos täysistunto meni 
ohi silmien, ei hätää, sillä 

kokousnauhoitukset tallen-
tuvat parlamentin multi-
mediakirjastoon. Meppien 
täysistuntopuheet voit joko 
kuunnella tai lukea halua-
mallasi kielellä jälkikäteen 
parlamentin nettisivuilta 
www.europarl.europa.eu.

Mepillä ja hänen tekemi-
sillään on todella väliä. Siksi 
sitä kannattaa myös seu-
rata ja kommentoida. Sari 
Essayah´n toimistossa kan-
salaispalautetta odotetaan 
ja arvostetaan.

Kuva Sonja Saarentola

Kristillisdemokraattien eu-
roparlamentaarikko Sari Es-
sayah on noteerattu yhtenä 

ahkerimmista suomalaisme-
peistä. Hän on kunnostautu-
nut erityisesti tekemällä run-
saasti muutosesityksiä 45 eri 
lausuntoon ja mietintöön. 
Tarkkaa lukua yksittäisten 
muutosesitysten määrästä ei 
ole. ”Mutta se on 300 tietä-
millä”, laskeskelee Essayah´n 
avustaja Esa Erävalo.

Toisin kuin kansanedus-
tajilla ei europarlamentaa-
rikoilla ole täysistunnoissa 
vapaata puheoikeutta, vaan 
puheaika jaetaan ryhmien 
kesken. Kukin ryhmä jakaa 
sen aktiivisuuden ja valio-
kuntajäsenyyksien perus-
teella jäsenilleen useimmi-
ten parin minuutin pätkinä.

Ensimmäisen kauden me-
piksi Sari Essayah on saanut 
EPP-ryhmältä varsin suuren 
määrän puheenvuoroja täys-

istuntoihin. Puheita on ker-
tynyt peräti 31. Niistä vain 
muutama on ollut ns. äänes-
tysselityksiä, joita jotkut me-
pit pitävät lähinnä saadak-
seen tilastomerkintöjä.

Essayah on osallistunut 
30 päätöslauselmaehdotuk-
sen sorvaamiseen. Komissi-
olle hän on esittänyt kuusi 
kirjallista kysymystä.

Edellä olevat tiedot pe-
rustuvat lokakuun lopun 
tilanteeseen.

Meppien aktiivisuutta 
voi seurata ja vertailla net-
tiosoitteessa www.votewatch.
eu. VoteWatch.eu on johtava 
europarlamentaarikkojen 
aktiivisuutta mittaava seu-
rantajärjestö. Se julkistaa 
nettisivuillaan jokaista euro-
parlamentaarikkoa koskevat 
tiedot erikseen.

MEPPIUUTISET

1. Miten hoidat kuntoasi?

Lenkkeilemällä ja käymällä 
silloin tällöin parlamentin 
salilla mm. zumbaamassa.

2. Belgialainen 
herkku ruokasi?  

Simpukat valkosipulissa.

3. Mitä teet mieluiten 
lastesi kanssa?

Juttelen päivän tapahtumis-
ta ja käyn mielelläni heidän 
kanssaan lauantaisin suo-
malaislasten yleisurheilu-
koulussa.

4. Millaisista tilanteista 
selviät ranskaksi?

Arkipäivän tilanteista, kau-
passa, ravintolassa, postissa 
jne.

5. Missä näet itsesi 
10 vuoden päästä?

Kristallipallossa oli tällä 
kohtaa hämärää; mutta pa-
hasti pelkään, että politiikan 
parissa edelleen.

6. Paheesi - kerro yksi?  

Suklaasta tykkään, ja sitä 
täällä Belgiassa piisaa.

7. Lempivaatteesi?  

Tykkään kotimaisista Taz-
zian vaatteista, olipa sitten 
kyseessä työ- tai vapaa-ajan 
vaatteet.

Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan myös työssä. Sari Essayah (keskellä) pinkoi puolimaratonin loppusuoralla Brysselissä 10.10.10. 

10 kysymystä Sari Essayah´lle

8. Kolme tärkeintä 
työvälinettäsi?  

Aivot, tietokone ja kän-
nykkä.

9. Millainen pomo olet?  

Arvio lienee aika subjek-
tiivinen;) mutta luotan 
ihmisten olevan varsin 

itseohjautuvia ja kun mi-
nulla on hyvät avustajat ja 
harjoittelijat niin tiiminä 
tämä sujuu hyvin.

10. Mieluisin matka-
kohde maailmalla?  

Maa, joka teki vaikutuksen 
urheiluaikoina maailmaa 

kiertäessä oli Uusi Seelanti. 
Sinne olisi kiva vielä joskus 
palata.

Kysymykset laati: Mira 
Karhunen ja Andreas Holmi 

Sari Essayah on varsinai-
nen jäsen työelämän ja 
sosiaaliasioiden valiokun-
nassa EMPL:ssa.

- Valiokunnassa on käsi-
telty muutamaa Suomelle 
tärkeää esitystä. Osassa 
tuli tappio, osassa voitto

- Tappio tuli, kun yrittä-
jäkuljettajille tuli ajoajan 
sääntelyn lisäksi kokonais-
työajan sääntely, harmitte-
lee Essayah.

- EMPL:sta lähti tyydyttä-
vä lausunto raskausajan suo-
jelusta, mutta FEMM:ssä 
eli naisten oikeuksien va-
liokunnassa ja myöhemmin 
täysistunnossa meni läpi 

kanta 20 viikon äitiyslomas-
ta täydellä palkalla. Direk-
tiivissä on muitakin ongel-
mia. jotka heikentävät nais-
ten työmarkkina-asemaa. 
Asetan toivoni neuvostoon, 
että se torjuu parlamentin 
kannan.

- Direktiivi yhdistelmä-
luvasta uhkasi Suomen 
asumisperustaista sosiaali-
turvajärjestelmää, mutta 
onnistuimme vääntämään 
siihen Suomen olot huo-
mioon ottavan muutoksen, 
iloitsee Essayah.

- Tarkoitus oli helpottaa 
työ- ja oleskeluluvan saan-
tia yhdeltä luukulta, ei ava-

ta sosiaaliturvaa kaikille 
lyhytaikaiseen työhön tai 
opiskelemaan tuleville.

Nyt EMPL:ssa on kä-
sittelyssä mm. direktiivi-
esitys kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon 
ja oleskelun edellytyksistä 
yrityksen sisäisen siirron 
yhteydessä.

- Kuulostaa vaikealta, 
mutta kyse on esimerkiksi 
siitä millä tavoin Nokia voi 
kutsua yrityksensä työnte-
kijän Intiasta koulutetta-
vaksi Suomeen, selvittää 
Sari Essayah. Hän toimii 
asiassa EPP-ryhmän ns. 
varjoesittelijänä.

Työelämäntappioitajavoittoja Aktiivinenvaikuttaja
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Laajentuminen on 
tuonut uusia haasteita

Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan eli ko-
heesiopolitiikan avulla ha-
lutaan lisätä jäsenmaiden 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sekä vä-
hentää alueiden välisiä ke-
hityseroja. Laajentumisen 
myötä alueiden väliset sosi-
aaliset ja taloudelliset erot 
ovat aiempaa suurempia ja 
tuovat koheesiopolitiikalle 
uudenlaisia haasteita. Uni-
onin sisällä tarvitaan tehok-
kaita välineitä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
eriarvoisuuden kaventami-
seen. EU:n rakennerahasto-
jen tukemien ohjelmien pi-
täisi samalla tukea unionin 
kilpailukykyä.

EU:n tuki jäsenmaille 
kanavoidaan jäsenmaissa 
valmisteltujen ja komission 
hyväksymien tavoiteohjel-
mien kautta. EU:n rakenne-

rahastojen ohjelmakauden 
2007-2013 tavoitteena on 
tehdä jäsenvaltioista, alu-
eista ja kaupungeista entistä 
houkuttelevampia, edistää 
innovointia, yrittäjyyttä ja 
tietoon perustuvaa taloutta, 
kehittää aluetaloutta sekä 
luoda uusia ja parempia 
työpaikkoja.

Koheesiopolitiikka lisää 
kasvua ja kilpailukykyä

”Sosiaalinen, taloudellinen 
ja alueellinen koheesio-
politiikka on EU:n perus-
sopimusten mukaan yksi 
Euroopan yhdentymisen 
perusperiaatteista. Kohee-
siopolitiikka ei ole vain 
köyhimmille alueille tar-
koitettua tukipolitiikkaa, 
vaan EU:n tulevaisuuden 
politiikkaa. Vuoden 2013 
jälkeisen koheesiopolitiikan 
uudistuksen avainkysymys 
on se, miten siitä tehdään 
tehokkaampi kasvun, työ-

paikkojen ja kilpailukyvyn 
lisäämisessä”, sanoo Danu-
ta Hübner (EPP, Puola).

”Koheesiopolitiikan uu-
distuksessa on otettava huo-
mioon taloudellisen kriisin 
jälkeinen todellisuus alu-
eellisella tasolla hakemalla 
tehokkaimmat ratkaisut 
eri alueiden haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin”, koros-
taa Euroopan parlamentin 
aluekehitysvaliokunnan pu-
heenjohtaja Hübner. Hän 
on laatinut mietinnön EU:n 
koheesio- ja aluepolitii-
kasta vuoden 2012 jälkeen, 
jonka parlamentti hyväksyi 
kaikkien poliittisten ryhmi-
en vahvalla tuella lokakuus-
sa 2010.

Aluepolitiikka on tehok-
kainta koko EU:n tasolla

Lambert van Nistelrooij, 
EPP-ryhmän koordinaat-
tori aluekehityspolitiikassa, 
lisää: ”Euroopan aluepo-

litiikka on yksi eurooppa-
laisen politiikan menesty-
neimmistä aloista. Se toimii 
hyvin – ja jos jäsenmaat 
kuvittelevat voivansa toimia 
yksin tällä saralla, he ovat 
väärässä. Voimavarojen ja 
mahdollisuuksien maksi-
moimiseksi meidän on käy-
tettävä alueiden välistä sy-
nergiaa rajojen molemmin 
puolin. Tämä on mahdollis-
ta vain EU:n tulevaisuuden 
koheesion ja alueellisten 
investointien kehyksissä. Se 
ei ole mahdollista, jos jäsen-
valtiot kansallistavat varat 
uudelleen”, van Nistelrooij 
varoittaa.

Rakennerahasto-
ohjelmilla yrityksiä ja 
työpaikkoja Suomeen

Suomi saa EU:lta tukea 
kahdesta rakennerahastos-
ta: Euroopan aluekehitys-
rahastosta ja Euroopan so-
siaalirahastosta. Euroopan 
aluekehitysrahaston ohjel-
mien tavoite on parantaa 
työllisyyttä sekä lisätä alu-
eiden kilpailukykyä ja elin-
voimaisuutta. Ohjelmien 
avulla työllisyyttä pyritään 
parantamaan erityisesti 
maamme heikommin työl-
listyvillä alueilla.

EU:n rakennerahastojen 

arvioidaan vaikuttaneen 
yli 22 000 työpaikan ja 
runsaan 3 200 uuden yri-
tyksen syntymiseen vuon-
na 2007 alkaneella oh-
jelmakaudella. Koko oh-
jelmakauden 2007–2013 
työpaikkatavoitteesta on 
jo toteutunut lähes 44 % 
ja uusien yritysten tavoit-
teesta 24 %. Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) 
hankkeissa on aloittanut 
yli 61 000 suomalaista. 
Euroopan aluekehitys-
rahaston ja Euroopan 
sosiaali rahaston osittain 
rahoittamia hankkeita on 
käynnistynyt yli 5 000.

Ympäristö ja elintarvike-
turvallisuus tärkeitä

Yhteistä EU-tasolla sovittua 
maatalouspolitiikkaa eli yh-
teisiä periaatteita, sääntöjä 
ja tukijärjestelyjä tarvitaan, 
jotta voidaan välttää kilpai-
lun vääristymät jäsenmaiden 
ja maanviljelijöiden kesken. 
Myös ympäristösäännökset 
on hyvä tehdä EU-tasolla, 
sillä sen vähempää ekosys-
teemit kuin saasteetkaan 
eivät tunne kansallisvaltioi-
den rajoja. Elintarvikkeiden 
hintavakaus ja taattu saata-
vuus kaikkina aikoina ovat 
myös yhteisen politiikan 
tavoitteena. Oikeus turval-
liseen ja puhtaaseen ruo-
kaan on oltava kaikilla EU-
kansalaisilla asuinpaikasta 
riippumatta.

Maatalouspolit i ikal la 
tuetaan maanviljelijöiden 
kohtuullisia tuloja sekä py-
ritään helpottamaan maata-
louden harjoittamista myös 

vähemmän suotuisilla alu-
eilla, kuten ankarien olojen 
Suomessa. Vaikka osa maa-
tiloista on siirtynyt korkean 
tuottavuuden aikaan, on 
maanviljelijöiden keskitulo 
silti yhä edelleen huomat-
tavasti eurooppalaisten kes-
kituloa alempi. Maatalous-
tuotannon uudistaminen 
tuottavuuden ja kilpailuky-
vyn lisäämiseksi, nuorten 
tuottajien tukeminen sekä 
maaseudun asuttuna pitä-
minen taloudellisesti ja ym-
päristön kannalta kestävällä 
tavalla ovat tärkeitä tavoit-
teita Euroopan kansanpuo-
lueen ryhmälle EPP:lle.

Vuoden 2013 uudis-
tusta valmistellaan jo

Yhteistä maatalouspolitiik-
kaa uudistetaan vuonna 
2013. Uudistusvaihtoehtoja 
esittelevä komission toimin-
tapoliittinen asiakirja jul-
kaistaan myöhemmin tänä 

vuonna. Tavoitteena uudis-
tuksessa on yksinkertaistaa 
hallinnollisia menettelyjä, 
jotta maanviljelijät pystyi-
sivät keskittymään siihen, 
mitä he osaavat parhaiten eli 
maanviljelykseen. EPP tekee 
parhaansa, jotta uudistuk-
sesta tulisi paitsi käyttäjäys-
tävällinen, myös kilpailuky-
kyä vahvistava tietotaidon ja 
innovaatioiden hyödyntämi-
sen myötä. Lisäksi kestävän 
kehityksen vaatimukset on 
otettava huomioon. Euroo-
pan parlamentti alkanee 
käsitellä yhteisen maatalo-
uspolitiikan uudistuspaket-
tia vielä ennen joulua. Mie-
tinnön esittelijäksi tullee 
EPP-ryhmän pitkän linjan 
maatalouspoliitikko Albert 
Dess Saksasta. 

EPP-ryhmän puheenjoh-
taja on maanviljelijä

Euroopan parlamentin suu-
rimman poliittisen ryhmän 

EPP:n puheenjohtaja on 
ranskalainen europarla-
mentaarikko Joseph Daul. 
Elsassin alueelta, Strasbour-
gin lähistöltä, kotoisin oleva 
maanviljelijä Daul tunne-
taan parlamentissa leppoi-
sana miehenä, joka on kui-
tenkin tiukan paikan tullen 
kova luu neuvottelijana.

Daul on siviiliammatil-
taan maanviljelijä. Kysyt-
täessä kuinka maatalon 
isännän ja Euroopan huip-
pupoliitikon arjen yhteen-
sovittaminen sujuu, Daul 
tunnustaa toimittajan 
osuneen arkaan paikkaan. 
”Kompromissin löytäminen 

arkiaskareissa onkin vaike-
ampaa: poliittinen työni 
EPP-ryhmässä on todella 
mielenkiintoista, mutta 
myös niin aikaa vievää, ett-
en valitettavasti juuri ehdi 
itse hoitaa maatilaani. Olen 
kuitenkin erittäin iloinen 
siitä, että poikani on otta-
nut suurimman vastuun 
maatilan töiden hoitami-
sesta”, Daul sanoo isän yl-
peys selvästi äänessään.

Joseph Daul pitää yhteistä 
eurooppalaista maatalous-
politiikkaa osana Euroopan 
sielua. Hänen mukaansa 
maatalouspolitiikassa ei pi-
täisi ajatella ainoastaan ta-

loudellisia kysymyksiä, vaan 
myös maatalouden sym-
boliarvoa. Eurooppalainen 
maaseutu on tärkeää kaikil-
le kansalaisille, niin osana 
eurooppalaista identiteettiä 
kuin rentoutumisen ja luon-
nosta nauttimisenkin kan-
nalta. Maaseudun tuotteet 
muokkaavat myös kuvaa Eu-
roopasta sen ulkopuolisissa 
maissa. Daul kertoo osal-
listuvansa eurooppalaisen 
maatalouspolitiikan tulevai-
suutta koskeviin keskuste-
luihin tavoitteenaan löytää 
tasapaino tuottavuuden ja 
kestävän kehityksen välillä.

Antti Timonen

Miksiyhteistämaatalous-
politiikkaatarvitaan?
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka sai alkunsa vuonna 
1957 allekirjoitetusta Rooman sopimuksesta. Siitä lähtien 
yhteinen maatalouspolitiikka on ollut tärkeä osa euroop-
palaista yhdentymiskehitystä tasapainottaen jäsenmaiden 
maatalous sektoreiden välisiä eroja.

EPP-ryhmän puheenjohtaja Joseph Daul on maanviljelijä Ranskan Elsassista.

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner ja EPP-ryh-
män aluekehityspolitiikan koordinaattori Lambert van Nistelrooij.

Rakennerahastojenavulla
vähennetäänEU:nalueiden
eriarvoisuutta
EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2007-2013 ta-
voitteena on tehdä jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista 
entistä houkuttelevampia, edistää innovointia, yrittäjyyttä ja 
tietoon perustuvaa taloutta, kehittää aluetaloutta sekä luoda 
uusia ja parempia työpaikkoja.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi:

• innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä 
• uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä 
• alueiden saavutettavuuden parantamista 
• naisyrittäjyyttä 
• palvelualojen uusia, luovia hankkeita 
• yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista 
• pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä 
• työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä.

Taina Mertalo 


