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Europarlamentaarikko Sari Essayah päässyt muutosesitysten vauhtiin:

Meppi voi esittää 
muutoksia kaikkien 
valiokuntien mietintö-
luonnoksiin

– Olen ymmärtänyt, että täällä EPP-ryhmässä annetaan uusille mepeille ensin tehtäviä varjoraportoijana. Kun on tarpeeksi koeteltu, saa sitten yhä tärkeämpiä lausuntoja ja mietintöjä tehtäväkseen, 
kertoo Sari Essayah. Hän on aloittanut varjoraportoijana kahdessa laujsunnossa: ”Työpaikkojen määrän kasvattaminen vihreässä, kestävässä taloudessa” ja ”Vanhenevan väestön haaste ja sukupol-
vien välinen solidaarisuus”. – Kunhan uusi komissio saa työnsä käyntiin, on odotettavissa kilpailu siitä, kuka saa tärkeimmät mietinnöt tehtäväkseen, odottaa Sari Essayah.

Toisin kuin Suo-
men eduskunnan 
valiokunnissa, Eu-
roopan parlamen-
tissa valitaan yksi 
jäsen tekemään 
mietintö.  

Esa Erävalo  

Eduskunnassa valiokunnan 
sihteeristö valmistelee mie-
tinnön niiden keskustelujen 
pohjalta, joita valiokunnas-
sa käydään. 

– Euroopan parlamentis-
sa tulee paljon vaikutusval-
taa yksittäiselle jäsenelle, 
kun hän saa mietinnön tai 
lausunnon tehtäväkseen, 
kertoo KD:n europarlamen-
taarikko Sari Essayah.

Komissio esittää, neuvosto 
ja parlamentti päättävät

Komissiolla on EU:ssa yk-
sinvalta tehdä lainsäädän-
töesityksiä. Tosin  viime vii-
kolla parlamentti hyväksyi 
uudet linjaukset suhteista 
komissioon ja niiden mu-
kaan parlamentti voi pyytää 
komissiolta haluamiaan esi-
tyksiä. Komission on sitten 

puolen vuoden kuluessa an-
nettava esitys tai perustelta-
va hyvin syyt, joiden takia se 
ei esitystä anna. Uusi käy-
täntö perustuu Lissabonin 
sopimukseen.

– Kun komissiolta tulee 
lainsäädäntöesitys, se me-
nee sekä neuvostolle, eli jä-
senmaille, että parlamentille 
hyväksyttäväksi. Parlamen-
tissa asia ohjataan yhdelle 
20 valiokunnasta kannan-
muodostusta varten. Yksi 
tai kaksi muuta valiokuntaa 
voi antaa asiasta lausunnon, 
selvittää Sari Essayah.

Raportoijan työtä 
seuraavat varjoraportoijat

Puolueiden voimasuhteiden 
mukaan vuorotellaan siinä 
mikä valiokunnan puolue-
ryhmistä saa keskuudestaan 
valita mietinnön tai lausun-
non tekijän, jota kutsutaan 
raportoijaksi.

– Muut puolueryhmät ni-
meävät sitten varjoraportoi-
jansa. He perehtyvät aihee-
seen erityisesti ja seuraavat 
mietinnön tekemistä. 

Varjoraportoijat huolehti-
vat neuvotteluista.

– Koska millään puolu-
eella ei ole  enemmistöä 
valiokunnassa, raportoijan 
kannattaa ottaa huomioon 
”varjojen” mielipiteitä jo ai-

kaisessa vaiheessa, suositte-
lee Essayah.

Lobbarit tuovat asian-
tuntemustaan

Mietinnön tai lausunnon 
tekemisessä raportoija voi 
tietenkin käyttää hyväk-
seen paitsi omia avustaji-
aan myös valiokunnan sih-
teeristöä. Ja lobbareita.

– Suomen eduskunnassa 
kutsutaan asiaan liittyviä 
asiantuntijoita ja eturyhmiä 
kuultaviksi valiokuntaan, 
meillä raportoija ja muut 
mepit tapaavat heitä yksi-
tyisesti. Tärkeistä aiheista 
voidaan toki järjestää jul-
kisia kuulemistilaisuuksia 

joko puolueryhmän tai va-
liokunnan toimesta, toteaa 
Essayah.

Alansa asiantuntijoita 
eli eturyhmien edustajia 
kutsutaan kansanomaisesti 
”lobbareiksi”.

– Lobbareita ovat esi-
merkiksi kehitysyhteistyö-
järjestöjen, luonnonsuo-
jelujärjestöjen, kirkkojen, 
elinkeinoelämän tai ay-
liikkeen edustajat. Jopa 
Suomen edustusto on meil-
le tärkeä lobbari, selventää 
Sari Essayah turhan huo-
nomaineista käsitettä.

Muutosesitykset peliin

Kun raportoija saa mietin-
tö- tai lausuntoluonnok-
sensa valmiiksi, se asete-
taan nettisivuilla yleisesti 
nähtäville.

– Toisin kuin Suomen 
eduskunnassa, Euroopan 
parlamentissa jokainen 
edustaja voi tehdä muu-
tosesityksiä missä tahansa 
valiokunnassa valmistunei-
siin mietintö- tai lausun-
toluonnoksiin, kertoo Sari 
Essayah.

Hän on itse jäsen työl-
lisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokunnassa (EMPL) ja 
varajäsen talousasioiden 
valiokunnassa (ECON), 
mutta teki viime viikolla 

muutosesityksiä mietin-
töluonnoksiin maatalous-
valiokunnassa (AGRI) ja 
ympäristövaliokunnassa 
(ENVI).

Käytäntö takaa sen, että 
saadaan esiin erilaiset kan-
nat.

– Kuukausi sitten val-
mistui talousvaliokunnassa 
mietintöluonnos direktii-
vistä pääomasijoitusrahas-
toista. Siihen tuli ennätyk-
selliset noin 1300 muu-
tosesitystä, naurahtaa Sari 
Essayah.

Hän itse teki siihen 43 
muutosesitystä.

– Direktiiviesitykseen 
liittyi paljon eri ryhmien ja 
maiden edunvalvontaa.

Äänestykset ja komp-
romissiesitykset

Saatuaan muutosesityk-
set raportoija neuvottelee 
niistä varjoraportoijien tai 
muutosesityksiä tehneiden 
kanssa. Hän pyrkii komp-
romisseihin, joille valio-
kunnassa voidaan saada 
enemmistön tuki.

Ennen äänestyksiä valio-
kunnan eri puolueryhmät 
tekevät jäsenilleen äänes-
tyslistat siitä miten tulisi 
äänestää. 

– Omantuntonsa mu-
kaan saa tietenkin äänes-

tää, mutta ovathan listat 
hyvä ohjeistus. Vain hyvin 
tärkeissä kysymyksissä vaa-
ditaan ehdotonta ryhmäku-
ria, hymyilee Sari Essayah. 

Valiokunnan äänestämä 
mietintö tai lausunto me-
nee 754-jäsenisen täysis-
tunnon käsittelyyn. 

– Sinne puolueryhmät tai 
vähintään 40 jäsentä voivat 
vielä tehdä omia muutos-
esityksiään, joista joko et-
sitään yhteinen kanta neu-
votteluissa tai äänestetään, 
kertoo Sari Essayah.

– Mikäli siis haluaa muu-
tosesityksensä läpi, täytyy 
hankkia niille kannatusta 
paitsi omassa puolueryh-
mässä myös laajemmalti. 
Siksi tässä työssä on hyvä 
verkostoitua ja ansaita mai-
ne hyvänä varjoraportoija-
na, raportoijana ja asiallis-
ten muutosesitysten tekijä-
nä, pohtii Sari Essayah.

Jatkoneuvottelut

Jäsenmaiden muodosta-
man neuvoston tulee vie-
lä hyväksyä parlamentin 
päätökset asiassa. Mikäli 
näin ei käy, voi asia tulla 
uudelleen jopa kaksi ker-
taa parlamentin käsittelyyn 
ja ellei sittenkään sovittelu 
onnistu, komission esitys 
raukeaa.

Alansa asian
tuntijoita eli 
eri eturyhmi
en edustajia 
kutsutaan 
kansanomai
sesti ”lobba
reiksi”.



718.2.2010

Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Sari Essayah teki 
Jürgen Kluten 
valmistelemaan 
lausuntoon seit-
semän muutos-
esitystä. Valio-
kunta hyväksyi ne 
kaikki. 
– Kyseessä oli tärkeä asia, 
sillä aiheena oli kehitysmai-
den selviytyminen talous-
kriisistä. Siinä sai esittää 
myös suuntaviivoja sille 
mitä EU:n pitäisi tehdä. 
iloitsee Sari Essayah.

Uudenlainen valvonta-
järjestelmä projekteille

– Esitin EU:n rahoittami-
en projektien yhteyteen jo-
kaiseen avunsaajamaahan 
keskusta, joka jatkuvaluon-
teisesti valvoisi ja arvioisi 
projekteja.

Tarkoituksena on tehos-
taa rahankäyttöä ja estää 
rahojen valuminen yksityi-
siin taskuihin. Pienet maat 
voisivat lähettää omien pro-
jektiensa valvontaan hen-

Seitsemän muutosesitystä, jotka menivät valiokunnassa läpi

Europarlamentaa-
rikko Sari Essayah 
vaatii EU:n komis-
siota esittämään 
ratkaisun, joka säi-
lyttää rahapelitoi-
minnan jäsenmai-
den toimivallassa. 

– Rikkomusmenettelyt jä-
senmaita vastaan tulee kes-
keyttää, vaati Sari Essayah 
viime viikolla, kun Euroo-
pan parlamentin täysistun-
to keskusteli Online-raha-
pelitoiminnasta.

Riski peliriippuvuudesta

Essayah perusteli, että raha-
pelit eivät ole mitä tahansa 
palveluita. 

– Niihin liittyy riski peli-
riippuvuudesta ja sen mu-
kanaan tuomat sosiaaliset 
kustannukset sekä muut 
kielteiset vaikutukset, jotka 
tulevat jäsenvaltioiden vas-
tattavaksi.

Hän oli huolissaan myös 
urheilun rehtiydestä.

– Mitä sääntelemättö-
mämpää rahapelitoiminta 
on, sitä enemmän urheilus-
ta tulee vain väline kerätä 
rahapeleissä voittoja ja al-
tistaa sen esimerkiksi rikol-
lisen toimintaan ja rahanpe-
suun, Essayah varoitti.

– Euroopan tuomioistui-
men käsiteltävinä on aina-
kin tusina tapausta. Por-
tugalilaisessa tapauksessa 
saatiin päätös, joka korostaa 

rahapelitoiminnan kuulu-
van jäsenmaiden päätösval-
taan. Silti ei ole oikein, että 
rahapelejä koskevat asiat 
etenevät vain tuomioistuin-
ratkaisuina tai rikkomusme-
nettelyjen kautta. Niihin on 
saatava poliittinen ratkaisu, 
joka ei johda harmonisoin-
tiin, vaati Essayah.

– Verkkokaupassakin on 
paljon tuotteita, joita ei saa 
myydä rajojen yli. Myös 
Online-yhtiöiden on kunni-
oitettava jäsenmaiden lain-
säädäntöä, eikä tarjottava 
tuotteitaan rajojen yli. 

Essayah rohkaisi komis-
saari Barnier’ta EU:n vih-
reän kirjan valmisteluun 
rahapelaamisesta. 

– Se antaisi välineitä myös 
Euroopan ulkopuolelta tule-
van on-line -tarjonnan aihe-
uttamien ongelmien ehkäi-
syyn, korosti Sari Essayah.

Essayah Euroopan parlamentin istunnossa:

Rahapelitoiminta säilytettävä 
jäsenmaiden toimivallassa

– Olen ymmärtänyt, että täällä EPP-ryhmässä annetaan uusille mepeille ensin tehtäviä varjoraportoijana. Kun on tarpeeksi koeteltu, saa sitten yhä tärkeämpiä lausuntoja ja mietintöjä tehtäväkseen, 
kertoo Sari Essayah. Hän on aloittanut varjoraportoijana kahdessa laujsunnossa: ”Työpaikkojen määrän kasvattaminen vihreässä, kestävässä taloudessa” ja ”Vanhenevan väestön haaste ja sukupol-
vien välinen solidaarisuus”. – Kunhan uusi komissio saa työnsä käyntiin, on odotettavissa kilpailu siitä, kuka saa tärkeimmät mietinnöt tehtäväkseen, odottaa Sari Essayah.

kilöstöä näihin valvonta- ja 
koulutuskeskuksiin.

– Mikäli kehitysyhteistyö-
valiokunta omaksuu valio-
kuntamme lausunnon esi-
tykset, ja lopulta täysistunto 
hyväksyy linjaukset, voim-
me päästä vähentämään 
korruptiota ja tehostamaan 
kehitysyhteistyötä merkittä-
västi, toivoo Sari Essayah. 

Hän on tehnyt muutosesi-
tyksiä lisäksi neljään mie-
tintöön.

– Olen esityksissäni pyrki-
nyt ajamaan Suomelle hyö-
dyllisiä asioita ja torjumaan 
meille kalliiksi tulevia rat-
kaisuja, sanoo Sari Essayah.

Pääomasijoittajille ei 
liikaa valvontaa

Pankkikriisissä paljastui, 
että pankkien oma valvonta 
petti ja julkinen pankkien 
valvonta petti useissa isoissa 
maissa, kuten USA, Englan-
ti, Ranska ja Saksa.

– Syntyi poliittinen tarve 
säädellä rahamarkkinoi-
ta. On suunnitteilla kolme 
Euroopan-laajaa valvonta-
viranomaista. Niistä esityk-
set ovat teon alla, mutta yksi 

tärkeä direktiivi on jo esitet-
ty, kertoo Essayah.

Pörssien ulkopuolella on 
yksityisiä pääomasijoitusra-
hastoja, joissa liikkuu noin 
2000 miljardia euroa rahaa.
Niitä halutaan säännellä 
”vaihtoehtoisten sijoitusra-
hastojen hoitajia koskevalla 
direktiivillä” eli AIFMD:llä. 
Siitä mietinnön teki ranska-
lainen Jean-Paul Gauzes.

– Olen muutosesityksillä-
ni pyrkinyt turvaamaan suo-

malaisten etuja. Meillä on 
noin 430 pääomasijoitusra-
hastoa, jotka voivat tulla di-
rektiivin piiriin.. Niistä 350 
on yhteismetsiä. 

– Jotta näille ei tulisi yli-
määräisiä kustannuksia, 
olen esittänyt että valvon-
nan piiriin tulisivat vain yli 
100 miljoonan euron oman 
pääoman omaavat rahastot 
ja yli 500 miljoonan euron 
rahastot, jos niissä on suuri 
velkaosuus. Tämän Suomel-

le tärkeän kohdan komissi-
on esityksestä Gauzes halu-
aisi poistaa.

– Lisäksi esitin, että sään-
tely koskisi vain kansallisten 
rajojen yli toimivia rahas-
toja, eikä lainkaan julkisia 
rahastoja, kuten Tekes tai 
Sitra. Valvonnan byrokratia 
tulisi niille turhan kalliiksi.

– Kansallisen finanssival-
vonnan tulee toimia hyvin ja 
Suomessa meillä ei ole sen 
suhteen suurempia ongel-
mia tullut esiin, toteaa Sari 
Essayah.

Periaatteellisia talous-
politiikan eroja

Vihreiden Sven Giegold 
teki mietinnön vuoden 
2009 talouspolitiikasta EU-
alueella. 

– Se sisälsi useita talous-
poliittisia linjanvetoja, jois-
ta en voinut olla yhtä mieltä. 
Giegold esittää esimerkiksi 
EU:n budjetin kasvattamis-
ta ja eurobondeja eli Euroo-
pan keskuspankin liikkeel-
lelaskemia lainapapereita.

– Vientivoittoisia, vaih-
totaseeltaan ylijäämäisiä 
maita hän kehottaa supis-

tamaan ylijäämiään ja pi-
dättäytymään laajoista tu-
lopoliittisista ratkaisuista, 
ihmettelee Essayah.

Elinsiirrot omassa vallassa

Viime viikolla Sari Essayah 
teki kaksi muutoesitystä 
Mikolasikin mietintöön 
elinsiirtodirektiivistä. 

– Kyse on EU-maiden vä-
lisistä elinsiirroista, joiden 
lisäämiseksi määritellään 
siirtoelinten laadulle mini-
mitasot. Mietintö paransi 
alkuperäistä komission di-
rektiiviesitystä, mutta halu-
sin varmistaa, että kansalli-
sesti itsenäinen päätösvalta 
säilyy elinsiirroissa.

Viime viikolla Essayah 
teki myös 13 muutosesitys-
tä  Paulsenin mietintöön 
eläinten hyvinvoinnista.

– MTK:n asiantuntemuk-
seen nojaten halusin selkeyt-
tää, että eläinten hyvinvoin-
timittareita kehitetään edel-
leen, että niissä ei ole liikaa 
tulkinnanvaraisuuksia, että 
ne ovat maatiloilla käytän-
nössä sovellettavia ja niitä 
sovelletaan maalaisjärkeä 
käyttäen, toteaa Essayah.

Kuva: Euroopan Parlamentin kuvapalvelu

Sari Essayah teki viime viikolla 13 muutosesitystä eläinten 
hyvinvointia käsittelevään mietintöön.
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Ei ole oikein, 
että raha
pelejä kos
kevat asiat 
etenevät vain 
tuomioistuin
ratkaisuina 
tai rikkomus
menettelyjen 
kautta.


