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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Kaj Aalto

Puoluesihteerin 
mukaan on hyvä 
olla toimia siellä, 
missä oma ääni 
tulee parhaiten 
kuulluksi.

Puoluesihteeri Peter Öst-
man, mikä merkitys EPP:n 
jäsenyydellä on Suomen 
Kristillisdemokraateille?
– EPP yhdistää meidät mui-
hin kristillisdemokraattisiin 
puolueisiin Euroopassa. Me 
pystymme vaikuttamaan 
Euroopan kehitykseen siinä 
viiteryhmässä missä myös 
valtaosa muista Euroopan 
kristillisdemokraateista toi-
mii. 

– Meidän kristillinen ar-
vopohjamme tulee varmasti 
parhaiten huomoiduksi juu-
ri EPP:ssä.  
KD Naiset sekä KD Nuo-
ret ovat mukana EPP:n 
toiminnassa. Onko tule-
vaisuudessa KD:lla tarkoi-
tus laajentaa toimintaansa 
myös muihin EPP-järjes-

Puoluesihteeri Peter Östman:

EPP-jäsenyys yhdistää meitä muihin 
kristillisdemokraatteihin

Puoluesihteeri Peter Östman on  myös puoluekokouksen EPP-
valtuutettu.

ns. free vote -suosituksen, 
EPP-ryhmässä kuitenkin 
arvostetaan sitä, että ää-
nestysratkaisujen pohjana 
on kristillisdemokraattinen 
näkemys. Mutta meidän-
kään ryhmässä ei tieten-
kään rankaista toisin äänes-
täviä, Essayah tarkentaa.

Vaikka EPP-ryhmän jä-
senet ovat sitoutuneet ryh-
män sääntöihin, ei liene 
yllättävää, ettei kaikista asi-
oista olla 264-vahvuisessa 
ryhmässä samaa mieltä.

–  Monesti kansalliset nä-
kemykset ovat tärkeämpiä 
kuin ryhmän linja, samoin 
integraation syvyyskysy-
myksissä EPP-ryhmän si-
sällä on eroja eivätkä suin-
kaan kaikki federatiiviseen 
Eurooppaan kriittisemmin 
suhtautuvat siirtyneet äs-
kettäin perustettuun Eu-
roopan konservatiivien ja 
reformistien (ECR) euro-
parlamenttiryhmään, joskin 
meitä on selvästi pienempi 
joukko kuin aiemmin.

–  Erityisesti se näkyy jä-
senvaltioiden subsidiaritee-
tin ja toimivallanjaon ko-
rostamisessa kysymyksissä, 
joissa parlamentilla on tai-
pumusta ylittää toimival-
tansa, Essayah muistuttaa.

Daniela Kulvik on työhar-
joittelussa KD:n puolue-
toimistossa, Pilvi Rämä 
on europarlamentaarikko 
Sari Essayah’n Suomen 
avustaja.

töihin?
– Tulemme tutustumaan 
eri järjestöjen toimintaan ja 
osallistumaan resurssiem-
me mukaisesti. Sekä nais- 
että nuorisojärjestöt ovat jo 
menneen vaalikauden aika-

na osallistuneet EPP:n jär-
jestämiin kokouksiin.

– Uskon, että nyt kun 
meillä on oma europarla-
mentaarikko, kyseisten eri-
tyisjärjestöjen toiminta käy 
yhä mielenkiintoisemmaksi. 

Euroopan parlamentin entisiä ja nykyisiä puheenjohtajia kokoontui EU-historiikin julkaisutilaisuuteen. Vasemmalla EPP:n puheenjohtaja Wilfrid Martens, kirjan kirjoittaja Pascal Fontaine, parla-
mentin puhemies Jerzy Buzek, EPP-ryhmän puheenjohtaja Joseph Daul sekä edellinen puheenjohtaja Hans Pöttering.

European 
People´s Party 
– Euroopan 
kansanpuolue

• EPP on suurin Euroopan 
unionin tasolla toimiva 
poliittinen puolue

• EPP:n jäsenistö koostuu 
kansallisista puolueista (74 
jäsen-/tarkkailijajäsenpuo-
luetta 38:sta maasta)

• EPP:n puheenjohtajana 
toimii Belgian entinen 
pääministeri Wilfried 
Martens

• Euroopan parlamentissa 
EPP:llä on oma ryhmä 
(EPP-ryhmä), johon kuuluu 
264 europarlamentaarik-
koa

• 1999 heinäkuusta lähtien 
EPP-ryhmä on ollut suurin 
poliittinen ryhmä nykyään 
736:n jäsenen vahvuisessa 
Euroopan parlamentissa

• EPP-ryhmän puheen-
johtaja on Euroopan 
parlamentin jäsen Joseph 
Daul

• EPP:ssä toimii kuusi erityis-
järjestöä: naisjärjestö EPP 
Women,  nuorten järjestö 
YEPP, seniorijärjestö ESU, 
pk-yrittäjien järjestö SME 
Union, opiskelijajärjestö 
EDS ja työntekijäjärjestö 
EUCDW

EPP Women

Naisjärjestö, jossa jäsenjär-
jestöjä lähes 40 maasta. KD 
Naiset on EPP Womenissa 
mukana tarkkailijajäsene-
nä, ja on edustettuna EPP 
Womenin kokouksissa ilman 
äänioikeutta.

YEPP – Youth 
of the EPP

Nuorten järjestö, joka 
yhdistää 1,4 miljoonaa nuorta 
57:stä eri jäsenjärjestöstä. 
KD-Nuoret on YEPP:n jäsen.

ESU – European Senior 
Citizens Union

Seniorijärjestö, johon kuuluu 
400 000 jäsentä ja 38 
järjestöä.

SME Union – Small and 
Medium Entrepreneurs 
Union of the EPP

Pk-yrittäjien järjestö, joka 
ajaa pienten ja keskisuurten 
yritysten etuja EU:ssa.

EDS- European 
Democrat Students

Opiskelijajärjestö, johon 
kuuluu 37 jäsenjärjestöä ja 
500 000 opiskelijaa.

EUCDW – European 
Union of Christian 
Democratic Workers

Työntekijäjärjestö, joka koos-
tuu 23:sta jäsenjärjestöstä.

EPP pähkinänkuoressa

• Puheenjohtajisto koostuu 
puheenjohtajasta ja 10 
varapuheenjohtajasta.

• EPP:n puoluekokous on 
puolueen korkein päät-
tävä elin, joka kokoontuu 
kerran kolmessa vuodes-
sa. Puoluekokous valitsee 
puolueen puheenjohtajan.

• Työvaliokunta kokoontuu 
3-4 kertaa vuodessa 
päättämään puolueen 
strategisista linjauksista.

• Työryhmät kehittävät 
ja esittävät puolueen 
strategisia ja poliittisia 

linjauksia, joista työva-
liokunta tekee lopullisen 
ratkaisun. 

• Sihteeristö johtaa puolu-
een päivittäistä toimintaa 
Brysselistä käsin. 

• EPP:n huippukokous 
kokoaa EPP:hen kuuluvat 
valtion päämiehet, 
kansallisten hallituspuo-
lueiden puheenjohtajat, 
EPP:n puheenjohtajiston 
sekäEPP:hen kuuluvat EU:n 
komission ja Euroopan par-
lamentin puheenjohtajat 
ennen Eurooppa-neuvos-
ton huippukokouksia. 

EPP:n puolueorganisaatio


