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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

Sari Essayah lasketaan suomalaismeppien parhaimmistoon

Hyvää työtä viiden 
vuoden ajan
- Suurin työni 
Euroopan parla-
mentissa on ollut 
yhtenäisen eu-
romaksualueen 
SEPA:n voimaan-
saattaminen. Olin 
asiasta vastuussa 
tuon mietinnön 
tekijänä ja neuvot-
telujen vetäjänä, 
kertoo europar-
lamentaarikko 
Sari Essayah (KD, 
EPP).

Komission teettämän vaiku-
tusarvion mukaan SEPA:n 
voimaantulo säästää 130 
miljardia euroa kuuden 
vuoden aikana Euroopan 
taloudelle. Yhtenäinen 
maksualue on sisämarkki-
noiden edellytys.

- Haluan edistää sisä-
markkinoita. Toinenkin 
mietintö, jossa olin EPP:n 
puolesta neuvottelemassa, 
tuottaa suuren hyödyn. Ni-
mittäin arvonlisäveroilmoi-
tusten yhtenäistämisestä 
komissio odottaa 15 miljar-
din euron hyötyjä Euroopan 
taloudelle, Essayah iloitsee.

Harmaa talous kuriin

- Työllisyys- ja sosiaaliva-
liokunnassa olen kyennyt 
vaikuttamaan lähetettyjen 
työntekijöiden täytäntöön-
panodirektiiviin siten, että 
jäsenmaat saavat entistä pa-
remmin valvoa toisista EU-
maista tulevia työntekijöitä. 
Suomi saa esimerkiksi pitää 
veronumerojärjestelmänsä, 
joka on hyvä keino harmaa-
ta taloutta vastaan.

- Sain parannuksia myös 
julkisten hankintojen direk-
tiiviin. Se avaa uusia mah-
dollisuuksia pk-yrityksille, 
jotka otetaan entistä pa-
remmin huomioon kilpailu-
tuksissa.

EPP antaa vaikutusvaltaa

Sari Essayah on parlamen-
tin suurimman poliittisen 
puolueen Euroopan kan-
sanpuolueen (EPP) ryhmän 
jäsen. Puolueeseen kuuluu 
kristillisdemokraattisia ja 
keskusta-oikeistolaisia puo-
lueita ympäri Eurooppaa.

- EPP:n periaateohjelma 
korostaa hyvin kristillisde-
mokraattisia arvoja, kuten 
ihmisarvon suojelua. Työn 
tuloksellisuuden kannalta 
on ollut hyödyllistä saada 
suuren ryhmän vaikutusval-
ta taakseen.

Kauppatieteiden maisteri 
Sari Essayah työskentelee 
työllisyyden ja sosiaaliasi-

oiden valiokunnassa sekä 
talous- ja raha-asioiden va-
liokunnassa.

- Valiokunnat sopivat 
minulle hyvin. Olin myös 
eduskunnassa vastaavien 
valiokuntien jäsen.

Liittovaltio
kehitystä vastaan

Sari Essayah on ollut parla-
mentin kaikista 766 mepis-
tä kolmanneksi aktiivisin 
tekemään muutosesityksiä 
lakiesityksiin, mietintöihin 
ja lausuntoihin. Monessa 
niistä hän on vastustanut 
kehitystä liittovaltion suun-
taan, kuten yhteisiä velka-
kirjoja eli eurobondeja, yh-
teisvelkaa, työttömyys- tai 
muun sosiaaliturvan siirtoa 
EU:n hoidettavaksi ja EU:n 
budjetin kasvattamista.

- Eurooppalainen yhteis-
työ ei saa olla pyrkimystä 
elää toisten kustannuksella, 
vaan jäsenmaissa on tehtävä 
rakenteellisia uudistuksia ja 
vastuullista talouspolitiik-
kaa, Essayah linjaa.

Meppiuutiset käy 
läpi Essayah`n 
toimintaa vaali-
kauden aikana.



- Euroopan Unionin tulee 
toimia kaikkialla vapauden, 
demokratian, ihmisarvon ja 
ihmisoikeuksien edistämi-
seksi ja olla moraalinen joh-
taja etsittäessä ratkaisuja 
kansainvälisiin ongelmiin, 
Sari Essayah sanoo.

Hän on aktiivisesti mu-
kana EPP:n ihmisoikeus-
ryhmässä, joka käsittelee 
ihmisoikeuspäätöslauselmia 
jokaisen täysistunnon yhtey-
dessä. Essayah on ollut mu-
kana esittämässä ja työstä-
mässä 236 päätöslauselmaa.

- Olin alullepanija ja en-
simmäinen allekirjoittaja 
päätöslauselmassa koskien 
terroristijärjestö Hamasin 
neljä vuotta panttivankina 
pitämää israelilaista sotilas-
ta Gilad Shalitia, joka sit-
temmin vapautettiin ainakin 
osin juuri kansainvälisen 
painostuksen vuoksi.

Kristittyjen vaino

Lähi-idässä kristityt joutu-
vat yhä useammin vainon 
ja painostuksen takia jät-
tämään kotinsa ja pakene-
maan. Heitä vangitaan ja 

jopa surmataan. Euroopan 
parlamentti on täysistun-
noissaan viime aikoina hy-
väksynyt useita päätöslau-
selmia, joissa on nostettu 
esille kristittyjen vaino.

- On todella tärkeää, että 
Euroopan parlamentti us-
kaltaa korottaa äänensä 
kristityn vähemmistön puo-
lesta Lähi-idässä. EU on pe-
lännyt leimautumista ”kris-
tittyjen maiden klubiksi” 
ja poliittisen korrektiuden 
nimissä on tähän asti liian 
usein vaiettu, Sari Essayah 
toteaa.

Tunnustus Israeltyöstä

Sari Essayah on ollut aktii-
vinen parlamentin Israel-
valtuuskunnassa ja Magh-
reb-maiden valtuuskun-
nassa. Hän on jäsen myös 
parlamentin valtuuskun-
nassa Välimeren maiden 
yleiskokoukseen.

- Alueen kokouksissa 
usein käsitellään Israeliin 
liittyviä kysymyksiä, Essa-
yah toteaa.

Hän sai 19.11.2013 päi-
vätyssä kirjeessä lämpimän 

Euroopan parlamentin jä-
senen päätehtävä on vai-
kuttaa Euroopan unionin 
lainsäädäntöön. Parhaiten 
voi vaikuttaa toimimalla 
mietinnön tai lausunnon 
laatijana. Sari Essayah on 
laatinut kaksi mietintöä ja 
kaksi lausuntoa. Toiseksi 
paras vaikutusasema on 
toimia oman puolueryh-
mänsä edustajana neu-
votteluissa mietinnön tai 
lausunnon sisällöstä, nk. 
varjoesittelijänä. Sari Es-
sayahilla on ollut 13 “varjo-
tehtävää”, eli hän on EPP:n 
puolesta neuvotellut kuu-
den mietinnön ja seitse-
män lausunnon sisällön.

- Suuren ryhmän varjo-
esittelijällä on usein suu-
rempi vaikutusvalta kuin 
mietinnön laatijalla, koska 

hänestä riippuu saako lop-
putulos valiokunnan äänes-
tyksessä enemmistön taak-
seen, selvittää Sari Essayah.

Jokainen meppi voi teh-
dä muutosesityksiä mihin 
tahansa mietintöön. Es-
sayah on tehnyt kautensa 
aikana muutosesityksiä 14 
eri valiokunnan mietintöi-
hin.

- Suureen ryhmään kuu-
luvan mepin muutosesi-
tykset otetaan usein hy-
vin huomioon, ne tulevat 
useimmiten osaksi komp-
romissia tai vähintäänkin 
ovat vipuamassa loppu-
tulosta oikeaan suuntaan. 
Täällä ei ole oppositio-hal-
litus-asetelmaa estämässä 
järkevien ja perusteltujen 
muutosten hyväksymistä, 
Sari Essayah iloitsee.

Mitä meppi duunaa?

Euroopan parlamentin työllisyys ja sosiaaliasioiden valiokunnassa äänestettiin 26.9.2013 Sari Essayahin laatimasta työsuojelua kos
kevasta mietinnöstä. Äänestyksissä esittelijä antoi suosituksia oikeista äänestysvalinnoista. Peukalo ylös!

Puolustaa ihmisoikeuksia

Israelin lähes 90vuotias presidentti Shimon Peres vierai
li maaliskuun 2013 alussa Euroopan parlamentissa.  Sari 
Essayah`lla oli mahdollisuus tavata Peres henkilökohtaisesti. 

Rakentaa kristittyjen yhteyttä

Suomen ekumeenisen neuvoston edustajat olivat Essayah`n vieraana 4.12.2013 Euroopan parlamentissa.

Meppien ekumeenisen ru-
kousryhmän vetovastuu 
on äskettäin siirtynyt Sari 
Essayah`lle ja Catherine 
Stihlerille (SD, UK) .

-  Kristittyjen päättäjien 
yhteistyö ja yhteys yli seu-
rakuntarajojen merkitsee 
minulle paljon. Tutustumi-
nen ja hengellinen yhteys 
helpottaa myös yhteistyötä 
käytännön lainsäädäntö-
työssä kun etsitään yhteisiä 
linjoja ja kompromisseja. 
Rukousaamiainen on meille 
itse kullekin hengähdystau-

ko ja latautumisen paikka 
kiireisen työn keskellä, tote-
aa Essayah.

Ryhmä on toiminut vuo-
desta 1980 saakka ja on 
parlamentin pisimpään 
kokoontunut ryhmä. Sään-
nöllisesti tilaisuuksiin osal-
listuu parisen kymmentä 
meppiä ja virkamiestä.

Ekumeeninen neuvosto 
rukousaamiaisella

Vuosittain joulukuun alussa 
pidetään satoja osallistujia 

kokoava Euroopan rukous-
aamiaistilaisuus oheista-
pahtumineen, jonka yksi 
järjestelijöistä Sari Essa-
yah on. Viime joulukuussa 
siihen osallistuivat myös 
Suomen Ekumeenisen Neu-
voston (SEN) hallituksen 
ja henkilökunnan jäsenet, 
jotka vierailivat puheenjoh-
tajansa piispa Teemu Sipon 
johdolla Brysselissä Sari 
Essayah’n vieraana. Muka-
na oli myös neuvoston pää-
sihteeri Heikki Huttunen, 
joka oli yksi tämän vuoden 

Euroopan kansalainen –
palkinnon saajista. Aloit-
teen tunnustuspalkinnosta 
hänelle esitti Sari Essayah.

SEN julkaisi elokuus-
sa ulkoasiainministeriölle 
tehdyn selvityksen ”Uskon-
nonvapaus ja ulkopolitiikka 
- Suosituksia Suomelle”, jota 
he myös esittelivät vierailul-
laan Euroopan parlamentis-
sa. Selvityksessä todetaan, 
että 75% maailman väes-
töstä elää sellaisissa maissa, 
joissa uskonnonvapautta ra-
joitetaan.

Viiden vuoden num3rot
2220 muutosesitystä 
lakiesityksiin, mietintöi-
hin ja lausuntoihin viiden 
vuoden aikana. Vain kaksi 
meppiä kaikista Euroopan 
parlamentin 766 mepistä 
on tehnyt enemmän kuin 
Sari Essayah. Muutoseh-
dotuksia hän on jättänyt 
kaikkiaan 350 eri mietin-
töön ja lausuntoon. Vain 
yksi meppi on tehnyt use-
ampiin kuin Sari.

181 puheenvuorollaan 
täysistunnoissa Sari Es-

sayah on ollut suomalais-
mepeistä yksi aktiivisim-
pia puhujia, kun eräiden 
meppien käyttämät äänes-
tysselitykset raakataan ti-
lastoista pois. Varsinainen 
puheaika täysistunnoissa 
on hyvin rajattua ja saa-
dun puheajan määrä vies-
tii ryhmän luottamusta.

43 kirjallisella kysy-
myksellään Sari Essayah 
on patistanut komissiota 
toimimaan. Kysymykset 
ovat olleet hyvin erilaisista 

tunnustuksen Joel Rubin-
feldiltä, joka on Euroopan 
juutalaisparlamentin pu-
heenjohtaja: 

“Kun lähestymme parla-
menttikauden loppua ha-

luan kiittää antaumustan-
ne antisemitismiä vastaan 
Euroopassa, kuten jatkuvia 
pyrkimyksiänne pitää yllä 
ja kehittää EU:n ja Israelin 
valtion suhteita.”

Tekee lainsäädäntöä



Mitä meppi duunaa?

Euroopan parlamentin työllisyys ja sosiaaliasioiden valiokunnassa äänestettiin 26.9.2013 Sari Essayahin laatimasta työsuojelua kos
kevasta mietinnöstä. Äänestyksissä esittelijä antoi suosituksia oikeista äänestysvalinnoista. Peukalo ylös!

Sari Essayahin tekemä toinen mietintö koski työsuojelua, 
vaarallisten kemikaalien luokittelua, merkintöjä ja pakka
usta. Juhlallisessa allekirjoitustilaisuudessa parlamentin 
puhemies Martin Schulz, Kreikan Eurooppaministeri Di
mitris Kourkoulas, työllisyys ja sosiaaliasioiden valiokunnan 
puheenjohtaja Pervenche Beres sekä Sari Essayah.

Viiden vuoden num3rot

Kohtaa, kertoo ja keskustelee

Meppi kiertää Suomea pitämässä yhteyksiä kansalaisiin. Sari Essayah on vieraillut kautensa 
aikana useissa sadoissa tilaisuuksissa ympäri maata tapaamassa tuhansittain suomalaisia. 
Tässä hän on 23.8.2013 haastateltavana keskellä syyskesäistä vilinää Jyväskylän kävely
kadulla.

Euroopan parlamentti lähetti Sari Essayah`n edustajakseen valtiovarainministeriön ja edus
kunnan 29.4.2013 järjestämään kansainvälisen veroseminaariin. Puhujien yhteispotretissa 
Essayah`n vierellä on ministeri Jutta Urpilainen ja takana komissaari Algirdas Semeta. Se
minaarin teemana oli veropetosten ja veronkierron torjuminen. 

Meppi verkostoituu. Hän 
osallistuu yhteiskunnalli-
seen keskusteluun kirjoit-
tamalla kolumneja, bloge-
ja, facebook-päivityksiä ja 
twiittaamalla sekä anta-
malla haastatteluja, mutta 
myös virallisemmin kirjoit-
tamalla esimerkiksi lausun-
toja eduskunnalle, käymäl-
lä kuultavana valiokunnissa 
tai puhumalla tilaisuuksis-
sa.

Sari Essayah on toiminut 
puheenjohtajana monessa 
seminaarissa, kuten Euroo-
pan finanssialan maksu-
seminaarissa ja Euroopan 
eutanasian vastaisen ver-
koston lanseeraustilaisuu-
dessa.

Mepin työhön olennai-
sesti kuuluu yhteydenpito 
kansalais- ja etujärjestöi-
hin, MTK:sta ay-liikkee-
seen, Elinkeinoelämän 
keskusliitosta kuluttajajär-
jestöjen eurooppalaiseen 
kattojärjestöön BEUC:iin.

Sari Essayah on kiertänyt 
ahkerasti Suomea sadois-
sa tilaisuuksissa tavaten 
ja keskustellen tuhansien 
kansalaisten kanssa.

Ilta-Sanomien (1.2.2013) kyselys-
sä Sari Essayah nousi kolmanneksi 
parhaimmaksi ja vaikutusvaltai-
simmaksi suomalaismepiksi.

Selvityksessä haastateltiin nimet-
tömänä 40 suomalaista virkamiestä, 
etujärjestöjen edustajaa ja toimitta-
jaa.

IS:n mukaan Sari Essayahia oli 
luonnehdittu mm. seuraavasti:

“Vahva asiaosaaja ja reipas otteis-
saan”

“Sari ottaa huomioon hyvin näkö-
kulmia eri toimijoilta, ja hänen toi-
mistostaan ollaan myös oma-aloit-
teisesti meihin päin yhteydessä. Jos 
esitämme Sarille järkeviä muutos-
ehdotuksia, voimme luottaa siihen, 
että hän vie niitä eteenpäin.”

“Aktiivinen euroedustaja, yhteis-
työ toimii hyvin ja hän kuuntelee 
myös keskeisten sidosryhmien nä-
kemyksiä.”

Hufvudstadsbladet (17.11.2013): 
HBL frågade finländska lobbyister 
i Bryssel hur parlamentarikerna har 
skött sitt jobb under den här man-
datperioden.

“Sari Essayah toppar listan över 
de bästa finländska europarlamen-
tarikerna.”

“Kristdemokraternas Sari Essayah 
beskrivs som en skarp politiker med 
bondförnuft och anses vara en av de 
mest inflytelserika ledamöterna. “

Iltalehden (13.6.2013) mukaan 
Sari Sari Essayah on työllisyys- ja 
sosiaaliasioissa Suomen hallituksen 
uskollinen soturi ja hurja työmyyrä 
lainsäädäntötyössä.

”Todella asiantunteva, fiksu ja 
edustava, ykkösmeppejämme. 
Omassa ryhmässään hyvin verkottu-
nut ja arvostettu.”

A-studion (23.11.2011) selvityksessä 
haastateltiin nimettömänä paria-
kymmentä virkamiestä, etujärjestö-
jen edustajaa eli lobbaria sekä EU-
asioihin perehtynyttä toimittajaa. 
Sari Essayah oli vertailussa viides. 

Sarista sanottua: ”Kärkimeppejämme”

Tietoja 
Essayah`sta
Sari Essayah`n ja Euroopan 
parlamentin työstä lisä
tietoja netissä:

www.essayah.fi

www.votewatch.eu/en/ 
sariessayah.html

parltrack.euwiki.org/mep/
Sari%20ESSAYAH

www.europarl.europa.eu/
meps/fi/96682/ 
SARI_ESSAYAH_home.html

www.mepranking.eu/ 
mep.php?id=96682

Tekee lainsäädäntöä

aiheista, kuten muutto-
matkallaan olevien pik-
kulintujen metsästyksen 
lopettamisesta Maltalla, 
postipalvelujen vähene-
miseen harvaan asutuilla 
alueilla tai avaruusromun 
vähentämiseen plasmajar-
run avulla. Kysymyksellään 
pienpuhdistamojen CE-
merkinnöistä Sari Essayah 
sai aikaan prosessin, jossa 
standardit tarkistetaan.

236 päätöslauselman 
esittäjänä Sari Essayah on 

30 aktiivisimman ihmis-
oikeuksien puolesta tais-
televien meppien joukos-
sa. Jokaisen täysistunnon 
yhteydessä äänestetään 
kolmesta ajankohtaisia 
ihmisoikeusloukkauksiin 
puuttuvasta päätöslausel-
masta.

2 mietinnön ja kahden 
lausunnon laatija. Lisäksi 
kuudessa mietinnössä ja 
seitsemässä lausunnossa 
EPP:n puolesta vastaava 
neuvottelija, nk. “varjo”.



Euroopan kan-
sanpuolue (EPP) 
kokoontui kaksi-
päiväiseen kongres-
siin Dubliniin 6.-7. 
maaliskuuta. Lähes 
3000 jäsenpuolu-
eiden edustajaa, 
kutsuvierasta ja 
toimittajaa osal-
listui kongressiin, 
jossa nähtiin myös 
lukuisia valtionpää-
miehiä, komissaa-
reja, ministereitä, 
meppejä ja kansan-
edustajia.

EPP-kongressi valitsi Je-
an-Claude Junckerin, 
Luxemburgin entisen pää-
ministerin, ehdokkaak-
seen EU-komission pu-
heenjohtajaksi. Hän voitti 
vastaehdokkaansa, Rans-
kan komissaari Michel 
Barnier’n äänestyksessä. 
EPP:n parlamenttiryhmän 
puheenjohtaja Joseph 
Daul valittiin edesmen-
neen pitkäaikaisen EPP:n 
puheenjohtaja Wilfried 

Martensin työn jatkajaksi.
”Me pelastimme Euroo-

pan kuilun partaalta”, sanoi 
Irlannin pääministeri Enda 
Kenny puheessaan. Hän 
muistutti, että EPP:hen 
kuuluvat hallitukset ovat 
saaneet maansa ulos talo-
udellisesta kriisistä. ”Pi-
dimme euroalueen koossa 
vuosina 2011-2012 ja loim-

me perustan alkaneelle el-
pymiselle”, hän totesi.

Ukrainan terveiset toivat 
Julia Timoshenko ja Vi-
tali Klitschko. Usea pää-
ministeri tervehti kokous-
ta: Saksan liittokansleri 
Angela Merkel, Espanjan 
pääministeri Mariano 
Rajoy, Kreikan Antonis 
Samaras, Puolan Donald 

Tusk ja Suomen Jyrki Ka-
tainen.

Yllätyspuhujana lavalle 
astui Bono, irlantilainen 
muusikko, U2-yhtyeen 
laulusolisti, hyväntekijä ja 
ONE-kampanjan perus-
taja, joka piti kongressille 
voimakkaan, tunteelli-
sen ja erittäin Eurooppa-
myönteisen puheen.

Kongressissa hyväksyt-
tiin myös EPP-manifesti, 
jossa korostetaan taloudel-

lisia uudistuksia, kasvupo-
litiikkaa ja työpaikkojen 
luomista jäsenvaltioissa.

Euroopan kansan-
puolue piti kongres-
sinsa Dublinissa 
6.-7.3. Samassa 
yhteydessä myös 
EPP-ryhmä piti 
omat opintopäivän-
sä, joten paikalla oli 
runsaasti meppejä. 
Me kysyimme kol-
melta Sari Essa-
yahin kanssa paljon 
työskennelleeltä 
ryhmämme jäsenel-
tä heidän tuntojaan 
kokouksesta ja ter-
veisiään Sarille.

Gunnar Hökmark, Ruotsi

Mikä on tärkein viesti täs-
tä EPP:n kongressista?

GH: Se, että asetamme 
kaikki voimavaramme kas-
vun ja työpaikkojen luomi-
seen

 
Minkä pitäisi olla EU:n 
tärkein asia parlamentin 
seuraavalla toimikaudella?

GH: Juuri se sama. Mei-
dän on tehtävä kaikki voi-
tava sellaisten uudistusten 
puolesta, jotka synnyttävät 
kasvua ja uusia työpaikkoja

 
Millaisia terveisiä haluat 
välittää Sarille?

GH: Toivon, että hänel-
lä on ollut mukavaa täällä 
kokouksessa ja että hän 
menestyisi palattuaan tääl-
tä Dublinista takaisin Suo-
meen.

Tunne Kelam, Viro

Mikä on tärkein viesti täs-
tä EPP:n kongressista?

TK: EPP on osoittanut 
olevansa luotettavin voima 
viemään Eurooppaa eteen-
päin syvästä talouskriisistä, 
koska juuri EPP-johtoiset 

hallitukset esimerkiksi Ir-
lannissa, Latviassa, Espan-
jassa ja Portugalissa ovat 
johtaneet maansa ylös krii-
sistä. EPP pystyy näin pa-
lauttamaan luottamuksen 
Eurooppaan. Viestimme 
onkin, että EU ei ole ongel-
ma, vaan ratkaisu.

Minkä pitäisi olla EU:n 
tärkein asia parlamentin 
seuraavalla toimikaudella?

TK: Tärkeintä on lop-
puunsaattaa sisämarkkinat, 
varsinkin palveluiden ja 
digitaalisten markkinoiden 
saralla. Sen jälkeen on toi-
mittava vakavasti yhteisen 
ulko-, puolustus- ja turvalli-
suuspolitiikan sekä yhteisen 
energiapolitiikan puolesta. 
On ehdottoman tärkeää 
palauttaa luottamus EU:n 
ulkopolitiikkaan ja meidän 
päättäväisyyteemme toimia 
yhdessä.

Ajattelen, että EPP on 
ainoa voima, joka voi pa-
lauttaa eurooppalaiset 
perusarvot. Talouskriisin 
aiheutti juuri näiden arvo-
jen poissaolo. Monet me-
nettivät vastuuntuntonsa ja 
näkemyksensä siirtäen näin 
kustannuksia vain lasten ja 
lastenlasten maksettavaksi. 
Se ei ole moraalista käytöstä 
ja meidän pitäisi ymmärtää 
tämä. Meidän arvomme 
ovat Robert Schumanin, 
Konrad Adenauerin ja mui-
den arvoja. Me olemme ar-
voyhteisö.

 
Millaisia terveisiä haluat 
välittää Sarille?

TK: Sari on ollut hyvin 
aktiivinen, huomaavainen 
ja menestyksekäs tuodes-
saan esiin asioita kuten ih-
misoikeudet, vapauden ja 
solidaariseen toimintaan 
liittyvät ongelmat. Pidän 
hänen lähestymistavastaan. 
Mielestäni hän on löytänyt 
rakentavan ja arvostetun 
paikan ryhmässä ja toivon 
erittäin paljon, että hän jat-
kaisi kolleganani.

Alojz Peterle, Slovenia

Mikä on tärkein viesti täs-
tä EPP:n kongressista?

AP: Erittäin tärkeä vies-
ti tästä kongressista on se, 
että EPP on demokraatti-
nen puolue. Junckerin ja 
Barnier’n välinen vaali päät-
tyi Junckerin suhteellisen 
niukkaan voittoon 382-245. 
EPP oli ainoa eurooppalai-
nen puolue, joka piti aidon 
ja todellisen vaalin ehdok-
kaastaan.

 
Minkä pitäisi olla EU:n 
tärkein asia parlamentin 
seuraavalla toimikaudel-
la?

AP: EU:n prioriteetti 
pitäisi olla kansalaisten 
eurooppalaisen hengen ko-
hottaminen ja keskittymi-
nen taloudellisen elpymi-
sen edistämiseen. Meidän 
on kiinnitettävä erityistä 
huomiota työpaikkojen 
luomiseen varsinkin nuor-

ten keskuudessa. Talous- 
ja rahaliittoa on syven-
nettävä, koska uskon että 
vahvan ja taloudellisesti 
yhtenäisen unionin saa-
vuttaminen on ainoa keino 
päästä voitolle finanssi-
kriisistä.

 
Millaisia terveisiä haluat 
välittää Sarille?

AP: Sari Essayah on ollut 
upea kollega. Viime vuosi-
en aikana olemme tukeneet 
toisiamme monissa erilaissa 
pyrkimyksissä, kuten jär-
jestäessämme Euroopan 
rukousaamiaista, joka in-
nostaa poliitikkoja niin Eu-
roopassa kuin sen ulkopuo-
lellakin vaalimaan läheistä 
suhdetta Jumalaan uskon-
nosta riippumatta. Sari on 
vahva nainen, jolla on vahva 
usko ja olen täysin vakuut-
tunut hänen menestykses-
tään tulevaisuudessakin. 
Toivotan hänelle kaikkea 
hyvää!
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Yllätysvieraana muusikko Bono 

EPP-kongressissa Dublinissa lähes 3000 osallistujaa

Virolainen meppi ja itsenäisyystaistelija Tunne Kelam:

”Toivon erittäin paljon, että Sari jatkaisi”

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Euroopan neuvoston puheenjoh
taja Herman Van Rompuy ja Saksan liittokansleri Angela Merkel kuuntelivat tarkasti Bonon 
puhetta.

Tunne Kelam, Viro

Gunnar Hökmark, Ruotsi

Alojz Peterle, expääministeri Slovenia


