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Vauhti EU:n
asialistan
uudistamisessa
on ollut kovaa.

KEVÄÄN 2019 EUROVAALEISTA povattiin populistien voittoa ja isoa mullistusta EU-politiikan tekoon.
Toisin kuitenkin kävi, sillä suurimman voiton ottivatkin
keskiryhmät. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin
puolueella vahvistunut uusi ryhmämme Renew Europe
nousi yli sataan paikkaan.
Ensimmäistä kertaa keskustaoikeistolaisella EPP:llä
ja sosiaalidemokraattien S&D:llä ei ole parlamentissa
enemmistöä. Keskustalle tämä on tarkoittanut lisää vaikuttamisen paikkoja. Omat tonttini ovat tällä vaalikaudella maatalous- ja liikennevaliokunnassa.
Uudistunut EU-parlamentti julisti ensi töikseen,
mielestäni liiankin vahvalla ilmaisulla, ilmastohätätilan. Joka tapauksessa se kuvaa hyvin ajan henkeä ja
vaalikeskustelujen pääaihetta. Ursula von der Leyenin
komissio vastasi huutoon julkaisemalla Green Dealin,
Vihreän kehityksen ohjelman, jolla uudistetaan EU:n
lainsäädäntöä vastaamaan tavoitetta hiilineutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä. Vauhti EU:n
asialistan uudistamisessa on ollut kovaa. Itse asetusten
ja direktiivien käsittelyssä tulee tehdä huolellisemmat
vaikutusarviot.
Alkukauden jokaista päätöstä varjosti ja hidasti brexitin
uhka, joka toteutui tammikuussa. Iso-Britannia erosi
Euroopan unionista ensimmäisenä jäsenmaana sen
historiassa. Vaikka brittien lähtö ei toteutunut yhdessä
yössä, sen traagisuus yllätti. Tammikuun viimeisellä
viikolla ei tunteita peitelty, kun brittikollegat lähtivät, toiset uhmaten, toiset laulaen ja itkien. EU:n ja Britannian
suhteiden tulevaisuus on yhä epävarma, ja tullimuurien
nouseminen Englannin kanaalille ja Irlanninmerelle
on edelleen uhka, jonka toteutumisesta kumpikaan
osapuoli ei hyötyisi.

Maaliskuussa koko Eurooppa pysähtyi kiinalaiselta
tuoretorilta liikkeelle lähteneeseen virukseen. Pandemia
mullisti Suomen, Euroopan ja koko maailman, ja tekee
sitä edelleen. Päätöksenteko parlamentissa pysähtyi
hetkeksi, mutta jo muutamassa viikossa löydettiin uudet
käytännöt etäkokouksille ja äänestyksille. Olen ylpeä,
että saimme viljelijöille tärkeän siirtymäkauden lainsäädännön neuvoteltua etäyhteyksin koronasta huolimatta.
Kysymys EU:n yhtenäisyydestä on tänään ajankohtaisempi kuin vuosiin. Talouskriisi koettelee Unionia
jälleen. Olen sitä mieltä, että EU:n tulee jatkaa tiellään
kansallisvaltioiden vahvana yhteenliittymänä, mutta liittovaltioon ei pidä koronakriisin varjolla mennä, eikä sille
ole kannatustakaan. Vaikeina hetkinä on muistettava,
että EU on luotu maailmansodan raunioille ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan kriisejä ja luomaan vakautta. Yhteistyöllä Eurooppa on vahvempi kuin jäsenmaat
yksin. Siksi tätä yhteisöä tarvitaan huomennakin.
Tämän lehden tarkoituksena on kertoa uuden meppikauteni ensimmäisestä vuodesta ja valottaa tulevaa.
Haluan kiittää lehden tekijöitä ja kaikkia kolumnisteja,
jotka jakoivat näkemyksiään vallitsevasta maailman
menosta, kukin omasta näkökulmastaan. Antoisia
lukuhetkiä!
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Vuosi
vaaleista
6/2019

Komission lippulaivahanke Green Deal eli Euroopan
vihreän kehityksen kasvuohjelma julkistetaan. Sen
avulla Euroopasta on määrä tehdä ensimmäinen
ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

11/2019
6/2020

Minut nimitetään Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi maatalouden siirtymäkauden lakiasetukseen.
Siirtymäkauden avulla tuodaan vakautta viljelijöille,
sillä maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden sisältö
ja rahoitus ovat vielä hämärän peitossa hankalien ja
viivästyneiden neuvottelujen vuoksi.

7/2019

4/2020

12/2019

Lasikattoja rikotaan,
kun Euroopan komission puheenjohtajaksi valitaan ensi kertaa nainen,
Saksan puolustusministeri Ursula
von der Leyen. Angela Merkelin luottoministeri on yllätysvalinta tiukassa
väännössä EU:n huippuviroista,
jossa eurooppalaiset kärkiehdokkaat
jätetään sivuun.

EP 2019 / MARC DOSSMANN

12/2019

EP 2019 / THIERRY ROGE

LARA SZPIRO

Eurovaalit on käyty ja uusi parlamentti aloittaa. 61 prosenttia
mepeistä on uusia! Keskustan
eurooppalainen puolueryhmä
Renew Europe (ent. ALDE) kasvattaa
kokoaan puolueista eniten, liki 40
uudella paikalla, muodostaen parlamentin kolmanneksi suurimman
poliittisen ryhmittymän.

Uusi komissio ja komissaarit nimitetään!
Suomea edustaa valiokuntakuulemisen
hienosti selvittänyt Jutta Urpilainen vastuullaan EU:n kansainväliset kumppanuudet ja
Afrikka-strategia. Iso-Britannia ei asettanut komissaariehdokasta lainkaan. Boris
Johnsonin joulukuinen vaalivoitto ennakoi
brexitin pikaista toteutumista.

1/2020
Koskettavat hyvästit. Euroopan parlamentti hyväksyy Iso-Britannian erosopimuksen. Äänestyksen jälkeen toivotamme hyvästit brittikollegoille skotlantilaisella
kansanlaululla ”Auld Lang Syne”. Omasta parlamenttiryhmästäni 17 hyvin tutuksi
tullutta kollegaa palaa Britanniaan. He kampanjoivat viimeiseen asti brexitiä
vastaan. Brittien eron myötä voimaan astuu siirtymäkausi, joka kestää vuoden
loppuun. Vasta tämän jälkeen brexitin todelliset vaikutukset alkavat näkyä.

EP 2019 / BENOIT BOURGEOIS

Suomi aloittaa EU:n
puheenjohtajan puikoissa
haastavaan aikaan.
Brexit kolkuttelee ovella
ja neuvottelut uudesta
komissiosta käyvät tiukkoina. Suomen puolivuotisen pj-kauden teema
- kestävä kehitys - peilaa
kuitenkin hyvin pinnalla
oleviin haasteisiin.

Komissaariehdokkaat tentissä.
Euroopan parlamentin tehtävänä on
kuulla ja hyväksyä kunkin jäsenmaan komissaariehdokas. Kuulemisten tarkoituksena on varmistua
jokaisen kandidaatin pätevyydestä
ja asiaosaamisesta vastuullisessa ja
haastavassa tehtävässä. Olen mukana tenttaamassa maatalouskomissaariksi pyrkivää Janusz Wojciechowskia. Puolalainen läpäisee seulan
lopulta toisen kuulemisen jälkeen.

ELSI KATAISEN KOTIALBUMI

9-10/2019

”Jos lehmät puhuisivat”.
Tanskalaisen meppikollega
Asger Christensenin kanssa
ihastelemassa suomalaista
lehmänäyttelyä. On ilo ja
kunnia tuoda Suomessa
ja Euroopassa kiertänyt
valokuvanäyttely myös
europarlamenttiin. Suomen pj-kauden yhteydessä
järjestetyn näyttelyn ideana
on tuoda esille suomalaista
maataloutta ja maaseudun
arkea positiivisessa valossa.
Näyttelyn on koostanut MTK
Varsinais-Suomi.

Henkilökohtaisesti tärkeä
etappi täyttyy, kun syksyn ja
kevään aikana neuvottelemani maatalouspolitiikan siirtymäkauden raportti hyväksytään maatalousvaliokunnassa
yksimielisesti ja historian
ensimmäisellä etä-äänestyksellä. Seuraavaksi edessä
ovat kolmikantaneuvottelut
lainsäädännön lopullisesta
muodosta komission ja jäsenmaita edustavan neuvoston
kanssa.

Sopu on syntynyt! Helteisen kesäkuun viimeisenä
päivänä saamme maatalouden siirtymäkauden
pääasiallisen sisällön
valmiiksi Brysselissä. Viikkojen tiukka neuvottelurupeama on takana. Olen
tyytyväinen, että viljelijät
saavat viimein varmuuden
tulevasta lainsäädännöstä. Voit lukea lisää siitä,
kuinka EU-lainsäädäntö
syntyy sivulta 9.

3/2020
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Koronapandemia yllättää
Euroopan äkillisyydellään ja
voimakkuudellaan. Euroopan parlamentti suljetaan,
työt jatkuvat etäyhteyksin
koti-Suomesta. Asialistat
menevät nopeasti uusiksi;
etusijalle nousee koronakriisin hoito. Teemme pikaisia
päätöksiä mm. EU-budjettivarojen ohjaamiseksi
terveydenhuoltojärjestelmien ja yritysten tueksi.

5/2020
Komissio esittää 750 miljardin euron koronaelpymispakettia Euroopalle. Näkemykseni on, että paketti on liian
iso ja suoraa tukea on liikaa.
Jatkoneuvotteluissa esitystä
päästään kuitenkin hiomaan.
Komissio on päivittänyt
myös esitystä EU:n monivuotisesta budjetista. Maatalouteen esitetään lisärahoitusta, mikä on hyvä juttu
myös Suomelle.
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VIERASKYNÄ

Green Deal
tuo riskejä ja
mahdollisuuksia
metsien käytölle

Komissaariehdokas Jutta Urpilainen
EU-parlamentin kuultavana ennen
komissaariksi nimittämistä.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyenin komission motto kuuluu ”kunnianhimoisempi
EU”. Siihen kiteytyy komission tehtävä sekä
Euroopassa että globaalisti.
Maailma ympärillämme on jatkuvassa
muutoksessa. Meidän on kyettävä ymmärtämään tätä muutosta ja tekemään päätöksiä,
jotka eivät pelkästään pidä Eurooppaa kiinni
kehityksessä, vaan tuovat EU:n kehityksen
eturiviin.

Jutta Urpilainen
EU:n kansainvälisistä
kumppanuuksista vastaava
komissaari

Komission tehtävä on edistää koko unionin
ja maanosamme etua. Me valmistelemme vihreän kehityksen ohjelman kaltaiset
politiikkaesitykset, joilla pyrimme saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteemme.
Euroopan parlamentti, jäsenmaat ja komissio
muokkaavat yhdessä esityksiä siten, että ne
huomioivat jäsenmaiden erityisolosuhteet ja
kansalaisten vaaleissa ilmaiseman tahdon.
Tehtävässäni kansainvälisten kumppanuuksin komissaarina vastaan EU:n suhteista 126
kumppanimaahan. Kumppanuusajattelun ytimessä on vastavuoroisuus. EU etsii kumppaniensa kanssa vastauksia yhteisiin haasteisiin
ja tavoittelee molemminpuolisia hyötyjä.

Eurooppa voi nousta globaaliksi johtajaksi
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, uuden
sukupolven teknologioiden hyödyntämisessä sekä arvojemme, demokratian ja
ihmisoikeuksien, puolustamisessa. Meidän
on alati lunastettava kansalaisilta luottamus
vaalimalla sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Tämä edellyttää myös alueellista oikeudenmukaisuutta.
Tässä ajassa liian moni kansainvälinen toimija
suosii kahdenvälisiä suhteita ja jopa voimapolitiikkaa yhteistyön kustannuksella. EU ui
vastavirtaan, olemme vankkumaton monenkeskisen, sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen ja yhteistyön tukija. Viimeistään
viruspandemia on osoittanut, miten keskinäisriippuvaisia olemme ja mikä on yhdessä
tekemisen arvo.
Von der Leyenin komission toiminnan punaisena lankana ovat YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet. Kestävä kasvu kotona Euroopassa
ja kumppanimaissa on rakennettava sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävälle perustalle. Tässä on EU:lle edelläkävijän
paikka tarjolla.

AURORE MARTIGNONI

Liian moni kansainvälinen toimija suosii
kahdenvälisiä suhteita
yhteistyön kustannuksella.

Euroopasta kestävän
kasvun edelläkävijä
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EU:n uusi komissio julkaisi ensi töikseen Green Dealin eli
vihreän kehityksen ohjelman, jonka ytimessä on tavoite
hiilineutraalista ja ympäristön kannalta kestävästä Euroopasta
vuoteen 2050 mennessä. Koko yhteiskunnan läpileikkaavalla
ohjelmalla pyritään myös luomaan talouskasvua Eurooppaan.

reen dealin ajatus ei sinällään ole
uusi. EU on uudistanut sääntelyä
niin maataloudessa, liikenteessä
kuin energian käytössä kestävämpään suuntaan ennenkin. Uutta on se,
että lähes koko EU:n lainsäädäntö valjastetaan nyt ilmastonmuutoksen torjuntaan ja
päästöjen vähentämiseen.
EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa maatalouspolitiikan tapaan. On kuitenkin selvää,
että Green Deal tulee vaikuttamaan myös
metsätalouteen, joka on Suomen kansantalouden selkäranka. Brysselissä kiistellään,
kuuluvatko metsät edelleen jäsenmaiden
omaan toimivaltaan vai EU:n jaettuun toimivaltaan, kuten ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičius on kuuluttanut. Väitteet jaetusta toimivallasta ovat huolestuttavia, sillä
näin ei ole EU:n perussopimuksiin kirjattu.
Green Dealin ytimessä on esitys uudesta
ilmastolaista, jossa on vielä parannettavaa.

Jäsenmaat pitää sitouttaa kansallisiin
ilmastotavoitteisiin, sillä muuten on vaarana, että Suomen hiilinielulla kompensoidaan esimerkiksi Puolan hiiliteollisuuden
päästöjä. Näin käy, jos hiilinielulaskentaa
tarkastellaan vain Euroopan tasolla.
EU:n komissio on jo tehnyt uusia merkittäviä aloitteita metsien kannalta. On hyvä,
että EU:ssa metsät on todettu ja tunnustettu kestäväksi hoidetuiksi. Sen sijaan uuden
biodiversiteettistrategian sisältö on
jäänyt valitettavan yksipuoliseksi.
Katveeseen jäävät metsän taloudelliset
ja sosiaaliset puolet, jotka ovat kestävyyden kannalta tärkeitä. On huolestuttavaa,
että jäsenmaat on laitettu yhteen muottiin
metsien ja turvemaiden suojelutavoitteissa, eikä viljelijöiden ja metsänomistajien
tärkeää vapaaehtoista työtä ole kunnolla
huomioitu. On selvää, että Suomelle,
jossa metsää on yli 70 % pinta-alasta,
katsantokanta on eri kuin esimerkiksi

Hollannille, missä metsää on vain 10 %.
Töitä siis riittää.
Ensi vuoden alussa julkaistaan EU:n
metsästrategia, jolta me suomalaiset
odotamme paljon. Luvassa on myös
päivitys hiilinielulaskentoja määrittävään
LULUCF-asetukseen sekä uusiutuvan
energian direktiiviin, jossa säädetään puupohjaisen biomassan kestävyysperusteista
energiakäytössä. Myös kestävää rahoitusta
tullaan määrittelemään uudella tavalla.
On ratkaisevan tärkeää, että kun nämä
lakialoitteet tulevat lainsäätäjien käsittelyyn, nähdään metsäbiotalous ja kestävä
metsänhoito ilmasto- ja ympäristöhaasteessa ratkaisijan asemassa. Puurakentaminen ja puupohjaisten raaka-aineiden monipuolinen käyttö ja hiilinieluja vahvistava
kestävä metsätalous ovat mahdollisuuksia
EU:n ilmastotalkoissa.
UNSPLASH

6

8

Mullistusten vuosi Elsi Kataisen vuosi Euroopan parlamentissa 2019-2020

Sain edustaa EU-parlamenttia
neuvotteluissa maatalouspolitiikan
seuraavan kahden vuoden
lainsäädännöstä.

Kuvassa vasemmalta:
Michael Niejahr (Director, DG
AGRI Euroopan komissio),
Norbert Lins (EU-parlamentin
maatalousvaliokunnan puheenjohtaja) sekä Niksa Tkalec
(Maatalouden erityiskomitean
puheenjohtaja, Kroatia).

MIKÄ ON CAP?

MITÄ KUULUU CAP-UUDISTUKSELLE - MILLAINEN MUUTOS ON LUVASSA?

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (EU Common Agricultural Policy), tuttavallisemmin
CAP, on EU:n kovinta ydintä niin toimivallan
kuin rahankäytön osalta, sillä noin kolmasosa unionin budjetista käytetään maatalouteen. Sen juuret ovat EU:n perustamissopimuksessa, jolla luotiin vakautta toisen
maailmansodan raunioittaneeseen Eurooppaan. Tuolloin sovittiin yhteisistä tavoitteista, jotka ovat maatalouden tuottavuuden
parantaminen, maataloustuottajien kohtuullisen elintason turvaaminen, EU:n jäsenmaiden elintarvikemarkkinoiden vakauttaminen,
elintarvikehuollon turvaaminen ja kohtuullisten elintarvikehintojen varmistaminen
kuluttajille. Tavoitteet ovat olennaisia vielä
tänäkin päivänä, mutta jokainen voi arvioida
niiden onnistumista.

Uusi maatalouden ohjelmakausi alkaa todennäköisesti vuonna 2023. Uudistus on edelleen EU-parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston käsittelyssä. On ratkaisevaa, että Suomen pohjoiset olosuhteet ja erityispiirteet turvemaista lyhyeen kasvukauteen otetaan
huomioon. On myös tärkeää, että meille keskeiset tukimuodot, kuten luonnonhaittakorvaus ja vapaaehtoiset tuotantoon sidotut tuet säilyvät.

EP 2020 / DAINA LE LARDIC

CASE

EU:n maatalouspolitiikan ruorissa
M

ielekkäiden asiakokonaisuuksien parissa työskentely on minkä tahansa työn
innostavuuden ja työssä jaksamisen tärkein tae. Aloittaessani työt
uudessa EU-parlamentissa kesällä
2019 asetin tavoitteekseni täysjäsenyyden maatalousvaliokunnassa,
minkä saavutinkin. Myöhemmin
nousin myös maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajaksi.
Koska yhteisen maatalouspolitiikan
(CAP) uudistus oli viivästynyt, esitti
EU:n komissio yhden vuoden jatkoa
nykyiselle EU:n maatalouden ohjelmakaudelle. Minulle avautui mahdollisuus haastavaan raportoijan eli

EU-parlamentin pääneuvottelijan
tehtävään EU:n maatalouspolitiikan
siirtymäkauden asetukseen.
Raportoijan tehtävä on koota yhteen EU-parlamentin kanta ja edustaa parlamenttia neuvotteluissa
jäsenmaiden ja komission kanssa.
Työ edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa muiden parlamentin poliittisten
ryhmien ja instituutioiden neuvottelijoihin sekä kymmeniä ja kymmeniä kokouksia, joissa lopullinen
lainsäädäntö hiotaan yhteen artikla
artiklalta.
Otin ilolla vastaan komission esityksen pääajatuksen; vanhat säännöt ja

uudet rahat. Parannettavaa kuitenkin jäi, sillä komissio jätti ehdotuksestaan pois muiden kansallisten
siirtymätukien ohella Suomelle
tärkeät 141-tuet eli Etelä-Suomen
kansallisen tuen, jolla tasapainotetaan erityisesti puutarha-, sika- ja
siipikarjatalouden kansallista tukirakennetta ja näin kotimaisen markkinan toimintaa. Esitin Etelä-Suomen
kansallisen tuen jatkamista.
Neuvottelut poliittisten ryhmien
välillä sujuivat rakentavasti, sillä
tavoite oli yhteinen: varmuus tulevasta lainsäädännöstä tarvitaan
jo ensi vuoden alusta lähtien, eikä
nykyistä tukipolitiikan rakennetta

pidä liian äkisti muuttaa. Teimme
toki viljelijöiden markkina-asemaa
parantavia muutoksia reaktiona
koronakriisiin.
Kesäkuun lopussa pääsimme sopuun Kroatian johtaman neuvoston
kanssa siirtymäkauden asetuksen
sisällöstä ja pituudesta. Sovimme,
että nykyisillä säännöillä jatketaan
kaksi vuotta eli vuosina 2021 ja
2022, koska CAP-uudistus on edelleen myöhässä. Uskon päätöksen
tuovan vakautta ja varmuutta
viljelijöille. Myös Suomelle tärkeät
141-tuet saavat jatkoa.
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Edessä on merkittävä järjestelmämuutos nykymalliin verrattuna. Vuodesta 2023 alkaen
maataloustuet perustuvat aikaisempaa enemmän tuloksiin ja ympäristövaatimuksiin.
Kaikki kansalliset maaseutu- ja tukiohjelmat kootaan yhteen strategiseen suunnitelmaan,
jonka EU-komissio hyväksyy. Luvassa voi olla kansallisen maatalouspolitiikan paluu.
Myös ilmastoneutraaliuteen pyrkivä EU:n vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal
sekä sen alaohjelmat (Pellolta pöytään -strategia ja Luonnon monimuotoisuus -strategia) asettavat uusia vaatimuksia ruoantuotannolle. Luvassa on mm. tiukempia EU-tason
tavoitteita antibioottien ja kasvinsuojeluaineiden käytölle sekä luomutuotannon lisäämiselle. Jäsenmaita ei pidä laittaa yhteen muottiin. Esimerkiksi Suomessa antibiootteja
käytetään jo nyt vähän suhteessa muihin maihin.

CAP-siirtymäkauden asetus

Miten EU-lainsäädäntö syntyy?
EU:N KOMISSION ESITYS

EU:N NEUVOSTO

EU-lainsäädännön synty lähtee liikkeelle
komission pohjaesityksestä, sillä komissiolla
on EU:ssa yksinomainen aloiteoikeus.
Siirtymäkauden asetuksessa ehdotuksen teki
maatalouskomissaari Phil Hogan 30.10.2019.

Jäsenmaat sopivat
yhteisestä kannasta EU:n
ministerineuvostossa.

KOLMIKANTANEUVOTTELUT
ELI TRILOGIT
Neuvotteluissa muovataan yhteen EU:n
komission sekä lainsäätäjien eli EU-parlamentin ja jäsenmaiden neuvoston
kannat. Pääsimme CAP-siirtymäkauden
asetuksen sisällöstä ja pituudesta
sopuun 30.6. Kroatian EU-puheenjohtajuuskauden viimeisenä päivänä.

EU:N PARLAMENTTI
Valiokuntakäsittely:
Parlamentin pääneuvottelija valmistelee
luonnoksen parlamentin kannaksi. Eduskunnasta
poiketen hallitus- ja oppositioasetelmaa ei ole,
vaan enemmistöt haetaan tapauskohtaisesti.
Mepit saavat jättää rajattoman määrän muutosehdotuksia suoraan lakitekstiin. Siirtymäkauden
asetukseen muutosehdotuksia tehtiin yli 400.
Parlamentin poliittisten ryhmien kesken pyritään
löytämään kompromissit, joille löytyy parlamentista
enemmistö.

Äänestykset valiokunnassa
ja täysistunnossa.
Kompromissit ja jäljelle jääneet
muutosehdotukset äänestetään
valiokunnassa ja valiokunnan
kanta täysistunnossa. Raporttini
siirtymäkauden asetukseen sai
maatalousvaliokunnan yksimielisen tuen ja täysistunnossa
neljän viidesosan tuen.

Euroopan parlamentti hyväksyy
lopullisen lakitekstin täysistunnossa.
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VIERASKYNÄ

Suomalaisille
vallan kolmijako
on oikeusvaltiota
tutumpi käsite.

Yhtä taikatemppua
liikenteen päästövähennyksiin ei ole
Liikenne on pitkään ollut jarrumiehen
roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Uusia hyviä ratkaisuja toki löytyy, mutta alan
päästöt ovat kasvaneet 1990-luvulta, toisin
kuin vaikkapa teollisuuden tai energiantuotannon. Liikenne tuottaa yhä neljäsosan Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä. Suurin
päästölähde kulkee kumipyörillä.
Liikennettä pyritään nyt vahvasti ohjaamaan
kestävämpään suuntaan, missä Suomi
on edelläkävijä. Tavoittelemme päästöjen nollaamista vuoteen 2045 mennessä.
Euroopan unionin tasolla liikenteen päästöjä
pyritään leikkaamaan 90 % vuoteen 2050
mennessä. Molemmat tavoitteet ovat äärimmäisen kovat.

PEXELS

Samalla liikenne on elintärkeässä roolissa
taloutemme ja elämänlaatumme mahdollistajana. Kestävämpään liikenteeseen
pitää siirtyä keinoin, jotka kohtelevat ihmisiä
reilusti, asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. On selvää, että siirtymä puhtaampaan liikkumiseen vaatii esimerkiksi harvaan
asutuilla seuduilla erilaisia ratkaisuja kuin
kaupungeissa. Oma auto on monelle välttämättömyys nyt ja tulevaisuudessa ja tämä
on huomioitava lainsäädännössä.
Mitään taikatemppua päästöjen vähentämiseksi ei valitettavasti ole. Monet toimet ovat
hitaita ja kalliita, eivätkä kuitenkaan yksinään
riitä. Tarvitaan useiden keinojen yhdistelmää: sekä biopolttoaineita että sähköautoja,

liikennemuotojen uudistamista ja yhdistämistä, lisää kävelyä ja pyöräilyä sekä kokonaan uudenlaisia liikkumismuotoja. EU:n
on luotava tähän muutokseen kannustimia.
Se edellyttää vahvoja panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin. Pienistä puroista
kasvaa lopulta joki.
Liikennesektori elää muutoinkin vahvaa
murrosta. Uusien käyttövoimien lisäksi
digitalisaatio ja tekoäly tekevät vahvasti
tuloaan. Robottiautot kuulostavat vielä tulevaisuuden utopialta, mutta automaatio on jo
nyt arkipäivää esimerkiksi junien kulunvalvonnassa. Tekoälyn hyödyntäminen on yhä
yleisempää, ja Suomi kehityksen edelläkävijöiden joukossa.
Tekoäly tuo mukanaan ympäristö- ja turvallisuushyötyjä, kun reittejä ja kuljetuksia
voidaan järjestää tehokkaammin. Samalla
se tuo mukanaan uudenlaisia haasteita,
kuten tietosuojaan ja vahingonkorvaukseen
liittyviä kysymyksiä. Yhä älykkäämmät
laitteet keräävät paljon tietoa, jota voidaan
käyttää hyödyksemme tai haitaksemme.
Hyvä asia on se, että EU:ssa, toisin kuin
monessa muussa maailman kolkassa, yksilön suojasta ja tietosuojasta halutaan pitää
tiukasti kiinni, samalla kun uudelle teknologialle annetaan myös mahdollisuuksia.
Kehityksen edetessä voimme nimenomaan
EU:n kautta olla määrittämässä reiluja pelisääntöjä uuden teknologian käytölle.

HANNE SALONEN / EDUSKUNTA

KUVA

EU:N LIIKENNEPOLITIIKKA LYHYESTI
EU:n yhteistä liikennepolitiikkaa on
tehty yli 30 vuotta. Se on unionin toimialoista keskeisimpiä, sillä yhteisellä
sääntelyllä varmistetaan ihmisten ja
tavaroiden sujuva liikkuminen kaikkialla
unionissa.
Euroopan parlamentin liikenne- ja
matkailuvaliokunnan vastuulle kuuluvat mm. yhteisen liikennepolitiikan
kehittäminen niin tie-, raide, sisävesi-,
meri- kuin lentoliikenteessä, liikenneturvallisuus sekä Euroopan laajuisten
infraverkkojen kehittäminen.
Keskeinen haaste tulevaisuudessa on
älykkäämmän ja ympäristön kannalta
kestävämmän liikennejärjestelmän
rakentaminen.

Oikeusvaltiota vaalittava
Oikeusvaltio-sana on vakiintunut EU-termistöön.
Sillä tarkoitettiin alun perin kansalaisten suojelemista hallitsijoiden mielivallalta. Oikeustieteilijät ja valtio-oppineet ovat sittemmin luoneet
termille monia hienojakoisempia määritelmiä.
Alkuperäisessä kiteytyksessä on kuitenkin jotain
tässä ajassa vahvasti puhuttelevaa.
EU:n jäsenmaat ovat sopimustasolla sitoutuneet
yhteisiin arvoihin: ihmisarvon kunnioittaminen,
vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja
ihmisoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien
vähemmistöjen oikeudet.
Jokaisella 27 jäsenmaalla on omintakeinen historiansa, kulttuurinsa, poliittinen ilmastonsa ja puoluekarttansa. Yhteisiä EU:n arvoja tulkitaan hyvin
monella tavalla – myös kunkin maan sisällä.
Puola ja Unkari ovat olleet muiden EU-maiden
tarkkailussa jo pitkään. EU:sta tuleva rahoitus on

molemmille näille maille merkittävä. Tulevaisuus
näyttää, miten EU-rahoituksen ehdollisuudella
onnistutaan turvaamaan jäsenmaiden oikeusvaltiokehitys.
Suomalaisille vallan kolmijako on oikeusvaltiota
tutumpi käsite. Lakien säätäminen, toimeenpano
ja tuomiovalta on eroteltu toisistaan niin, etteivät
kolmion kulmat puutu toistensa tekemisiin, vaan
kukin hoitaa oman tonttinsa.
Kolmijako on toiminut Suomessa hyvin. Keskustelu oikeusvaltion peruskulmakivistä on kuitenkin tervetullutta.
Tänä kesänä painavan panoksensa pohdintaan
ovat antaneet muun muassa emeritusoikeuskansleri Jaakko Jonkka ja oikeuskansleri Tuomas
Pöysti. Kumpikaan heistä ei lausunnoillaan
halunnut ottaa kantaa ajankohtaisiin tilanteisiin,
vaan he ottivat kantaa yleisellä tasolla.

Jonkka avaa kirjallaan ”Oikeusvaltion puolesta”
keskustelua muun muassa siitä, onko vallan
kolmijako meillä täysin selkeä. Kun eduskunnan
täysistunnossa käsitellään ministerivastuuta ja
syytekynnystä, sekoittuvatko poliittiset ja oikeudelliset prosessit vallan kolmijakoa horjuttaen?
Hyvä kysymys.
Syvälliselle keskustelulle vallan rajoista ja
vaihtoehdoista on oltava aina tilaa. Perustuslakia
ei kuitenkaan pidä muuttaa nopeatempoisesti
eikä kevyin perustein. Sitäkin on demokratia ja
oikeusvaltio.

Anu Vehviläinen
Eduskunnan puhemies
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VIERASKYNÄ

Kolumni on käännetty suomeksi.

Kauppapolitiikkaa uudella
parlamenttikaudella
Kun aloitimme Euroopan parlamentin jäseninä
vuosi sitten, maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä oli myllerryksessä. Sama myllerrys jatkuu
edelleen ja on entisestään kärjistymässä.
TANELI KASTIKAINEN

”Brexit tarkoittaa brexitiä”, sanoi Theresa May. Me kaikki nauroimme.
Enää emme naura. Tulemme saamaan sen, mitä Britannian muukalaisvastainen ja omaan ylivertaisuuteen uskonut Vote Leave -kampanja
halusi. Syöksyvä punta kertoo koronaankin linkittyvän taloudellisen
katastrofin laajuudesta.
Ei mennyt kauaa tammikuun 31. päivän jälkeen, kun koronavirus iski.
Ensimmäinen brexitmäinen virheemme oli kieltäytyä kaikesta yhteistyöstä EU:n kanssa suojavarusteiden hankkimiseksi. Sen jälkeen hitaat
päätökset avoimista rajoista/suljetuista rajoista, sitten päätös jäädä
pois yhteisestä rokoteohjelmasta. Nyt näemme seuraukset hirvittävinä
lukuina kuolleisuudessa ja työttömyydessä.

Brexit pudotettiin lehtien etusivun jutuista kesäkuun puoleen väliin
saakka, kunnes sopimuksettoman eron, ”no dealin”, vastenmielinen
mahdollisuus iski vasten kasvojamme. Yhtäkkiä kauppaministeriömme
kertoo hallitukselle, että meidän täytyy joka tapauksessa noudattaa
kansainvälisiä lakeja verotuksesta salakuljetuksiin ja alkuperäsääntöihin
tai emme yksinkertaisesti voi käydä kauppaa toisten kanssa.
Emme ole valmiita eroon, emmekä voi olla siihen valmiita ajoissa.
Mutta pyydämmekö lisäaikaa siirtymäajalle? Ei ikipäivänä. Sen sijaan
ratkaisumme brexitiin varautumiseksi on ostaa puolet Kentistä rekkojen
parkkialueen ”Faragen autotallin” rakentamiseksi. Jatkossa joudumme tullitarkastuksiin päästäksemme Pohjois-Irlantiin. Kallisarvoiset
passimme on menetetty. Siinä tosin pieni toivon pilkahduksemme; ehkä
voimme korvata kaikki menetetyt työpaikat uusilla rajavartijoilla.
Sopimukseton brexit yhdistettynä koronan aiheuttamaan taantumaan
ennakoi pahinta lamaa sitten 1920-luvun. Brexit on maksanut meille yli
90 miljardia puntaa, JO NYT, ennen kun erosopimuksen maksuvelvoitteita on edes suoritettu. Ja toistaiseksi olemme onnistuneet tekemään
20 kauppasopimusta niinkin suurten talousmahtien kuin Färsaarten ja
Tunisian kanssa.

EP 2019

Yritän olla sanomatta ”Mitä minä sanoin”. Mutta se on vaikeaa.

Sheila Ritchie
Euroopan parlamentin entinen jäsen
(Liberal Democrats/Skotlanti)

Kolumni on käännetty suomeksi.

VIERASKYNÄ

Elämää
Brexitin jälkeen

Vapaan liikkuvuuden päättyminen tulee tarkoittamaan meille pulaa
kymmenistä tuhansista hoiva-alan työntekijöistä. Puute maatalouden
kausityöläisistä tulee tarkoittamaan sitä, että sadot mätänevät pelloille ja
ruokahuoltomme heikkenee. Viljelijämme jäävät oman onnensa nojaan
hallituksen hylätessä ruokastandardit, joista he lupasivat pitää kiinni.
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VIISI VIKKELÄÄ
Elsiltä kysyttyä
Paras muistosi lapsuudesta?
Parhaat lapsuuden muistot liittyvät
perheen yhteiseen tekemiseen ja
olemiseen, jotka poikkeuksetta
liittyivät maatilan töihin ja muihin
arjen puuhiin. Olin meidän viiden
lapsen sisarusparven toiseksi
nuorin ja pääsin jo pienestä pitäen
mukaan kaikkiin mahdollisiin töihin. Helteiset päivät heinäpellolla
olivat joskus raskaitakin, mutta
yhdessä oleminen teki siitäkin
hauskaa. Erityisen hienoa oli, kun
pääsin työpariksi papan kanssa;
oli mahtavaa kuunnella hänen
tarinoitaan, tehdä heinäkuormaa
hieman verkkaisempaan tahtiin ja
keikkua kotiin pappa-Ferkun heinäkuorman päällä pitkin pohjalaiskylän niittyjä ja kyläteitä, lämpimän
leppeässä kesätuulessa.
Lempirutiinisi?
Kiireetön hetki aamukahvin, lehtien
luvun ja aamu-uutisten parissa ei
aina toteudu, mutta se on rutiini,
jonka haluan toteutuvan joka
aamu. Usein se tuntuu määrittävän
koko päivän tunnelmaa.
Mihin veisit ulkomaalaisen meppikollegasi kotiseudullasi?
Tutustuttaisin ulkolaisen meppikollegani pohjoissavolaisiin
Järvi-Suomen mäkisiin ja vehreisiin
maisemiin, veisin hänet Pielavedelle maitotilamme arkea ihmettelemään ja samalla poikkeaisimme

UKK:n syntymäkodissa Lepikon
torpalla, menisimme kalaan ja
soutelemaan peilityynelle järvelle,
Kuopion vilkkaalle Kauppatorille
voissa paistettuja muikkuja maistamaan ja perehdyttäisin hänet myös
metsiemme rikkauteen. Päivän
päätteeksi jäisimme savusaunan
lämpöön ja yöuinnille, tottakai.
Miten työarki europarlamentissa
eroaa Suomen eduskunnasta?
Parlamentissa oman työtiimin
läsnäolo ja työkumppanuus on
eniten poikkeava ja hyvällä tavalla
erilaista kuin eduskunnassa. Eduskunnassa joka päivä on istuntoja,
valiokunnan kokouksia ja ryhmäkin
useammin koolla, kun Brysselissä
samat jakautuvat eri viikoille ja
täysistunnot käydään istumassa
Ranskassa Strasbourgissa. Parlamentissa mepit saavat hoitaakseen isojakin asiakokonaisuuksia,
joissa pääsee neuvotteluvastuiden
myötä todella syvälle asioihin ja
vaikutuksen mahdollisuudet ovat
todellisia.
Taito, jonka haluaisit oppia?
Tilamme sukupolvenvaihdoksen ja
pojan tyttöystävän myötä tilallemme tuli suomenhevonen ja poni,
ihastuttavat Köpi ja Aksu. Köpi on
erinomainen ja rauhallinen ratsu,
ja niinpä haluaisin oppia ratsastamaan. Se on muuten pitkäaikainen
haaveeni, yksi monien joukossa.

Yhdysvaltojen hallinto on eristänyt itsensä ja
luopunut globaalin suunnannäyttäjän viitasta. Se
on asettanut laittomia tulleja EU:lle ja lietsonut
kauppasotaa Kiinan kanssa. Samaan aikaan Kiinan
itsevarmuus globaalilla areenalla on jatkuvasti
kasvanut. Maa on jo tovin koetellut kaupankäynnin pelisääntöjä muun muassa tuntuvilla valtiontuillaan. Tilanne haastaa Maailman kauppajärjestö
WTO:ta, jonka sääntökirja kaipaa kipeästi päivitystä nykypäivän haasteisiin vastaamiseksi.
EU yrittää luovia suurvaltojen välisten suhteiden
kiristymisen ja monimutkaisen geopoliittisen
tilanteen välissä. Renew Europe -ryhmässä
näemme, että EU:n täytyy jatkossakin puolustaa
vahvasti sääntöihin perustuvaa monenkeskistä
kauppaa. Emme tule pärjäämään kansainvälisen
kaupan ”villissä lännessä”, jossa vahvin voittaa.
Samalla on muistettava kahdenvälisten kumppa-

nuuksien merkitys. Tänä vuonna Euroopan parlamentti esimerkiksi hyväksyi kauppasopimuksen
Vietnamin kanssa, mikä oli iso voitto molempien
osapuolten kuluttajille ja yrityksille. Seuraamme
parhaillaan kauppaneuvottelujen edistymistä
Australian, Uuden-Seelannin ja Chilen kanssa.
Myös kestävä kehitys on tärkeä teema ryhmällemme. Varsinkin se on sitä itselleni, sillä ennen
parlamentaarikon uraa tein töitä vastuullisuusjohtajana. Kansainvälisen kaupan valiokunnassa
työpöydälläni on nyt kestävää metsätaloutta,
vastuullisten tuotantoketjujen edistämistä ja kysymys nk. hiilitullista, jonka tarkoituksena on estää
päästöjen valuminen Euroopan ulkopuolelle, kun
päästörajoja EU:ssa kiristetään. Kaikki nämä ovat
osa uutta ja kunnianhimoista tavoitetta tehdä
EU:n kauppapolitiikasta entistä kestävämpää.
Edessämme on vielä paljon epävarmuuksia koronapandemian ja heikentyvien talousnäkymien
myötä. Melkeinpä varmuudella voi kuitenkin sanoa, että kauppapolitiikka tulee pysymään jatkossakin korkealla EU:n agendalla. On varmistettava,

että vapaa kauppa hyödyttää meitä jatkossakin,
eikä epäluulosta ja suljetuista rajoista tule uutta
normaalia. Tämä on erittäin tärkeää pienille vientivetoisille maille, kuten Suomelle ja Ruotsille.

EP 2020 / EMILIE GOMEZ
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Karin Karlsbro
Euroopan parlamentin jäsen
(Liberaalit, Ruotsi)
Renew Europe -ryhmän Kansainvälisen
kaupan valiokunnan koordinaattori

Kauppapolitiikka on EU:n kovaa ydintä
Kauppapolitiikka kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden
sijaan EU säätää lakeja kauppaan liittyvistä asioista ja neuvottelee kauppasopimukset EU:n ulkopuolisiin
maihin. Vaikka EU:n kauppapolitiikasta puhutaan vähän, vientivetoinen Suomi hyötyy siitä monin tavoin.

KASVUA JA TYÖPAIKKOJA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

REILUA PELIÄ

Moni markkina EU:n ulkopuolella
kiinnostaa suomalaisia yrityksiä, mutta
viennin esteenä on usein liian hankala
liiketoimintaympäristö. Kauppasopimusten myötä vienti helpottuu, kun
tullimaksuja, päällekkäisiä lupia ja lisenssejä sekä muita kaupan esteitä puretaan. Esimerkkinä: EU:n ja Etelä-Korean
välisen vapaakauppasopimuksen myötä
suomalaisten yritysten vienti maahan on
kasvanut 40 %.

Kauppasopimusten kautta EU pystyy
edistämään arvojaan maailmalla
laaja-alaisesti ympäristönsuojelusta
eläinten hyvinvointiin ja oikeudenmukaisiin työoloihin. Esimerkiksi Vietnam
on sitoutunut kauppasopimuksensa
myötä pakkotyön poistamiseen ja
ammattiliittojen sallimiseen. Kauppapolitiikka on EU:lle näin tehokas
väline määrittää globaalin kehityksen
suuntaa.

EU on maailmalla aktiivinen avoimen
kaupan ja yhteisten pelisääntöjen
puolestapuhuja. Se puuttuu polkumyyntiin, laittomiin valtiontukiin ja
muihin tervettä kilpailua vääristäviin
toimiin. Reilu pelikenttä on aina pienen
maan etu.
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Koronakevät

VIERASKYNÄ

Maataloudesta,
maaseudusta ja
tulevaisuudesta

Koronakevät on ollut Euroopan parlamentissa uuden
opettelua. Varotoimena valtaosa parlamentin toiminnoista
siirrettiin etäyhteyksien varaan ja mepit avustajineen siirtyivät
enimmäkseen kotitoimistoille etätöihin. Rytminmuutoksesta
huolimatta demokratiasta ei ole tingitty. Täysistuntoon ja
valiokuntien kokouksiin on osallistuttu videoyhteyksin ja
etänä äänestäen, ensimmäistä kertaa koko instituution
historiassa. Mepin työtä on onnistuneesti pystynyt tekemään
kotimaisemista Pohjois-Savosta käsin.
KUVAT: ELSI KATAISEN KOTIALBUMI, FREEPIK

Etätöiden myötä matkustamiseen kului
vähemmän aikaa ja sitä vapautui enemmän
jaksamista edistävään tekemiseen ja
ulkoiluun. Loppukevään hanget kantoivatkin
mukavasti hiihtäjän potkuja.

Neuvottelumatka Brysseliin taittui
hiljaisissa merkeissä. Lennot ja
lentokentät olivat tavalliseen
nähden poikkeuksellisen tyhjiä ja
matkustaminen tuntuikin turvalliselta
kaikkine varotoimenpiteineen.

Euroopan maatalouden tarina on tuttu.
Sodan jälkeinen puute ja kurjuus, jälleenrakentaminen, koneistuminen, tehostuminen,
rakennemuutos, ylituotanto, tuki ja sääntely.
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on muuntunut tuotantopolitiikasta yhteiskuntapolitiikaksi, jolla on monta tavoitetta. Maatalouspolitiikka on nykyisin ruoka-, ympäristö-,
maaseutu-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja
aluepolitiikkaa.
Syvällä kehityksen ytimessä on osin piilossa
sen todellinen moottori. Euroopankin
valtavan hyvinvointiharppauksen tärkein
käyttövoima on ollut fossiilitalous. Luonnolta
on voitu lainata rajattomasti fossiilipanoksia
ilman korkoa, ilman niiden haitallisten sivuvaikutusten hinnoittelua. Paljonko esimerkiksi ilmastonmuutos maksaa? Halpuus on
ollut uskonto ja koroton laina luonnolta sen
mahdollistaja.

Miten siirtymä fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen tapahtuu ruokajärjestelmässä?
Jakautuuko ruokajärjestelmä kahtia hintavetoiseen ja ”vaihtoehtoiseen”, jossa kasvavat
luomun, agroekologian ja yhteisömaatalouden kaltaiset toimintamallit?
Jakaako muutos väestön asumaan ja elämään nykyistä hajautuneemmin ja omavaraisemmin? Kaupungeissa on enimmäkseen
fossiilitalouden rakenteita ja ne ovat siitä
eniten riippuvaisia. Kohtuutalouteen siirtyminen hyydyttäisi erityisesti näitä kulutus- ja
hallintokeskuksia.
Ihmisen toimintaa sisältävä tulevaisuus on
aina avoin. Tulevaisuuteen voi siis vaikuttaa.
Siksi sitä kannattaa pohtia.

Fossiilitalous tulee aikanaan tiensä päähän.
Mitä sitten? Millainen on maailma, jossa
fossiilipanoksista on luovuttu: öljystä, maakaasusta, kivihiilestä, muovista, betonista,
asfaltista, väkilannoitteista?

Maatalouspolitiikan siirtymäkauden pääneuvottelijana
johdin kolmikantaneuvotteluita eli ”trilogeja”
parlamentin, komission ja jäsenmaiden neuvoston
välillä. Trilogeja varten minun täytyi matkustaa
Brysseliin vetämään neuvotteluja, vaikkakin sali
muuten oli tyhjä ja muut osapuolet etänä. Kuvassa
valmistautumassa neuvotteluun maatalousvaliokunnan
puheenjohtaja Norbert Linsin kanssa.
Mepit ympäri Eurooppaa
osallistuivat kukin kotoaan
tapaamisiin. Tässä pidämme
Renew-ryhmämme eri
maiden delegaatioiden
vetäjien kokousta.
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Siirtyminen bio- ja kiertotalouteen tulee
mullistamaan monta asiaa. Se asettaa meidät myös vaikeiden kysymysten eteen.

Työarjesta, kuten säännöllisestä tiimipalaverista,
oli tärkeä pitää kiinni etätöistä huolimatta. Vaikka
tiimini työskenteli hajautetusti eri osoitteista käsin, se
mukautui joustavasti muuttuneeseen tilanteeseen.

Äänestyksiä varten meidän täytyi
tulostaa viralliset äänestyslistat, jotka
vahvistimme omalla allekirjoituksellamme. ’Raksi ruutuun’ -äänestyskäytäntö
osoittautui yllättävän toimivaksi.

Millaiseen tuotantoon ja elintasoon biokaasu, biodiesel, bioetanoli, biomassat, puu,
luonnonkuidut, bio- ja kierrätyslannoitteet,
aurinko, tuuli ja liikkuva vesi riittävät, jos
fossiililähteitä ei voi enää käyttää? Siirrytäänkö kasvutaloudesta kohtuutalouteen
(degrowth)?
Fossiilitalous on pistemäistä ja keskittynyttä,
mutta bio- ja kiertotalous on perusluonteeltaan hajautunutta. Biolähteitä ja kierrätettävää on kaikkialla. Miten hajautunut maailmanmalli toimii?
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