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Kannattava ruoka
EU:n kärkihankkeeksi

PÄÄKIRJOITUS

Sota ravistelee Eurooppaa
Hintojen nousu ei johdu vain sodasta,
vaan syyt ovat syvemmällä. Jo ennen koronakriisiä julkiset taloudet Euroopassa
olivat pahasti velkaantuneet. Koronakriisi
poisti loputkin pidäkkeet. Nyt maksamme
tätä laskua. Yhteinen velanotto ei saa olla
Euroopan kriisien takuuratkaisu eikä taloudellista valtaa pidä luovuttaa unionille.
Jokaisen Euroopan maan, myös Suomen,
on hoidettava kansantaloutensa kuntoon
yhteiskunnallisten uudistusten kautta.

Suomi on vakaasti matkalla Natoon, ja se
on ainoa oikea ratkaisu. Ukraina on hyvästä syystä otettu EU:n jäsenehdokkaaksi.
Myös EU:lla on tarve sopeutua uuteen
turvallisuustilanteeseen. Yhteistyö lisääntyy, ja se on pienen maan etu. Meidän on oltava avoimia keskustelemaan
määräenemmistöpäätöksien lisäämisestä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Inflaatio on kovempaa kuin vuosikymmeniin. Se iskee jokaiseen suomalaiseen
huoltoasemalla, asumisen hinnassa ja
ruokakaupassa. On pidettävä huolta heikoimmassa asemassa olevista. Ratkaisuja
ostovoiman vahvistamiseen on haettava
kansallisesti.

Parlamentti linjasi jo huhtikuussa venäläisen öljyn, maakaasun ja kivihiilen tuonnin
lopettamisesta, ja suurin osa jäsenmaista
ovat seuranneet perässä yhä kiristyvin
pakottein. Tulevana talvena EU:n kantin
ja yhtenäisyyden on kestettävä ilmojen
kylmetessä ja lämpölaskujen noustessa, sillä Venäjän tekojen julmuus ei ole
muuttunut miksikään. EU:n on yhdistettävä voimansa vihreän energian murroksen vauhdittamisessa järkevästi. Samalla
on pidettävä huolta, että kansalaisille on
saatavilla kohtuuhintaista sähköä. Viljelijöiden kyky ruokkia kansalaiset romahti,
kun tuotantopanosten hinnat moninkertaistuivat lyhyessä ajassa, ja sen seurauk-
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Maailman ruokajärjestelmä on murroksessa.
Hyvän elämän peruspilari, eli saatavilla
oleva terveellinen, kohtuuhintainen ja
turvallinen ravinto, on uhattuna.

sena maailmaa uhkaa vakava ruokakriisi.
Eurooppalainen huoltovarmuus, ruokaturva ja viljelijöiden aseman turvaaminen
on nostettava unionin asialistan kärkeen,
sillä meillä ei ole varaa jäädä tuontiruuan
varaan.
Energia- ja ilmastopaketti on ollut viimeisen vuoden isoin poliittinen kysymys. Kulunut vaalikausi on osoittanut, että määrätietoisella työllä voidaan saada isoja
tuloksia aikaan. Onnistuimme ryhmämme
Renew Europen neuvottelijoina kääntämään parlamentin kannan niin EU:n hiilinielulaskennassa kuin päästökaupassa
järkevämmälle ja kestävämmälle uralle
Suomen tavoitteiden mukaisesti.
Matka jatkuu. Haluamme tällä lehdellä
kertoa teille lukijoille näistä jokaisen suomalaisen arkeen vaikuttavista päätöksistä, joita Euroopassa olemme puolestanne
tekemässä. Antoisia lukuhetkiä!

UNSPLASH

HYVÄ LUKIJA, sota Euroopassa ravistelee
EU:n perustuksia, joita jo koronakriisi koetteli. Helmikuussa alkanut Venäjän säälimätön hyökkäyssota muutti Euroopan
asentoa energia-, ruoka-, turvallisuus- ja
talouspolitiikassa pysyvästi. Muutos on
vauhdittanut keskustelua EU:n perussopimuksen uudistamisesta, mihin on suhtauduttava maltilla. Suomella on kuitenkin
oltava ratkaisut, millaisen haluamme EU:n
tulevaisuudessa olevan.

Sisältö
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VENÄJÄN HYÖKKÄYS UKRAINAAN osoitti paikallisen ruuantuotannon
merkityksen huoltovarmuuden takaajana. Maailmanlaajuisen ruokakriisin seurauksia voivat olla nälänhädän liikkeelle ajamat pakolaiset, demokratiakehityksen heikentyminen ja uudet herkkyydet suurvaltapolitiikassa. Kaikkeen ruokaa koskevaan päätöksentekoon on suhtauduttava
erityisen vakavasti.

maatalouden EU-rahoitus on noussut kuusi prosenttia ja viljelijät saivat
eurooppalaisittain poikkeuksellisen mittavan apupaketin pehmentämään kustannuskriisin iskuja. Keskeisintä on tuottajan aseman vahvistaminen ruokaketjussa. Myös jokaisella kuluttajalla on mahdollisuus valinnoillaan vaikuttaa siihen, että meillä on jatkossakin kotimaista ruokaa
tarjolla.

Alkutuotannon kannattavuuskriisi oli käynnissä jo ennen sotaa. Inflaatio
ja energian hinnannousu nostavat ruuantuotannon kustannuksia nyt yhä
rajummin. Se näkyy maatiloilla suorina kannattavuusongelmina, lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten hallitsemattomana hinnannousuna,
mikä on johtanut myös konkursseihin. Olemme poikkeuksellisen kovassa paikassa, ja tilanne pitää ottaa vakavasti, jotta viljelijöiden toimeentulo
ja ruokaturva toteutuvat.

On huolehdittava, että
aktiivinen ruuantuotanto
säilyy toiminnan keskiössä.

Jo ennen Ukrainan sotaa maailmassa yli 50 valtion ruokahuolto on ollut kriisissä. Moni valtio on nojautunut ruokahuollossaan Ukrainaan, ja
maailman ruoka-aitan jouduttua sotaan seurauksena on ollut romahdus. Tärkein ukrainalaisen viljan vientialue on ollut Pohjois-Afrikka, jossa
oma ruuantuotanto ei ole pystynyt vastaamaan tarpeeseen. Pahin seuraus voi olla nälänhätä, jota seuraisi pakolaisaalto. EU:n kansainvälisistä
kumppanuuksista ja Afrikka-asioista vastaava Suomen komissaari Jutta
Urpilainen istuu nyt tärkeällä paikalla.

Ruuantuotannon on jatkossakin oltava maatalouspolitiikan ja rahoituksen keskiössä. Viime vuosina maatalouspolitiikka on muuttunut enemmälti ympäristö- ja ilmastotoimien tukemisen välineeksi. Samalla EU:n
ympäristöpolitiikalla pyritään sääntelemään maankäyttöä, josta aloitteet
metsäkadon ehkäisystä ja ennallistamisesta ovat osoitus. Ympäristötoimet ovat tarpeen ja niillä voi olla tuotantoa tukeva vaikutus, mutta sen ei
pitäisi johtaa peltojen poistumiseen ruuantuotannosta. On hienoa, että
EU rakentaa hiiliviljelyohjelmaa. Siinäkin on huolehdittava, että aktiivinen
ruuantuotanto säilyy toiminnan keskiössä. Hiiliviljelyllä on mahdollisuus
oikein tehtynä nostaa ruuantuottajat ilmastotalkoiden ratkaisijoiksi ja pelastaa kannattavuus.

EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla (CAP) pyritään varmistamaan kannattava ruuantuotanto ja kohtuullinen ruuan kuluttajahinta Euroopassa,
mikä on kirjattu myös EU:n perussopimuksiin. Ruuan hinnan noustessa
ja maatilayrittäjien ollessa konkurssien partaalla voidaan kysyä, toteutuuko perussopimuksen tavoite. Vuosia valmistellun maatalouspolitiikan uudistuksen toteutus aloitetaan Suomessa jo tammikuussa, ja
edessä on isoja muutoksia. Keskustan vaikuttamisen ansiosta Suomen

Suomen on vaikutettava aktiivisesti siihen, että seuraava EU:n komissio
ottaa kannattavan ruuantuotannon EU:n asialistan kärkeen. Emme voi
jäädä tuontiruuan varaan, vaan meidän on kannettava vastuumme omavaraisuuttamme vahvistamalla.
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KRIISIEN VUOSI:

4/2021
Elsi Kataisen neuvottelema maatalousvaliokunnan lausunto LULUCF-asetuksesta
valmistuu. LULUCF-asetuksessa säädellään
jäsenmaiden maankäytön, maatalouden ja
metsien hiilenkiertoa.

11/2021

5/2022

3/2022
10/2021

11/2021

9/2021

Elsi Katainen nimitetään
maatalous- ja liikennevaliokunnissa Renew
Europe -ryhmän neuvottelijaksi Suomelle tärkeään
LULUCF-asetukseen, jolla
säädellään maankäyttösektorin hiilinieluja.

1/2022
Ranska aloittaa EU:n neuvoston puheenjohtajuuskautensa. Painopisteinä puheenjohtajakaudella ovat Euroopan
suvereniteetti ja strateginen
itsenäisyys, taloudellinen
elpyminen ja eurooppalaisen
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen.

1/2022
Parlamentin valiokunnat
järjestäytyvät uudelleen osana
parlamentin puolivälitarkastelua. Elsi Katainen valitaan
jatkamaan maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana
vaalikauden loppuun saakka

1/2022
9/2021
Renew Europe-ryhmä kokoontui Pariisissa
Ranskan presidentti Emmanuel Macronin
vieraana muotoilemassa ryhmän suuntaviivat EU-parlamenttikauden lopulle.
EP 2022

9/2021

Yhteinen maatalouspolitiikka
CAP vuosille 2023–2027 saa
sinettinsä täysistunnossa.
Parlamentin linja oli tasapainoinen kompromissi, jossa
Suomelle tärkeitä asioita
huomioitiin.

ELSI KATAISEN KOTIALBUMI

Mauri Pekkarinen valitaan
parlamentin teollisuus-,
tutkimus- ja energiavaliokunnan ITRE:n pääneuvottelijaksi uudistamaan
EU:n päästökauppajärjestelmää (ETS).

Liikennevaliokunnan lausunto akkujen
ja akkujätteen säätelystä julkaistaan.
Elsi Katainen toimii lausunnon varjoesittelijänä.

Maltalainen Roberta
Metsola valitaan
EU-parlamentin uudeksi
puhemieheksi edellisen
puhemiehen kuoltua.
Metsola on parlamentin
historian nuorin puhemies ja kolmas nainen
tehtävässä.

6/2022
Mauri Pekkarisen
osaltaan neuvottelema
päästökauppaa koskeva
esitys saa täysistunnon
enemmistön tuen.

5/2022

3/2022
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu
Euroopan parlamentin täysistunnossa, jossa käsitellään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Suomen eduskunta äänestää Nato-jäsenyyden
puolesta ja Suomi ja Ruotsi jättävät yhdessä
Nato-jäsenyyshakemuksensa.

3/2022

6/2022

Elsi Kataisen neuvottelema akkuasetus hyväksytään
parlamentissa äänin 584-67. Uusi akkuasetus säätelee
akkutuotannon koko elinkaarta raaka-aineiden hankinnasta aina jätekierrätykseen asti. Kataisen ansiosta myös
kierrätystavoitteiden ulottaminen kevyen liikenteen, kuten
sähköpyörien ja -potkulautojen, akkuihin ovat parlamentin
mietinnössä mukana.

6/2022

Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen osallistuivat Keskustan
puoluekokoukseen, joka kokoontui Lappeenrannassa.
Elsi ja Mauri järjestävät puoluekokoustapahtumaan koskien Ukrainan sotaa ja sen vaikutuksia Euroopan unioniin,
turvallisuuteen, ruokaturvaan ja energiaan.

2/2022
24.2. Venäjä aloittaa hyökkäyksensä Ukrainaan. Sota
Euroopassa järkyttää ja
EU alkaa valmistella
mittavia pakotteita Venäjää
vastaan. Europarlamentti
pitää ylimääräisen täysistunnon Ukrainan sodan
vuoksi ja tuomitsee Venäjän
hyökkäyksen.

EP 2022

Komissio julkaisee ehdotuksen
Fit for 55 -ilmastopaketista, ja
parlamentti pääsee aloittamaan
työskentelynsä sen parissa.

Renew Europe
-ryhmä nimeää
Mauri Pekkarisen
aluekehitysvaliokunnan (REGI)
neuvottelijaksi
vaihtoehtoisten
polttoaineiden
infrastruktuurin
asetuksesta
(AFIR) laadittavaan lausuntoon.

12/2021

ELSI KATAISEN KOTIALBUMI

10/2021

11/2021

Euroopan komissio julkaisee REPowerEUlakipaketin, joka sisältää toimet venäläisestä
tuontienergiasta irtaantumiseksi.

EP 2022

Parlamentti äänestää Horisontti
Euroopan 10 miljardin euron
arvoisista kumppanuuksista,
joissa Mauri Pekkarinen on
toiminut Renew Europen
neuvottelijana.

Elsi Katainen valitaan Renew
Europen liikennevaliokunnan
neuvottelijaksi merenkulun
uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä säätävään
FuelEU Maritime -asetukseen,
joka on osa EU:n energia- ja
ilmastopakettia (Fit for 55).

7/2021

Mepit päättävät
täysistunnossa parlamentin kannasta EU:n
ilmastopaketin, Fit for
55:n, ensimmäisten
kokonaisuuksien osalta.
Käsittelyssä on mm.
päästökauppajärjestelmän uudistaminen,
sosiaalinen ilmastorahasto ja maankäyttö- ja
metsätalousasetus.

5/2022

Ruokakriisin ratkaisuun erikoistunut Renew
Europen erityistyöryhmä aloittaa toimintansa
parlamentissa. Elsi Katainen toimii työryhmän
jäsenenä.

EP 2021

EP 2021

10/2021

Slovenia aloittaa EU:n neuvoston
puheenjohtajamaana. Slovenian painopisteinä ovat unionin elvyttäminen
koronapandemian jälkeen ja uusiin
terveysuhkiin varautuminen, vihreä siirtymä, kyberturvallisuus ja digitalisaatio,
oikeusvaltioperiaate ja muuttoliike.

6/2022

3/2022

EP 2022

EP 2021

Maaseudun kehittämisen
päivät Sloveniassa kokoavat
yhteen Leader-toimijoita ja
muita maaseudun kehittämisen parissa työskenteleviä. Rumra-työryhmä, jonka
jäsen Elsi Katainen on,
aloittaa toimintansa.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin
lopputulemat julkaistaan. Vuoden
pituisen prosessin aikana EU:n kansalaiset ovat saaneet kertoa ideoitaan
ja keskustella siitä, miten EU:n tulisi
vastata erilaisiin haasteisiin.

Mauri Pekkarinen saa vastuulleen toimia
parlamentin budjettivaliokunnan BUDG:n
varjovalmistelijana teollisuudelle keskeisessä komission aloitteessa koskien mikrosiruja.

PEXELS

Mauri Pekkarinen nimetään myös
aluekehitysvaliokunnan (REGI) vastaavaksi neuvottelijaksi EU:n pitkän aikavälin
maaseutuvision lausuntoon.

EP 2022

Koronapandemiasta
Venäjän hyökkäyssotaan

7/2021
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Täysistunto antoi tukensa
lähes yksimielisesti
Ukrainan ja Moldovan
hyväksymiseksi EU:n
ehdokasmaiksi.
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Parlamentaarikon työpäivä
– päätöksiä Suomen puolesta EU:ssa
Euroopan parlamentissa ei ole kahta samanlaista työpäivää,
mutta lopulta suuri osa mepin työstä on hyvin arkista aherrusta.
Meppien viikkoja määrittää parlamentin kalenteri, jossa kuukausi jaetaan neljään erilaiseen
viikkoon: valiokunta-, ryhmä-, täysistunto- ja
kotimaan viikkoihin. Valiokuntaviikolla eri aiheisiin keskittyvät valiokunnat valmistelevat

mietintöjä ja lausuntoja lainsäädäntöä varten.
Ryhmäviikolla parlamenttiryhmät kokoustavat
tulevista täysistunnon aiheista, ja hiovat kantojaan. Täysistunnossa koko parlamentti muuttaa viikoksi Strasbourgiin tekemään päätökset.

Kotimaan viikko eli ns. vihreä viikko on varattu
tapaamisiin kotimaassa. Tässä jutussa pääset
kurkistamaan, millainen on tavanomainen mepin työpäivä.

MAURI TÄYSISTUNTOVIIKOLLA
AAMULLA MAURIN HERÄTYSKELLO soi Strasbourgissa parlamentin täysistuntoviikolla kello
6, jonka jälkeen onkin pikaisen aamulenkin ja
aamupalan vuoro. Kuppi hyvää kahvia ja kroissantti aloittaa mukavasti pitkän päivän. Seitsemältä on luvassa päivän uutisten ja oman kalenterin läpikäyntiä. 7.30 parlamentin auto tulee
hakemaan Maurin parlamentille, ja matkalla
hän soittaa muutaman puhelun avustajille,
Suomen päähän ministeriöihin tai muille asiantuntijoille ajankohtaisiin asioihin liittyen. Kello 8
luvassa on Suomen komissaarin Jutta Urpilaisen perinteinen aamiaistapaaminen suomalaisille mepeille parlamentissa. Tämä mukava
perinne on jatkunut jo useamman kauden ajan.

Parlamentin täysistunto alkaa kello 9. Parlamentti kokoontuu täysistuntoon kerran kuussa Strasbourgiin ja istunto kestää neljä päivää.
Täysistunto tarkastelee valiokuntien tekemiä
mietintöjä ja päätöslauselmaehdotuksia ja niissä äänestetään uusista lakiehdotuksista.
Kello 10 Mauri osallistuu suomalaistoimittajien pressitilaisuuteen yhdessä Renew Europe
-ryhmän muiden suomalaismeppien Nils Torvaldsin ja Elsi Kataisen kanssa. Kello 11 vuorossa on tiimipalaveri avustajien kanssa, jossa käydään läpi päivän äänestyksiä ja muita
tärkeitä asioita. 11.30 Mauri nappaa pikaisen
lounaan parlamentin kanttiinissa. Kello 13 par-

Lainsäädäntöä valmistellessa on hyvä
kuulla monia erilaisia näkökulmia ja
asiantuntijoiden mielipiteitä.
ELSI VALIOKUNTAVIIKOLLA
ELSIN MAANANTAI ALKAA yleensä aikaisin,
jos täytyy lähteä Kuopiosta Brysseliin valiokuntaviikolle. Aamulennolla on onneksi vielä mahdollista ehtiä päivän kokouksiin. Maanantaina
suuri osa muistakin mepeistä on matkustamassa kotimaasta takaisin parlamentille, joten
varsinkaan aamupäivälle ei sovita juurikaan
kokouksia. Koneessa on hyvin aikaa jo valmistautua päivän tapaamisiin. Brysselin päässä on
helpompaa, sillä asunnolta parlamentille on
vain lyhyt kävelymatka.
Heti koneen laskeuduttua Zaventemin kentälle
pitää kiirehtiä maatalousvaliokunnan kokoukseen. Varsinkaan etukäteen valmistellusta puheenvuorosta ei sovi myöhästyä. Tänään käsitellään muun muassa metsästrategiaa, johon
valiokunta on laatimassa lausuntoa.
Kokouksen jälkeen on sovittu tapaaminen satamayrittäjien kanssa, sillä he ovat hyvin kiinnostuneita tulevasta meriliikenneasetuksesta.
Lainsäädäntöä valmistellessa on hyvä kuulla
monia erilaisia näkökulmia ja asiantuntijoiden
mielipiteitä. Tapaaminen pidetään tavalliseen
tapaan parlamenttirakennuksen mediakeskuksen kahvilassa, jota kutsutaan Traktorikahvilaksi.

Monipuolisesti eri tahojen ja
edunvalvojien kanssa keskusteleminen
ja tiedon saaminen kuuluvat
olennaisena osana mepin työhön.

Lounaalla ehtii hieman hengähtää europarlamentin kanttiinissa. Tänään listalla on lohipastaa. Välillä täytyy vain kiireessä napata evästä
parlamentin pienestä ruokakaupasta, mutta
rennompana päivänä ehtii käydä yhdessä lounaalla koko toimiston kanssa.
Lounaalta palattua on hetki aikaa hoitaa töitä toimistolla. Tänään täytyy lähettää kolumniteksti Suomenmaahan ja viimeistellä
muutosehdotukset erilaisiin lakialoitteisiin.
Välillä naapuritoimistojen mepit pistäytyvät

kysymään mielipiteitä tulevista äänestyksistä.
Toimistolle on myös sovittu puhelu toimittajan
kanssa, joka haluaa kirjoittaa meriliikenneasetuksesta, jossa Elsi toimii esittelijänä.
Iltapäivällä on vielä Venäjä-delegaation kokous,
josta joutuu lähtemään kesken, sillä sen kanssa
päällekkäin osuu parlamentin ruokaturvaryhmän tapaaminen. Parlamentin delegaatiot keskittyvät yhteistyöhön ja tilanteeseen tietyssä
maassa, tosin Venäjä-delegaatio ei ole tehnyt
yhteistyötä Venäjän virallisen hallinnon kanssa
vuoden 2014 jälkeen. Tänään delegaatio tapaa
Ukrainan kansalaisjärjestöjä. Ruokaturvaryhmä
on perustettu maaliskussa pian Ukrainan sodan alettua vastaamaan akuuttiin ruokakriisiin
Euroopassa, ja sen toiminta on hyvin aktiivista.

lamentin täysistunnossa alkavat äänestykset,
jotka kestävät kello 15 asti. Äänestysten jälkeen
täysistunto jatkuu muulla asialistalla. Kello 16
Maurilla on tapaaminen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamiseen liittyen ja kello 17
hän käy kuvaamassa viikkotervehdyksen parlamentin multimediakeskuksessa.
Kello 18 alkaen luvassa on Renew Europen
ryhmäkokous. Ryhmäkokouksessa keskustellaan seuraavan päivän täysistunnon osalta
ryhmän äänestyskäyttäytymisestä ja muista ajankohtaisista asioista. Kello 20.30 Mauri
siirtyy illalliselle suomalaisten edunvalvojien
kanssa. Monipuolisesti eri tahojen ja edun-
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valvojien kanssa keskusteleminen ja tiedon
saaminen kuuluvat olennaisena osana mepin
työhön. Kello 21.30 Mauri ottaa kyydin hotellille,
ja hotellilla hän käy vielä läpi seuraavan päivän
ohjelmaa ja sähköpostia, ennen kuin menee viimein nukkumaan.

•

Illalla edessä on vielä illallinen Suomesta tulleen vierailijaryhmän kanssa. Ennen nukkumaanmenoa täytyy vielä perehtyä seuraavan
päivän agendaan ja valmistautua huomisen
kokouksiin.

•
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Uutta voimaa energiajärjestelmään – muutos
on Suomelle mahdollisuus
EU on maksanut vuosittain noin 100 miljardia euroa Venäjältä tuotavasta energiasta. EU julkaisi toukokuussa RePower
EU-aloitteen, jolla pyritään päättämään
energiariippuvuus Venäjästä parantamalla energiatehokkuutta, monipuolistamalla toimitusketjuja ja nopeuttamalla
uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa. Suomi on muutoksen kärjessä. Asemamme on meille kilpailuetu, ja

Kolumni on käännetty suomeksi.

VIERASKYNÄ

EU:n muutos on käännettävä mahdollisuudeksi. Energiastamme jo nyt yli 80
prosenttia on päästötöntä ja tavoitteena
on päästä hiilineutraaliuteen 2035 mennessä. On varmistettava, että lainsäädäntö kannustaa investointeihin eikä luo
pidäkkeitä uusiutuville ja päästöttömille
energiamuodoille. Tarvitsemme kaikki
keinot käyttöön vesi-, tuuli- ja aurinkovoimasta ydinvoimaan ja bioenergiaan.

MAHDOLLISUUDET

HAASTEET

Uusiutuvan energian tavoitetta vuodelle 2030 nostetaan 40 prosentista 45 prosenttiin. Muutos on Suomelle mahdollisuus, mutta
on tärkeää pitää uusiutuvien piirissä vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman
lisäksi bioenergia ja hyödyntää erityisesti metsätalouden sivuvirrat.
Päästöttömän vedyn tuotannolta on poistettava kaikki pidäkkeet,
mikä mahdollistaa erityisesti liikenteen ja teollisuuden prosessien
tehokkaat päästövähennykset. Suomen etulyöntiasema puhtaassa energiassa on vientivaltti, josta hyötyy koko yhteiskunta.

Komissio ehdottaa energiamurroksen rahoittamista muun muassa
yhteisen maatalouspolitiikan varoista, missä ei ole järkeä. Ukrainan
sodasta vauhtia saanut maailmanlaajuinen ruoka- ja energiakriisi
kytkeytyvät toisiinsa ja nälänhätä on tosiasia monissa maissa. Energiamurros pitää tehdä investointivetoisesti, ei ruoantuotannon kustannuksella. Myöskään suomalainen ruoka ei ole itsestäänselvyys.
Maatilojen kannattavuutta pitää nyt tukea kaikin keinoin. Toinen
mahdollinen rahoituslähde olisi ylimääräiset päästöoikeudet.

Komissio esittää biokaasun tuotannon tuplaamista, jolla voitaisiin
korvata merkittävä osuus venäläisestä kaasusta. Tämä on Suomelle erinomainen avaus, jonka puolesta olemme EU:ssa tehneet
töitä vuosia! On saatava laajemmat ohjelmat käyntiin, joilla maatalouden ja yhteiskuntajätteen kaikki sivuvirrat voidaan hyödyntää
biokaasun tuottamiseksi. Näin voidaan luoda uusia tulonlähteitä
laajasti koko yhteiskuntaan.

Suomen kärkiasema päästöttömässä ja verrattain edullisessa
energiantuotannossa piilee siinä, että olemme osa pohjoismaista
sähkömarkkinaa. EU:n ei pidä jarruttaa hyvin käynnissä olevia investointeja, mikä voisi nostaa energian hintaa entisestään. Sen sijaan on poistettava turha byrokratia ja sääntely päästöttömän sähköntuotannon tieltä ja kasvatettava kaikin keinoin omaa tuotantoa.
Näin saadaan osaltaan hintoja alas.

Uudistukset aurinkoenergian, vetytalouden ja tuulivoiman lisäämisen osalta tarjoavat mahdollisuuksia Suomelle. Uusiutuvaa
energiaa on tuettava monipuolisesti ja erityisesti luvituksiin on
pistettävä vauhtia! Uudet investoinnit tuovat elinvoimaa ja niitä on
saatava kaikkialle Suomeen.

Energiatehokkuuden tavoitteen nosto 13 prosenttiin on arvioitava
tarkasti. EU:ssa ei riittävästi huomioida rakennuksissa jo tehtyjä
energiatehokkuustekoja ja remontteja. Eri maiden lähtötasot olisi
otettava paremmin huomioon. On päivänselvää, että triplaikkunoiden Suomi on energiatehokkuudessa pidemmällä kuin esimerkiksi
Etelä-Eurooppa. Tämän ymmärtämiseen on EU:ssa vaikutettava.

EUROOPAN UNIONI ON
MAKSANUT VUOSITTAIN NOIN

100

miljardia euroa
VENÄJÄLTÄ TUOTAVASTA
ENERGIASTA.

Euroopan
strategisen
suvereniteetin
aika

PEXELS

EU:n energiajärjestelmää muutetaan
vauhdilla hiilineutraaliksi. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan
seurauksena Euroopan on irtauduttava
venäläisestä energiasta, mikä lyö energiamuutokseen uudet kierrokset, kun
venäläisestä maakaasusta, kivihiilestä
ja öljystä pyritään vauhdilla irti.

9

Euroopan ytimessä Keskusta Euroopan parlamentissa 2021–2022

Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan kesto on epävarma. Siksi meidän
on käännettävä huomiomme Venäjän aggression pitkäaikaisiin seurauksiin: Euroopan on opittava voiman kieli ja kehitettävä poliittista staminaa sodan seurauksien
kestämiseksi. EU:n on sopeuduttava uuteen globaaliin turvallisuusympäristöön.

tai terveydenhuollon kannalta kriittisissä
materiaaleissa. Tämä pätee myös myyntimarkkinoihin: meillä ei ole varaa tehdä
virhearviota Kiinan valtionjohdon suhteen
Pekingissä.

Euroopan on irtauduttava vääristä
riippuvuuksista

Nyt on ratkaisevan tärkeää lisätä Euroopan resilienssiä ja samalla päästä irti riippuvaisuuksista ja tehdä viisaita geopoliittisia päätöksiä: on muutettava Euroopan
energiahuoltoa, monipuolistettava toimitusketjuja ja myyntimarkkinoita sekä
vahvistettava tietotekniikan kestävyyttä.
Lisäksi on perustettava eurooppalaiset
5000 sotilaan vahvuiset nopean toiminnan
joukot vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäiset harjoitukset voisivat olla jo vuonna
2023. Olennaista on myös asetoimitusten
koordinoinnin tehostus mahdollisimman
uskottavassa tehtävänjaossa Naton kanssa. Tämä Euroopan puolustusprofiilin kokonaisvaltainen teroittaminen vaatii EU:lta
tulevina vuosina valtavia investointeja ja
ponnistelua. Hyökkäyssodallaan Putin on
saavuttanut sen, mitä hän halusi välttää:
hän on vahvemman, laajentuneen Naton
alullepanija. Eurooppalaista ja transatlant-

Edessämme on pyrkimys vapauttamiseen:
Euroopan tuen Ukrainalle sen taistelussa
vapaudesta on jatkuttava, myös asetoimitusten kautta. EU:n on varmistettava kaikkien poliittisten ja taloudellisten keinojen
pitkäaikainen käyttö Putinin taivuttamiseksi pois sotapolultaan. Samaan aikaan me,
eurooppalaiset, tarvitsemme kapasiteettia sanktioiden vaikutuksien kestämiseksi
pitkällä aikavälillä. Energiaturvallisuus ja
riippumattomuus venäläisestä kaasusta,
hiilestä ja öljystä ovat keskeisiä Euroopan
vapauttamisessa Venäjän ikeen alta.
Pähkinänkuoressa, meidän ei enää pidä
hyväksyä yhtään strategisia riippuvuuksia: ei energiatoimituksissa, ei kriittisissä
teknologioissa, ei raakamateriaaleissa

Euroopan on kehitettävä omaa
turvallisuussuvereeniteettiaan

tista vastausta muuttuneeseen turvallisuusympäristöön on tukenut ja muokannut
merkittävästi EU:n jäsenmaiden Suomen ja
Ruotsin historiallinen puolueettomuuden
hylkääminen. Pohjoinen laajentuminen
edistää EU:n keskinäistä avunantoa koskevaa lauseketta (Art. 42.7) tarjoamalla vahvemman pohjan tulevaisuuden Euroopan
puolustusyhteisölle. Tällä tavalla toimien
EU voi itse tulevaisuudessa antaa turvatakuut; ei kilpaillen, vaan tiiviissä yhteistyössä
Naton kanssa.
Nicola Beer
Nicola Beer on Euroopan parlamentin
varapuheenjohtaja ja Saksan Vapaan
demokraattisen puolueen (FDP) delegaation johtaja Euroopan parlamentissa. FDP
on Saksan kolmanneksi suurin puolue ja
hallitusvastuussa mm. talous ja digitalisaatio asioista.
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Kulissien takaa - töissä avustajana
Euroopan parlamentissa

M

auri Pekkarisen avustajana
työskentelevä
Juho Väänänen, 29,
tuli alun perin Brysseliin harjoitteluun Business Finlandille
ja Suomen Akatemialle vuonna
2018. Opiskeluaikoina Juho oli
vakaasti päättänyt, että EU-asiat
eivät kiinnosta häntä yhtään,
mutta mieli muuttui tuon harjoittelujakson aikana.

Mepin työtä ei suinkaan tehdä yksin, vaan meppien
toimistoissa on töissä monipuolisesti eri taustoista
tulevia asiantuntijoita. Mitä kaikkea työ parlamentissa
pitää sisällään ja miten sinne voi päätyä? Elsin avustaja
Taru Jokinen ja Maurin avustaja Juho Väänänen kertovat
omasta polustaan europarlamentissa.

–”Olin ollut aktiivinen Keskustanuorissa, ja tiesin Keskustan kuuluvan parlamentissa Aldepuolueeseen. Muutama tuttuni oli töissä parlamentissa, ja se kuulosti mielenkiintoiselta.
Päädyin laittamaan Aldelle viestin, jossa kyselin harjoittelupaikkaa, ja pääsinkin silloisen
parlamenttiryhmän harjoittelijaksi. Puolueessa
toimimisesta oli paljon hyötyä hakuvaiheessa,
sillä ryhmän harjoittelija tarvitsee mepin suosituskirjeen.”
Ahkeralle harjoittelijalle on usein hyvät jatkonäkymät parlamentissa. Tarullakin oli tarkoitus
lähteä takaisin Suomeen harjoittelun loputtua
viiden kuukauden jälkeen, mutta suunnitelmat
muuttuivat. Hänelle tarjottiin Elsi Kataisen ja
saksalaismeppi Ulrike Müllerin toimistojen yhteisen harjoittelijan paikkaa, joka kesken pestin vaihtui Elsi Kataisen avustajan työhön. Siinä
hommassa Taru on viettänyt lähes neljä vuotta.
Työnkuva avustajana on monipuolinen. Tehtävät on jaettu viiden avustajan ja yhden harjoittelijan kesken. Tarulla on päävastuunaan
maatalousvaliokunnan seuraaminen sekä toimiston hallinto. Päiviin kuuluu muun muassa

tiedonhankintaa, tuleviin valiokuntakokouksiin
valmistautumista, äänestyslistojen läpikäyntiä ja sidosryhmien tapaamista. Tapaamiset
erilaisten alan järjestöjen ja yritysten kanssa
ovat tärkeä osa lainsäädännön valmistelua,
sillä lakialoitteet vaikuttavat usein yllättävillä
tavoilla, kun niitä aletaan soveltaa käytäntöön.
Tapaamiset vaativat myös huolellista valmistautumista, sillä täytyy tuntea taustat hyvin, jotta puolen tunnin tapaamisesta saadaan kaikki
mahdollinen hyöty.
Meppitoimiston hallintoon kuuluu muun muassa sähköpostin organisointi, tapaamisten järjestely ja parlamentilta saatavan rahoituksen hallinta. Lisäksi Taru huolehtii toimiston harjoittelijasta.
–”Meppi saa noin sata sähköpostia päivässä,
joten sen läpikäynti itse olisi melkoisen mahdoton urakka. Myös parlamentin byrokratia on
usein hyvin monimutkaista, vaikkakin kaavamaista. Silloin on hyvä, että toimistolla on ainakin yksi hallinnon läpikotaisin tunteva henkilö.”
Monet kuvailevat työtä parlamentissa hallituksi kaaokseksi. Tarulle se kuitenkin sopii. On
kiinnostavaa, ettei aamulla töihin tullessa aina
etukäteen tiedä, mitä päivän aikana tapahtuu.
Mielenkiintoista on myös tavata erilaisia ihmisiä
ja saada uutta perspektiiviä elämään. Lisäksi
agrologina se, että saa kertoa maataloudes-

ta muille on sekä haastavaa että palkitsevaa.
Arkisen aherruksen lomaan mahtuu myös ikimuistoisia hetkiä, joista yksi oli yhteisen maatalouspolitiikan CAPin äänestystulosten valmiiksi
saaminen vuonna 2020.

Kesällä 2019 Juho kuuli, että Mauri Pekkarisen
toimistossa Euroopan parlamentissa on avautunut mielenkiintoinen työpaikka avustajana, ja hän
päätti hakea sitä. Mauri tarjosi hänelle kyseistä
paikkaa ja Juho aloitti työt parlamentissa lokakuussa 2019. Nyt hän on työskennellyt 3 vuotta
Maurin tiimissä. Taustaltaan Juho on omien sanojensa mukaan “paljasjalkainen stadilainen”, ja
hän on opiskellut valtiotieteitä ja kansainvälisiä
suhteita Ranskassa, Sciences Po Bordeaux -yliopistossa. Opintojen aikana hän opiskeli myös
kauppapolitiikkaa Yhdysvalloissa hetken aikaa.

On kiinnostavaa, ettei
aamulla töihin tullessa
aina etukäteen tiedä,
mitä päivän aikana
tapahtuu.

Työtehtävät parlamentissa ovat Juhon mukaan
todella monipuoliset.
–”Työnkuvaani kuuluu Maurin avustamista
lainsäädäntötyössä teollisuuden, tutkimuksen
ja innovaatioiden valiokunnassa ITRE:ssä sekä
BUDG-budjettivaliokunnassa. Työssäni keskityn erityisesti tutkimus- ja innovaatioasioihin.
Viimeiset 8 kuukautta olen paininut EU:n päästökauppauudistuksen kanssa ja uutena asiana
työpöydälläni on tällä hetkellä EU:n siruasetus,
jolla pyritään saamaan Euroopalle vahvempi
jalansija puolijohteiden tuotannossa.”

–”Olimme tehneet pitkään töitä lainsäädännön
eteen yhdessä avustajakollega Matias Kallion
kanssa, ja olin työskennellyt sen parissa siitä
lähtien, kun aloitin parlamentissa. Sen valmiiksi
saaminen oli upea saavutus. Elsin CAPiin liittyvä sidosryhmien kuulemistilaisuus oli myös
hieno kokemus, kun saimme huoneen täyteen
maatalousalan edustajia. Paikalla oli yli 100
henkilöä pitämässä puheenvuoroja siitä, kuinka yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkausi
tulisi järjestää.”

Juhon mukaan työskentely parlamentissa
on superkiinnostavaa ja välillä hyvin hektistä.

•

PEXELS

–”Näin maaseudun ja metsien ystävänä hienoimpia paikkoja Brysselissä on Bois de la
Cambren puisto. Puistosta alkaa laaja Sonian
metsä, joka on myös Unescon maailmanperintökohde. Tämän lisäksi, torstai-iltaisin parlamentin edessä olevalle aukiolle kerääntyy
ihmisiä viettämään iltaa kaikista puolueista ja
myös parlamentin ulkopuolelta, tuttavallisesti Pluxille. Työpäivät ovat hektisiä, eikä niiden
ohessa juuri ehdi nähdä tuttuja tai päivittää
kuulumisia, mutta siellä ovat kaikki ja on mukava nähdä vanhoja tuttuja ja tavata uusia.”

työssä onkin se, että tässä pääsee tutustumaan
tosi osaaviin, fiksuihin ja kiinnostaviin ihmisiin.”

Työssä saa olla ihan päätöksenteon ytimessä, sillä parlamentissa tehdään valtavasti lainsäädäntöä, joka vaikuttaa Suomen talouteen
ja yhteiskuntaan sekä suoraan että välillisesti.
Tästä esimerkkinä ovat muun muassa mittavat
ympäristölainsäädännön ja teollisuuspolitiikan
aloitteet.
–”On kiinnostavaa päästä tutustumaan eri
asioihin ja pyrkiä myöskin samalla ajamaan
isänmaan etua täällä. Samalla täällä näkee
myös, kuinka parlamentin eri valiokunnissa on
käytännössä kaikki yhteiskunnan eri osa-alueet
käsittelyssä, ja lopulta ne sitten päätyvät täysistuntoon äänestykseen. Kokonaisuudessaan
tämä on todella laaja-alainen ja monipuolinen
ammatti.”
Juho viihtyy hyvin myös parlamentin työyhteisössä. ”Täällä on hyvin tiivis työyhteisö ja kun
päivät ovat pitkiä, samalla tulee vietettyä paljon
aikaa kollegoiden kanssa. Ehkä parasta tässä

Työtä parlamentissa tehdään paljon aika pienissä tiimeissä. Maurin toimistolla työskentelee
tällä hetkellä neljän hengen porukka. Yhteistyötä arjessa tehdään paljon erityisesti Keskustan
toisen mepin Elsi Kataisen ja hänen toimistonsa,
RKP:n toimiston kanssa ja myös muiden suomalaisten meppien kanssa.
Kysyttäessä parlamentin työuran mieleenpainuvimmasta kokemuksesta, Juho muistelee
erityisesti Iso-Britannian EU-eron tunnelmia
parlamentissa.
–”Renew Europe -ryhmän brittimepit lauloivat
perinteisen ”Auld Lang Syne” -kappaleen ryhmän kokouksessa, kun Brexit-päätös oli tehty.
Se oli vaikuttavaa ja on jäänyt vahvasti mieleen.”
Neljän vuoden aikana myös Helsingin ohella
toinen kotikaupunki Bryssel on tullut Juholle
tutuksi. Juhon lempiaktiviteetti vapaa-ajalla
Brysselissä onkin käydä kävelyllä pitkin kaupunkia.
–”Bryssel on todella monimuotoinen paikka
elää ja asua, sillä melko rähjäisen korttelin vieressä voi olla tosi loistelias paikka. Kaupungin
juju on siinä, että täällä joutuu itse löytämään
ne hyvät paikat, sillä niistä ei varsinaisesti pidetä meteliä ja täällä on aika vähän varsinaisia
suuria turistikohteita. Hienointa on, että täällä
pystyy tekemään todella omannäköisiä juttuja
ja kun vähän raaputtaa kaupungin pintaa niin
kaikille löytyy täältä varmasti jotain.”

•

Neljän ja puolen vuoden aikana myös kaupunki on tullut tutuksi, mutta klassiset Brysselin
kohteet ovat edelleen Tarun suosikkeja.

TARU JOKISEN KOTIALBUMI

Parasta tässä työssä
onkin se, että tässä
pääsee tutustumaan
tosi osaaviin, fiksuihin
ja kiinnostaviin
ihmisiin.”

–”Harjoittelu oli minulle syväsukellus EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan ja tuon vuoden jälkeen minulle syntyi vahva
ajatus siitä, että haluaisin jatkaa
työntekoa Brysselissä EU-asioiden parissa.”

EP 2020

Y

ksi Elsi Kataisen avustajista, 27-vuotias
agrologi Taru Jokinen Keuruulta, päätyi
Brysseliin puolivahingossa jo opiskeluaikana 2018 etsiessään harjoittelupaikkaa.
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CANVA

10

Hienointa on, kun
vähän raaputtaa
kaupungin pintaa niin
kaikille löytyy täältä
varmasti jotain.
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Metsien asialla
Euroopassa

VIERASKYNÄ

Kriisit vaativat EU:lta sitkeyttä jatkossakin
VUOSIKYMMEN SITTEN EUROALUE OLI
KESKELLÄ EUROKRIISIÄ. Kreikassa toteutettiin velkajärjestely. Italian pelättiin ajautuvan samanlaisen tilanteeseen ja euroalueen
hajoavan. Kriisistä kuitenkin selvittiin, mm.
perussopimuksen kannalta kyseenalaisten
rahoitustukitoimien sekä EKP:n ns. OMT-lupauksen avustamana. Brexit oli toisenlainen, enemmän poliittinen kuin taloudellinen haaste EU:lle.
Keväällä 2020 pandemia kuitenkin syöksi
uudestaan EU:n taloudet taantumaan. Talouspolitiikka reagoi voimakkailla tukitoimilla. Jäsenmaat rahoittivat nämä toimet rajulla
velkaantumisella. Tämän helpottamiseksi
ns. vakaus- ja kasvusopimuksen alijäämiä ja
velkaa koskevat säännöt pantiin hyllylle.

Metsien yhteiskunnallinen merkitys
on korostunut, kun etsimme ratkaisuja
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

EU:N PERUSSOPIMUKSISSA ei nimenomaisesti mainita metsiä eli
unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsäpolitiikka kuuluu
edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. Monilla EU:n toimilla on silti
vaikutusta metsiin. Metsästrategia, maankäyttöasetus, biodiversiteettistrategia, ennallistamisasetus, uusiutuvan energian direktiivi,
taksonomia-asetus, metsäkatoasetus, sekä päästökauppa, ovat osa
EU:n ohjauskeinoista, joilla pyritään vaikuttamaan suomalaistenkin
metsien käyttöön, hiilinieluihin sekä luonnon monimuotoisuuteen.
Metsien yhteiskunnallinen merkitys on korostunut, kun etsimme
ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Keskustan europarlamentaarikot Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen pitävät Suomen
etua vahvasti mukana Euroopan parlamentin metsäkeskusteluissa
ja päätöksenteossa. He ovat puolustamassa kotimaisen metsäsektorin kestävää kehitystä vaikutusvaltaisissa valiokunnissa.

CANVA

Katainen on toiminut Renew Europe -ryhmän vastaavana neuvottelija maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria
koskevassa LULUCF-asetuksessa niin maatalous- kuin liikennevaliokunnassa. Kataisen vaikutustyö tuotti tulosta; ympäristövaliokunnan 360 megatonnin kokonaisnielutavoite kääntyi täysistunnossa EU:n ilmastolain ja Suomen tavoitteiden mukaiseen 310
megatonniin.
Pekkarinen toimi pääneuvottelijana teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa EU:n päästökaupan eli ETS:n uudistamisessa.
Päästökaupalla on keskeinen rooli koko Suomelle ja erityisesti elintärkeälle metsäteollisuudelle. Pekkarisen työn seurauksena parla-

mentin kannassa huomioidaan nyt paremmin teollisuuden kilpailukyky ja eurooppalaisten työpaikat.
Syyskuussa parlamentti hyväksyi kantansa uusiutuvan energian direktiiviin, jossa metsäenergiaa koskevien kestävyyskriteerien osalta
päädyttiin pettymykseen. Parlamentin mukaan metsäenergia laskettaisiin uusiutuvaksi vain nykyiseen tuotantotasoon. Metsäenergian käyttöä ei kuitenkaan kielletä. Jos vaikuttaminen olisi jätetty
tekemättä, olisi läpi voinut mennä tätäkin vaikeampi kanta, eli ympäristövaliokunnan ehdotus metsäenergian jättämisestä kokonaan
uusiutuvien energialähteiden ulkopuolelle. Katainen ja Pekkarinen
vaikuttavat nyt aktiivisesti sen puolesta, että uusiutuvan energian
raaka-ainepohjaa ei rajattaisi, kun direktiivin yksityiskohdista sovitaan
jäsenmaiden, komission ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa.
Iso haaste metsille on lisäksi kesällä julkaistu ennallistamisasetus,
jossa vaaditaan laajojen maa- ja metsäalojen palauttamista luonnontilaan. Auki jää kysymys siitä, mitä sillä tarkoitetaan. Ristiriitoja
löytyy, sillä vuosikymmeniä sitten metsät kasvoivat Suomessa nykyistä kestävää kasvua heikommin. Luvassa on myös EU:n laajuinen lakiesitys metsien monitoroinnin ja tiedonkeruun säännöistä.
Työtä siis riittää.
Keskustalaiset ovat osaltaan varmistamassa, että pystymme yhdistämään puun kestävän käytön, metsien monimuotoisuuden ja
hiilinielujen kehittymisen. Katainen ja Pekkarinen tekevät töitä metsiä koskevien EU:n aloitteiden ja päivitysten saattamiseksi oikeaan
asentoon.
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Valtioiden velkaantuminen oli mahdollista
EKP:n massiivisten velkakirjojen ostojen ansiosta. Rahapolitiikka oli ultrakevyttä. Lisäksi
luotiin uudenlainen EU:n finanssipoliittinen
järjestely, elpymisrahasto. Tämä rahoitetaan EU:n yhteisellä velalla, mitä aiemmin
pidettiin perussopimuksen vastaisena. Ratkaisut istuvat osin huonosti EU:n perussopimuksen mukaiseen taloudenpitoon mutta
toimivat. EU-alueen taloudet toipuivat vuoden 2021 aikana nopeasti.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nyt jälleen
heikentänyt EU-alueen talouskehitystä.
Ongelmien suurin välitön syy on energian,
raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hintojen nousu. Pitkään madellut inflaatio on
nopeasti kiihtynyt ja syö kansalaisten ostovoimaa, ja epävarmuus hillitsee investointihaluja. Kasvu on hidastunut eikä aitoa
taantumaakaan voi sulkea pois.
Kiihtyvä inflaatio ja hidastuva kasvu, stagflaatio, on hankala ongelma. Inflaation hidastamiseksi rahapolitiikkaa on pakko kiristää, mikä onkin jo alkanut. Samalla pitäisi
kuitenkin välttää toimeliaisuuden suurta
heikentymistä. Tähän päästäneen parhaiten
tarkoin kohdennetuilla finanssipolitiikan toimilla. Finanssipolitiikan yleinen kevennys ei
sen sijaan tilanteeseen istu ja olisi monille
maille hankalaa myös velkaantumisen takia.
Venäjän aiheuttama kriisi on vasta alkuvaiheessa eikä sen kaikkia seurauksia pysty
vielä kunnolla arvioimaan. EU:lle tilanne aiheuttaa jälleen isoja haasteita. Samalla kun
vihreää siirtymää pois fossiilisesta energiasta on nopeutettava ja puolustukseen ja
muuhun turvallisuuteen on panostettava
lisää, julkisten talouksien velkaantumiskehitys ja inflaation kiihtyminen on pystyttävä

pysäyttämään. Kuten aiemminkin, maiden
tilanteet ovat hyvin erilaisia.
Tällaisessa tilanteessa tarvitaan hyvää harkintaa. EU-maiden yhtenäisyyden säilyttäminen aggressiivisen Venäjän patoamiseksi on
olennaisen tärkeää, tärkeämpää kuin lyhyen
ajan taloudelliset edut. Samalla olisi kuitenkin pystyttävä rakentamaan uudestaan
kestävän taloudenpidon periaatteet koko
Euroopassa. Ensisijainen vastuu tästä on jäsenmailla, eikä ole mitään hyvää syytä tätä
pyrkiä muuttamaan. EU:n yhteisiä toimiakin
kuitenkin tarvitaan. Tämän tulisi tapahtua
ilman uusia erityisjärjestelyitä tai yhteisvelkaa, ts. tarpeen vaatiessa laajentamalla EU:n
rahoituskehystä. Tähän puolestaan Suomen
tapaisten maiden on oltava valmis.

Vesa Vihriälä
Ekonomisti ja Helsingin yliopiston
työelämäprofessori

Ilmastopolitiikan päätöksenteon pelipaikoilla
EU:n agendaa hallinnut ilmastopaketti etenee Euroopan parlamentissa.
Keskustadelegaatio on ollut vaikuttajan paikalla, kun Mauri Pekkarinen
on luotsannut päästökauppajärjestelmän uudistusta vaikutusvaltaisessa
teollisuusvaliokunnassa.
EU:n ilmastopolitiikan tärkein ohjauskeino on
vuodesta 2005 asti ollut päästökauppajärjestelmä. Sen ideana on vähentää teollisuuden ja
energiantuotannon ilmastopäästöjä asettamalla niille hinta. Kun päästökaupan alaiset laitokset
joutuvat ostamaan päästöjään vastaavan määrän päästöoikeuksia, nousee myös saastuttamisen hinta. Tämä puolestaan kannustaa yrityksiä
investoimaan päästöjen vähentämiseen. Yksinkertaistaen: mitä enemmän päästöjä tuottaa,
sitä enemmän niistä joutuu maksamaan.

40 prosenttia EU:n kaikista päästöistä. Yksistään
vuonna 2020 päästökauppa tuotti yli 19 miljardin euron tulot jäsenmaille.
Päästökauppa on toiminut hyvin. Sen kattamien
alojen päästöt ovat vähentyneet 43 prosentilla
vuodesta 2005. Siksi päästökaupan vahvistamisella on keskeinen rooli myös EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Nyt päästöjen
vähennystahtia kovennetaan ja päästökauppa
laajennetaan koskemaan myös meriliikennettä,
tieliikennettä ja lämmitystä.

Pekkarisella keskeinen rooli

Päästökauppa on EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi

Mauri Pekkarisella on ollut merkittävä asema
päästökauppauudistuksessa. Hän on vastannut
Euroopan parlamentin vaikutusvaltaisen teollisuusvaliokunnan (ITRE) kannan valmistelusta.
Valiokunta on keskittynyt erityisesti teollisuuden
kilpailukykyyn ja siihen vaikuttaviin tekijöihin,
kuten hiilivuodon estämiseen, innovaatioihin ja
jäsenmaiden modernisaatioon liittyviin rahastoihin.

Ihan vähästä ei ole kyse. Päästökauppa koskee
noin 10 000 toimijaa teollisuuden, energiantuotannon ja lentoliikenteen aloilla ja kattaa noin

Kuukausien valmistelu- ja neuvottelutyö tuotti
tulosta juhannusviikolla, kun Euroopan parlamentti äänesti päästökaupan uudistusta

koskevan mietinnön puolesta. Dramaattisilta
vaiheiltakaan ei olla vältytty. Kesäkuun alussa
täysistunto kaatoi ympäristövaliokunnan mietintöluonnoksen, kun vasemmiston ja vihreiden
ryhmät eivät hyväksyneet parlamentin enemmistön tukemia ITRE:n keskeisiä esityksiä. Pikaisen uudelleenneuvottelun jälkeen löydettiin
enemmistölle sopiva ratkaisu ja mietintö sai
parlamentin enemmistön hyväksynnän.
Tehty vaikuttamistyö näkyy parlamentin kannassa vahvana. Tuloksena on vahvempi ja fiksumpi
päästökauppajärjestelmä. Järjestelmän tulisi
vähentää päästöjä 63 prosentilla vuoteen 2030
mennessä. Suomelle keskeiset kysymykset, kuten talvimerenkulun erityisvaateet ja biomassaa
käyttävät laitokset on huomioitu. Samalla ITRE
on ollut varmistamassa, että teollisuuden edelläkävijät huomioidaan päästökaupassa paremmin ja että teollisuuden kilpailukyky ja Euroopan
kasvulle ja työllisyydelle keskeinen vientiteollisuus saavat uudistuksessa paikkansa.
Työ ei ole kuitenkaan vielä päätöksessä. Syksyllä alkavat trilogit, eli neuvottelut neuvoston
ja komission kanssa. Siellä odottavat haastavat
keskustelut asetuksen lopullisesta muodosta.
Työ ilmastopolitiikan uudistamiseksi siis jatkuu.
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Renew Europen
ryhmän toiminta

Talvimerenkulkua
puolustamassa

Parlamentin näkyvintä työtä
tekevät eittämättä mepit, vaikka
taustalla päivittäistä toimintaa
pyörittää suuri joukko parlamentin
virkahenkilöstöä.

EUROOPAN PARLAMENTISSA kaudella
2019-2024 toimii 7 poliittista ryhmää. Näistä
yksi on Renew Europe -ryhmä, ja Keskustan
mepit toimistoineen ovat osa tätä ryhmää.
Jokaisella ryhmällä on sihteeristö, kuten
eduskuntaryhmällä ja heille lukeutuu erilaisia meppien työtä tukevia työtehtäviä.

CANVA

Poliittiseen työhön osallistuminen tapahtuu
pitkälti valiokuntatyöskentelyn kautta. Kussakin valiokunnassa työskentelee jokaiselta
ryhmältä vähintään yksi nimetty poliittinen
asiantuntija. Poliittisten asiantuntijoiden rooli
painottuu nimenomaan valiokunnan valmistelemaan työhön mietintöjen ja lausuntojen
osalta, seminaareihin, konferensseihin ja

Merenkulku on elintärkeää Suomen taloudelle
ja kilpailukyvylle, sillä Suomen pohjoinen sijainti
ja 1 100 kilometriä Itämeren rannikkoa tekevät
meistä käytännössä saaren Euroopassa.

Olen päässyt keskeisesti vaikuttamaan
tähän lainsäädäntöprosessiin, sillä toimin
ryhmäni Renew Europen neuvottelijana
liikenne- ja matkailuvaliokunnassa, jolla on
vetovastuu tästä Suomelle tärkeästä asetuksesta. Meriliikenteen päästöjen vähentäminen luo kysyntää vaihtoehtoisille polt-

toaineille, kuten biokaasulle, sekä uusille
teknologioille. Näistä meillä on Suomessa
loistavaa osaamista. Työskentelen selkeän
ja ennakoitavan lainsäädännön puolesta,
joka takaa yrityksille investointivarmuutta
ja luo Suomeen uusia työpaikkoja.
Täällä pohjoisessa lisähaasteita meriliikenteen viherryttämiseen tuo kuukausia jäässä oleva meri. Jäissä navigointi ja jäävahvisteiset laivat nostavat polttoainekulutusta,
myös sulan aikana. Uusiutuvien polttoaineiden korkeat hinnat uhkaavat näin vientiteollisuutemme kilpailukykyä. Komissio ei
aloitteessaan huomioinut talvimerenkulun
erityispiirteitä, vaikka tämä selkeästi vääristää sisämarkkinoiden toimivuttaa ja tasa-arvoista kilpailuasetelmaa. Liikenne- ja
viestintäministeriö on arvioinut, että ilman
tarpeellista kompensaatiota vientiteolli-

Elsi Katainen

Mepit osallistuvat käsiteltävänä olevien
asioiden kantojen muodostamiseen myös
ryhmän sisäisissä keskusteluissa. Nämä
kannat muodostetaan säännöllisesti järjestettävissä ryhmäkokouksissa ja pienem-

missä työryhmäkokouksissa. Ryhmän yhtenäisen linjan hakeminen kussakin asiassa
vahvistaa poliittisesti niin ryhmän kuin yksittäisen mepin asemaa.
Ryhmien roolia osana Euroopan Parlamentin toimintaa on välillä vaikea tunnistaa,
varsinkin ulkopuolelta käsin. Parlamentissa
kun ei ole niin kutsuttua hallitus-oppositio
-asetelmaa. Samalla se tekee asetelmasta
mielenkiintoisen, sillä lakiesityksille pyritään löytämään mahdollisimman laaja tuki
ja kompromisseja tarvitaan. Tästä johtuen
poliittisilla asiantuntijoilla on avaintehtävä
neuvotella yhdessä meppien kanssa tasapainoisesta lainsäädännön sisällöstä.

1. Parlamenttiryhmä johon Keskusta kuuluu

1.

suudellemme voi tulla vuosien saatossa
miljardeissa laskettavat kilpailukykyhaitat
muuhun Eurooppaan verrattuna. Näistä
syistä olen aktiivisesti ajanut talvimerenkulun huomioonottoa tässä asetuksessa.
Työ on tuottanut tulosta, ja parlamentissa
on löytynyt laajaa tukea pohjoisten erityisolosuhteiden huomioimiselle. Vaikuttaminen jatkuu vielä ensin parlamentin
viimeistellessä kantansa ja myöhemmin
parlamentin, jäsenmaiden neuvoston ja
komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa, jotta talvimerenkulun poikkeusolosuhteet huomioidaan lopullisessa asetuksessa.

erilaisiin sidosryhmätapaamisiin osallistumiseen sekä ryhmien edustajina toimimiseen
valiokuntaa koskevien asioiden suhteen.
Tärkein rooli on ehdottomasti pitää huolta,
että kaikki ryhmän mepit tulevat kuulluksi
tasapuolisesti ylläpitämällä yhteistyötä valiokunnan sisällä oman ja muiden ryhmien
välillä, jotta meppien muodostama kanta
toteutuu kussakin käsiteltävässä asiassa
parhaalla mahdollisella tavalla.

RISTIKKO – Keistä mahtaa olla kyse?

2. Europarlamentin tiettyyn aiheeseen keskittynyt
lainsäädäntöä ja mietintöjä valmisteleva elin,
sama kuin eduskunnassa

2.
Suomen viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia kuljetetaan meriteitse ja
osuus on vielä kasvanut Venäjän hyökkäyssodan ja pakotteiden seurauksena. EU:n
komissio julkaisi osana ilmastovalmiuspakettia meriliikenneasetuksen, joka asettaa
merenkululle päästövähennystavoitteet
sekä maasähkövelvoitteen satamissa.
Sektori on valtavan, mutta tarpeellisen
muutoksen edessä, sillä tällä hetkellä 98
prosenttia aluksista käyttää fossiilisia polttoaineita.
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3.

3. Europarlamentin maltalaisen puheenjohtajan
suomalainen sukunimi

4.

4. Euroopan ”hallitus”, joka tekee esitykset
parlamentille ja käyttää toimeenpanovaltaa
5. Titteli, jolla kutsutaan yhdestä raportista
vastaavaa parlamentin jäsentä

5.
6.

6. Maa, joka hyväksyttiin EU:n jäsenkandidaatiksi
Venäjän hyökättyä sinne
7.
8.

7. Nimitys, jolla Euroopan parlamentin jäsentä
yleensä kutsutaan
8. Puolustusliitto johon suurin osa EU-maista kuuluu
9. Europarlamentin virallinen kotikaupunki Ranskan
ja Saksan rajalla

9.
10.

10. Maatalousvaliokunnan virallinen lyhenne
11.

11. Väri, jolla merkitään parlamentin kotimaan viikko,
myös Keskustan väri

ILMOITUSLIITE

Elsin vastuutehtävät
EU-parlamentissa:

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
Renew Europe ryhmä
+32 2 284 5361
elsi.katainen@ep.europa.eu

European Parliament
WIB 07M055
Rue Wiertz 60 B-1047
Bruxelles

Avustajat Brysselissä:
Taru Jokinen
+358 40 575 0413
• Tapahtumat ja tapaamiset
Brysselissä
• Yleishallinto
• Maatalouden ja maaseudun
kehittäminen (AGRI-valiokunta)
Matias Kallio
+32 47 189 1114
• Maa- ja metsätalousasiat
(AGRI-valiokunta)
• Green Deal, energia-, ilmastoja ympäristöpolitiikka
• Kv-kauppa
• Renew Europe -koordinaatio
• Venäjän suhteiden valtuusto

MEP, Euroopan parlamentin jäsen
Renew Europe ryhmä
+32 2 28 45209
mauri.pekkarinen@ep.europa.eu

• Maatalousvaliokunnan
varapuheenjohtaja
• ●Liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsen
• ●Venäjä-valtuuskunnan
varapuheenjohtaja

Facebook @EKatainen
Twitter @elsikatainen
Instagram elsikatainen
Kotisivut www.elsikatainen.fi

Elsin Brysselin toimisto

Mauri Pekkarinen

Taru Leppänen
+358 40 725 5348
• Liikenne- ja matkailuasiat
(TRAN-valiokunta)
• Alue- ja rakennepolitiikka
Jenni Vuorela
+358 44 255 3817
•
•
•
•
•

Viestintä
Lehdistösuhteet
Sosiaalinen media
Talouspolitiikka
Yleiset EU-asiat

Kotimaan avustaja:

Facebook @pekkarinenmauri
Twitter @PekkarinenMauri
Youtube Mauri Pekkarinen
Kotisivut www.mauripekkarinen.fi

Maurin Brysselin toimisto
European Parliament
WIB 07M057
Rue Wiertz 60 B-1047
Bruxelles

Avustajat Brysselissä:
Laura Salo
+32 2 28 37209
•
•
•
•
•

Maurin vastuutehtävät
EU-parlamentissa:
• Teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunnan jäsen
• ●Budjettivaliokunnan
varajäsen
• ●Aluekehitysvaliokunnan
varajäsen
• ●Japani-valtuuskunnan jäsen

Juho Väänänen
+32 2 28 38209
• Budjettivaliokunta
• Tutkimus- ja innovaatioasiat
Petri Neittaanmäki
+358 40 553 8245
• Teollisuus-, tutkimus- ja
energiavaliokunta
• Tapahtumat

Aluekehitysvaliokunta
Hallinto
Vierailut
Viestintä
Metsäpolitiikka

Toni Viljamaa
+358 44 215 6246
toni.viljamaa@la.europarl.europa.eu
• Tapahtumat ja tapaamiset
Suomessa
• Kotimaan politiikka ja media
• Viestintä
• Suomen Keskusta –koordinaatio
• Vierasryhmät

Lisäksi meppitoimistoja avustaa vaihtuvat korkeakouluharjoittelijat.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@europarl.europa.eu
ellei toisin mainittu.

RISTO MÄLÄSKÄ

Ajatuksesi ja
kommenttisi ovat
meille tärkeitä.
Ota yhteyttä!

