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Kokoomuksen europarlamenttiryhmän tiedote
EXPRESSEXPRESSEURO*EURO*

Toukokuu I/2006 Euroopan parlamentin täysistunto
15.- 18.5.2006, Strasbourg

EU-toimielimet sopuun rahoitusnäkymistä
Itälä: ”Koulutuksen ja innovaatioiden resurssit 
riittämättömät”

”Toimielinten sopimus budjetin ku-
rinalaisuudesta tuo mukanaan kaksi 
parannusta. Ensimmäinen on jous-
toväline, jonka merkitys kasvaa 
jatkuvasti, ja joka on erityisen tärkeä 
instrumentti reagoinnissa humanitää-
risiin tilanteisiin Euroopassa. Tämä 
on juuri se, mitä kansalaiset EU:lta 
odottavat”, sanoi Ville Itälä. ”Toinen 
on rahoitusnäkymien tarkistuslau-
seke, joka on välttämätön väline 
parlamentin toimivallan kannalta”, 
hän tähdensi. 

”Vaikka rahoitusnäkymien aikaan-

saaminen on hyvä asia, matkalla oli 
myös pettymyksiä. Varsinkin neuvos-
ton ensimmäinen ehdotus oli hyvin 
heikko”, Itälä kritisoi. ”Neuvoston 
joululahjarahat eivät tuo Euroopalle 
lisäarvoa. Painopisteen olisi pitänyt 
olla enemmän koulutuksessa ja in-
novaatioissa. Esimerkiksi Erasmus- ja 
Galileo-ohjelmat olisivat ansainneet 
lisärahaa”. Itälän mielestä on kui-
tenkin äärimmäisen tärkeää, että 
sopu rahoitusnäkymistä on syntynyt 
ja kansalaisille voidaan näyttää, että 
EU:ssa pystytään tekemään päätöksiä 
myös 25 maan kesken.

Mepit aloittivat kampanjan Strasbourgin istuntojen lopettamiseksi
EU-parlamentin reformiryhmä järjesti 
Brysselissä 10.5. Oneseat.eu -kam-
panjan julkistamistilaisuuden. Kam-
panjan tavoitteena on kerätä netissä 
yli miljoona allekirjoittajaa EU-parla-
mentin yhden istuntopaikan puolesta 
osoitteessa www.oneseat.eu. Sivuilta 
löytyy myös tietopaketti Strasbourgin 
’rekkarallin’ kustannuksista, joiden on 
arvioitu olevan ainakin 200 miljoonaa 
euroa vuodessa. Joukko suomalais-

Strasbourgin vuokrajupakan selvittely jatkuu

meppejä julkaisi yhteisen lehdistö-
tiedotteen kampanjan puolesta: Satu 
Hassi, Piia-Noora Kauppi, Eija-Riitta 
Korhola, Henrik Lax, Lasse Lehtinen, 
Riitta Myller, Reino Paasilinna ja Ale-
xander Stubb. Nyt myös kesäkuussa 
kokoontuva Eurooppa-neuvosto on 
luvannut ottaa kysymyksen EU-par-
lamentin istuntopaikasta esityslis-

talleen.

Kymmenen meppiä, jotka oli valittu 
työryhmään selvittelemään EU-par-
lamentin ja Strasbourgin kaupungin 
välisiä vuokrasotkuja, hiillostivat 
maanantaina myöhään iltaan saakka 
Strasbourgin pormestaria Fabienne 
Kelleriä. EPP-ED-ryhmän edustajan 
mukaan kokous oli hyödyllinen, 
mutta asian selvittely on vasta alku-
vaiheessa. Keller oli valmistautunut 
huolellisesti kuulemiseen ja esiintyi 
vakuuttavasti, mutta ei kuitenkaan 
kyennyt antamaan selkeää vastausta 
kaikkiin meppien kysymyksiin. Kysy-

mys on mutkikas, koska siihen liittyy 
vielä kolmantena osapuolena hollan-
tilainen kiinteistöyritys SCI Erasme. 
Lisäksi tapauksen historia ulottuu aina 
vuoteen 1979 saakka.

Talousarvion valvontavaliokunnan 
jäsenenä Alexander Stubb on osal-
listunut aktiivisesti asian selvittelyyn. 
Hän epäilee, että Strasbourg ei ole 
pelannut reilua peliä, vaikkei varsi-
naisia laittomuuksia olekaan havaittu. 
”Toisaalta parlamentin hallinto näyt-
tää olleen aika sinisilmäinen”.

EPP-ED-ryhmä on korostanut, että 
vuokrajupakalla ja parlamentin is-
tuntopaikalla ei ole mitään tekemistä 
keskenään, vaan ne on käsiteltävä 
erillisinä kysymyksinä.
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Bulgarian ja Romanian EU-jäsenyyden aikataulusta päätetään vasta syksyllä
Vatanen: ”Komissaari Rehnin päätös oli oikea”
”Komissaari Rehn on tehnyt hatun-
noston arvoista työtä vaikeissa olo-
suhteissa. Hänen ehdotuksensa tehdä 
lopullinen päätös Bulgarian ja Roma-
nian jäsenyydestä vasta syksyllä on 
täysin oikea. Emme kuitenkaan nyt 
katso kolmen kuukauden vaan kol-
men sukupolven päähän”, totesi Ari 
Vatanen istuntopuheenvuorossaan.
 
”Nyt on syytä olla samaan aikaan sekä 

kova että oikeudenmukainen. Emme 
saa aliarvioida ongelmien laajuutta: 
rikollisuus, korruptio, oikeusjärjes-
telmä ja vähemmistöt ovat vielä osin 
ratkaisematta. Nyt on sanottava ei 
nurkkakuntaisuudelle, mutta kyllä 
johtajuudelle. Vakaamman maailman 
rakentaminen riippuu poliittisesta 
tahdosta. Jos Balkanilla olisi ollut EU-
toivo 20 vuotta sitten, niin 1990-luvun 
tragedia olisi vältetty”, hän arvioi.

Vatanen: Egyptin demokratia tienhaarassa
”Ayman Nourin vapauttaminen avainasemassa demokratisoi-
tumisessa”

Vatanen muistutti, että jäsenyyden 
jälkeenkin voidaan soveltaa turvalau-
sekkeita, monitorointia ja jopa sank-
tioita. ”On tärkeää pitää yllä painetta 
uudistusten jatkumiseksi. Tehtäväm-
me on kannustaa demokraattisia voi-
mia ja varmistaa oikeusvaltion voitto. 
Ennen kaikkea meidän on tajuttava 
historiallinen vastuumme: ihmisille on 
tarjottava horisontteja, ei rajoja.”

”Egypti voisi olla roolimalli arabimaa-
ilmassa. Maan suhde Yhdysvaltoihin 
ja rakentava suhtautuminen Israeliin 
ovat tärkeitä alueen vakauden kannal-
ta”, totesi Ari Vatanen. ”Voidakseen 
syventää suhdettaan kansainvälisen 
yhteisöön on maan kuitenkin siirryt-
tävä kohti demokratiaa. Tässä suh-
teessa ensimmäinen konkreettinen 
ja välttämätön askel olisi poliittisin 
perustein vangitun Ayman Nourin 
vapauttaminen. 

Vatanen järjesti Egyptin demokratia-
kehitystä koskevan lehdistötilaisuu-
den, jossa käsiteltiin Ayman Nourin 
tapausta ja Egyptin oikeuslaitoksen 
riippumattomuutta, terrorismia Egyp-
tissä ja hätätilalakia sekä ihmisoikeuk-
sia ja erityisesti väkivaltaa kristillistä 
koptiyhteisöä vastaan.

Ayman Nour on merkittävä hahmo 
Egyptin oppositioliikkeessä. Viime 
syksyn presidentinvaaleissa hän oli 
presidentti Mubarakin vastaehdokas 
ja tuli toiseksi. Heti vaalien jälkeen 
hänet tuomittiin 5 vuodeksi vankilaan. 
Nourin valitus on käsitellään valitus-
tuomioistuimessa 18.5. Vatanen ja 5 
muuta meppiä lähettivät Mubarakille 
kirjeen, jossa vaaditaan demokratiaa 
ja vedotaan Nourin vapauttamisen 
puolesta. Lisäksi käynnissä on tran-
satlanttinen kampanja, jossa mepit, 
kongressin jäsenet ja senaattorit 
vetoavat Nourin puolesta. Vatanen 
katsoo, että Nourin vapauttaminen 
olisi avainasemassa Egyptin demokra-
tisoitumisessa. Tämä mahdollistaisi 
poliittisen pluralismin ja antaisi toimin-
tamahdollisuuden myös liberaaleille ja 
ei-uskontopohjaisille liikkeille. 

Homofobian vastainen päivä 17. toukokuuta
Stubb: ”EU-kansalaisten tasavertaisuus on 
ehdoton asia”
IDAHOa eli kansainvälistä homofobi-
an vastaista päivää vietetään 17. tou-
kokuuta, sillä tasan 15 vuotta sitten 
homoseksuaalisuus poistui WHO:n 
mielenterveyshäiriöiden listalta. EU-
parlamentissa päätapahtuma oli GLBT 
Intergroupin järjestämä seminaari 
’Vihalle loppu’. Seminaarin päätavoit-
teena oli lisätä tietoisuutta homofobi-
asta, poistaa seksuaalivähemmistöjä 
kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja 
ja tehdä kansainvälinen homofobian 
vastainen päivä tunnetuksi.

Seminaarissa puhunut Alexander 
Stubb kehui sen onnistuneen yli odo-
tusten. ”Paikalla oli yli 150 henkeä ja 
keskustelu oli vilkasta. Seminaarissa 
korostettiin parlamentin vastuuta 

näyttää esimerkkiä ja tuomita kai-
kenlainen syrjintä kaikilla elämän 
osa-alueilla. Jokaisella EU:n kansa-
laisella on yhtäläiset oikeudet. Asia 
on ehdoton”, Stubb painotti. ”Tam-
mikuussa kaikkien poliittisten ryhmien 
tukemana parlamentissa hyväksytty 
homofobian vastainen resoluutio on 
upea saavutus”, hän kehui.

”Nyt jatkamme komission painos-
tusta. Horisontaalinen syrjinnän-
vastainen laki on luvattu ja siitä on 
pidettävä kiinni. Ihmisoikeusasioista 
vastaava komissaari Frattini on lu-
vannut ottaa askeleita eteenpäin. 
Seuraavaksi komissio työstää nykyistä 
tilannetta kartoittavan vihreän kirjan”, 
Stubb kertoi.
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Korhola: ”Kompromissi Århusin sopimuksesta 
lisää ympäristöpäätösten avoimuutta”

EU-parlamentti ja neuvosto pää-
sivät sovittelussa 2.5. kompro-
missiin Århusin yleissopimuksen 
määräysten soveltamisesta EU-
toimielimiin. Sovittelua esittelijän 
ominaisuudessa johtanut Eija-
Riitta Korhola oli tyytyväinen 
lopputulokseen. ”Paransimme 
taas instituutioiden läpinäkyvyyttä 
delegoimatta kuitenkaan valtaa 
pois vähemmän läpinäkyville 
tahoille.” Korhola on tyytyväinen 
etenkin siihen, että parlamentin 
sovitteludelegaatio hyväksyi sen 
yksimielisesti. Kansalaisten vai-
kuttamisaikaa pidennettiin ja EY-
instituutioiden velvollisuutta avata 
arkistojaan kasvatettiin.

Kompromissi ulottaa kansalaisten 
osallistumisen myös pankkitoiminnan 
suunnitelmiin ja ohjelmiin, lähinnä 
Euroopan investointipankin toimiin. 
Parlamentin onnistui myös pidentää 
kansalaisjärjestöjen muutoksenha-
kuoikeutta neljästä kuuteen viikkoon. 
Århusin sopimus hyväksyttiin vuonna 
1998 YK:n Euroopan talouskomissios-
sa. Sopimuksen kolme pilaria koskevat 
ympäristötiedon avoimuutta, yleisön 
osallistumisoikeutta eli kuulemista ja 
oikeutta muutoksenhakuun. Korhola 
on pyrkinyt luomaan linjaa, jolla 
vältettäisiin turhaa muutoksenhakua 
oikeudessa.

Kokoomusmeppien tiistainen pressiaamiainen jokaisella Strasbourgin istuntoviikolla on ollut suuri menestys 

jo vuodesta 1999. Tällä viikolla paikalla oli 11 toimittajaa.

• mietinnön elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä vaatien niille tiukempia sääntöjä. Väitteille kuten ”vähärasvainen”, 
”runsaasti kuituja sisältävä” tai ”kolesterolia alentava” on oltava selkeät määritelmät. Myös säännöksiä vitamiinien ja kiven-
näisaineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin yhdenmukaistetaan.

• neljä mietintöä yhteisön säädöskäytännön yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi vastauksena komission tiedonantoon, joka 
koskee parempaa sääntelyä kasvun ja työllisyyden edistämiseksi EU:ssa Lissabonin tavoitteiden mukaisesti.

• mietinnön ALV-järjestelmän muuttamiseksi siten, että vero peritään palvelun kulutuspaikalla eikä palvelun tarjoajan sijainti-
paikalla kuten nykyisin.

• EU:n rahoitusnäkymät 2007-2013, mutta korosti tarvetta ratkaista useat puutteet uudelleentarkastelussa 2009.
• Saksan keskuspankin varapääjohtajan Jürgen Starkin nimittämisen Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi 8 vuoden 

toimikaudeksi Otmar Issingin tilalle.
• kompromissitarkistukset Marco Polo II -ohjelmaan, jonka tavoitteena on edistää vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisempiä 

liikennemuotoja ja integroida ne paremmin tavaraliikenteeseen.
• kompromissitarkistukset asetusehdotukseen, jolla pyritään BSE-taudin parempaan ehkäisyyn ja valvontaan.
• mietinnön julkisesta taloudesta EMU:ssa kritisoiden jäsenvaltioiden julkisen talouden kehityksestä. Niiden tulisi hillitä julkisia 

menoja ja koordinoida talouspolitiikkaansa.
• ehdotuksen, jolla laajennetaan EU:n solidaarisuusrahastoa koskemaan terrori-iskujen, teollisten ja teknologisten katastrofi en 

sekä kansanterveydellisten hätätilanteiden seurauksia.
• mietinnön uusista eurooppalaisista strategioista luonnonkatastrofi en torjumiseksi.
• EU:n raportin ihmisoikeustilanteesta maailmassa ja EU:n ihmisoikeuspolitiikasta 2005.
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