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Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) jäsen
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan
(ENVI) varajäsen
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan (FEMM) varajäsen
Veropäätöksiä käsittelevän erityisvaliokunnan (TAXE) varajäsen
Kiinavaltuuskunnan jäsen
AKT (Afrikka, Karibia, Tyynenmeren alue) -valtuuskunnan varajäsen

Minulle on tärkeää
Ekologinen Eurooppa
on rakennettava kestävän elämisen, liikkumisen, tuottamisen ja kuluttamisen
perustalle. Tähän päästään käyttämällä oikeita talouden ja lainsäädännön kannustimia.

Vauras Eurooppa
tarvitsee vihreää kasvua sekä panostusta koulutukseen ja tutkimukseen. Se edellyttää myös
tehokkaampaa finanssivalvontaa ja vakavaraisuutta sekä työnantajien ja työntekijäjärjestöjen
yhteistyötä.

Inhimillinen Eurooppa
takaa kaikille ihmisoikeuksien toteutumisen, tasa-arvon, syrjimättömyyden ja myös oikeuden
hyviin palveluihin. Tarvitaan lisää avoimuutta ja kansalaisille parempia vaikutusmahdollisuuksia.

Rauha, raha ja rakkaus
Harva olisi uskonut sitä kristallipalloa, joka olisi vuoden 2015 alussa
näyttänyt mitä Euroopan unionilla
on edessään: Kreikan taistelu konkurssia vastaan, pakolaisten inhimillisen hädän virtaaminen Eurooppaan, yhden suurimman jäsenmaan pyristely irti unionista.
EU:n kehityksen voi nähdä jakautuvan karkeasti kolmeen aikakauteen. Kun ensimmäistä aikakautta määritti rauhan rakentaminen, keskityttiin toisen aikakauden
puitteissa erityisesti taloudellisen
yhteistyön vahvistamiseen. Monet
ovat ne äänet, joiden mukaan EU:n
tulisi pysähtyä tähän – pysytellä yksinkertaisena "talousunionina". Toisen maailmansodan syntyhistoria
kertoo meille kuitenkin toisin.
Sivistysvaltiot rakentuvat kolmen yhtä tärkeän, toisiaan tukevan pilarin varaan. Näitä ovat demokratia, sosiaaliturva sekä koulutus ja sivistys, jotka yhdessä muodostavat yhteiskuntamme kohtalon kolmion. Demokratia ilman
ymmärrystä tuo tullessaan tyhmyyden diktatuurin. Taloudellisen
kurjuuden keskellä kamppailevat
ihmiset käyttäytyvät ymmärrettävästi myös vaaliuurnilla epätoivoisesti. Tulevaisuuden uskonsa menettänyt tarttuu mihin tahansa lupaukseen ja tästä ammentava po-

litiikka käyttää epätoivoa hyväkseen.
Terrorismi, pakolaiskysymys ja
talouden ongelmat ovat asioita,
joihin tarvitaan nopeita ratkaisuja.
On kuitenkin myös pidettävä huolta siitä, että EU:n pidemmän tähtäimen kehitys on oikeilla urilla.
Käsillä olevat kriisit ovat osoittaneet EU:n heikon puolen – sosiaalisen ulottuvuuden puuttumisen. EU:n kehityksen painopisteen
tulisikin nyt liikkua yhä vahvemmin
kohti kolmatta aikakautta: ihmisten perusoikeuksien ja inhimillisen
hyvinvoinnin rakentamisen aikaa.
Sosiaalinen hyvinvointi on sidoksissa kasvuun, joka on kestävää
– joka huomioi, että tämän sukupolven velvollisuus on pitää maapallo elinkelpoisena myös tuleville
sukupolville.
Nykyisillä kulutustavoilla tarvitsemme neljän maapallon resurssit
vuonna 2050. Siinä on kolme
maapalloa liikaa.
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Lähes 200 valtiota oli mukana
sopimassa ilmastotavoitteista
Pariisissa joulukuussa 2015.
Järjestin Pariisin ilmastokokouksessa
tilaisuuden ympäristökustannusten
sisällyttämisestä rahoitussektoriin.

Ekologinen Eurooppa
Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla ja
sen vaikutukset ovat peruuttamattomia. Vaikka
lopettaisimme kasvihuonekaasujen päästön
tänään, niiden vaikutukset säilyvät ilmakehässä
vielä vuosikausia. Olin mukana Pariisin ilmastokokouksessa, jossa sovittiin ilmakehän
lämpenemisen pysäyttämisestä 1,5
asteeseen vuosisadan loppuun mennessä.

Toimet ilmastonmuutoksen
torjumiseksi kallistuvat koko
ajan. Jos tarvittavia toimenpiteitä ei aloiteta nyt, päästöjen vähennystavoite vuosille
2030–2050 täytyy asettaa
merkittävästi korkeammalle
tasolle. Yritykset ja rahoitussektori ovat lyhyessä ajassa
siirtäneet
painopistettään
fossiilisiin polttoaineisiin nojaavasta taloudesta uusiutuvien energialähteiden maailmaan. Olen mukana sekä
Walesin prinssin nimellä kulkevassa vihreän kasvun työryhmässä että Suomen
Climate Leadership Council
-yhdistyksessä etsimässä kei-

noja parantaa yritysten kilpailukykyä kestävän kasvun
ehdoin. Parlamentissa toimivan Carbon Groupin kautta
osallistun rahoitusjärjestelmän hiiliriskiä ennaltaehkäisevään työhön.

EU tavoittelee
yhtenäisempää
energiamarkkinaa
Päästökauppajärjestelmä,
uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden
edistäminen ovat EU:n pääasiallisia keinoja torjua ilmastonmuutosta. Nyt sovitut tavoitteet eivät ole riittäviä ja

“Your life is not better if you can use every day 10 plastic bottles with water and throw them
away. … We have to be aware why we make the wrong choices.” EUOBSERVER 17.6.2015
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tarvitsemme jatkossa enemmän suurjännite- ja älykkäiden verkkojen kehittämistä,
hiilettömän tuotannon tavoittelua, energialähteiden
moninaistamista, fossiilisten
polttoaineiden energiatukien poistoa ja energiatehokkuustavoitteiden tiukentamista.
Climate Parliament -puheenjohtajuus Euroopan parlamentissa tarjoaa kanavan
vaikuttaa globaaliin sähköverkkojen
kehittämiseen.
Toiminta Euroopan sisällä ei
riitä, jos haluamme esimerkiksi hyödyntää Pohjois-Afrikan aurinkoenergiaa. Koti-

mainen energiakeskustelu
on puolestaan huipentunut
vuosittain Vaasan Energiaviikolla, jossa olen ollut ilolla
mukana tuomassa esiin bisnesmahdollisuuksia, joita uusiutuvan energian käyttöön
liittyy.

Euroopan luonto
ei voi hyvin
Vuonna 2010 asetettiin tavoitteeksi, että Euroopan
luonnon monimuotoisuus
ei enää heikentyisi nykytilasta. Viime vuoden välitarkastelussa kävi ilmi, että emme
ole tavoitteen syrjässä kiinni.

Lähes neljännes luonnonvaraisista lajeista on vaarassa
kuolla sukupuuttoon Euroopassa. EU:lla on kattava
luontoa ja linnustoa sääntelevä laki, mutta sen toteutusta tulee tehostaa.
Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ei rajoitu maaseudulle. Myös kaupunkien viherkaavoituksella
voidaan parantaa lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja käytäviä – ja lisätä samalla kaupunkien viihtyisyyttä asukkaille. Viherympäristöliiton
puheenjohtajan roolissa avasin valtakunnallisen Vihervuoden 2016 Jyväskylässä

helmikuussa. Vihervuosi kutsuu kaikkia kuntia luomaan
omat viherkaavansa ja sitä
kautta miettimään, miten
kunnan viherpinta-alaa voidaan lisätä ja parantaa.

EU tarvitsee
yhtenäistä
ruokapolitiikkaa
Lähes puolet tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin. Tuemme maatalouspolitiikalla kestämättömiä tuotantotapoja,
vaarannamme elintarvikkeiden globaalilla reissaamisella ilmaston, ympäristön
ja eläinten hyvinvoinnin se-

Pietikäinen metsähallituslaista: ”Olen syvästi surullinen – kansallisperinnön vaaliminen
uhattuna.” YLE 10.3.2016
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Kiitos kuuluu eläimille
kä syömme asioita, jotka
eivät ole hyväksi terveydellemme.
Parlamentin ruokaryhmän
puheenjohtajana olen ajanut EU:lle yhtenäistä ruokapolitiikkaa. Kokonaisuuden
ymmärtämisessä tärkeänä
apuna ovat olleet suomalaiset asiantuntijat – tutkijat, yritykset, viranomaiset, tuottajat, järjestöt – jotka kutsuin
vieraakseni Brysseliin syksyllä 2015.

Luomussa
yhdistyvät kestävän
ruuantuotannon
kriteerit
Vastuullani oli keväällä 2015
muodostaa parlamentin ympäristövaliokunnan
kanta
EU:n luomuasetuksen uudistukseen. Luomumerkinnän luotettavuus on taattava
myös jatkossa, samalla kun
varmistetaan alan houkuttelevuus tulevien viljelijäpolvien silmissä.

Olen ollut yhteistyössä MEP
Sirpa Pietikäisen kanssa erityisesti
maatalouden toimintaedellytyksiin
liittyvissä kysymyksissä. Yhteisön
tulevan luomuasetuksen valiokuntakäsittelyssä taustoitin omaa ja suomalaista luomunäkemystä parlamentin
ympäristövaliokunnan raportin laatineelle Sirpa Pietikäiselle. Osallistun
helmikuussa 2015 Brysselissä
järjestettyyn eläinten hyvinvointikysymyksiä pohtineeseen seminaariin ja
vastavuoroisesti heinäkuussa Sirpa oli
avaamassa Pihvikarjaliiton järjestämää
Nautaparlamenttia Tampereella.
Koen suoran yhteistyön oman
asiantuntijuuden aloilla luontevaksi
tavaksi vaikuttaa asioiden käsittelyyn
Eurooppalaisella tasolla.

Kuva: MetsäGroup

ESKO RISSANEN,
LUOMUKARJAN KASVATTAJA,
PIEKSÄMÄKI

Kestävä ja resurssitehokas
biotalous kiinnostaa Suomessa.

”Ruoka on yksi osa-alue, johon voimme itse parhaiten vaikuttaa. Omilla valinnoillamme
saisimme paljon kasvihuonepäästöjä alennettua.” MTV 24.7.2015
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Työni parlamentin
eläinten hyvinvointiryhmän varapuheenjohtajana sai tunnustuksen keväällä 2015,
kun minulle myönnettiin vuotuinen
meppipalkinto
eläinten hyvinvoinnin
edistämistyöstä.

Tekemistä riittää myös jatkossa. Euroopan unioni ei
ole pystynyt vastaamaan
kansalaisten huoleen eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta. Tämä siitäkin huolimatta, että vuonna 2009
hyväksytty Lissabonin sopimus luo selkeän lainsäädännöllisen perustan eläinten
hyvinvoinnin takaamiseen.
Eläinten hyvinvointistrategia, eläinkuljetusten parempi valvonta, lemmikkirekisteri, kloonauksen kielto
sekä tuotantoeläinten parantaminen ovat aihealueita, joihin on pikaisesti puututtava.
Norsujen, leijonien ja
muiden uhanalaisten villieläinten suojelun eteen teen
työtä MEPs for Wildlife -ryhmässä, jonka painostukses-

ta komissio ehdotti toimintasuunnitelmaa villieläimiin
kohdistuvan rikollisuuden
kitkemiseksi
alkuvuonna
2016.

Joskus minulta kysytään,
kuinka tärkeää Romanian
koirista tai nautojen sorkkavaivoista puhuminen
oikein on – eikö meillä ole
paljon suurempia ja vakavampia ongelmia edessämme, kuten terrorismi,
pakolaiskriisi tai Euroopan
köyhyys?

Yksi vuoden painopisteistä oli tietoisuuden lisääminen leijonien "purkkimetsästyksen" ongelmista. EU:n
tuontisäännöksillä voidaan vaikuttaa
metsästysmuistojen kestävyyteen.

Eläinten oikeuksien ajaminen ei estä hoitamasta
muitakin asioita. Onko
muka niin, että jos kohtelee eläimiä kylmästi ja
piittaamattomasti ja polkee
niiden oikeuksia, niin
suojelee paremmin ihmisten perusoikeuksia ja
sosiaalista turvallisuutta?
Mielestäni se, miten suhtaudumme eläimiin ja
miten niitä kohtelemme,
kertoo paitsi meidän sivistyksen tasostamme myös
siitä, miten välitämme
kanssakulkijoistamme
– olivat he sitten toisia
ihmisiä tai toisia eläinlajeja.

”Se olisi aivan mahtavaa ja juhlisin sitä torilla, mutta näissä neuvotteluissa [TTIP] on paljon
ongelmallista sisältöä.” VIHREÄ LANKA 4.5.2016

7

VAURAS EUROOPPA

VAURAS EUROOPPA

Vauras Eurooppa
Suomen ja Euroopan taloudennäkymät aiheuttavat
edelleen huolta. Talouskasvun pelätään hukkuvan kasvavaan budjettivajeeseen, ikääntyvään väestöön, ilmasto- ja
energiatavoitteisiin ja katoaviin työpaikkoihin. Haasteiden
mittavuutta ei pidä aliarvioida – elämme rankkoja rakennemuutoksen aikoja. Kasvun eväät on kuitenkin löydettävissä
kohtaamistamme haasteista. Laadin parlamentin ympäristövaliokunnassa mietinnön kiertotaloudesta, jossa yhdistyvät
kestävän kehityksen edellytykset ja cleantechiin pohjautuva
talous.

Kiertotalous:
tavoitteena
kilpailukykyinen
vuokrayhteiskunta
Kulutamme tällä hetkellä 1,5
maapallon verran resursseja
joka ikinen vuosi. Saman
tahdin jatkuessa kuluttaisimme vuoteen 2050 tultaessa
4,5 maapallon verran luonnonresursseja. Tahti ei voi
jatkua samana: meidän tulee
siirtyä tuhlausyhteiskunnasta
kiertoyhteiskuntaan.
Kiertoyhteiskunnan rakentamisen keskeinen rooli Euroopan talouskasvun määrittäjänä on yksi tämän parlamenttikauden keskeisistä teemoista. Heinäkuussa 2015
parlamentti hyväksyi laati-

mani mietinnön kiertotalouden askelmerkeistä, ja komissio julkaisi pitkälti parlamentin toiveisiin perustuvan
kiertotalouspaketin saman
vuoden joulukuussa.
Resurssitehokkuuden taloudellinen ja työllistävä vaikutus on merkittävä: jos pystymme parantamaan resurssitehokkuutta 30 prosentilla
vuoteen 2030 mennessä,
luo se Eurooppaan jopa kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa ja kohentaa bruttokansantuotettamme prosentin.
McKinsey arvioi, että resurssitehokkuuden täytäntöönpano loisi kuluttajille, yrityksille ja julkisyhteisöille jopa
600 miljardin euron säästöt.
Mietinnössäni painotettiin

sitä, ettei muutos tapahdu
itsestään,
se
tarvitsee
tuekseen uudenlaiset pelisäännöt. Uusien sääntöjen
tulee tukea kiertotaloutta,
jossa jätettä ei ole, vaan
vanhat tuotteet ovat tuunattavissa, korjattavissa ja
viime kädessä ne toimivat
materiaalina uusille tuotteille.
Sitovat resurssitehokkuustavoitteet, selkeät mittarit
niiden seuraamiseksi, ympäristölle haitallisten tukien
karsiminen, tutkimus- ja tuotekehityspanostus, tuotteiden suunnittelu kestäviksi ja
resurssitehokkaiden ratkaisujen suosiminen julkisissa
hankinnoissa – nämä kaikki
ovat keskeisiä keinoja re-

The parliament’s circular economy lead, the centre-right MEP and
former Finnish environment minister Sirpa Pietikäinen, is keen to
emphasise the maxim that “what gets measured gets managed”.

Kiertotalous kiinnostaa
myös eurooppalaisia
konevalmistajia, joiden
katto-organisaatio järjesti
tilaisuuden parlamentissa.

surssitehokkuuteen kannustavalla tiellä.

Parempaa suojaa
piensijoittajille
Työtäni talous- ja raha-asioiden valiokunnassa leimasi
viime kaudella teema: sijoittajansuoja ja sen varmistaminen, että finanssilainsäädännön pelisäännöt ehkäisevät väärinkäytöksiä ja
asettavat tuntuvat sanktiot
sääntöjen rikkomisesta.
Tämä työ jatkuu. Piensijoittajan suojaa parantavan,
paketoituja sijoitustuotteita
(PRIIPs) koskevan lainsäädännön hionnassa olen
oman ryhmäni pääneuvottelijana pyrkinyt varmista-

maan, että kuluttajalle ilmoitetaan selkeästi sekä tuotteen kaikki kulut että sen
mahdolliset riskit. Myös meillä
Suomessa on ollut tapauksia, joissa esimerkiksi ikäihmisille on aggressiivisesti
markkinoitu sijoitustuotteita,
joita asiakas ei ole täysin ymmärtänyt. Uusilla vaatimuksilla varmistetaan, että markkinoilla on selkeitä ja ymmärrettäviä tuotteita.
Ongelmana on kuitenkin
edelleen
kuluttajansuojan
pirstaloituminen erilaisten
sijoitustuotteiden osalta usean lainsäädännön alle. Tämä
luo lainsäädäntöön turhaa
monimutkaisuutta, päällekkäisyyttä, mutta myös sääntelyn katveita. Olen perusta-

nut parlamenttiin epämuodollisen työryhmän, jossa
pohdimme sitä miten piensijoittajan suojaa voitaisiin yhdistää selkeäksi ja kattavaksi
lainsäädännöksi. Tämä tavoite linkittyy vahvasti komission pääomamarkkinoita koskevaan aloitteeseen, jonka
päätavoite on monipuolistaa
EU:n nykyisin hyvin pankkivetoisia rahoitusmarkkinoita.

Veroketkuilu kuriin
Olen parlamentin väliaikaisen, yritysten kyseenalaisia
verokäytäntöjä
tutkivan
TAXE-valiokunnan varajäsen.
TAXE perustettiin tutkimaan
niin kutsuttua Luxleaksskandaalia, missä selvisi

usean EU-maan myöntäneen monikansallisille yrityksille lähes nollaveron mahdollistaneita verosopimuksia.
Skandaali antoi kimmokkeen uudelle, hiljattain julkistetulle EU:n yritysverotusta koskevalle paketille. Ehdotetulla
lainsäädännöllä
pyritään esimerkiksi rajoittamaan sitä, että EU-maahan
sijoittunut yritys välttelisi verotusta siirtämällä pääomiaan alemman veroasteen
maassa sijaitsevaan tytäryhtiöönsä.
EU:ssa verotusta koskevat
päätökset tehdään yksimielisesti. Parlamentilla on vain
neuvoa-antava rooli. Lähestulkoon ikuisuushaaste onkin
saada jäsenmaat liikkumaan

”Järjestelmällä ei ole palovakuutusta. Sitä on rakennettu pari sukupolvea, mutta sen tuhoaa
parissa vuodessa. EU ei ole mikään ideologia, vaan tapa toimia yhdessä.” HS 23.3.2016

THE GUARDIAN 2.7.2015
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“Sirpa is one of the leading spokes
persons from the European
Parliament for the circular economy,
contributing a lot of energy to
creating an enabling policy
environment for investment in
sustainable business.”
CHRISTIAAN PRINS
DIRECTOR OF EUROPEAN
EXTERNAL AFFAIRS, UNILEVER

Sijoittajansuojan parantaminen on tärkeä osa työtäni. Tässä
urakassa Finance Watch tarjoaa korvaamatonta asiantuntija-apua.

aidosti verotuskannoissaan.
Jotta aggressiivista verotusta ja veronkiertoa pystytään
suitsimaan, tulisi päätöksiä ja
lainsäädäntöä syntyä vielä
ainakin neljällä alalla: eurooppalaisen verotunnistejärjestelmän
luomisessa,
maakohtaisen raportoinnin
laajentamisessa ja julkistamisessa, EU:n yhteisen veroparatiisilistan laatimisessa ja siihen liittyvien sanktioiden kehittämisessä sekä yhteisen,
yhdistetyn yritysveropohjan
luomisessa.
Verotunnistejärjestelmä
vastaisi yritysten osalta suo-

malaista liiketoimintanumeroa, joka yleiseurooppalaisena ja automaattiseen tietojenvaihtoon
linkitettynä
mahdollistaisi sen, että numeron avulla tieto verovelvollisuudesta menisi automaattisesti yhdestä EUmaasta toiseen. Verotunnistejärjestelmä tulisi ulottaa
yritysten lisäksi yksityisiin
henkilöihin.
Maakohtaisella raportoinnilla yritykset velvoitettaisiin
ilmoittamaan maakohtaisesti toimintansa olennaisimmat luvut, kuten liikevaihdon
ja maksamansa verot. Olin

mukana neuvottelemassa
velvoitteen ulottamisesta kaivannais- ja metsäalan yrityksille vuonna 2013, mutta se
tulisi laajentaa myös muille
aloille.
Yhteistä, yhdistettyä yritysveropohjaa
(CCCTB)
koskeva lainsäädäntö varmistaisi, että EU-alueella yhdistettäisiin tavat laskea yritysveropohja. Tällä hetkellä
käytännöt vaihtelevat jäsenmaasta toiseen aiheuttaen
kunnollisille yrityksille turhaa
hallinnollista päänvaivaa ja
halukkaimmille
mahdollisuuden käyttää hyväksi eri

maiden järjestelmien erilaisuutta maksamiensa verojen pienentämiseksi.
Yksi tärkeimmistä työkaluista olisi yhteisiin kriteereihin perustuva, EU:n yhteinen veroparatiisimaiden lista
ja siihen liitettävät sanktiot.
Oman ryhmäni pääneuvottelijana luotsaamassani raportissa parlamentti ehdotti,
että sanktioihin lukeutuisi
mm. sulkeminen julkisten
hankintojen ja valtionavun
ulkopuolelle sekä veroparatiiseissa toimivien rahoituslaitosten toimilupien peruuttaminen.

”Järjestelmällä ei ole palovakuutusta. Sitä on rakennettu pari sukupolvea, mutta sen tuhoaa
parissa vuodessa. EU ei ole mikään ideologia, vaan tapa toimia yhdessä.” HS 23.3.2016

10

EU menettää verojen välttelyn takia vuosittain jopa 1000 miljardia euroa. Tässä Suomen
osuus lasketaan miljardeissa, sanoo EU:n verotehtävissä ansioitunut europarlamentaarikko
Sirpa Pietikäinen. YLE 28.7.2015
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Digitalisoituva
terveydenhuolto luo
mahdollisuuksia

Inhimillinen
Eurooppa
Euroopan unionin rakentaminen on toistaiseksi
perustunut rauhan ja rahan pohjalle. Seuraava
aikakausi on rakkauden – jotta Euroopan unionin
kansalaisten oikeudet voidaan turvata, on luotava
eurooppalaista sosiaalielämän pelisäännöstöä.

Euroopan unionissa käynnissä olevalla e-terveyden kehittämisohjelmalla on paljon
potentiaalia mullistaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Eniten annettavaa sillä
on potilaille. Sähköisten
terveyspalveluiden lisääntyminen parantaa potilaiden
oikeutta huolehtia omasta
terveydestään.
Suomen
osaaminen aihealueella on
tullut esiin e-terveysmessuilla, joilla olen ollut vuosittain mukana puhumassa poliittisen sääntelyn tarpeista.

Tuotteiden ja
elinympäristön
turvallisuuteen on
voitava luottaa

Hormonitoimintaa
häiritsevät kemikaalit
ovat kaikkialla
Hormonaalisille haitta-aineille on ominaista se, että
ne vaikuttavat erityisesti kehitysvaiheessa olevaan elimistöön. Haitta-aineet voivat vaikuttaa jo erittäin pieninä
annoksina, minkä vuoksi
niiden riskitekijöitä on ollut
vaikeampi löytää suurten
altistusmäärien
kokeissa.
Näitä kemikaaleja on yhä
paljon elinympäristössämme, esimerkiksi ilmassa,
ruokapakkauksissa, kosmetiikassa, huonekaluissa ja
elektroniikkatar vikkeissa.
Muiden aktiivisten meppien
kanssa olemme painostaneet komissiota laatimaan
kriteerit, joilla hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja voitaisiin säädellä kulutustuotteissa.

Sirpa tuo potilaille ja koko väestölle tärkeitä monimutkaisia,
terveyteen liittyviä EU-asioita
lähelle ihmisten arkea ja me
EFA:ssa olemme kiitollisia
poikkeuksellisen hyvästä yhteistyöstä!
SUSANNA PALKONEN
JOHTAJA
EFA EUROOPAN ALLERGIA- JA
HENGITYSELINSAIRAUKSIENLIITTO

Kuva: Vilja Pursiainen

Hengitysilman
saasteet
maksavat jokaista EU-kansalaista kohden keskimäärin
1500 euroa vuodessa. Yksi
merkittävimmistä päästöjen
lähteistä on liikenne. Volkswagenilta paljastunut päästömittausten
vääristely

Kiitos Sirpa Pietikäisen,
Euroopan Parlamentissa on
nyt EU-edustajien Allergiaja astmaintressiryhmä, joka
edistää Euroopan 180 miljoonan allergisen ja 30 miljoonan
astmaatikon asiaa EU:ssa.
Sirpan johdolla ryhmä tuo esiin
potilas- ja kansalaisnäkökulmaa
ajankohtaisiin asioihin kuten
ilmanlaatuun, joissa EU:lla on
päätösvaltaa.

työllisti ympäristövaliokuntaa syksyllä, kun ajoimme
tehokkaampia, todellisissa
ajo-olosuhteissa mitattavia
päästöstandardeja autoille.

”Sekä hoidettavan että työntekijän kannalta olisi suureksi eduksi, jos sama hoitosuhde voisi
jatkua ainakin viisi vuotta.” ET LEHTI 9.9.2014
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Mittasin osana EEB:n kampanjaa oman
Bryssel-kotikatuni ilmanlaadun. Päästöt
olivat 80-kertaiset suosituksiin verrattuna!

13

INHIMILLINEN EUROOPPA

Yhteistyössä Women
Entrepreneurship
Platformin (WEP)
kanssa järjestetty
naisyrittäjälounas
keräsi yhteen laajan
joukon yrittäjiä sekä
digitaalisen alan
osaajia keskustelemaan naisyrittäjien
mahdollisuuksista
uuden teknologian
hyödyntämisessä.

INHIMILLINEN EUROOPPA

Tasa-arvo
Sukupuolten välinen tasaarvo on edistynyt EU:ssa
hyvin maltillisesti viimeisen
kymmenen vuoden aikana.
Kohdennetuille politiikkatoimille on ollut tarve, ja niiden
kautta naisen asemaa varsinkin työmarkkinoilla ja yritystoiminnassa on saatu parannettua, mutta lisää työtä
vaaditaan etenkin työ- ja
perhe-elämän paremman
yhteensovittamisen eteen
sekä naisten palkka- ja eläke-

kuilun umpeen kuromiseksi.
Toimin Euroopan tasaarvoinstituutti EIGE:n yhteyshenkilönä parlamentin tasaarvovaliokunnassa, mikä antaa minulle mahdollisuuden
seurata ja välittää tietoa tasaarvon tilasta ja etenemisestä
unionissa.
Naisten taloudellisen toimijuuden tukemiseksi perustin vaalikauden alussa
parlamenttiin naisyrittäjyyden tukemiseksi verkoston,
joka edistää naisyrittäjyyttä

Jean Sibeliuksen
150. juhlavuosi

kokoamalla yhteen asiasta
kiinnostuneita meppejä, yrittäjiä, tutkijoita ja järjestöjä.
Yhteistyömuotoja ovat mm.
yhteiset kannanotot, keskustelutilaisuudet ja kansallisten
naisyrittäjäverkostojen välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Joulukuussa 2015
järjestimme parlamentissa
yli 100 hengen lounaskeskustelun digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista
naisyrittäjille.

oli esillä Euroopan parlamentissa Sibeliuksen elämästä kertovana näyttelynä. Avajaisissa esiintyi Helsingin Suomalaisen
Klubin kuoro, jonka versio Finlandiasta ei jättänyt satapäistä
kuulijaväkeä kylmäksi.
Sibeliuksen musiikki on osa yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöämme. Sibeliuksella oli myös laajat eurooppalaiset verkostot hänen opiskeltuaan Berliinissä ja Wienissä sekä työskenneltyään laajasti eri puolilla Eurooppaa. Näin Euroopan
parlamentti onkin erittäin sopiva paikka hänen työnsä ja elämänsä esittelyyn.

Sibeliuksen kunniaksi
istutettiin puu Brysselin
kuninkaalliseen puistoon.

Sukupuolivaikutusten arviointi pitäisi Sirpa Pietikäisen mukaan olla mukana tärkeimmissä
lakiesityksissä, poliittisissa päätöksissä sekä budjetin valmistelussa. VERKKOUUTISET 8.3.2016
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Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mielestä on hämmästyttävää, että Euroopan unionilta
puuttuu selkeä politiikka saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi, vaikka saamelaiset ovat
Euroopan ainoa alkuperäiskansa. YLE 6.2.2016
15

Tilastot

EPP-puolueen
pääneuvottelijana

Kirjalliset
kannanotot

7

1.1.2015–1.6.2016

5

Mietintö resurssitehokkuudesta: siirtyminen kohti kiertotaloutta
Mietintö EU:n roolista kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja
sääntelylaitoksissa ja -elimissä
Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan
parlamentin työssä
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden
merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja
valvonnasta (uudelleenlaadittu)
Lausuntoluonnos ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta
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Puheenvuorot
täysistunnossa

Kirjallinen kannanotto Euroopan vammaisstrategian täysimääräiseen täytäntöönpanoon
Kirjallinen kannanotto metsästysmuistoiksi
metsästämiseen
Kirjallinen kannanotto diabetekseen
Kirjallinen kannanotto tulevien sukupolvien
oikeuksien edustamiseen ja sukupolvien
väliseen oikeudenmukaisuuteen unionin
päätöksenteossa ja politiikassa
Kirjallinen kannanotto eurooppalaiseen
hunaja-aamiaiseen ja maailman mehiläispäivään

Kysymyksiä
komissille
Väite ruisleivän terveysvaikutuksista
Viimeaikaisen tutkimustiedon
hyödyntäminen hanhenmaksan
tuotantoa koskevassa politiikassa

36

Romanien pakkohäädöt
Israelin rakentama muuri Palestiinassa:
Elbit-turvallisuusyrityksen saaman
EU-rahoituksen lainmukaisuus
Israelin siirtokuntien laajentamiseen
liittyvän EU:n kannanoton puuttuminen

Hyväksytyt
muutosehdotukset

68
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Toimenpiteet haahkakannan
suojelemiseksi
Uusi eläinten hyvinvointia koskeva
strategia vuosille 2016–2020

Tuottajavastuun toteutuminen etäkaupan osalta

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tarve laatia uusi tutkimus
hanhenmaksan tuotannosta

Pesuaineiden irtomyynti

Pallopäävalaiden tappaminen Färsaarilla

Hiilikupla

Elintarviketurvallisuutta koskevat
huolenaiheet kanadalaisen hevosenlihan
tuonnissa

Komissio valmis poistamaan peroksietikkahapolla käsitellyn kananlihan
tuontikiellon osana TTIP-neuvotteluja

Pienpuhdistamojen CE-merkintä

Luonnonvaraisten eläinten käyttämistä
sirkuksissa koskeva EU:n kielto

Dementiaa koskevan tietämyksen parantamiseen tähtäävien toimien tehostaminen

Jätteiden mereenlasku
kansainvälisillä merialueilla

Elävän karjan ja lampaiden vienti
kolmansiin maihin

Hiilikupla
Yhdenmukaistettu sähköinen
raportointimuoto ja sähköinen yhteyspiste
Riittävä sosiaalinen suojelu
Yli 50-vuotiaiden naisten työttömyys
Euroopassa
Keinotekoiset transrasvahapot
elintarvikkeissa
Lihan pakkausmerkinnät
Arvonlisäverodirektiivin vaikutus
mikro- ja pienyrityksiin
Eläinkokeiden vaihtoehtoja koskeva
validointiprosessi
Yhdysvaltain eläinlihan tutkimuskeskus
Nebraskassa
EXPO 2015:n sponsoroima HLBT-fobiaa
lietsova tapahtuma
Krooninen kipu ja hoitoon pääsy
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Yhteistyöryhmät
Mepin apuna lainsäädäntö- ja vaikuttamistyössä tärkeitä
ovat erilaiset parlamentin taustaryhmät. Niihin kuuluu
samoin asioista ajattelevia kollegoja, asiantuntijoita ja
aktiiveja. Tässä muutamia esimerkkejä ryhmistä, joissa
parhaillaan vaikutan ja jotka tukevat työtäni.

Alzheimer Europe
GlobeEU
WWF hallintoneuvosto
Ruokaryhmä

Työmaana
koko Suomi

" Hienoa olla mukana!
With @spietikainen,
Saamelaiset, arktinen alue,
ympäristöpäätöksenteko"
(22.1)

Tärkeä osa työtäni on kiertäminen
ympäri Suomea. Se antaa
mahdollisuudet tavata ja
keskustella niiden kanssa, joihin
EU-lainsäädäntö vaikuttaa.

Olen vieraillut
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"The only thing preventing
us to solve climate change
is our utmost stupidity says
@spietikainen #energyweek
#vaasa" (16.3)

paikkakunnalla..

Hämeenlinna

Nuorisoasioiden ja
lasten oikeuksien työryhmä
Meidän tulee jättää seuraaville sukupolville
perinnöksi elinkelpoinen maapallo. Nuoristojärjestö Allianssi tarjoaa tähän tärkeää
asiantuntija-apua.

Olen myös mukana muun
muassa näissä ryhmissä:
•
•
•
•
•

Itämeren asioiden meppiryhmä
Itämeren ympäristön hyvän tilan saavuttamiseen tarvitaan kaikkien rantavaltioiden
yhteistyötä. Toimin puheenjohtajana meppiryhmässä, jonka järjestämissä tilaisuuksissa suomalaiset säätiöt kuten Baltic Sea Action group ja John Nurminen ovat jakaneet
osaamistaan parlamentille.
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•
•
•

Aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien
välinen solidaarisuus
Digitaalisen agendan edistäminen
LGBT-oikeuksien meppiryhmä
PK-yritysten mahdollisuuksia tarkasteleva
yhteistyöryhmä
Sosiaalinen talous, yhteiskunnalliset yritykset
ja -yrittäjyys sekä kolmas sektori
Eläinten hyvinvointiin keskittyvä työryhmä
Vammaisten oikeuksia ajava intressiryhmä
Terveyspoliittiset ryhmät (mm. allergia,
osteoporoosi, syöpätaudit, sydäntaudit,
diabetes, munuaistaudit, epilepsia)

"@spietikainen Thanks for
visiting @UniLut –important
#CircularEconomy exchange
& insightful lecture on
negotiatios" (30.3)

Bryssel

..ja ollut mukana

135

Strasbourg

yleisötilaisuudessa
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Toivon
yhteydenottoasi!
Puh: +358 50 4666 222
Sirpa Pietikäinen, MEP
European Parliament
ASP 11 E 205
Rue Wiertz 60
1047 Brussels
Belgium
Puh: +32 2 28 45264

Tervetuloa vierailemaan
kotisivuilleni!
www.sirpapietikainen.eu
Sivuilta löydät tietoa ajatuksistani,
aikatauluistani sekä materiaalipaketit keskeisimmistä EUpolitiikoista, mm. verotuksesta,
maahanmuutosta, kiertotaloudesta
sekä EMU:n tulevaisuudesta.

Seuraathan minua myös
MEPsirpapietikainen
@spietikainen
spietikainen
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