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PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ

Euroopan parlamentin uusi toimikausi alkoi lop-
puvuodesta 2019 lupaavasti.

Komission johtoon valittiin vakuuttava puheen-
johtaja Ursula von der Leyen, joka ei ainoastaan 
puhu, vaan myös toimii. Ympäristöasiat tekivät 
viimein kunnollisen poliittisen läpimurron myös 
EU:ssa, ja ympäristöasioissa saimme myös hyvän 
ja aiempaa aktiivisen parlamentin.

Sitten tuli koronavirus. Pandemia on tuonut mu-
kanaan keskustelun paitsi siitä, miten koronavi-
ruksen mukanaan tuomasta talousiskusta selvi-
tään myös ennen kaikkea siitä, miten taudista 
itsestään päästään eroon. Koronavirus on osoit-
tanut ensi kertaa konkreettisesti, kuinka kipeäs-
ti tarvitsemme EU:ssa yhtenäistä ja tehokas-
ta terveyspolitiikkaa. Tämän ymmärryksen seu-
rauksena on jo syntynyt EU:n terveysohjelma 
EU4Health.

Tulevista pandemioista oli varoiteltu jo vuosia 
etukäteen, mutta emme olleet onnistuneet toi-
mimaan yhdessä niiden ehkäisemiseksi. Koro-
nakokemuksesta on nyt syytä ottaa oppia ja teh-
dä maailmastamme tulevaisuudenkestävä: sen, 
mitä teemme, täytyy aina olla orientoitunutta tu-
levaan. Meidän täytyy tehdä haasteiden mittaista 
politiikkaa - taistella ilmastonmuutosta vastaan, 
siirtyä kiertotalouteen ja koronaelvyttää vihreäs-
ti. EU:n elpymissuunnitelma onkin yksi esimerkki 
tienhaarasta, jonka edessä valitsemme kahden 
polun väliltä. Haluammeko suunnata kohti muu-
tosta ja kestävämpää tulevaisuutta vai kasvattaa 
valtavaa ilmastotaakkaa seuraaville sukupolville? 
EU:n jokaisen elvytyseuron on nyt mentävä kes-
täviin ratkaisuihin.

Aiemmatkin pandemiat ovat sysänneet muutok-
sia eteenpäin. Edessämme on koronasta riippu-
mattomia kiihtyviä haasteita: ilmasto- ja biodi-
versiteettikriisi, ympäristöllisen kestävyyden ja 
resurssitehokkuuden kiireellinen tarve, väestön 
ikääntyminen globaalisti, digitalisaation totut-
tuja toimintamalleja rikkova läpimurto, kaupun-
gistuminen, Aasian ja erityisesti Kiinan talou-
dellisen merkityksen kasvu sekä globalisaation 
tiivistyminen ja muutoksien nopeutuminen. EU 
on pieni ja maailma on suuri - meidän on tästä 
lähtökohdasta löydettävä tehokkaat tavat toimia 
yhdessä, nostettava katseemme varpaista vähän 
pidemmälle aikavälille ja visioitava, mikä on paik-
kamme globaalisti.

EU:n toukokuussa alkaneen tulevaisuuskonfe-
renssin tarkoituksena on pohtia juuri näitä kysy-
myksiä. Millä välineillä luomme kilpailukykyä, hal-
litsemme globaaleja ympäristöhaasteita, toteu-
tamme perusoikeuksia ja vahvistamme monen-
keskistä maailmanjärjestystä? Tähän keskuste-
luun tarvitaan kansalaisia ja heidän osallistumis-
taan. Tulevaisuuskonferenssi ei voi olla vain insti-
tuutioiden välinen huipputason keskustelu, vaan 
yhteistä ymmärrystä ja tahtoa luova prosessi.

Tulevaisuusvalmius 
on avain muuttuvassa maailmassa
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Ekologinen Eurooppa
on rakennettava kestävän elämisen,
liikkumisen, tuottamisen ja kuluttamisen
perustalle. Tähän päästään käyttämällä oikeita
talouden ja lainsäädännön kannustimia.

VAURAS Eurooppa
tarvitsee vihreää kasvua ja investointeja 
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.
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Vielä vuosikymmen sitten finanssilainsäädäntö 
ja ympäristölainsäädäntö kulkivat omilla poluil-
laan. Ajateltiin, että niiden tavoitteet menevät 
ristiin tai niiden ei kuulukaan kohdata. Näin ei 
kuitenkaan ole. Nyt ekologinen kestävyyskriisi 
on uhkaamassa paitsi tietysti koko elämänta-
paamme, myös talousjärjestelmää. Arvioiden 
mukaan käsiin levinnyt ilmastokriisi maksaisi 
monikertaisesti sen, mitä koronakriisin enna-
koidaan meille maksavan. Siksi olemme luo-
massa koko talousjärjestelmälle uudet, kestä-
vät pelisäännöt.

Viimeiset 10 vuotta olen tehnyt töitä EU:ssa 
näiden kahden polun yhdistämiseksi. Nyt työ 
kantaa hedelmää, sillä EU on viimein sitoutu-
nut valjastamaan koko rahoitusmaailman mu-
kaan ilmastotyöhön. Komissio esitteli EU:n his-
torian ensimmäisen kestävän rahoituksen stra-
tegian vuonna 2018, minkä jälkeen olemme 
uurastaneet useiden eri lakialoitteiden kanssa.

Työ on vasta alussa, ja kysymys on valtavista 
summista. Pariisin ilmastotavoitteiden saavut-
tamiseksi Euroopassa tarvitaan yli 180 miljar-
din euron vuosittaiset investoinnit vähähiili-
seen ja energiatehokkaaseen teknologiaan. 
Toisaalta finanssimarkkinoilla on lähes 30 bil-
joonaa dollaria kiinni kestämättömissä koh-
teissa, jotka pitäisi uudelleeninvestoida pois. 
Rahaa siis on. Kyse on siitä, miten siirrämme 

sen ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta tu-
hoavista, ja samalla taloudellisesti riskialttiis-
ta kohteista tukemaan tulevaisuustestattua, 
ilmastoneutraalia taloutta.

Sekä yksityistä että julkista rahoitusta pitää 
suunnata ympäristön ja ilmaston kannalta kes-
täviin hankkeisiin. Ilmastonmuutoksen edetes-
sä rahoitussektori on jo hyvää vauhtia valmis-
tautumassa muuttuvaan toimintaympäristöön 
ja uusiin riskeihin. Tämän työn tueksi tarvitaan 
harmonisoidut, yhteismitalliset, tieteeseen pe-
rustuvat indikaattorit ja elinkaarianalyysit sekä 
niihin perustuva yritysten raportointi. Takso-
nomia-asetus säätää kriteereistä, ja tuleva ei-
taloudellisen tiedon raportointilainsäädäntö 
yritysten tiedonantovelvoitteista.

Samojen velvoitteiden on luonnollisesti kos-
kettava jatkossa myös julkista rahoitusta. Tämä 
pätee myös eurooppalaiseen ohjausjaksoon, 
jonka avulla EU koordinoi ja valvoo talouspo-

litiikkaa ja erityisesti sitä, miten jäsenmaat on-
nistuvat suunnittelemaan budjetti- ja talous-
politiikkansa vastaamaan EU-tasolla sovittuja 
tavoitteita ja sääntöjä. Koska EU on sitoutunut 
55 prosentin päästövähennystavoitteeseen, on 
selvää, että ympäristön kannalta haitallisista 
tuista hankkiudutaan ennen pitkää eroon. Jul-
kinen raha ei yksin riitä tavoitteiden saavutta-
miseksi, mutta sen on oltava samassa linjassa 
yksityisen sektorin velvoitteiden kanssa. Ei voi 
olla niin, että yhteisillä verovaroilla edistäm-
me ilmastonmuutosta samalla, kun vaadimme 
finanssimarkkinoita toimimaan sitä vastaan. 

Kestävän rahoituksen kriteerien pitää olla riit-
tävän tiukat ja sitovat. Kunnianhimo on syytä 
asettaa korkealle jo nyt, sillä mitä pidempään 
lykkäämme toimeen tarttumista, sitä monin-
kertaisemmin se meille maksaa myöhemmin. 
Tästä hyvä esimerkki on luopuminen saastut-
tavista energiantuotantomuodoista ja niiden 
tuista. Kaikki se aika ja raha, jota käytämme 
nyt paikallamme jumittamiseen, on pois uu-
sista innovaatioista ja ratkaisuista ilmaston-
muutoksen pysäyttämiseksi - ja koituu meille 
tulevaisuudessa entistä kivuliaammaksi, mo-
nimutkaisemmaksi ja kalliimmaksi.

Aikoinaan kirjanpito loi ymmärryksen ja jär-
jestyksen yritysten ja rahoittajien taloudel-
liseen toimintaan. Kestävä rahoitus on suu-

Yksi meppiurani tärkeimpiä 
saavutuksia on ollut toimia 
EU:n taksonomia-asetuksen 
pääneuvottelijana. 
Taksonomia on EU:n 
kestävän rahoituksen 
kulmakivi.
Tässä puhumassa 
Politico Finance Summitissa 
helmikuussa 2020.

Kuva Politico

“Enää kestävyys ei ole 
vain rahoitusalan sivuhaa-
ra tai satunnainen trendi, 
vaan EU haluaa rakentaa 
koko finanssialan rungon 
kestävyyden varaan.”

on finanssimarkkinoiden 
suurin keksintö 
sitten kirjanpidon

“Kestävä rahoitus on 
suurin mullistus sitten 
kirjanpidon keksimisen, 
sillä vihreä rahoitus voi 
auttaa pelastamaan 
maailman.”

Maailmalla	on	menossa	valtava,	vääjäämätön	muutos.	Ensimmäistä	kertaa	historiassa	globaaleja	rahavirtoja	
on	ryhdytty	ohjaamaan	ympäristöystävälliseen	suuntaan.	Jos	onnistumme	valtavirtaistamaan	tämän	muutok-
sen,	olemme	saattaneet	löytää	avaintekijän	ilmastonmuutoksen	pysäyttämiseen.	Ilmastotalkoisiin	tarvitaan	
koko	finanssimaailmaa.

rin mullistus sitten kirjanpidon keksimisen, 
sillä vihreä rahoitus voi auttaa pelastamaan 
maailman. Sen avulla takaamme ympäristö-
tavoitteiden toteutumisen, hiilineutraaliuden 
saavuttamisen ja lopulta ilmastonmuutoksen 
pysäyttämisen.

EU-taksonomia	kestävän	
siirtymän	kulmakivenä
Euroopan komissio julkisti keväällä 2018 pit-
kän painostuksen jälkeen ensimmäisen kestä-
vän rahoituksen strategiansa. Komissio asetti 
kärkitavoitteekseen nostaa Eurooppa kestä-
vän rahoituksen kansainväliseksi johtajaksi, 
vauhdittamaan talouden kilpailukykyä ym-
päristöjalanjäljen huomioiden.

Muutos menneeseen on valtava, sillä enää 
kestävyys ei ole vain rahoitusalan sivuhaara 
tai satunnainen trendi, vaan EU haluaa ra-
kentaa koko finanssialan rungon kestävyy-
den varaan.

Yksi paketin tärkeimmistä palasista on ollut 
esitys taksonomiasta, eli kestävien investoin-
tituotteiden luokitusjärjestelmästä. Olin vuo-
den 2019 lopusta lähtien taksonomia-asetuk-
sen toinen pääneuvottelija aina viime kesään 
asti, jolloin parla-
mentti antoi tu-
kensa neuvottelu-
jen lopputulokselle.

Lopputulos ei syn-
tynyt kädenkään-
teessä, mutta sin-
nikkyys kantoi he-
delmää, eikä fi-
nanssilainsäädäntö vielä koskaan ole ollut 
näin lähellä ympäristöarvoja. Taksonomian 
keskeiset tavoitteet ovat ilmastonsuojelu, 
biodiversiteetin säilyttäminen, kiertotalouden 
edistäminen, saastumisen ehkäiseminen ja 
vesistöjen monimuotoisuuden suojelu. En-
simmäistä kertaa näin laajaan lainsäädäntö-
kokonaisuuteen on lisätty myös ”ei merkit-
tävää haittaa” -periaatteen noudattaminen, 
mikä tarkoittaa, että mikään investointi ei 
saa aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle 
tai ympäristölle.

Taksonomia on ennen kaikkea tiedeperustai-
nen luokitusjärjestelmä. Sen tulee noudattaa 
lähtökohtaisesti kansainvälisen tiedemaail-

man suosituksia, ei seurata poliittisia käden-
vääntöjä. Taksonomia asettaa kunnianhimon 
ja kriteerien tason niin korkealle kuin tutki-
tut ilmastotavoitteet vaativat. Se pystyy oh-
jaamaan rahavirrat kannattaviin ja kestäviin 
kohteisiin.

Kriteeristön työkaluiksi kannatin yhteismi-
tallisten indikaattorien ja elinkaarianalyysin 
käyttöönottoa. Niin voimme varmistaa, että 
mitattava tieto on vertailukelpoista ja perus-
tuu kokonaisvaltaiseen analyysiin tuotteen tai 
toiminnan elinkaaren ympäristövaikutuksista. 
Jokainen kivi on tarkoin käännettävä ja tutkit-
tava, jotta voimme oikeasti tehdä vaikuttavaa 
ja tasapuolista lainsäädäntöä.

Olen trilogeissa sovittuun lopputulokseen 
kohtuullisen tyytyväinen. Se luo finanssia-
lalle ympäristön kannalta reilut pelisäännöt 
ja kriteerit siitä, millaisia sijoituskohteita voi-
daan kutsua vihreiksi tai ilmastoystävällisik-
si. Vaikka puhumme tuhansien sivujen sää-
döskokonaisuudesta, asetuksen perusidea 
säilyi yksinkertaisena: jos esimerkiksi pankki 
nimittää rahastoaan vihreäksi, sen pitää jat-
kossa perustella väitteensä EU:n määritelmi-
en mukaisesti.

Konkreettisesti luokitte-
lussa on siis kyse ympä-
ristökestävyyden kirjan-
pidosta ja näiden tietojen 
kertomisesta. Taksono-
mia mahdollistaa vertai-
lukelpoisen ja läpinäky-
vän tiedon ympäristö-
vaikutuksista ja riskeistä 

yhdessä viime vuoden lopussa voimaan as-
tuneen kestävien investointien tiedonanto-
asetuksen kanssa.

Parhaimmillaan taksonomia palvelee laajasti 
poliittisia instituutioita, yrityksiä, finanssisek-
torin toimijoita ja piensijoittajia. EU-takso-
nomia mahdollistaa ympäristölle haitallisten 
vaikutusten hinnoittelemisen markkinoille ja 
auttaa siten ohjaamaan markkinoita ympäris-
tön kannalta kestävämmäksi. Kun taksonomia 
tulee voimaan, saavutamme merkittävän vä-
lietapin kohti entistä vauraampaa, mutta sa-
malla ilmastoneutraalia EU:ta. 

Jos me saamme suunnattua isot eläkerahat ja muut 
sijoitusmassat tukemaan myönteistä työtä, väitän, että 
tämä on merkittävin ilmastoteko, mitä voimme tehdä.” 

SIRPA	PIETIKÄINEN,	STT,	17.12.2019

I worked closely with Sirpa Pietikäinen to create the world’s first classification system of green economic activi-
ties - the EU taxonomy regulation – and appreciate her tireless efforts as co-rapporteur to achieve a final agree-
ment. Together, we also managed to get EU rules in place for the financial sector to provide enhanced information 
disclosures to clients. I value her commitment to promoting sustainable finance as part of the EU’s fight against 
climate change and environmental degradation.” 
VALDIS	DOMBROVSKIS,	IHMISTEN	HYVÄKSI	TOIMIVASTA	TALOUDESTA	VASTAAVA	EUROOPAN	KOMISSION	
JOHTAVA VARAPUHEENJOHTAJA 

Kestävä rahoitus Sirpan vastuut ECON-valiokunnassa:
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Tarvitaan vihreän elvytyksen paketti, jossa raha suunnataan kaikilla tuotantoalueilla kestäviin 
hankkeisiin, kuten tekstiilituotannossa, rakentamisessa ja ruuassa. Tämä voi olla tulevan rakenne-
muutoksen alku, jos ihmiset ostavat mieluummin kotimaista luomua kuin halpaa brasilialaista tai 
laadukkaita vaatteita euron t-paidan sijaan.” 

SIRPA	PIETIKÄINEN,	HÄMEENLINNAN	KAUPUNKIUUTISET,	22.4.2020
6

Koronakriisi ravisteli Euroopan taloutta pitkin 
vuotta 2020. Ensimmäisten tartuntojen ilmet-
tyä Euroopassa alkuvuodesta oli heti nähtävis-
sä, että olemme vakavan talouskriisin kynsis-
sä vain muutamassa kuukaudessa pandemian 
alkamisesta.

Euroopan komissio esitteli alkukesästä 2020 
elpymissuunnitelman, jonka tavoite on nostaa 
jäsenmaat jaloilleen kriisin aiheuttamien talou-
dellisten ja sosiaalisten vaikeuksien keskeltä. 
Pitkin syksyä kävimme läpi elvytyspaketin sisäl-
töä ja siihen liittyviä lakialoitteita, joilla yhteiset 
eurot yritetään kohdistaa niitä eniten tarvitse-
ville, ja samalla kestäviä innovaatioita ja kasvua 
tukevasti.

Elvytyseurojen kohdalla olemme joutuneet va-
linnan eteen: suuntaammeko varat kohti muu-
tosta ja kestävämpää tulevaisuutta, vai tuem-
meko nykyistä, ilmastotaakkaa kasvattavaa 
toimintaamme, joka tekee hallaa seuraaville 
sukupolville?

Elvytystoimista päätettäessä olen vaatinut, että 
toimien täytyy täysin tukea EU:n vihreän kehi-
tyksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteita. Tar-
vitsemme vihreää elvytystä, jolla nopeutamme 
sekä talouskasvua että pyrkimystä ilmastoneut-
raaliuteen. Tällaisia elvytyskohteita ovat esimer-
kiksi uusiutuvan energian tukeminen, julkisen 

liikenteen ja rataverkkojen vahvistaminen sekä 
asuntojen energiatehokkuuden parantaminen.

Jokainen EU-instituutioissa päätettävä rahoi-
tuskohde on arvioitava sen periaatteen kautta, 
että se ei toiminnallaan aiheuta ympäristölle tai 
ilmastolle merkittävää haittaa. Komission pu-
heenjohtaja Ursula von der Leyen on myös ko-
rostanut kiertotalouden ja vihreän teknologian 
innovaatioiden merkitystä EU:n kilpailukyvyn 
vahvistajina. Ilmastonäkökulma ei ole vain mieli-
pide, vaan komission agendalla oleva lähtökohta 
Euroopan jälleenrakentamiselle.

Ei ole samantekevää, kuka elvytyksestä nyt hyö-
tyy. Ilmastonmuutoksen tuomat riskit ovat edel-
leen yksittäistä pandemiaa suuremmat. Meillä 
ei ole varaa antaa julkisen elvytysrahan ohjau-
tua kestämättömiin kohteisiin. Muuten jätämme 
tuleville sukupolville paitsi julkisen velan, myös 
ilmastovelan.

Euroopan 
elpyminen 
rakennettava

vihreälle 
pohjalle
Eurooppaa	elvytetään	parhaillaan	historiallisen	suurilla	summilla.	Koronapan-
demia	loi	uudet	raamit	niin	uudelle	monivuotiselle	budjetille	kuin	EU:n	perus-
toiminnoille.	Vaikka	 jäsenmaiden	 saattaminen	 takaisin	 jaloilleen	on	 tärkein	
yhteinen	tehtävämme,	silti	jokainen	elvytyseuron	käyttökohde	tulee	harkita	
tarkoin.	Korona	on	pysäyttänyt	talouden,	mutta	ei	ilmastokriisin	uhkaa.

”Suuntaammeko varat 
kohti muutosta ja kestä- 
vämpää tulevaisuutta, 
vai tuemmeko nykyistä, 
ilmastotaakkaa kasvat-
tavaa toimintaamme?”

Mitä on ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintota-
pavastuu? Vastuullisuudesta ja kestävyydestä 
puhuttaessa käytetään yleisesti termiä ESG, 
joka on lyhenne sanoista Environmental, So-
cial ja Governance. Ne muodostavat kokonai-
suuden, jossa yhtä ei voi ajatella ilman muita. 
Esimerkiksi yritystä, joka hyödyntää ainoastaan 
uusiutuvia energialähteitä, mutta käyttää lapsi-
työvoimaa tuotannossaan, ei voida määritellä 
vastuulliseksi.

EU:ssa yritysvastuusääntelyn kehittämiseen on 
viime vuosina tartuttu. Aihe on läpileikkaava 
valiokuntatyöskentelyssä, ja toimivan sääntely-
kehyksen rakentamiseksi tarvitaan näkemystä 
niin laki-, talous-, ympäristö- kuin ihmisoikeuk-
sien asiantuntijoilta. Yksi esimerkki parhail-
laan valmisteilla olevasta ESG-lainsäädännöstä 

on direktiiviehdotus asianmukaisesta huolelli-
suusvelvoitteesta, jolla tarkoitetaan prosessia, 
jota yritysten täytyy noudattaa tunnistaak-
seen ja ehkäistäkseen haitallisia vaikutuksia 
kaikessa toiminnassaan, toimintaketjuissaan 
tai liiketoimintasuhteissaan.

Hyvään hallintotapaan kuuluvat verojalanjäl-
jen raportointi, toiminnan läpinäkyvyys, vuo-
rovaikutus paikallisyhteisöjen ja kansalaisyh-
teiskunnan kanssa sekä diversiteetti yrityksen 
rekrytoinneissa korkeinta johtoa ja hallitusta 
myöten. ESG:n on oltava johtoryhmän ja hal-
lituksen vastuulla, ja se on osa integroitua ra-
portointia tilintarkastetussa vuosikertomuk-
sessa. ESG on vähintään yhtä tärkeä kuin ta-
loudellinen vastuu, koska yritysten vaikutuk-
set vaikkapa ympäristön, kuten ilmaston tai 

luonnon monimuotoisuuden, tuhoutumiseen 
ovat vielä vakavampia ja kauaskantoisempia 
kuin niiden talousvaikutukset. Siksi niiden ra-
portoinnin, valvonnan ja vastuun on oltava 
vähintään yhtä tarkkaa kuin taloudellisesta 
vastuusta raportointi.

Nämä toimet eivät ole ristiriidassa talouskas-
vun kanssa, vaan päinvastoin. Sijoittajia ja asi-
akkaita houkuttelevat jo nyt ja tulevaisuudessa 
ne yritykset, joissa ESG-riskit ovat minimis-
sään. Myös yritykselle on toistaiseksi edullis-
ta ennakoida ja välttää ne riskit, joita se toi-
minnallaan aiheuttaa, sillä tulevaisuudessa il-
mastokriisi pakottaa meidät välttämättömiin 
muutoksiin. Porkkanaan kannattaisi tarttua 
viimeistään nyt.

ESG ja yritysvastuusääntely EU:ssa

Toivon, että yksikään elvytyseuro ei päädy ilmastonmuutosta kiihdyttävään toimintaan. Jokainen 
EU-instituutioissa päätettävä rahoituskohde on arvioitava sen periaatteen kautta, että se ei
toiminnallaan aiheuta ympäristölle tai ilmastolle merkittävää haittaa.” 

SIRPA	PIETIKÄINEN,	AKAVALAINEN,	23.10.2020

EU:n elvytystoimet ja -luvut
pähkinänkuoressa

●	 Vuonna	2020	EU	päätti	historiansa	
suurimmasta,	yhteensä	1,8 miljardin 
euron rahoituspaketistaan,	joka	koostuu	
pitkän	aikavälin	budjetista	(eng.	Multian-
nual Financial Framework, MFF)	vuosille	
2021-2027	ja	koronakriisin	elvytyspake-
tista	(Next	Generation	EU).	Pitkän	
aikavälin	budjetin	koko	on	noin	
1,1	biljoonaa	euroa	ja	elvytyspaketin	
noin	750	miljardia	euroa.

●	 Mitä uusi budjetti pitää sisällään?	
Yli	50	prosenttia	budjetista	suunnataan	
tukemaan	EU:n	nykyaikaistamista.	
Lähes	30	prosenttia	budjetista	osoitetaan	
ilmastonmuutoksen	torjuntaan	ja	bio-	
diversiteetin	suojeluun.	Ensimmäistä	
kertaa	budjettia	valvotaan	oikeusvaltio-
periaatteen	kautta,	jonka	mukaan	rahaa	
jaetaan	ainoastaan	EU:n	arvoja	noudatta-
ville	jäsenvaltioille.

●	 EU:n elpymis- ja palautumisväline	
"Recovery	and	Resilience	Facility"	on		
Next	Generation	EU	-elpymispaketin	
suurin	pilari,	jolla	pyritään	elvyttämään	
koronakriisistä	eniten	kärsineitä	jäsen-
maita	ja	alueita	muun	muassa	tukemalla	
julkisia	investointeja	ja	rakenneuudis-
tuksia.	Välineen	koko	on	yhteensä	672,5 
miljardia euroa	ja	se	kattaa	noin	80	
prosenttia	elpymispaketista.

Useat	yritysmaailmaan	liittyvät	asiat,	kuten	taloudellisten	tunnuslukujen	ja	tilinpäätösten	julkisuus,	ovat	meille	it-
sestäänselvyyksiä.	Sen	sijaan	monet	vaikeammin	mitattavissa	olevat	asiat,	kuten	ympäristö-	ja	yhteiskuntavastuu	
sekä	hyvä	hallintotapa,	ovat	yhtä	tärkeitä	näkökulmia	yritysvastuussa	edessämme	olevien	globaalien	riskien	vuoksi.
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Euroopan	vihreän	kehityksen	ohjel-
ma	varmistaa	sitä,	että	tulevaisuuden	
EU	on	oikeudenmukainen,	vauras	ja	
vihreä.	Olennainen	osa	vihreän	ke-
hityksen	ohjelman	onnistumista	on	
kiertotalouteen	siirtyminen,	jossa	suo-
malaisillakin	on	erinomaiset	mahdol-
lisuudet	luoda	uutta	kasvua,	työpaik-
koja	ja	verotuloja.

Komissio julkaisi joulukuussa 2019 suunnitel-
mansa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmak-
si, EU:n uudeksi kasvustrategiaksi. Sen tavoit-
teena on parantaa kansalaisten elämänlaatua 
ja tehdä EU:sta oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, resurs-
sitehokas ja kilpailukykyinen.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa vah-
vistetaan komission tavoite tehdä Euroopasta 
ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuo-
teen 2050 mennessä. Rahoitusta tälle muutok-

selle löytyy, sillä EU:n elvytys- ja rahoituspake-
tin suuruus on yhteensä 1 859 miljardia euroa.

Osana vihreän kehityksen ohjelmaa komissio 
on julkaissut myös uuden kiertotalouden toi-
mintasuunnitelman.  Olen koko europarlamen-
taarikkourani ajan tehnyt parlamentissa töitä 
kiertotalouden edistämiseksi ja ollut mukana 
sen eri vaiheissa. Tälläkin hetkellä toimin EPP-
ryhmäni pääneuvottelijana parlamentin kier-
totalousmietinnössä. Työ kannanoton parissa 
alkoi jo kesällä 2020 ja parlamentin täysistun-
to hyväksyi mietinnön helmikuussa 2021. Tär-
keä osa vihreän kehityksen ohjelmaa on myös 
kestävän rahoituksen jatko, josta kerroinkin jo 
sivuilla 4-5.

Meillä suomalaisilla on itse asiassa hyvät mah-
dollisuudet luoda kiertotalouden mukaista uut-
ta kasvua ja sitä kautta työpaikkoja ja verotu-
loja. Suomelle suuria kiertotalouden mahdolli-
suuksia ovat erityisesti puupohjaiset tekstiilit ja 
rakentaminen. Tekstiiliteollisuuden päästöt ja 

ympäristövaikutukset ovat valtavat ja nykyme-
nolla ne vain kasvavat entisestään. Arvioiden 
mukaan tekstiiliteollisuuden päästöt ovat nyt 
jo 10 prosenttia globaaleista päästöistä, mikä 
on enemmän kuin kansainvälinen lentoliiken-
ne ja merenkulku yhteensä. Jo nyt meillä Suo-
messa on äärimmäisen hyvää ja kilpailukykyis-
tä osaamista juuri tekstiiliteollisuudessa. Tämä 
vaatii kuitenkin tietoisen poliittisen panostuk-
sen erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen.

Tekstiilien lisäksi Suomella on huippuosaamista 
myös kestävässä rakentamisessa. Komissio ai-
koo esittää loppuvuodesta uuden rakennettua 
ympäristöä koskevan strategian.

Vuoden aikana puhuin lukuisissa tapahtumis-
sa kiertotaloudesta monista eri näkökulmista. 
Mieleeni ovat painuneet erityisesti useat kes-
kustelut kestävästä tekstiilistä muun muassa 
Turun ammattikorkeakoulun ja Telaketjuhank-
keen tekijöiden kanssa.

Taloutemme ja elämämme on riippuvainen 
luonnosta. Luonnon monimuotoisuus eli bio-
diversiteetti mahdollistaa meille puhtaan il-
man, veden ja ravinnon. Luonto vaikuttaa myös 
hyvinvointimme tarjoamalla paikan rauhoit-
tua ja liikkua. Viljelykasveistamme 75 pro-
senttia tarvitsee pölyttäjien ekosysteemipal-
velua. Ilmastonmuutoksen edetessä sään ää-
ri-ilmiöistä, kuten kuivuudesta ja tulvista, tu-
lee entistä yleisempiä, mikä vaikuttaa suoraan 
ruoantuotantoon.

Neuvottelut globaaleista ja EU:n vuoden 2020 
jälkeisistä biodiversiteettitavoitteista ovat 

parhaillaan käynnissä. Komissio antoi touko-
kuussa 2020 tiedonantonsa EU:n uudesta 
biodiversiteettistrategiasta. 

Parlamentti hyväksyi kannanottonsa biodiver-
siteettistrategiaan toukokuussa 2021. Kannas-
sa korostetaan monia tärkeitä asioita, muun 
muassa 30 prosentin EU:n maa- ja merialu-
eiden sisällyttämistä oikeudellisen suojelun 
piiriin, 10 prosentin sisällyttämistä tiukkaan 
suojeluun. Ennallistamistavoitteeksi esitetään 
vähintään 30 prosenttia EU:n maa- ja merialu-
eista, kemiallisten torjunta-aineiden ja niiden 
haittojen vähentämistä 50 prosentilla ja EU:n 
biodiversiteettilakia.

Olen jo pitkään ajanut aidosti yhtenäisen yleis-
eurooppalaisen rikkaiden luontoalueiden ver-
koston, elinympäristöjen ennallistamisohjel-
man, ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin 
yhteyden huomioimisen, biodiversiteetille hai-

tallisten tukien lopettamisen, elinympäristöjen 
pilaantumisen ja heikkenemisen ehkäisyn se-
kä makeavesien ja merien sekä kalakantojen 
ja muiden vesistöjen biodiversiteetin suoje-
lun sisällyttämistä biodiversiteettipolitiikkaan. 
Tiedän, että nämä ovat kunnianhimoisia ta-
voitteita, mutta merkittävää panosta emme 
selviä. Vielä toistaiseksi lajikato on mahdol-
lista pysäyttää.

EU:ssa, Suomessa ja jokaisessa jäsenmaassa 
olisi hyvä liittää ilmasto- ja biodiversiteettipoli-
tiikkaa paremmin toisiinsa. Samaan aikaan, kun 
ilmastopolitiikan kunnianhimon taso nousee, 
pitää miettiä, miten esimerkiksi lentomatko-
jen vapaaehtoisia päästökompensaatioita voisi 
suunnata luonnon monimuotoisuuden paran-
tamiseen. Olen esittänyt, että päästökompen-
saatiot voisi suunnata rahastoille, jotka voisivat 
ostaa huonokuntoisia tai ennallistettavia met-
siä ja alueita suojeluun.

”Tiesitkö, että maapallon 
kaikista nisäkkäistä 
96 prosenttia on karjaa 
ja ihmisiä ja vain 
4 prosenttia on luonnon-
varaisia villieläimiä?”

Helsingin yliopistolle on tärkeää, että suomalaiset mepit ovat näkyvästi mukana työssä kestävän 
kehityksen edistämisessä ja tekevät työtä tutkimustoiminnan edellytysten parantamiseksi Euroopan 
unionissa.  Sirpa on pitänyt aktiivisesti yhteyttä yliopistoihin monissa tutkimus- ja opetusteemoissa.”  

JARI	NIEMELÄ,	HELSINGIN	YLIOPISTON	REHTORI	JA	WWF	SUOMEN	HALLINTONEUVOSTON	
PUHEENJOHTAJA

Green
 - vihreän kehityksen ohjelma

DEAL
Luonnonsurmasta elonkirjoon 

Kestävät vaatteet ovat
 miellyttäviä, hyvälaatuisia ja 

ajattomia, ja niitä on helppo yhdistellä
 keskenään. Yksi ehdottomista lempivaat-

teistani on tämä reilut 10 vuotta sitten 
pohjalaisen naisyrittäjän hyvästä suomalaisesta 
villasta valmistama neulesetti. Se täyttää kaikki 

lempivaatteen kriteerit: on helteellä viileä, lämmittää 
kylmässä, ja kestää aikaa, käyttöä ja pesua. Toinen 

lempiasusteeni on lähes aina mukana kulkeva 
suomalaisen korutaiteilijan

 keramiikkasydän.

Meidän on aika toimia. Maailman luonnon monimuotoisuus vähenee kiihtyvällä tahdilla 
huolimatta monista kansainvälisistä tavoitteista."

SIRPA	PIETIKÄINEN,	HÄMEEN	SANOMAT,	10.10.2020
 



11 11 

Turvallista, terveellistä, 

ekologista ja eettistä 
ruokaa suoraan pellolta pöytään

”Sillä, millaiseksi 
maataloutta 
rakennetaan 
tulevaisuudessa, on 
keskeinen rooli luonnon 
monimuotoisuuden, 
ilmastonmuutoksen 
ja kiertotalouden 
kannalta.”

”Vihervuosi korostaa 
rakennettujen viher-
ympäristöjen ja luonnon 
potentiaalia eurooppa-
laisen elämänlaadun 
parantamisessa."

Ruokapolitiikassa eivät enää pienet korjaukset auta. Ruokaan liittyy niin paljon toisiinsa vaikuttavia 
ongelmia. Ruokasysteemin ongelmat eivät korjaannu vain rajoittamalla torjunta-aineiden käytön 
määrää tai puuttumalla yhden maatilan työntekijöiden oloihin. Tarvitaan kokonaisvaltaista ruoka-
politiikkaa, jossa pääajatus on kestävä ruokasysteemi.” 

SIRPA	PIETIKÄINEN,	ILKKA	HANSKIN	LUONTOVERKON	BLOGI,	11.11.2020

Yhteinen	maatalouspolitiikka	muo-
dostaa	yli	kolmasosan	EU-budjetista.	
Siksi	ei	ole	yhdentekevää,	millaisek-
si	maataloutta	rakennetaan	tulevai-
suudessa.
Yhdessä biodiversiteettistrategian kanssa ko-
missio julkaisi vuonna 2020 myös kestävän 
ruoan Pellolta pöytään -strategian. Olen toi-
minut pitkään kestävien ruokajärjestelmien 
ryhmän puheenjohtajana ja puhunut kestävi-
en ruokajärjestelmien puolesta.

Myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistus 
on kesken. Neuvottelut parlamentin ja jäsen-
maiden välillä ovat käynnissä. Sillä, millaiseksi 
maataloutta rakennetaan tulevaisuudessa, on 
keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden, 
ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden kannal-
ta. Maatalouden roolia ei voi sivuuttaa. Tule-
vaisuuden maatalouspolitiikan ja -tukien on 

tuettava hiilensidontaa maaperään, luonnon 
monimuotoisuuden vahvistamista ja eläinten 
hyvinvointia. Torjunta-aineiden käyttöä on vä-
hennettävä ja luomutuotantoa lisättävä.

Yhteinen maatalouspolitiikka on yli kolmas-
osa EU-budjetista. Esimerkiksi vuonna 2020 
sen osuus oli 34,5 prosenttia eli 58,12 mil-
jardia euroa.

Parlamentti äänesti kannastaan yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistukseen lokakuus-
sa 2020. Olisin pitänyt tärkeänä tiukempia 
eläinten hyvinvoinnin standardeja ja biodiver-
siteetin suojelun ehtoja, korkeampia ilmas-
to- ja ympäristötukien sekä ekojärjestelmien 
tukien osuuksia sekä tiukempia ehtoja siihen, 
miten ekojärjestelmiä voidaan hyväksikäyttää. 

Äänestin myös vapaamman kasvipohjaisten 
tuotteiden nimeämisen puolesta.

Olen surullinen ja pettynyt parlamentin äänes-
tyksen lopputulokseen. Siksi en voinut äänes-
tää sen puolesta. En myöskään äänestänyt esi-
tyksiä vastaan, koska lopullinen päätös syntyy 
neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotte-
luissa, trilogeissa, ja parlamentin hyväksymä 

kanta on kuitenkin parempi ympäris-
tölle kuin neuvoston tai edes Suomen 
esittämä kanta. Olen täysin varma, että 
tulos ei olisi ympäristön kannalta pa-
rempi, jos parlamentilla ei olisi asiassa 
neuvottelumandaattia, vaan jäsenmaat 
tekisivät päätöksen keskenään. Esityk-
sen palauttaminen komission uuteen 
valmisteluun hävittiin jo aiemmin. Nyt, 
jos parlamentin kantaa ei olisi hyväk-
sytty, olisi se tarkoittanut, että parla-
mentti ei olisi valmisteluissa lainkaan 
mukana.

Globaalisti ja EU-tasolla maatalous-
politiikkaan on kuitenkin vielä palat-
tava ilmastolainsäädännön ja kestä-
vien ruokajärjestelmien näkökulmis-
ta. 

Kuva Politico

Syyskuussa 2020 tapahtumat olivat 
siirtyneet jo hyvän aikaa sitten verk-
koon. Olin etäyhteydellä puhumassa 
Politico AgriFood summit -webinaarissa 
eläinten hyvinvoinnista. Webinaarin voi 
katsoa täällä.

Kuva Govind	Krishnan	/	Unsplash

2023

Vihervuosi toteutuu 
viimeistään vuonna

Eurooppalaisten	terveydelle	merkittävä	
ja	aloitteestani	esitetty	Eurooppalai-
nen	vihervuosi	toteutuu	ensi	vuonna	
tai	viimeistään	vuonna	2023.

Olen todella tyytyväinen ja iloinen siitä, että tou-
kokuussa 2021 Euroopanw komissio hyväksyi 
aloitteeni vihreämpien kaupunkien teemavuo-
desta osana saasteettomuuden toimintasuun-
nitelmaa. Kaupungistuminen kiihtyy koko ajan, 
joten rakennetuilla viherympäristöillä on kau-
pungeissa terveydelle, ihmisten elämänlaadulle, 
ympäristölle ja myös taloudelle kasvava merkitys.

Teemavuosi on pitkän työn tulosta: tein jo 
vuonna 2017 aloitteen ympäristövaliokunnassa 
oma-aloitemietinnöstä vuoden 2020 nimeämi-
sestä eurooppalaiseksi vihervuodeksi. Vaaleista 
ja koronaviruspandemiasta johtuneiden viiväs-
tysten vuoksi parlamentin täysistunto hyväk-
syi esityksen lähes yksimielisesti vasta syksyl-
lä 2020.

Teemavuoden tavoitteena on kasvattaa tietoi-
suutta rakennetuista viherympäristöistä, lisätä 
tutkimusta ja kehitystä, kannustaa kansalaisia 
aktiivisuuteen omien lähialueidensa viherryt-
tämisessä, lisätä viherympäristöjen arvostusta 
ja kasvattaa viherrakentamisprojektien mää-
rää. Tarkoitus on järjestää pilottiprojekteja eri 
alueilla Euroopassa ja luoda vihreämpien eu-
rooppalaisten kaupunkien tiekartta. Toivon, että 
vuodesta jää perinnöksi paitsi konkreettisesti 
vihreämpiä kaupunkeja myös runsaasti tietoa 
jaettavaksi tietokannan kautta niille, jotka si-
tä myöhemmin kaupunkien viherryttämises-
tä tarvitsevat. 

Vihervuosi korostaa rakennettujen viherympä-
ristöjen ja luonnon mahdollisuuksia eurooppa-
laisten elämänlaadun parantamisessa. Kasvilli-
suudella on tärkeitä terveysvaikutuksia, kuten 
puhtaampi ilmanlaatu, äänisaasteen vähentä-
minen ja liikkumaan kannustaminen. Viherym-
päristö sitoo hiilidioksidia ilmasta, lieventää ää-
rimmäisten sääilmiöiden vaikutuksia ja hyvin 
suunniteltuna suojelee luonnon monimuotoi-
suutta. Liikkuminen luonnossa vähentää stres-
siä, laskee verenpainetta sekä virkeyttää aivoja 
ja muistia. Vihreät ympäristöt ennaltaehkäise-
vät myös masennusta. Teemavuosi parantaa 
ihmisten elämänlaatua ylipäätään, lisää esimer-
kiksi ikäihmisten liikkumista ja ulkoilua ja tuo 
luonnon lähemmäs ihmisiä. Vihervuodella on 
iso potentiaali parantaa luonnon monimuotoi-
suuden tilaa kaupungeissa ja taajamissa. Vihreä 
kaupunkiympäristö antaa mahdollisuuden luon-
nosta nauttimiseen myös heille, joille luontoon 
pääseminen on hankalaa.

Viheralueiden ja lähimetsien tärkeys on val-
jennut monelle eurooppalaiselle viimeistään 
koronaviruspandemian aikana. Kun ravintolat, 
museot, liikuntakeskukset ja muut vapaa-ajan-
viettopaikat ovat olleet kiinni, monelle luonnos-
sa liikkuminen on ollut yksi ainoista tavoista 
liikkua kodin ulkopuolella, pitää huolta tervey-
destään ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. 

Vihervuosi korostaa rakennettujen viherym-
päristöjen ja luonnon potentiaalia eurooppa-
laisen elämänlaadun parantamisessa. Hyvin 
suunniteltu on puoliksi tehty – hyvä viher-
suunnittelu ei maksa paljon, mutta antaa 
moninkertaisesti.  

10

Koronavirus on entisestään korostanut tarvetta lisätä kaupunkeihin viheralueita, joilla ihmiset voivat 
liikkua vapaasti ja väljästi, fyysisestä etäisyydestä huolehtien."

SIRPA	PIETIKÄINEN,	VIHERYMPÄRISTÖLIITTO,	14.5.2021	

https://www.youtube.com/watch?v=JiL-JA_lmog
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Olen tehnyt yhteistyötä Sirpan kanssa useiden vuosien ajan. Olemme pohtineet vanhusten 
ongelmia Suomessa ja miettineet ongelmien poistamisen mahdollisuuksia. Sirpa on ottanut 
vanhusten aseman parantamisen vakavasti ja toiminut vanhusten hyväksi. Tunnen Sirpan 
empaattisena ja luotettavana henkilönä.” 

SIRKKA-LIISA	KIVELÄ,	PROFESSORI,	EMERITA

EU:n uusi terveysohjelma EU4Health vuosille 
2021-2027 on unionin vastaus covid-19-pan-
demiaan, mutta sillä on myös muita huomatta-
via tehtäviä. Ohjelman budjetista esimerkiksi 
vähintään 20 prosenttia suunnataan tautien 
ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen. Ohjel-
malla vahvistetaan jäsenmaiden terveyden-
huoltojärjestelmien kriisivalmiutta ja tuetaan 
pitkän aikavälin haasteissa, kuten väestön 
ikääntymisessä ja terveyserojen tasoittami-
sessa, sekä varmistetaan lääkkeiden ja lääkin-
nällisten laitteiden saatavuus ja kohtuulliset 
hinnat koko EU:n alueella.

On tärkeää, että ohjelman avulla voimme val-
mistautua entistä perusteellisemmin merkit-
täviin rajat ylittäviin terveysuhkiin. Jäsenmaat 
eivät yksin kykene toimimaan tarpeeksi tehok-
kaasti suojellakseen kansalaisia. Terveys on 
globaali kysymys, ja niin tulisi olla myös rat-

kaisujen, joita haemme. Emme myöskään saa 
ummistaa silmiämme tulevilta terveysuhilta, 
joihin täytyy proaktiivisesti hakea ratkaisuja. 
Esimerkkinä tästä on antibioottiresistenssi ja 
sen aiheuttamat globaalit terveysuhat.
 
Vahvempi	EU		
terveyden	saralla
On selvää, että tarvitsemme EU:lle terveys-
asioissa enemmän toimivaltaa. Tällä hetkel-
lä jäsenmailla on päävastuu EU-kansalaisten 
terveyden suojelusta ja terveydenhuoltojär-
jestelmistä. Tämä on johtanut siihen, ettei EU 
ole kyennyt toimimaan covid-19-kriisissä riit-
tävän tehokkaasti kansanterveydellisestä nä-
kökulmasta. Virukset ja muut tarttuvat taudit 
ovat aina liikkuneet yli rajojen, ja nykyisessä 
globaalissa maailmassa tämä jokapäiväinen 
rajojen ja maiden välillä liikkuminen on yhä 
vilkkaampaa ja nopeampaa.

Koronavirusepidemia on osoittanut, että tar-
vitsemme oman tartuntatautiasetuksen EU:lle. 
Uuden asetuksen täytyy olla tiedeperustainen 
ja asettaa yhteiset kriteerit tarttuvien tautien 
monitorointiin, ehkäisyyn ja sääntelyyn koko 
unionin alueella. Asetuksella tulisi vahvistaa 
Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuk-
sen ECDC:n resursseja ja mandaattia.

Mitä	korona	paljasti		
ikäihmisten	hoidosta?
Kun myöhemmin katsomme taaksepäin ko-
ronaviruskatastrofia, on vanhustemme huono 
kohtelu toivottavasti se asia, jonka kriisi muut-
ti lopullisesti. Koronaviruksesta johtuneet lai-
minlyönnit hoivakodeissa ovat toivottavasti se 
viimeinen pisara, joka saa meidät vihdoin ha-
vahtumaan siihen, kuinka huonosti hoidamme 
ikäihmisiämme normaalitilanteessakin.

Vahvistuva terveys-
unioni parantaa 
Euroopan 
kansalaisten 
terveyttä
Uusi	terveysohjelma	EU4Health	tukee	jäsenmaita	paitsi	pandemiasta	toipumisessa	myös	pitkän	aikavälin	haas-
teissa,	kuten	väestön	ikääntymisessä	ja	terveyserojen	tasoittamisessa.	Covid-19-pandemia	on	osoittanut,	että	ter-
veys	on	globaali	kysymys,	ja	täytyy	olla	myös	ratkaisujen.	Ikäihmisten	hoidossa	pandemia	on	paljastanut	järkyt-
täviä	laiminlyöntejä	ja	vain	vahvistanut	tarvetta	Euroopan	laajuiselle	hoivastrategialle.

”Koronavirusepidemia on 
osoittanut, että 
tarvitsemme oman
tartuntatautiasetuksen 
EU:lle.”

Etäaikoina myös terveysasioissa olen ollut yhteydessä sidosryhmien kanssa 
Teamsin ja muiden alustojen kautta. Tässä menossa etäkokous kipuasioista 
lääkäreiden ja kipupotilaiden kanssa.

Olen ehdottanut Euroopan laajuista hoivastrate-
giaa jo aiemmin, ja se on nyt ajankohtaisempi kuin 
koskaan. Ihmisillä pitää olla hoivan järjestämisessä 
valinnanvaraa, hoivan täytyy olla kotiin tai kodin-
omaisiin oloihin perustuvaa ja minimihoitajamitoi-
tus tulee säätää riittäväksi.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan toi-
misto on arvioinut, että keväällä ensimmäisessä 
covid-19-tautiaallossa jopa puolet virukseen liit-
tyvistä kuolemista Euroopassa tapahtui hoivako-
deissa. Asia on tutkittava perinpohjaisesti, ja mah-
dolliset laiminlyönnit ja virheet on käsiteltävä. On 
hyvin huolestuttavaa, että tilanteessa, jossa Eu-
roopan väestöstä vain noin 0,5 prosenttia eli 3,7 
miljoonaa eurooppalaista asuu vanhainkodeissa, 
niissä tapahtui puolet koronavirukseen liittyvis-
tä kuolemista.

Hoidettavan oikeuksista tulee aina huolehtia ja 
perusoikeuksia kunnioittaa. Omaishoitajuuden 
erilaisten muotojen tunnistaminen ja tunnusta-
minen ovat ensimmäiset askeleet omaishoitajien 
aseman parantamisessa. Omaishoitajille täytyy 
taata rahallinen tuki, jotta he voivat tehdä työtään, 
eli hoitajakorvaus, joka olisi verrannollinen lapsili-
sään. Omaishoitajille pitää taata tarvelähtöisesti 
erilaisia palveluita, esimerkiksi siivousapua tar-
vittaessa. Hoidettavalle sekä hoitajalle tulee olla 
saatavilla kuntoutuspalvelut, sekä fyysiset että 
psyykkiset, sekä apuvälineet hoitoon. Omaishoi-
tajat tarvitsevat työterveydenhuoltojärjestelmän 
omasta terveydestään huolehtimiseen. EU tarvit-
see yhteisen omaishoitajastrategian, jossa kaikki 
nämä elementit on huomioitu.

Hyvä	terveys	syntyy	yhteistyössä	
ihmisten	itsensä	kanssa
Olen tiiviissä yhteistyössä potilasjärjestöjen kans-
sa. Erityisesti harvinaissairauksien, kivun, mielen-
terveyden ja tehohoitolääkäreiden kanssa on ollut 
parlamentin alkukauden aikana paljon yhteistyötä, 
vaikkemme nokakkain olekaan pandemian takia 
viime vuoden aikana päässeet tapaamaan.

Katson asioita perusoikeuksien, ihmisoikeuksien ja ihmisten huolenpitämisen näkökulmasta. Hyvä 
mielenterveys on ihmisen perusoikeuksia. Korona on iskenyt laajasti ihmisten hyvinvointiin, emmekä 
yhteiskuntana ollut tarpeeksi valmistautunut tähän. Toivon, että voin osaltani edistää sitä, että ihmisten 
henkiset voimavarat riittävät tässä tilanteessa.” 

SIRPA	PIETIKÄINEN,	MIELI	RY,	30.8.2020
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Suojellaksemme	ihmisten	terveyttä	maapallolla	ihmisten	terveyden	ja	
planeetan	terveyden	täytyy	kulkea	käsi	kädessä.	Ilman	toista	emme	
voi	saavuttaa	toista,	ja	nyt	onkin	aika	tarkkailla	molempia	yhdessä.

Koronaviruspandemian aiheuttama terveys-
kriisi osoittaa, kuinka läheisesti ihmisten terve-
ys on linkittynyt planeettamme ja sen muiden 
eläinten terveyteen. Ei ole olemassa erikseen 
ihmisten terveyttä ja luonnon ja maapallon 
terveyttä. Me ihmisinä elämme symbioosis-
sa ympäröivän luonnon ja sen eläinten kans-
sa. Nykyaikaisessa elämässä tämä ihmis-luon-
tosuhde tuntuu toisinaan kuitenkin etäiseltä. 
Emme enää saa ruokaamme lähipellolta vaan 
lähikaupasta.

Ilmastonmuutos ja saastunut ympäristö vaikut-
tavat negatiivisesti terveyteemme, niin fyysi-
seen kuin psyykkiseenkin. Ilmastonmuutok-
sen ja ympäristönsaasteiden torjunta ehkäi-
see myös terveyshaittojen syntyä ja turvaa 
samalla luontomme monimuotoisuutta tule-
ville sukupolville.

Eläinten	kaltoin	kohtelu	
villieläintoreilla	ja	ylipäätään		
on	lopetettava
Paljon pinnalla olleet kiinalaiset villieläintorit 
ovat vain yksi esimerkki siitä, millaisia suoria 
negatiivisia vaikutuksia eläinten kaltoinkohte-
lulla voi olla ihmisten terveyteen globaalisti. 
Nykyinen covid-19-pandemia on inhimillinen 
tragedia, mutta se on vain yksi esimerkki niistä 
haitallisista ja vaarallisista globaaleista seura-
uksista, joita eläinten, luonnon ja ihmisen yhä 
tiivistyvästä suhteesta voi seurata, jollemme
toimillamme aktiivisesti rakenna kaikille pa-
rempia elinolosuhteita. 

Planetaarinen	terveys	täytyy	
ottaa	päätöksenteon	keskiöön
Vuonna 2015 Rockefeller Foundation-Lancet 
-komissio julkaisi raportin, jossa ehdotettiin 
planetaarisen terveyden konseptia (Planetary 
Health). Lyhykäisyydessään kyse on siitä, että 
suojellaksemme ihmisten terveyttä maapallol-
la ihmisten terveyden ja planeetan terveyden 
täytyy kulkea käsi kädessä. Kuten ilmaston-
muutoksen torjunnan kanssa, planetaarisen 
terveyden korjausliikkeiden kanssa on kiire.

Monitieteellisyys on avainasemassa, sillä luon-
non monimuotoisuus vaatii eri alojen asian-
tuntemusta. Tarvitsemme myös yhteyksiä ja 
kommunikaatiota eri hallinnonalojen päätök-
senteon välille. Useiden yhteiskunnallisten ja 
globaalien haasteiden samanaikainen nujerta-
minen vaatii kokonaisvaltaista, kansainvälistä 
yhteistyötä. Yksin emme voi näitä globaaleja 
ihmiskunnan haasteita ratkaista.

One	Health	-ohjelma	
EU:ssa yhteistä maapallon terveysajattelua 
edustaa One Health -ohjelma. Terveyskomis-
saari Stella Kyriakides on toistuvasti todennut, 
ettei ihmisten hyvinvointia voi erottaa eläinten 
ja ympäristön hyvinvoinnista. Lisäksi komissi-
on vihreän kehityksen ohjelmasta löytyy mo-
nia planeetan terveyttä edesauttavia aloitteita, 
kuten zero pollution -tavoite, biodiversiteetin 
elvytys ja kiertotalouteen siirtyminen. Tervey-
den ja hyvinvoinnin lisääminen tuo kustannuk-
sia, mutta toimimatta jättämisen kustannukset 
ovat paljon suuremmat ja traagisemmat.

Entä	kemikalisaatio?
Ihmisen hyvinvointi kytkeytyy monin tavoin 
luonnon ja eläinten hyvinvointiin. Ilman tois-
ta emme voi saavuttaa toista. Siksi onkin ai-
ka tarkkailla molempia yhdessä. Koronavirus-
pandemia on osoittanut tämän radikaalisti ja 
nopeasti. Samanlaisia negatiivisia vaikutuk-
sia ihmisten terveyteen on kemikalisoituvalla 
ympäristöllämme, ilmansaasteilla sekä biodi-
versiteettikadolla. Sairaudet, joita vesistöjen 
kemikalisoituminen ja pitkäaikainen altistu-
minen ilmansaasteille aiheuttavat, ovat piile-
viä epidemioita.

Koronakriisi on paitsi shokki taloudellemme 
myös inhimillinen tragedia, joka vaikuttaa mei-
hin kaikkiin omalla tavallaan. Nyt meillä on kui-
tenkin myös mahdollisuus lähteä rakentamaan 
ja elvyttämään kriisin jälkeen kestävästi, pla-
neetan ja ihmisten hyvinvointi edellä.

”Sairaudet, joita 
vesistöjen kemikali-
soituminen ja 
pitkäaikainen
altistuminen 
ilmansaasteille 
aiheuttavat, ovat 
piileviä epidemioita.”

Koronaviruspandemian kukistaminen on
kansainvälinen terveyshaaste. Ennen kuin 
globaalisti kaikki on rokotettu, ongelmaa ei 
ole ratkaistu eikä kukaan ole turvassa.

terveytemme riippuu 
planeettamme 
ja eläinten 
hyvinvoinnista
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With the advent of the COVID-19 pandemic and an ever increasing awareness of the need for gender equality 
in all sectors, it has been an absolute pleasure to work closely with Sirpa since the beginning of the mandate 
to advance gender equality issues. From combatting hate speech and violence against women to standing up 
for women's rights where they are under pressure to building a dynamic future full of opportunities for women, 
Sirpa has been at the very forefront of our work on the FEMM Committee. I have no doubt that we will continue 
our work for human rights, in the form of gender equality, 
throughout the remainder of the legislature.” 

FRANCES	FITZGERALD,	EPP-RYHMÄN	VARAPUHEENJOHTAJA	JA	FEMM-VALIOKUNNAN	KOORDINAATTORI

Naisten ja tasa-arvon valiokunnassa on tehty 
kauden alkuvuosina paljon. Olen ollut useam-
massa lausunnossa ydinroolissa, valmistelijana 
FEMM-valiokunnan lausunnosta ehdotukseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seksi elpymis- ja palautumistukivälineen pe-
rustamisesta, sekä varjovalmistelijana valio-
kunnan lausunnoissa.

Vastareaktio	naisten	oikeuksia	
vastaan	Euroopassa	on	
vaarallinen	ilmiö
Erityisesti Puolan nykykehityksen valossa nä-
kyy surullisen selvästi, kuinka pitkälle naisten 
oikeuksien vastainen backlash eli vastareaktio 
voi mennä. Naisten oikeuksien tilanne ei maas-
sa ole ollut kovin kiitettävä aiemminkaan, mut-

ta viimeisimmät iskut naisten itsemääräämisoi-
keuteen ja lisääntymisterveydenhuoltoon ovat 
vakavia ja tuomittavia. LGBTIQ+-henkilöiden 
tilanne on myös Puolassa ja esimerkiksi Unka-
rissa erittäin huolestuttava. Työ kaikkien ihmis-
ten yhdenvertaisuuden takaamiseksi jatkuu. 

Kaikki	vihapuhe	on	eliminoitava
Joulukuussa 2020 lähetimme komission pu-
heenjohtajalle Ursula von der Leyenille yli 50 
meppikollegani kanssa kirjeen, jossa vetoam-
me komissiota eliminoimaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan vihapuheen kaikilla foorumeilla. 
Meillä tulee olla nollatoleranssi kaikkeen vi-
hapuheeseen, ja sosiaalisen median alusto-
jen täytyy toimia tehokkaammin kaiken viha-
puheen poistamisessa. Odotamme komission 

puuttuvan tähän tulevissa lainsäädäntöhank-
keissaan. Tämä on asia, josta ei tule vaieta ja 
jonka tulee muuttua.

Vihapuhe, kiusaaminen ja ahdistelu ovat nai-
siin kohdistuvan väkivallan muotoja. Niiden 
tarkoitus on kaventaa naisten ja tyttöjen tilaa 
yhteiskunnassa – hyökkäysten pelossa nais-
ten ja tyttöjen rohkeus ottaa tilaa yhteiskun-
nassa, olla omia itsejään, tavoitella unelmiaan 
ja nostaa esille epäkohtia hiipuu. Tällainen ke-
hitys täytyy pysäyttää koko EU:ssa. Vihapuhe 
on kriminalisoitava, ja vihapuhe sekä alusto-
jen vastuu täytyy huomioida EU:n tulevassa 
digilainsäädännössä. Kaiken, mikä on laitonta 
”oikeassa elämässä”, tulisi olla sitä myös ver-
kossa. 

Paljon vastuita 
naisten ja tasa-arvon 
FEMM-valiokunnassa

Naisten	 ja	 tasa-arvon	 valiokunnan	

FEMM:in	työ	on	tärkeää,	sillä	se	tuo	

kaivattua	ja	tarvittua	sukupuolten	

tasa-arvon	näkökulmaa	mukaan	

kaikkeen	Euroopan	parlamentin	

päätöksentekoon.

Täysistunnon puheenvuorot 
ovat koronapandemian aika-
na sujuneet Euroopan parla-
mentin Helsingin-toimistolta 
käsin. Marraskuussa 2020 
pidin puheenvuoron Puolan 
aborttikieltoa koskevasta 
päätöslauselmasta, jonka 
neuvottelijana toimin 
EPP-ryhmäni puolesta.

Kuva Euroopan	parlamentti	/	Riccardo	Pareggiani
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“The effect of harmful chemicals in the environment should also not be underestimated. Recent studies 
have shown that “certain underlying conditions associated with exposure to endocrine-disrupting 
chemicals (EDCs) are exacerbating the effects of COVID-19 in vulnerable populations”.”

SIRPA	PIETIKÄINEN,	THE	PARLIAMENT	MAGAZINE,	15.2.2021

Kuva WHO
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Eläinkokeet	 ja	 eläinten	 hyvinvoin-
ti	ovat	olleet	kestoaiheita	EU:ssa	ja	
omassa	työssäni	jo	vuosia.	Tällä	vaa-
likaudella	olen	mukana	uusissa	työ-
ryhmissä,	 joissa	pohditaan	eläinko-
keetonta	tulevaisuutta.	Lisäksi	osal-
listun	eläinkuljetuksia	tutkivan	valio-
kunnan	työhön.

Komissio julkaisi lokakuussa 2020 uuden ke-
mikaalistrategian, jossa vahvistetaan EU:n pit-
kän aikavälin tavoite luopua eläinkokeista. Jo 
kymmenen vuotta sitten paransimme tieteel-
lisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suoje-
lua. Eläinkokeita vaaditaan kuitenkin edelleen 
järjestelmällisesti kemikaalien testauksessa ja 
kliinisissä kokeissa. Tähän on saatava muutos. 
Ei ole järkevää käyttää rahaa ja aikaa eläimille 
sopivien lääkkeiden kehittämiseksi vain tode-
taksemme, että ne eivät toimi ihmisillä.

Vaihtoehtoiset menetelmät, kuten testit kanta-
solualustoilla, antavat ihmisvaikutuksista luo-
tettavampaa tietoa ja kaiken lisäksi eläinko-
keita edullisemmin. Ne kattavat jo nykyään 
lähes kaikki testaustarpeet. Vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien kehittämistä, hyväksy-
mistä ja käyttöä on aktiivisesti edistettävä sekä 
siirryttävä hyödyntämään jo olemassa olevia 
vaihtoehtoisia menetelmiä.

On meidän päättäjien tehtävä viedä keskuste-
lu eläimettömästä tieteestä yleisön ja tiedo-
tusvälineiden tietoon, koska meillä on asiasta 
ensikäden tietoa. Olen jatkuvasti yhteydessä 
tutkijoihin, jotka kehittävät ja käyttävät vaihto-
ehtoisia menetelmiä, kuten kantasolualustoja 
ja keinotekoisia elimiä.

Ymmärrän potilasjärjestöjen eläinkokeiden 
kieltämiseen liittyvän huolen, kun puhutaan 
esimerkiksi syöpähoidoista tai hermostoa rap-
peuttavista sairauksista. On kuitenkin virheel-
listä ajatella, että eläinkokeeton tiede vaaran-

taisi uraauurtavien parannuskeinojen kehittä-
misen, koska eläinkokeet ovat osoittautuneet 
varsin tehottomiksi. Vaihtoehtoisten menetel-
mien kehitys on nopeaa, mutta niiden hyväk-
symisprosessissa on vielä ongelmia.

Toimin varapuheenjohtajana Euroopan parla-
mentin eläinten hyvinvointiryhmän Animals 
in Science -työryhmässä. Perustimme ryhmän 
vaalikauden alussa edistämään siirtymää eläin-
kokeettomaan tieteeseen. Vaalikauden aikana 
tavoitteemme on yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa luoda konkreettiset suositukset, 
jotka sisältävät selkeät tavoitteet ja aikatau-
lut siirtymälle kohti eläinkokeetonta tiedettä.

Olen mukana myös eläinkokeiden vaihtoeh-
toisten tapojen eurooppalaisen kumppanuu-
den (EPAA) mirror group -ryhmässä kaudella 
2020-2022. EPAA:ssa on valtava määrä tietoa 
eläinkokeiden tehottomuudesta ja vaihtoeh-
toisten menetelmien turvallisuudesta.

Kunniapuheenjohtajaksi 
Euroopan parlamentin 
eläinten hyvinvointiryhmään

Toimittuani	3	vuotta	Euroopan	
parlamentin	eläinten	hyvinvointi-
ryhmän	puheenjohtajana	ja	sitä	
ennen	varapuheenjohtajana	ja	
aktiivisena	jäsenenä	on	minut	
nimetty	kuluvan	vaalikauden	
alussa	ryhmän	kunniapuheen-
johtajaksi.	Jatkan	siis	aktiivisesti		
töitä	eläinten	hyvinvoinnin
edistämiseksi.
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If you compare the current situation to the one we had 15 years ago, an enormous amount of 
work has been done in increasing in pushing the animal-free science agenda forward.” 

SIRPA	PIETIKÄINEN,	EURACTIV,	4.11.2020

SIRPAN VASTUUT

•	 Eläinten	suojelua	kuljetuksen	
	 aikana	käsittelevä	tutkinta-
	 valiokunnan	jäsen

•	 Euroopan	parlamentin	eläinten		 	
	 hyvinvointiryhmän	eläinkuljetus-	 	
	 työryhmän	jäsen

•	 Euroopan	parlamentin	eläinten		 	
	 hyvinvointiryhmän	eläimet		 	
	 tieteessä,	Animals	in	Science		 	
	 -työryhmän	varapuheenjohtaja

•	 Eläinkokeille	vaihtoehtoisten		 	
	 menetelmien	kehittämistä	
	 koskeva	eurooppalainen	
	 kumppanuusaloite,	EPAA	
	 mirror	groupin	jäsen

...ja parempia olosuhteita 
eläinkuljetuksiin

Eläinkokeet 
historiaan
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Valiokunta	tutkii	eläinkuljetusten	tilaa	unionissa

Parlamenttiin perustettiin vaalikauden alussa uusi eläinkuljetuksia käsitte-
levä tutkintavaliokunta ANIT, jonka jäseneksi minut valittiin. Olen tehnyt 
töitä tuotantoeläinten kuljetusmatkojen ja -olosuhteiden parantamiseksi 
jo pitkään. Tuotantoeläinten kuljetukset lisääntyvät niin pituudeltaan kuin 
määrältäänkin, ja vaikka EU-direktiivi vaatii valvomaan niitä määränpää-
hän saakka, todellisuudessa 70 prosenttia kuljetuksista ei täytä vaatimuk-
sia. Komissio ei siis valvo, tee kyselyitä, eikä reagoi ongelmiin riittävästi. 
Uudessa ANIT-valiokunnassa pureudumme näihin ongelmiin.

”Olen tehnyt töitä 
tuotantoeläinten 
kuljetusmatkojen 
ja -olosuhteiden 
parantamiseksi jo 
pitkään.”

"Eläinten kuljetukset, erityisesti pitkillä matkoilla, ovat suuri riski eläinten hyvinvoinnille. 
Vuosina 2014-2016 eläinten vienti EU:sta kaksinkertaistui, ja määrä jatkaa kasvuaan."

SIRPA	PIETIKÄINEN,	VERKKOUUTISET,	12.2.2019
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Perusteellisuus, tinkimättömyys, sydämellisyys – siinä Sirpa kolmella sanalla. Sirpa puhuu asioista vain 
asiantuntemuksella ja tutkitulla tiedolla, ei mutulla. Sirpa ei osta suosiota, vaan kertoo myös ikävät asiat. 
Ruusunpunainen maalailu ei kuulu Sirpan väreihin - hän ottaa selvää ja perustelee. Saa vaatia muilta, jos 
vaatii itseltään! Sirpa osaa olla suora, jopa särmikäs, mutta sisällä on kissankarvanpehmoinen sydän!” 

JÄRJESTÖNEUVOS	PIRKKO-LIISA	OLLILA

Yli vuosi sitten koronaviruspandemia muut-
ti Euroopan parlamentin työn kertaheitolla. 
Työnteko vuonna 2020 oli erilaista kuin mitä 
kukaan meistä on koskaan kokenut. Koko tii-
mimme jäi maaliskuussa 2020 etätöihin.

Korona-aikana tavallinen työpäiväni on - vali-
tettavasti - koostunut Suomessa tietokoneen 
ruudun edessä istumisesta usein aamukahdek-
sasta iltayhdeksään. Kaikki tapahtuu etänä: 
tavallisen korona-ajan työpäivän aikana olen 
osallistunut puhujana erilaisiin tilaisuuksiin, 
keskusteluihin ja webinaareihin verkossa. Ko-
toa käsin on ehtinyt organisoida myös asioita, 
joihin tavallisissa olosuhteissa ei aina ole ai-
kaa: suunnittelimme ja hankimme uusia muis-
tikirjoja sekä kangas- ja heijastinkasseja, joita 
pääsemme toivottavasti pian jakamaan parla-
menttiin tuleville vierailijaryhmille.

Olen etäaikana alustanut tai puhunut kymme-
nissä webinaareissa ja paneelikeskusteluissa ja 
tavannut Teamsin, Zoomin tai vastaavan kaut-
ta kautta lukemattomia tahoja. Päiviin mahtuu 
parhaimmillaan yli 10 kokousta. Tapahtumia 
on ollut tavallista enemmän, koska kotoa kä-
sin niihin voi osallistua aiempaa helpommin 
ilman siirtymäaikoja fyysisestä paikasta toi-
seen. Vuoden aikana olen osallistunut erityi-
sen paljon terveys-, kiertotalous- ja kestävä 
rahoitus -aiheisiin tilaisuuksiin. Kaikenlaiset 
kulttuuririennot, näyttelyiden avajaiset, tori-
tapaamiset ja muut kasvokkaiset juttutuoki-
ot äänestäjien ja tärkeiden kontaktien kanssa 
ovat surukseni jääneet kokonaan pois viimei-
sen vuoden kalenterista.

Parlamentti kykeni melkein hämmästyttävän 
nopeasti siirtymään etätyöskentelyyn. Se pis-
tääkin miettimään, miksi joustavuutta etätyön 
ja työpaikan välillä ei aiemmin ole ollut - niin 
helppoa se oli. Valiokuntakokoukset ja poliit-
tisten ryhmien kokoontumiset on järjestetty yli 

vuoden ajan täysin etä-
nä. Täysistuntoviikoilla 
puheenvuoroja on voi-
nut pitää pääkaupun-
kien paikallisista Eu-
roopan parlamentin 
toimistoista käsin, ja 
äänestäminen hoi-
tuu mobiilisovelluk-
sen kautta. Etätyön 
aikana olen käynyt 
Helsingin-toimistol-
la puhumassa Puo-
lan aborttioikeuksi-
en rajoittamisesta, 
naisten oikeuksis-
ta 25-vuotta Pe-
kingin sopimuk-
sen solmimisen 
jälkeen ja koro-
nan mainingeissa luo-
dusta Euroopan elpymisesitteestä.

Lähes puolitoista vuotta sen jälkeen, kun ko-
ronavirus alkoi toden teolla levitä Euroopas-
sa, parlamentti on edelleen pitkälti etätilas-
sa, ja itse teen edelleen töitä Hämeenlinnas-
sa. Vaikka etätyöskentelyssä on myös hyvät 
puolensa ja toivon mukaan jonkinlainen hyb- 
ridimuoto etä- ja fyysisistä kokouksista säilyy 
koronan jälkeenkin, alkaa käytäväkeskusteluja, 
uteliaita vierailijaryhmiä, Brysselin ja parlamen-
tin vilinää sekä kollegoiden ja omien avustajien 
naamoja olla jo ikävä.

Koronavirus on tuonut politiikan agendalle 
oman lisänsä, mutta toisaalta monet asiat ei-
vät ole muuttuneet pandemiankaan keskellä. 
Ilmastonmuutos etenee, ja muutkin megatren-
dit, kuten digitalisaatio, globalisaatio ja väestön 
ikääntyminen jatkuvat entisellään. Korona kui-
tenkin myös muuttaa maailmaa väistämättä - 
todennäköisesti tavoilla, joita emme voi arvata, 

 

mutta myös tavoilla, jotka ovat ehkä historias-
ta nähtävissä. Niin musta surma 1300-luvul-
la kuin espanjantauti 100 vuotta sitten saivat 
liikkeelle sosiaalisia ja yhteiskunnallisia uudis-
tuksia. Myös silloin oli vallalla nykyisenkaltaista 
poliittista epävakautta ja populismia. Ehkäpä 
oivallus siitä, miten maat yksin eivät kykene 
hoitamaan pandemiaa, pakolaisvirtoja tai il-
mastonmuutosta, muuttuu laajemminkin ylei-
seksi mielipiteeksi ja kansainvälisen yhteistyön 
puolustamiseksi - toivottavasti.

Korona-ajan kotitoimistolla karvai-
set avustajat Remu, Enne ja Mimmi 
nukahtelevat välillä muistiinpa-
nojen päälle, vaativat huomiota, 
mouruavat kesken videokokousten 
ja pitävät seuraa pitkien työpäivien 
aikana.

Hyvin
erilainen 
vuosi

PARLAMENTIN PÄÄNEUVOTTELIJANA
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä 
vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen antamiseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja 
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Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse EU:n elpymisesitteestä ja rahoituksenvälittäjiä koskevis-
ta kohdennetuista mukautuksista, joilla helpotetaan toipumista 
covid-19-pandemiasta
Mietintö Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän 
kehityksen ohjelma rahoitetaan
Mietintö uudesta kiertotaloutta koskevasta toimintasuunnitelmasta
Lausunto Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoito-
vuodeksi 2021
Lausunto suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – 
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Lausunto vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinsti-
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Lausunto yritysten vastuusta ympäristövahingoista
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mispolitiikkaan liittyvät mahdollisuudet ja haasteet vuoden 2020 
jälkeen”
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Kanta tarkistuksina perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa 
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSET
Päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi asetuk-
sen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
akryyliamidin enimmäismääristä tietyissä imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitetuissa elintarvikkeissa
Päätöslauselmaesitys naisten oikeuksiin liittyvistä tulevista haasteis-
ta Euroopassa yli 25 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 
jälkeen
Päätöslauselmaesitys oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa äskettäin 
annettu aborttia koskeva ratkaisu huomioon ottaen
Päätöslauselmaesitys tilannekatsauksesta ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muut-
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toimintaluvan palauttaminen
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Maailman terveysjärjestön (WHO) toimintaedellytysten sekä 
rahoituksen turvaaminen koronaviruksen aikana
Euroopan aluekehitysrahasto ja delfinaariot
EU:n rahoitus Israelin laittomien siirtokuntien toimintaan 
osallistuville yrityksille
Eläinkokeet: eläinten ylimääräinen kasvatus
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direktiivissä 2005/36/EY
Haitallisten vieraslajien uudet hallintatoimenpiteet Suomessa
EU:n yhtenäisen aivoterveyttä koskevan strategian kehittäminen
Huntingtonin tauti – harvinainen sairaus
Aloitteet palestiinalaisten ja israelilaisten välisen vuoropuhelun 
vahvistamiseksi
Tuhottu ja takavarikoitu EU:n apu Länsirannalla
Alfa1-antitrypsiinin puutos
Coca-Colan sakot hlbti-myönteisestä kampanjasta Unkarissa
Libra-hankkeen mahdolliset riskit
Sukupuolen määrääminen ja oikeusvaltioperiaate
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