MIAPETRA KUMPULA-NATRI

MEPIN NELJÄS VUOSI 2017-2018

VIHDOINKIN! EUROOPASSA PUHUTAAN
EUROOPPALAISISTA
Neljäs meppivuosi oli todellinen toisaalta – toisaalta
-vuosi. Iloiset uutiset Euroopan sosiaalisen ulottuvuuden kehityksestä pilasivat populismin ja äärikonservatismin nousu.

ilmaa paljastui viimeistään nyt. Pitkään neuvoteltu
tekijänoikeusdirektiivi innosti digijätit ennennäkemättömään ja jopa epäasialliseen lobbaukseen. Yritykset,
jotka välttelevät veroja ja painostavat päättäjiä rumin
keinoin on vaan saatava kuriin!

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta sai uutta
potkua Emmanuel Macronin vaalivoiton myötä. TuVuoden 2020 jälkeinen 7-vuotista rahoituskehystä
levaisuudenusko ja eurooppalaisten tulevaisuus al(MFF) alettiin valmistella syksyllä 2017. Nyt on kyseeskoivat vihdoin kiinnostaa
sä suuri muutos rahoitukmyös komissiota pitkän
seen, koska Iso-BritanTulevaisuudenusko ja
talouskurijakson jälkeen.
nian maksuosuus loppuu
Syksyllä 2017 järjestettiin
eurooppalaisten tulevaisuus alkoivat ja muun muassa puolusGöteborgissa epävirallitus- ja maahanmuuttovihdoin
kiinnostaa
myös
komissiota
nen huippukokous EU:n
asiat halutaan suuremsosiaalisesta ulottuvuupina osuuksina mukaan
pitkän talouskurijakson jälkeen.
desta ja kokouksen jälkeen
budjettiin. Erityispanosta
komissiosta alkoikin tulla
halutaan lisätä tutkimukesityksiä työelämän uudistamisesta ja sosiaaliturvan
seen ja nuorisovaihtoon, säästökohteita ei oikein
parantamisesta lähes liukuhihnalta työllisyys- ja sosihalua lausua kukaan.
aaliasioiden valiokuntaan.
Digitalisaation murros, hyvässä ja hankalassa, kasvun
Valitettavasti kaikkialla Euroopassa unionin mahdoleväät ja innovaatiot sekä reilumpi työelämä – niistä
lisuudet toimia paremman Euroopan ja maailman
muistan mepin neljännen vuoden. Suomessa heräileteen eivät innosta. Puola ja Unkari ovat loitontuneet
lään tosiasiaan, että olemme ruorin varressa puheenarvoiltaan EU:n muista maista entisestään. Populistit
johtajamaana 2019 kesästä alkaen, toivottavasti viija EU-vastaiset puolueet voittivat vaalit myös Italiasmeistään tämä herättelee suomalaisia laajemminkin
sa. Itävallassa äärioikeisto tuli konservatiivien apuriksi
kiinnostumaan mantereesta ja EU:sta työkaluna tehdä
hallitukseen ja Saksassa AfD yli kaksinkertaisti kannameistä ja maailmasta parempi.
tuksensa. Brexit-neuvottelut jatkuivat takuten ja alkaa olla huoli siltä, että Iso-Britannia tulee eroamaan
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EU:sta ilman minkäänlaista sopimusta. Facebook/
Cambridge Analytica –skandaali tuli julki alkuvuonna
2018 ja valeuutisten vaikutus vaaleissa ympäri maa-

Member Of The
European Parliament

VUOSI 2018
NUMEROINA:

1 x meppi

2 x harjoittelija

TOIMINTA EUROOPAN PARLAMENTISSA JA BRYSSELISSÄ
•• Suomen demarivaltuuskunnan puheenjohtaja
•• Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen
(ITRE)
•• Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan varajäsen
(EMPL)
•• EU:n ja Moldovan parlamentaarisen
assosiaatiovaliokunnan jäsen (D-MD)
•• Jäsen Euronestin parlamentaarisessa
edustajakokouksessa (DEPA)
•• ITRE-valiokunnan edustaja parlamentin
robotiikkatyöryhmässä
•• ITRE-valiokunnan edustaja parlamentin Facebook/
Cambridge Analytica kuulemisessa

3 x työhuone

•• S&D:n digiryhmän jäsen
•• Ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja kestävä kehtiys
-ryhmän varapuheenjohtaja
•• Parlamentin biotalousverkoston puheenjohtaja
•• Parlamentin Itämeri-verkoston puheenjohtaja
•• European Energy Forumin varapuheenjohtaja
•• European Internet Forumin jäsen
•• Suomalaisen Sosiaalinen Eurooppa -verkoston
perustaja
•• Suomalaisen ilmasto- ja energiaverkoston
puheenjohtaja!

4,5 x avustaja

3 x kotikaupunki

DIGI: SUURI TELEMARKKINAUUDISTUS
Jatkoimme ITRE-valiokunnassa työtä EU:n suuren
telemarkkinauudistuksen, eli Koodin ( European Electronic Communications Code) parissa. Toimin tässä
ryhmämme varjoesittelijänä. Koodin äänestykset vietiin S&D:n johdolla läpi lokakuussa 2017, mutta trilogivaihe kesti huomattavan pitkään. Lopulta kahdeksan
kuukauden neuvottelujen jälkeen lakipaketti hyväksyt-

tiin alustavasti instituutioiden kesken. Koodi asettaa
pelisäännöt Euroopan laajakaista- ja mobiiliyhteyksien
kilpailutilanteelle. Sen tarkoituksena on saada liikkelle
investoinnit gigabitti-tason nopeuksiin riittäviin valokuituihin sekä uuden sukupolven 5G-teknologiaan.
Jatkoin myös työtä kesällä 2017 voimaan astuneen ns.
roaming-vapauden edistämisen parissa.

ILMASTONMUUTOS:
ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI
Puhtaan energian paketti on EU:n
vastaus Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon. Pääsimme
neuvoston kanssa joulukuussa
2017 sopuun rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä. Direktiivissä määritellään muun muassa Euroopan sähköautojen tulevaisuutta,
rakennusten remontointiaikataulua
sekä sitä, miten sisäilmaa pitää
parantaa. Uudistetun direktiivin tavoitteena on vähentää rakennusten
kuluttamaa energiaa EU:ssa.
Suomen ilmastohuippukokouksessa kesäkuussa 2018.
Edustin parlamentin demariryhmää
neuvotteluissa ja olin tyytyväinen
Jokaisen EU-maan on myös tehtävä vuoteen 2050 asti
neuvottelutulokseen. Energiatehokkuutta on paranulottuva suunnitelma rakennuskannan remontoinnisnettava, jos aiomme päästä Pariisin ilmastotavoitta. Uusista rakennuksista pitää tehdä nollaenergiatateisiin. Rakennukset syövät 40 prosenttia koko EU:n
loja, eli niiden pitää tuottaa energiaa yhtä paljon kuin
energiankulutuksesta ja aiheuttavat 36 prosenttia
ne kuluttavat. Jäsenmaiden on uusittava suunnitelma
hiilidioksidipäästöistä. Saimme jäsenmaat vakuutettua energiatehokkuuden välttämättömyydestä, vaikka
kymmenen vuoden välein ja kuultava valmistelussa
parlamentin alkuperäinen kanta oli ehkä nyt hyväksytsekä toteuttamisessa kansalaisia, kuntia, järjestöjä
tyä hieman kunnianhimoisempi. Kun taloja remontoija rakennusalaa. Sain mukaan sisäilman laadun ja terdaan, on järkevää samalla asentaa tarvittavat johdot ja
veyden huomioinnin. Samalla kun taloja tiivistetään,
putket sähköautojen latauspisteille. Tämä koskee niin
pitää huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Aikaisemasuintaloja kuin muitakin kiinteistöjä.
min taloteknisten järjestelmien tarkastukset eivät
sisältäneet ilmanvaihtoa, mistä syystä talot pääsivät
homehtumaan huomaamatta. Jatkossa myös ilmanEdustin parlamentin demariryhmää
vaihto lämmityksen ja ilmastoinnin yhteydessä tulee
säännöllisten tarkastusten piiriin. Isoihin kiinteistöihin
neuvotteluissa ja olin tyytyväinen
täytyy myös jatkossa asentaa taloautomaatiojärjestelneuvottelutulokseen.
mät.

4 x varjoraportööritehtävä

1 x raportööritehtävä

4 x vierasryhmä

SOSIAALINEN EUROOPPA
Europan unionin on pitkään kritisoitu keskittyvän vain
pankki- ja yritysmaailmaan ja unohtavan tavallisen
kansalaisen. Vuosien mittaan myös Euroopan parlamentti ja demariryhmät ovat kritisoineet tätä – varsinkin, kun laman aikana monessa EU-maassa jouduttiin
etenemään kovin rankalla kurjistamispolitiikalla.
Vihdoinkin syksyllä 2017 komissio lähti rohkealla otteella uudenlaiselle linjalle – voidaan puhua jopa käänteentekevästä linjavedosta. Sosiaalinen pilari nousi
syksyn isojen linjojen keskiöön – miten Euroopan unionin alueesta saadaan reilumpi, niin että se kannustaa
vahvasti yhteiseen hyvään?
Sosiaalinen pilari sisältää työmarkkinoihin ja sosiaalisiin asioihin parannuksia koko EU-tasolla. Parannukset takaavat reilummat sisämarkkinat ja vähentävät
tilanteita, joissa työntekijää kohdellaan epäreilusti
pelinappulana EU-työmarkkinoilla.
Komissio ottaa kantaa epätyypillisten työsuhteiden
lisäksi myös esimerkiksi työntekijän oikeuksiin saada

229 x tapaamistilaisuutta

kirjallinen työsopimus, jossa määritellään minimituntimäärä (joka ei ole pyörä nolla!) sekä irtisanomisehtoihin. Itsensätyöllistäjille olisi tulossa mahdollisuus
työttömyyskorvauksen kerryttämiseen ja huonossa
asemassa oleville turvataan minimitoimeentulo.
Taloudellisessa ohjauksessa EU haluaa finanssilukujen lisäksi mitattavan myös sosiaalisia indikaattoreita,
jolloin menestystä mitataan esim. koulupudokkaiden,
työttömyyden, varhaiskasvatuksen ja eläkeläisköyhyyden mittareilla. Kun perusasiat saadaan kuntoon,
voivat perheet ja koko yhteiskunta paremmin.
Ryhmämme on aktiivisesti ajanut lapsitakuuta, joka
turvaisi jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvän alun:
oikeuden varhaiskasvatukseen, opetukseen, terveydenhuoltoon ja riittäviin elinoloihin.
Göteborgin sosiaalinen huippukokous kokosi marraskuussa EU-johtajat ja valtiopäämiehet yhteiseen
allekirjoitukseen ja vakuutukseen, että kaikki haluavat
edetä kansalaiset huomioonottavassa politiikassa.

24 x järjestettyä
tapahtumaa

435 h töitä
lentokoneissa
ja kentillä

VANHEMPAINVAPAAUUDISTUS ETENEE
Vaikkei vanhempainvapaauudistus tällä erää etene Suomessa, EU neuvottelee koko ajan, Suomi osana neuvostoa, vanhempainvapaadirektiivistä. Siinä Suomen
kannalta kiinnostavia uusia asioita ovat muun muassa
isälle osoitettava 4 kuukauden korvauksellinen isyysloma sekä viiden päivän korvattava omaisenhoitovapaa,
jona aikana voisi järjestellä hoidon jatkon.
Parlamentissa EMPL eli työllisyysvaliokunta on direktiivistä päävastuullinen. Järjestin Suomessa keväällä keskustelutilaisuuden, jonka pohjalta tein muutosesityksiä
valiokunnan pohjaesitykseen.

Vaikka kansallisten järjestelmien yhteensovittaminen
on vaikeaa, toivottavasti ei käy kuten viimeksi: äitiyslomauudistusdirektiivi jumittui lähes kymmeneksi
vuodeksi neuvostoon jäsenmaiden erimielisyyksiin,
komissio veti esityksen pois ja lupasi uutta, jossa myös
isät mukana. Nyt siis soisi jotain tulosta syntyvän hyvän tavoitteen eteen: myös isät ottamaan vastuuta
pikkulapsista, silloin perheen kotityöt sujuvat tutkitusti
myöhemminkin tasa-arvoisemmin ja naisten työllisyys
paranee!

LOPPU PALKKOJEN
DUMPPAUKSELLE
Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi saatiin vihdoin
maaliin. Reilut työmarkkinat ja yhdenvertaisuus eri
kansallisuuksien välillä on yksi EU:n pääperiaatteista.
Palkkauksen epätasa-arvon poistaminen on tärkeää
myös suomalaisille.
Toukokuun lopussa parlamentti uudisti lähetettyjä
työntekijöitä koskevan direktiivin. Uudistuksessa
vahvistetaan jäsenmaasta toiseen lähetettyjen työntekijöiden oikeutta tulla kohdelluksi tasavertaisesti
kohdemaan työntekijöiden kanssa. Direktiiviin tehdyillä
muutoksilla saatiin samapalkkaisuusperiaate toteutumaan kaikissa EU-maissa.

Direktiiviin tehdyillä muutoksilla
saatiin samapalkkaisuusperiaate
toteutumaan kaikissa EU-maissa.
Emme me voi haluta, että jossain jäsenmaassa työntekijä voi menettää työpaikkansa siksi, että samaan
maahan lähetetylle työntekijälle saa maksaa tätä alhaisempaa palkkaa. Myös muiden etuuksien dumppauksen mahdollisuutta heikennetään eli tasavertaisuutta
lisätään.
Puhumassa täysistunnossa minimitoimeentulosta.

47 päivää
Strasbourgissa

20 x salipuheenvuoro

18 matkaa kotiin
Vaasaan

Kansainvälinen digiseminaari lohkoketjusta Richard Bransonin kutsusta.

Ammattiliitto Pron, Insinööriliiton ja TEK:n edustajia
Brysselissä joulukuussa 2017.

Digimeppi digimessuilla Barcelonassa helmikuussa.

Suuresti arvostamani Tellervo Koivisto.

Suomen nuorten delegaatio The European Youth Event
-forumissa Strasbourgissa kesäkuussa 2016.

Vaasan valtuusto syyskuussa 17.

Digimepin arkea Strasbourgissa.

Hulinaa Vaasan torilla eduskuntaryhmän
kesäkokouksessa elokuussa 2018.

SAK:n Jarkko Eloranta ja PAMin Ann Selin selfiessä.

SDP julkaisi ensimmäiset ehdokkaansa kevään 2019 eurovaaleihin. Puheenjohtaja Rinne seuraa puheenvuoroani.

HUOLI ITÄMERESTÄ KASVAA
Olen toiminut vuoden verran parlamentin Itämeri-verkoston puheenjohtajana. Komissio valmistelee EU:n
Itämeristrategian päivitystä ja olemme järjestäneet
parlamentissa keskusteluja, joissa erityisesti Itämeren
ympäristöasioiden asiantuntijoita on päästy kuulemaan.
Kuvat valtamerissä lilluvista järkyttävistä roskalautoista ovat herättäneet meidät myös Itämeren rannoilla –
muoviroskan määrään ja mikromuoveihin kiinnitetään
entistä enemmän huomiota. Tämä on hyvä! Mutta

voi kysyä, miksei mikromuovin määrä ole vähentynyt
Itämeressä?
Rehevöityminen on Itämeren suurin ja näkyvin ympäristöongelma, ja ilmastomuutoksen vaikutukset
kiihdyttävät monien tutkimusten mukaan Itämeren
rehevöitymistä entisestään. Olen tehnyt Euroopan
komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyn,
aikooko komissio selvittää Itämeren syvänteiden
hapetukseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia?

Ilmastomuutoksen vaikutukset kiihdyttävät
monien tutkimusten mukaan Itämeren
rehevöitymistä entisestään.

 ©MAASEUTUVERKOSTO

DIGIAIKA HAASTAA TEKIJÄNOIKEUDET
Tekijänoikeusdirektiivin uudistusta on valmisteltu Täydellinen esitys ei ole, mutta muutosten jälkeen parpitkään ja heinäkuussa 2018 äänestimme siitä täysis- lamentin kanta on mielestäni kelvollinen: Tavoitteena
tunnossa vain palauttaaksemme asian vielä uuteen ää- on myös jatkossa vapaa ja kannattava tiedonvälitys
nestykseen syyskuussa.
sekä heikomman osapuoTarpeellinen uudistus on
len suojaksi mahdollisuus
Tarpeellinen uudistus on herättänyt
herättänyt tuneita ja kiihneuvotella tekijänoikeuktunteita
ja
kiihkeää
lobbausta
sekä
keää lobbausta, sain yli 20
sista. Kyse on tasapainot000 mailia aiheesta, jostavasta esityksestä, joka
talon ulkoa, että myös talon sisällä.
kin myös trollien osuutta
ottaa huomioon muidenkin sidosryhmien kuin
epäillään. Käytin tunteja,
päiviä ja iltoja asiaan perehtymiseen tapaamalla luke- piraattipuolueen ja Googlen ja YouTuben kaltaisten
mattoman määrän suomalaisia, mutta myös Euroopan somejättien toiveet. Asia etenee nyt kolmikantaneuulkopuolisia sidosryhmiä.
votteluihin neuvoston ja komission kanssa. Valmista
saadaan toivottavasti ennen kevää 2019 vaaleja.

PIENTEN KIELIEN ASEMAA VAHVISTAMASSA
Olin varjoesittelijä ITRE-valiokunnan mielipiteessä
”Kielellinen tasa-arvo digiaikana” -nimisen mietinnön
parissa. Mietinnössä hahmotellaan, miten pienet ja
keskisuuret kielet pärjäävät tulevaisuudessa ja miten
varmistetaan, että esimerkiksi suomella - saati pienemmillä kielillä kuten saamen kielillä tai viittomakielillä voi toimia myös digiaikana. Pyysin lausuntoja muun
muassa yliopistoista sekä saamelaisten, romanien ja
viittomakielisten etujärjestöiltä ja sain paljon apuja
omaan työhön.
Oman äidinkielen käyttö digimaailmassa on tasaarvoasia. Asioita pitää pystyä hoitamaan, englannin
osaaminen ei olisi täydellistä. Avainasemassa ovat
käännösohjelmistot, joiden kehittämistä täytyy tukea.
Suomessa tehdään alalla erittäin hyvää tutkimusta.
Ei riitä, että käännös englannista suomeen toimii.

149 päivää Suomessa

Unescon mukaan vain 30-50 prosenttia netin sisällöstä
on englanniksi. Jos haluamme pysyä kärryillä koko maailmasta, myös esimerkiksi suomen ja kiinan, arabian tai
espanjan välisen käännöksen on oltava korkealaatuista.

Oman äidinkielen käyttö
digimaailmassa on tasa-arvoasia.
Ohjelmistojen täytyisi tukea vaikkapa kaikkia kirjasimia
- näin ei ole saamen tapauksessa. Päätöslauselmaan
sain, että pienten ja keskisuurten kielten asemaa pitää
parantaa, käännösohjelmien kehittämiseen pitää osoittaa rahaa ja EU:n täytyy kehittää kielipolitiikkaa suuntaan, jossa asukkailla on tasa-arvoisen mahdollisuudet
pärjätä digiajassa.

1923 kalenterimerkintää

NUORISOASIAT PINNALLA
EUROPASS UUDISTUI!
Europass on järjestelmä, jota jokainen EU:n kansalainen
voi hyödyntää työnhaussa ja työnantajat puolestaan
rekrytoinnissa. Vuodesta 2005 lähtien Europass-pohjaisia ansioluetteloita on luotu verkossa yli 60 miljoonaa
kappaletta. Euroopan parlamentti päätti, että nonformal learning eli epävirallinen (arki)oppiminen tunnistetaan uudessa järjestelmässä paremmin. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kansalaisjärjestöissä hankitut taidot hyväksytään osaamiseksi siinä
missä muukin työ – Allianssin tavoitteiden mukaisesti.

KOMISSIO MAKSOI
KYMMENILLE TUHANSILLE
INTERRAIL-PASSIN
Euroopan komissio päätti maaliskuussa, että 20 00030 000 eurooppalaista 17-18-vuotiasta saa kesällä 2018
käteensä ilmaisen Interrail-lipun, joka oikeuttaa matkustelemisen Euroopan rautateillä Lapista Lissaboniin
ja Vaasasta Vallettaan kuukauden ajan. Lipun arvo on
jopa 510 euroa. Jos maahan ei vie raiteita, kelpaa passi
myös lauttoihin ja busseihin. Tälle esitetään rahoitusta
myös tuleville vuosille.

TIIMI
Brysselin toimistossani työskentelee syksyllä 2018 neljä avustajaa. Matti Niemi vastaa ITRE-valiokunnasta,
Susanna Salovaara kalenteristani sekä EMPL-valiokunnasta, Topi Juga päivittäisviestinnästä Maria
Petterssonia seuraten ja Miriikka Laakkonen toimistosta. Hän seuraa myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Itämeriasioita. Niilo Toivosen seuraajana
kotimaanavustajana aloitti Essi Virtanen.
Harjoittelijoita kaudella 2017-2018 oli toimistollani
kaksi: Konstantinos Kostas ja Marjukka Mattila.

Kesäkuussa Strasbourgissa järjestetyssä European Youth Eventissä
tuhannet nuoret tapaavat vuosittain meppejä.

AT LAST! WE ARE TALKING ABOUT
THE EU AND THE EUROPEANS
My fourth year as an MEP was both happy and sad.
The raise of populism and ultra-conservatism spoiled
happy news about the development of the Social Europe.

elections around the world is a fact. The Digi giants,
e.g. Google and YouTube lobbied in an inappropriate
way during the long negotiated copyright directive
renewal process. Companies, which avoid taxes and
bully decision makers, must be got under a better
control!

The discussion about the future of the Europe started after Emmanuel Macron’s victory in the French
elections. In addition, the European Commission was
The preparations for the financial framework after
finally interested in the future belief and the future
2020 (MFF) started in autumn 2017. This is a huge
of the Europeans after a
change to the financials
long period of austerity.
of the EU, since the UK is
European
Commission
was
finally
In autumn 2017, the unofnot along to finance the
interested in the future belief and the EU anymore. As well, the
ficial summit of the Social
Europe, held in Gothenshare of the defense and
future of the Europeans after a long
burg. After the summit,
immigration costs are to
period
of
austerity.
proposals about the work
be increased in the new
life conditions and social
budget. Research and
security started to flow from the Commission to the
youth exchange would need extra allocations. HoweEMPL Committee.
ver, no one really wants to say loud where the savings
are taken from.
Unfortunately, the European Union does not inspire
everyone in the member countries. People do not
Digital transformation, in good and bad, growth and
trust that EU can build a better Europe and better
innovations and fair working life – this is how I rememworld. Poland and Hungary have gone far away from
ber my fourth year as an MEP. Finland holds the prethe heart of the EU values and other member states.
sidency of the EU since July 2019 – hopefully this will
Populists and the anti-EU party won also the Italian
make the Finns more enthusiastic of this continent
elections. In Austria, the far right is now supporting
and the EU as a tool to make the world a better place!
the conservatives in the government and in Germany
AfD doubled its support. Brexit negotiations have
been difficult and now there is actually a worry that
MIAPETRA
the UK will leave the EU without any contract.
The Facebook / Cambridge Analytica scandal came
into daylight in the beginning of 2018. It has revealed
latest this year that the impact of the fake news in
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Komia kööri Wanhoja Tovereita ja SDP:n Pohjanmaan piiriläisiä vierailulla Brysselissä.

Instagram-meininkiä Ähtärin
seminaarista.

Nykyisiä ja entisiä demarinuoria juhlatunnelmissa.

Komission varapuheenjohtaja
Sefcovic ja maakuntajohtaja
Viialainen Lappeenrannassa.

Strasbourgin parlamentin sisäpihalla paussilla.

Etäyhteys auttaa. Linjoilla Akavan
opiskelijat Lahdesta ja paikkana koti.

TV:stä tuttu kuningaskuluttaja Jaakko Kyläsalo vieraana.
Sain tuliaisia!

SYLin hallituksen seminaari kotiyliopistolla Vaasassa.
SYLin puheenjohtaja Miika Tiainen.

Lauri Tähkä edistämässä tekijänoikeuksia ja fanimepit
kuvassa.

ÄNTLIGEN! EU OCH EUROPÉER
DISKUTERAS I EUROPA
Det fjärde europarlamentarikeråret har präglats av ”å
ena sidan, å andra sidan”. De goda nyheterna om utvecklingen av Europas sociala dimension sabbades av
populismens och ärkekonservatismens frammarsch.

vsrättsdirektivet som förhandlats över en lång tid fick
digijättarna att idka lobbning utan motstycke, till och
med osaklig sådan. Det måste bli pli på företag som
undviker skatt och utövar fula påtryckningar på beslutsfattare!

Diskussionen om Europas framtid fick ny fart i och
med Emmanuel Macrons valseger. Framtidshopp och
Hösten 2017 inleddes beredningen av finansierineuropéernas framtid började äntligen intressera även
gsramen för sjuårsperioden efter 2020. Det handlar
kommissionen efter en
om en stor förändring i
finansieringen eftersom
lång period av ekonomisk
Framtidshopp och européernas
Storbritannien
slutar
stramhet. Hösten 2017
bidra och man vill ha
ordnades ett inofficiellt
framtid började äntligen intressera
toppmöte i Göteborg om
större andelar i budgeten
även
kommissionen
efter
en
lång
EU:s sociala dimension
för bland annat försvarsperiod av ekonomisk stramhet.
och efter mötet började
och migrationsfrågor.
utskottet för sysselsättSpecialsatsningar önskas
ning och sociala frågor nästan som på löpande band
på forskning och ungdomsutbyte, medan ingen vill
få förslag från kommissionen om att förnya arbetslivet
uttala sig om var man ska spara.
och förbättra den sociala tryggheten.
Digitaliseringen med allt gott och krångligt, frön för
Tyvärr inspirerar inte unionens möjligheter att verka
tillväxt och innovationer samt ett rättvisare arbetsliv
för ett bättre Europa och en bättre värld i alla delar
– de påminner mig om mitt fjärde år som europarav Europa. Polen och Ungern har när det gäller värlamentariker. I Finland håller man på att vakna till
deringar glidit allt längre ifrån resten av EU-länderna.
faktumet att vi håller rodret som ordförandeland från
Populistiska och EU-fientliga partier har vunnit val i
sommaren 2019. Jag hoppas att det väcker finländare
Italien. I Österrike blev ytterhögern stödparti i en konatt intressera sig mer för kontinenten och EU som
servativ regering och i Tyskland har AfD fördubblat sitt
verktyg för att göra oss och världen bättre.
understöd. Brexit-förhandlingarna fortsätter knaggla
fram och det finns oro för att Storbritanniens utträde
MIAPETRA
ur EU sker utan något avtal alls.
Facebook/Cambridge Analytica-skandalen blev offentlig i början av 2018 och fejknyheternas inverkan
på val runt om i världen avslöjades senast då. Uppho-
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