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"EU:N ON OLTAVA  
VAHVA. SE ON 
SUOMALAISTEN,  
SUOMEN JA 
EUROOPAN ETU."
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E
uroopan rajat ja valtiot ovat olleet vuosisa-
tojen ajan jatkuvasti muutoksessa. Yhteis-
työn kyky on todellakin vaihdellut. Selkeä, 
uusi suunta otettiin toisen maailmansodan 
jälkeen. Euroopan kansalaiset huomasivat, 
että yhteistyössä on voimaa. Samasta syystä 
myös Suomi liittyi unioniin 25 vuotta sitten 

– haimme vakautta, kasvua ja yhteistä arvopohjaa ja tur-
vaa, johon tukeutua. Tätä olemme myös saaneet.

Kylmän sodan vastakkainasettelun jälkeinen vapaiden 
demokratioiden ja monenkeskeisen yhteistyön teitä on 
alettu tukkia. Suuret muutokset ravisuttavat tuntemiam-
me rakenteita, globalisaatio ja tekniikka muuttavat työtä 
ja ilmasto lämpenee hälyttävästi. Aasia porskuttaa köyhyy-
destä kasvuun maailmalle ja Yhdysval-
toja johtaa presidentti syvälle omaan 
poteroonsa. Suurten yhteisten haastei-
den edessä Eurooppa on valmis yhteis-
työhön, mutta jäsenmailleen myös itse 
Euroopan unioni on helpotus suurem-
pana toimijana, yli viidenneksen osal-
laan maailman taloudesta.

TOISEN 5-VUOTISKAUTENI alkaes-
sa Euroopan parlamentissa pohdin, 
mihin Eurooppaa pitää suunnata. Eurobarometrit osoit-
tavat, että EU:lla on vankka tuki. Suomalaisetkin nuo-
ret samaistavat itsensä yleensä eurooppalaiseksi. Brittien 
brexit -kiemurtelu on osoittanut muulle Euroopalle, mik-
si EU:sta kannattaa pitää kiinni valuvikoja korjaten eikä 
omaa jalkaansa sahaten.

Miltei jokaisessa Euroopan maassa kannatusta kerää 
myös EU:n vastainen äänekäs joukko tavoitteenaan ha-
jottaa ja hankaloittaa yhteistyötä. Tätä yhä tiiviimmin 
kansainvälisesti toimivaa rintamaa yhdistää muutosvas-
taisuus ja pelon lietsonta. Polttoaineena toimivat muuttu-
va, globaali ja teknologisoituva maailma, muuttoliikkeet 
ja viimeisimpänä ilmastomuutoksen vaatimien muutos-
ten vastustaminen. 

Eliitinvastaisuus pohjaa tunteeseen maailman hallitse-
mattomasta muuttumisesta ja eriarvoistumisen kasvusta. 
Vaarallista on se, että muutosvastaisuus ulottuu jo  pe-
rusarvoihin –  jopa naisia ollaan ajamassa takaisin perin-
teiseen rooliin. Eriarvoisuuden juurisyihin pitää puuttua 
myös EU-tasolla. Esimerkiksi veronkiertoa ei voi ratkais-
ta Suomen rajojen sisällä.

TÄSSÄ LEHDESSÄ tuon esiin kolme politiikka-aluetta, 
joissa mielestäni EU:n on oltava vahva. Näen, että se on 
suomalaisten, Suomen ja Euroopan yhteinen etu.

Kauppapolitiikassa voimme olla johtava toimija maa-
ilmalla vain, jos yhteistyöllä on vahva mandaatti. Käsitte-
len tätä pohtimalla sitä, miten Suomen telakat voivat vain 

EU:n yhteistyön avulla voittaa kiinalai-
sia varustamoita kilpailuissa. 

Tekoälyn ja digitalisuuden maail-
massa pätevät samat laina-alaisuudet; 
vain yhdistämällä eurooppalaista osaa-
mista ja resursseja kykenemme vastaa-
maan meidän arvojemme mukaiseen 
kehitykseen ja luomaan työpaikkoja 
myös tänne. Vaalien jälkeisen parla-
mentin enemmistö allekirjoittaa ilmas-
tonmuutoksen hätätilan. Uuden Green 

Dealin avulla EU huomioi ilmastonmuutoksen vaativat 
toimet ja toimii koko voimallaan maapallon elinkelpoi-
suuden eteen. Meidän arvoissamme se ei saa lisätä epäoi-
keudenmukaisuutta vaan laadimme reilua siirtymää kes-
tävään yhteiskuntaan.

Olen päässyt työskentelemään muun muassa näiden 
aihealueiden parissa Euroopan parlamentissa. Tavoittee-
ni kiteytän kysymykseen: millä keinoin voin olla mahdol-
listamassa, että suomalaisilla on uskoa tulevaisuuteen ja 
työtä ja hyvinvointia myös jatkossa. 

Euroopan päätökset tukevat systeemistä muutosta, ovat 
suuria eivätkä vain hyllyn päässä oleva vaihtoehtoinen hyvä 
ja kallis tai vapaaehtoisalmu puhtaan omantunnon merkik-
si. Me emme yksinkertaisesti pärjää murroksessa yksin. n

Uusi kausi Euroopassa

"EU:STA 
KANNATTAA PITÄÄ 
KIINNI VALUVIKOJA 

KORJATEN EIKÄ 
OMAA JALKAANSA 

SAHATEN."

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, miapetra.kumpula-natri@ep.europa.eu   n  Lehden toimituskunta: Topi Juga, Olli Korpi-
mäki, Miapetra Kumpula-Natri, Aleksi Kuusisto, Anna Mäenpää  n  Ulkoasu ja taitto: Laura Vanhapelto  n  Kannen & sisäkannen kuva: 
Marissa Tammisalo  n  Kustantaja: Euroopan parlamentin Sosialistien & Demokraattien ryhmä, Suomen valtuuskunta  n  Painopaikka: 
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A
lkaneella parlamenttikaudella kaksi 
teemaa ovat esillä toistuvasti: teko-
äly ja datatalous. On hyvä muistaa, 
ettei kyse ole uusista teknologioista. 
Valtaosa nyt käytössä olevista teknii-
koista on ollut olemassa vuosikym-

meniä. Uutta on se, että meillä on käytössämme aivan 
valtavat määrät dataa eli kerättyä tietoa, sekä tietokonei-
ta, joiden laskentateho riittää ”pureskelemaan” sitä usko-
mattomilla nopeuksilla. 

Dataa, eli tietoa jonkun ihmisen, yrityksen, organisaa-
tion tai koneen käyttäytymisestä syntyy kaikkialla. Sosiaa-
lisen median ja Internetin aikakaudella ensimmäisenä tulee 

tietysti mieleen valtaviin mittaluokkiin paisuneet tekno-
logiajätit, kuten Facebook, Google ja Amazon ja niiden kä-
vijätiedot. Onko datatalous ja tekoäly siis sitä, että päivit-
täin käyttämämme sovellukset osaavat kohdentaa meille 
räätälöityä sisältöä entistä tehokkaammin? Ja että dataa 
keräävät yritykset myyvät tätä tietoa eteenpäin mainosta-
jille ja pahimmillaan jopa yrityksille, jotka manipuloivat 
äänestyskäyttäytymistä?

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, joskin varoitta-
va esimerkki siitä, mihin kaikkeen tekoäly ja datan käyt-
tö voivat sääntelemättömänä johtaa. On tärkeä pitää kiin-
ni siitä, että kuluttajat ja datan luovuttajat pysyvät kartalla 
siitä, miten, missä ja milloin heidän tietojaan käytetään – 
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DIGITALISAATIO JA TEKOÄLY

ja mihin tarkoituksiin. Tekoälyyn liittyen onkin tarpeen 
luoda selkeä ja tiivis eettinen sääntökehys. Data ja teko-
älyn eettisen käytön edistämiseksi tarvitaan vahvaa Eu-
roopan unionia, joka kykenee omalla voimallaan taivut-
tamaan jätit yhteisiin pelisääntöihin. Suomella yksin tätä 
voimaa ei ainakaan ole.

Tekoälyä ja sen polttoaineena toimivaa dataa käytetään 
jo nyt parhaimmillaan eri yrityksissä ja julkisella sektoril-
la tehostamaan toimintaa taloudellisemmaksi, kulutuksen 
hillitsemiseksi ja ympäristön säästämiseksi. Sensoreiden 
tarkempi, eli useammin ja tiheämmin kerätty tieto lisää 
käsiteltynä tarkkuuttamme ymmärtää säitä, ilmastonmuu-
toksen tai vaikkapa sairauksien esiintymistä ja etenemistä.

Datan ja tekoälyn avulla optimointi muuttaa yritysten 
toimintalogiikkaa, ja hyödykkeiden myymisestä voidaan 
siirtyä kohti kokonaisvaltaisempien palveluiden myymistä.

 Esimerkkejä löytyy: Äänekoskeen sellutehtaalla datan 
avulla saatiin optimoitua sellun kuljetus monta kertaa te-
hokkaammaksi – sellu ei yksinkertaisesti seiso pitkiä ai-
koja odottelemassa päästäkseen eteenpäin ja samalla sääs-
tyvät raha, luonto ja tiet.

Suomella on loistava mahdollisuus olla edelläkävijä te-
koälyn ja datan hyödyntämisessä myös julkisella puolel-
la. Meillä on paljon julkisessa omistuksessa olevia data-
keskittymiä, kuten terveystietopankkeja. Meillä on myös 
paljon osaamista. Pian Suomessa ollaan myös supertieto-
koneiden saralla aivan terävimmällä huipulla, kun Kajaa-
niin rakennetaan Euroopan tehokkainta supertietokonetta. 

Viime keväänä voimaan astui niin kutsuttu terveystieto-
jen toissijaisen datan käytön mahdollistava laki, joka mah-
dollistaa Suomen ainutlaatuisten terveystietovarantojen 
käyttämisen tutkimuksessa. Tiedot on tietysti muunnet-
tu sellaisiksi, ettei niistä voi yksilöitä tunnistaa. Analysoi-
malla terveystietoja voidaan esimerkiksi kartoittaa riski-
ryhmiä ja panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon – jolloin 
myös yhteisiä verovaroja voidaan säästää.

Eurooppa  
kehityksen kärkeen
Kun katsoo maailman kymmenen arvokkaimman yrityksen 
listaa, ei ole vaikea havaita missä kasvu on viime vuosina 
syntynyt. Yhdysvallat ja Kiina ovat auttamatta meitä edellä. 
Nyt Euroopan on käytettävä kaikki voimavaransa siihen, 
että pääsemme kehityksen kärkeen! Euroopan on huoleh-
dittava, että huippunopeat yhteytemme ovat kunnossa. 

Kun siirrymme 5G-aikaan, tietoa liikkuu aivan käsittä-
mättömiä määriä. Tähän tarvitaan myös ”selkäydintä”, toi-
mivaa ja kattavaa valokuituverkostoa investointien avul-
la. Meidän on mahdollistettava datan entistä jouhevampi 
liikkuvuus yritysten, julkisen sektorin ja yksilöiden vä-
lillä, tietysti kaikkien tahojen yhteisellä suostumuksella. 

Monet eurooppalaiset yritykset eivät voi pärjätä suu-
rimpien teknologiajättien datamassoille – siksi panostuk-
sia onkin suunnattava siihen, että kehitämme tekoälystä 
entistä älykkäämpää, jolloin se pärjää pienemmälläkin 
tietomäärällä. Euroopassa on paljon huippututkimusta, 
mutta valtaosa siitä syntyy edelleen ”norsunluutorneissa” 
yliopistoissa ja harmittavan kaukana käyttöönotosta yri-
tyksissä tai julkisissa palveluissa. Tutkimuksen ja yritys-
toiminnan yhteistyötä on edesautettava, etteivät Euroo-
pan huippuosaajat tai innovaatioiden käyttöönotto siirry 
merten taa, kuten tällä hetkellä.

 Taloushistoria osoittaa, että uusien markkinoiden pio-
neerit ovat suurimpia voittajia. Olemme vasta nyt alka-
massa käsittää, mitä kaikkea uusi teknologia voi meille 
mahdollistaa! n

ÄLY
Elämme vallankumouksen 
keskellä – digitaalisen. 
Viimeisen 30 vuoden  
aikana tietokoneet ovat 
mullistaneet elämämme ja 
yhteiskuntamme täysin.
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Tarvitsemme läpileikkaavan muutoksen yhteiskun
nassamme, jotta voimme pysäyttää ilmaston läm
penemisen ja saavuttaa kestävän talouskasvun. Kyse 

ei siten ole vain energia tai liikenneasioista vaan myös siitä, miten 
kulutamme, asumme ja elämme arkeamme. En usko vain yksittäi
siin valintoihin, vaan muutoksiin tuotteissa ja siinä, mitä sähköä pis
torasiasta tulee – kaikille! EU:n on toimittava suunnannäyttäjänä. 
Muutoksessa kohti puhdasta taloutta on varmistettava oikeuden
mukaisuus – elintasoeroja ei saa kasvattaa lisää, eikä kukaan saa 
tippua kelkasta kun rakennamme ilmastoystävällistä yhteiskuntaa”.

ILMASTONMUUTOS
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Kunnianhimoiset  
päästötavoitteet

Päästöjä on pystyttävä vähentämään 
reippaasti nykyistä nopeammin, ilmasto 

ei odota! Uusi komissio on asettunut 
parlamentin kannalle ja esittänyt 
vuoden 2030 päästötavoitteiden 

kiristämistä 40 %:sta 50–55 %:tiin 
verrattuna vuoteen 1990. Olemme 

tavoittaneet ja ylittäneetkin aiemman 
20 %:n  tavoitteen vuoteen  

2020 mennessä!

Puhtaita teknologioita
Tarvitsemme uusia 

teknologioita. EU:n on oltavat 
valmis investoimaan nykyistä 

enemmän tutkimukseen 
ja innovaatioihin. Niillä, 

jotka uskaltavat nyt ottaa 
edelläkävijän roolin investoimalla 
kalliimpaankin, on mahdollisuus 

saavuttaa tulevaisuuden 
kilpailuetu.

Päästökauppa laajemmaksi
Euroopan päästökauppajärjestelmä 

hinnoittelee hiilidioksidipäästöt: sen piiriin 
kuuluvat energia- ja teollisuuslaitokset ostavat 
lupia tuottamilleen päästöille. Tietyille aloille 
myönnetään myös ilmaisia päästöoikeuksia, 
jos on nähty uhkana päästöjen siirtyminen 

muualle. Päästöoikeuksien liian alhainen hinta 
ei ole vielä kannustanut teollisuutta riittävästi 

puhtaisiin investointeihin. Nyt järjestelmää 
esitetään laajennettavaksi merenkulkuun  

ja liikenteeseen. Myös ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän  
vähentämistä pohditaan.

Hiilitullit globaalia  
ilmastopolitiikkaa vauhdittamaan

Ilmastotoimissa ei ole tilaa vapaa- 
matkustajille. Emmanuel Macron on esittänyt 
hiilitulleja keinoksi painostaa EU:n ulkopuolisia 
maita päästövähennyksiin sekä suojaamaan 

eurooppalaista teollisuutta epäreilulta kilpailulta. 
Tullit tulisi kohdentaa sovituille energiaintensiivisille 

ja kansainvälisesti kilpailluille tuotteille 
sellaisia maita vastaan, joilla ei ole käytössään 

päästökauppaa. Samaa tarkoittaa, kun 
 koitetaan laskea kulutuksemme hiilijalanjälki  

– muualla tuotetut päästöt eivät vielä  
omissa mittareissamme näy.

Vihreää rahoitusta
Ilmastotoimet vaativat investointeja 
ja investoinnit rahoitusta: Euroopan 
investointipankki muutetaan osin 

ilmastopankiksi. Pankki on jo tehnyt 
strategisen päätöksen siitä, ettei se 
rahoita enää vuoden 2021 jälkeen 

fossiilisen energian hankkeita. 
Pankin rahoituspäätökset ovat 
jatkossa yhteensopivia Pariisin 

ilmastosopimuksen kanssa.

Lisää kiertoon!
Kiertotaloudessa toisen jäte on 
toisen raaka-aine. Todellisessa 
kiertotaloudessa tuotanto on 
suunniteltu resurssiviisaasti 

ja materiaalit voidaan käyttää 
uudelleen. Taloudellinen hyvinvointi 

ei voi perustua luonnonvarojen 
kestämättömään käyttöön. Komission 

uusi kiertotalousstrategia keskittyy 
erityisesti tekstiilien ja rakennusalan 

kiertotalouden lisäämiseen.

Oikeudenmukainen siirtymä
On varmistettava, että ilmastotoimet 

toteutetaan oikeudenmukaisesti. 
Osa aloista  ja maantieteellisistä 

alueista saattaa kärsiä muutoksessa 
ja siksi niiden työntekijöitä on 

pystyttävä tukemaan muutoksessa. 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 

on konkreettinen työkalu, jolla 
varmistetaan se, että muutos on reilu. 
Yhteisiä varoja ei saisi käyttää vanhan 

ja saastuttavan tukemiseen.

Euroopan Green Deal, talouden viherryttäminen, Eu-
roopasta ensimmäinen hiilineutraali manner vuon-
na 2050. Tästä Eurooppa puhuu nyt. Ilmastohaas-
teeseen vastaaminen on otettu sekä komission että 
parlamentin kärkitavoitteeksi uudella kaudella. Mut-
ta mistä tässä kaikessa on oikeasti kyse?

GREEN DEAL

Talouskasvu ja päästöt
Perinteisesti kasvava talous 

on myös tarkoittanut kasvavia 
päästöjä. Viimeisten muutaman 
vuosikymmenen aikana olemme 

onnistuneet purkamaan 
talouskasvun ja päästöjen välistä 
yhteyttä: vuosien 1990 ja 2017 
välillä EU:n talous kasvoi 58 %, 

mutta päästöt vähentyivät 22 %. 
Lisää tätä!
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K
ansainvälinen monenkeskinen järjestel-
mä elää murrosta. Erityisesti kansallis-
mielisyyteen nojaavat poliittiset liikkeet 
ovat haastaneet kansainvälisen yhteistyön 
ja -toiminnan arvon. Tämä on johtanut 
siihen, että kansainvälisistä sopimuksista 
irtaudutaan ja pyritään toimimaan entis-

tä enemmän ilman kompromisseja, omaa etua tavoitellen.
Euroopan unioni haluaa kulkea vastavirtaan. Puheen-

johtaja Ursula von der Leyen on määritellyt johtamansa 
komission geopoliittiseksi komissioksi. Aiempi, Jean-Clau-
de Junckerin johtama komissio puhui tunnetulla tavalla 
itsestään poliittisena komissiona. Puhetavan muutos hei-
jastaa yhteistä vastuutamme ja valmiutta toimia kansain-
välisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Geopoliittinen komissio on aiempaa vahvempi toimija 
globaalisti. Aikamme haasteet eli ilmastonmuutos ja eri-
arvoisuuden kasvu tai teknologian murros ovat esimerk-
kejä ilmiöistä, joissa meidän on välttämätöntä tehdä 
yhteistyötä kumppaniemme kanssa. Uuden komis-
sion työ onkin ankkuroitu yhteisiin kestävän ke-
hityksen tavoitteisiin.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) agenda 2030 
ja sen sisältämät kestävän kehityksen 17 tavoitet-
ta määrittävät laajemmin kansainvälisen yhteis-
työn suuntaa. On kyse sitten köyhyyden ja eriarvoi-
suuden vastaisesta taistelusta tai ilmastonmuutoksen 
torjumisesta, ruoasta tai vedestä niin edellä mainitut ta-
voitteet toimivat tienviittana kansainväliselle yhteisölle 

Oma tehtäväni komissiossa on vastata kansainvälisistä 
kumppanuuksista. Euroopan unioni on perinteisesti vah-
va kehityspolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön toimi-
ja. Vastaamme yhdessä jäsenmaiden kanssa yli puolesta 
maailman virallisesta kehitysavusta. Meillä on kumppa-
nimaita Etelä-Amerikasta Afrikkaan ja edelleen Tyynel-
le valtamerelle.

Nyt haluamme vahvistaa entisestään kumppanuuksia 
yksisuuntaisen vuorovaikutuksen sijaan. Tehtävää on pal-
jon, mutta työkalut ovat myös tuntuvat. Kestävän kehityk-

Kestävä kehitys on geopoliittisen 
komission punainen lanka

KOLUMNI | JUTTA URPILAINEN

"TEHTÄVÄÄ ON 
PALJON, MUTTA  

TYÖKALUT 
OVAT MYÖS  
TUNTUVAT."

sen kattavien tavoitteiden ”sateenvarjon” alla EU edistää 
ulkosuhteissa talouksien ja yhteiskuntien vihertymistä, 
vahvistaa tasa-arvoa sekä sukupuolten välillä että laajem-
min ja korostaa koulutusta koskien niin tyttöjä kuin laa-
jemmin kumppanimaiden uusia sukupolvia.

Kestävän kehityksen kolme näkökulmaa eli ympäris-
töllinen, taloudellinen ja sosiaalinen ovat mainio kompas-
si Euroopan unionin työlle. Kohti kompassin osoittamia 
tavoitteita pääsemme vain hyvällä kansainvälisellä yhteis-
työllä. Tätä yhteistä valintaa EU ja geopoliittinen komis-
sio puolustavat horjumattomasti. n

Kirjoittaja on EU:n 
kansainvälisistä 
kumppanuuksista 
vastaava komissaari



S
e mikä Suomessa veisi minuutin, vie 
Kiinassa tunnin”, kommentoi Viking 
Linen Kari Gwranberg yhtiön Turun 
ja Tukholman väliselle reitille tulevan 
aluksen rakentamista Kiinassa Turun 
Sanomille 21.2.2019. Kuitenkin Kii-
nan Xiamen Shipbuilding Industry 

-yritys voitti tarjouskilpailussa Turun Meyerin tela-
kan yli 100 miljoonaa euroa halvemmalla hinnallaan.

 
Valtioiden rooli taloudessa kasvaa
 Vielä 10 vuotta sitten Kiina ei valmistanut yhtäkään 
matkustaja-autolauttaa, mutta nyt sen globaali mark-

kinaosuus on noin 70 prosenttia. Taustalla on maan 
kommunistihallinnon tavoite ottaa maailman joh-
toasema tietyillä korkean jalostusasteen teollisuusa-
loilla, kuten Suomelle tärkeässä meriteollisuudes-
sa. Kiina on määritellyt tavoitteensa Made in China 
2025 -strategiassa.

 Kun kiinalainen yritys hakee kasvua strategisella 
sektorilla, voi se luottaa oman valtionsa vahvaan tu-
keen. Avainalojen yritykset saavat Kiinan hallinnol-
ta erittäin avokätisiä suoria valtiontukia. Tuet voivat 
olla moninkertaiset verrattuna siihen mitä EU:n val-
tiontukisäännöt mahdollistavat esimerkiksi suoma-
laiselle telakalle. u

Suomi on ollut suuri hyötyjä avoimesta 
maailmankaupasta, mutta epäreilu kilpailu on yhä 

suurempi ongelma ja uhkaa Suomenkin työllisyyttä.  
EU voi suojella Euroopan työntekijöitä ja yrityksiä,  

ja asettaa sääntöjä sisämarkkinoiden  
lisäksi laajempaan maailmantalouteen,  

kauppasopimusten avulla. On varmistettava,  
etteivät työpaikat seilaa pois Suomesta. 

VAPAAKAUPAN 
PELISÄÄNTÖJÄ 

ON UUDISTETTAVA

KAUPPAPOLITIIKKA
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MILJOONAKAUPPA KIINAAN

Viking Line on tehnyt aiesopimuksen 
uudesta matkustajalaivasta Turku–
Tukholma-reitille. Sopimus on tehty 
kiinalaistelakka Xiamen Shipbuilding 
Industryn kanssa. Investoinnin arvo 
on noin 190 miljoonaa euroa. Kuvassa 
matkustaja-alus Viking Grace Turussa. 
Kuva: Lehtikuva/Roni Lehti
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 Lisäksi Kiina tukee yrityksiään monin epäsuorin kei-
noin. Laivaan tarvitaan paljon terästä ja maailman johta-
vana terästuottajana Kiina voi tarjota valtio-omisteisten 
teräsyhtiöidensä tuotteita yrityksilleen alle tuotantokus-
tannuksin. Työvoiman hinta pidetään kurissa rajoittamalla 
työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella palkois-
taan. Valtio-omisteiset pankit ja energialaitokset, joiden 
ei tarvitse tehdä voittoa, voivat tarjota yrityksille lainoja 
ja energiaa alle markkinahintojen.

 Kiinan menestys on motivoinut monia muitakin mai-
ta kilpailemaan samankaltaisin epätervein keinoin. Outo-
kummun terästehdas Torniossa on yksi maailman tehok-
kaimmista, mutta sekin on hätää kärsimässä kilpailussa 
vanhanaikaisten Indonesian tuotantolaitosten kanssa. In-
donesian teräs kun on hinnaltaan aivan omassa luokassaan. 
SSAB koevalmistaa jo Ruotsissa hiiletöntä terästä, mutta 
miten se koskaan kannattaa, jos EU:n ulkopuolelta pääsee 
meidän markkinoille aivan eri säännöillä?

Myös Indonesian terästehtaat ovat saaneet oman val-
tionsa vahvan tuen toiminnalleen. Maan kaivoksissa tuo-
tetaan valtaosa maailman nikkelistä, joka on keskeinen 
teräksen ainesosa. Indonesian hallitus on asettanut rajoi-
tuksia nikkelin viennille ja tarjoaa sitä nyt terästehtailleen, 
joista useat ovat kiinalaisomisteisia, alehintaan. Outokum-
mun Tornion tehdas, ja muut maailman tehtaat, jotka jou-
tuvat maksamaan nikkelistään markkinahinnan, ovat hä-
tää kärsimässä.

 
Miten luoda kilpailusta reilua?
Suomi, joka on asukasluvultaan yhden Kiinan keskisuu-
ren kaupungin kokoinen, ei olisi yksin riittävän vahva te-
kemään vaatimuksia Kiinan tai Indonesian kaltaisille suu-
rille valtioille. Suomella ja muilla jäsenmailla on kuitenkin 
tukenaan EU:n leveät hartiat, sillä kauppapolitiikka kuu-
luu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan.

 EU:lla on käytössään sekä keppejä että porkkanoita. 
Keskeisiä keppejä ovat Unionin instrumentit, joilla voi-
daan rajoittaa tuontia EU:hun. EU-komissio voi nostaa 
sellaisten tuotteiden tullimaksuja, joiden hinta on valtion 
suorien tai epäsuorien tukien johdosta alhaisempi kuin 
tuotantokustannukset.

 Euroopan komissio tutkii nyt mm. Indonesian teräs-
tuotantoa, ja nostanee tutkimusten päätteeksi maan tuo-
tantolaitoksista EU:hun vietyjen tuotteiden tullimaksuja. 
Siten voidaan nostaa Indonesian teräksen hintaa ja vah-
vistaa mm. Outokummun terästehtaan kilpailukykyä.

 EU-parlamentti ja komissio päättivät hiljattain, että ko-
missio voi ottaa tutkimuksissaan huomioon monia epä-
suoria hintoihin vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi 
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sen, jos työntekijöillä ei ole oikeutta vapaasti neuvotella 
palkoistaan. Tarpeellinen lakiuudistus helpottaa puuttu-
mista epäreiluun kilpailuun.

 EU:n tärkein porkkana suhteessa kauppakumppanei-
hin, on tarjota niille vapaa pääsy maailman suurimmal-
le markkinalle, EU:n sisämarkkinalle. EU-komissio neu-
vottelee jatkuvasti uusia vapaakauppasopimuksia. Nyt 
työn alla on muun muassa neuvottelut Indonesian kans-
sa. Kauppasopimuksissa EU vaatii aina kauppakumppa-
neitaan noudattamaan reilun kaupan pelisääntöjä liittyen 
mm. valtiontukiin, työntekijöiden oikeuksiin ja ympäris-
tönormeihin, kuten ilmastomuutokseen.

 
Nykykeinot eivät riitä
Käytännössä on usein hyvin vaikeaa osoittaa eri valtion 
tukien vaikutusta kauppakumppanien tuotteiden hintoi-
hin. Erityisesti korkean jalostusasteen monimutkaisissa 
tuotteissa, kuten laivoissa, EU:n suojainstrumenteista ei 
juurikaan ole apua. EU:n suojakeinot on kuitenkin tehty 
lähestulkoon niin vahvoiksi kuin mitä maailman kauppa-
järjestö WTO:n säännöt sallivat.

 Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien kilpaillessa en-
tistä kiivaammin EU-tuottajien kanssa korkean jalostusas-
teen tuotteissa, on tarve uusille WTO-säännöille akuutti. 

 EU neuvottelee paraikaa USA:n ja Japanin kanssa siitä, 
millaisia uusia WTO-sääntöjä tarvittaisiin liittyen valtion-
tukiin, valtio-omisteisiin yrityksiin ja pakotettuihin tekno-
logiasiirtoihin. Samaan aikaan USA pyrkii kauppasodan 
keinoin saamaan Kiinan taipumaan näissä kysymyksissä, 
sekä Made in China 2025 strategiaan liittyen. EU ei ole 
lähtenyt kauppasotaan mukaan, vaan EU-komissio pyr-
kii saamaan neuvotteluteitse Kiinalta myönnytyksiä inves-
tointisopimusneuvotteluissa. Vaikka USA:n kanssa hiertää 
nyt moni asia, erityisesti Pariisin sopimuksesta irtautumi-
nen, yritetään kaupan säännöissä löytää yhteisymmärrystä.

 Toistaiseksi Kiina ei ole tehnyt merkittäviä myönny-
tyksiä sen enempää USA:lle kuin EU:llekaan, mutta jat-
kaa neuvotteluja molempien kanssa. Koordinaatio USA:n, 
EU:n ja muiden OECD-maiden välillä on keskeistä, jot-
ta uusia reilun kaupan pelisääntöjä saadaan sovittua. Ta-
voitteena on reilu ja tasapuolinen kilpailu, jossa parhaat 
ideat ja käytännöt omaavat yritykset voivat menestyä - si-
jainnistaan riippumatta. 

EU:n on pysyttävä kovana, jotta työt Suomenkin tela-
koilla, tehtailla ja toimistoissa sekä puhtaiden innovointi-
en kehittäminen voivat jatkua. Kauppapolitiikan on pys-
tyttävä vastaamaan kestävän kehityksen edellytyksiin, 
sekä huomioimaan ilmasto, ympäristö, talous ja sosiaa-
liset oikeudet. n

  Ensimmäinen yhteiskuva uuden   
  meppikollegani kanssa.  

  Onnitteluhalaus onnistuneen  
  komissaarikuulemisen jälkeen. 

  Selfie hetki ennen suoraa lähetystä.    Nopea puhelin-  
  keskustelu   
  pääministerin   
  kanssa EU-   
  puheenjohtajuus-   
  kauteen liittyen   
  keskellä täysistunto- 
  viikkoa.  

  Eurooppaministeri – tuttu näky parlamentin    
  käytävillä puheenjohtajakaudella.  

  Kahvilla Suomen luonnossa S&D-   
  parlamenttiryhmän puheenjohtajan  
  Iraxte Garcian kanssa.  

  Hakaniemen torilla.  

 Perinteinen EU-seminaari  kotikaupungissani  
 Vaasassa – täysi tupa, hienoa että EU kiinnostaa!    

VUODEN 
VARRELTA



14  MIAPETRA 2020

M
öjligheterna till gränsöverskridande sam-
arbete har sannerligen varierat i Europa 
under århundradena. Efter andra världs-
kriget antogs en ny och tydlig riktning, 
europeiska medborgare insåg att enighet 

ger styrka. Av samma anledning gick även 
Finland med i unionen för 25 år sedan - vi 
sökte stabilitet, tillväxt, en gemensam vär-
degrund och en säkerhet vi kunde stödja oss 
på. Det har vi också fått.

 Det multilaterala samarbetet som upp-
stod fria demokratier emellan, efter kon-
frontationerna under kalla kriget, har under 
den senaste tiden visat tecken på stagnation. 
Stora förändringar sker i samhällets struk-
turer, globaliseringen och tekniken föränd-
rar arbetsbilden, och klimatförändringen är alarmeran-
de. Asien präglas av ekonomisk tillväxt och USA rör sig åt 
ett allt mer unilateralt håll under ledning av landets pre-
sident. Inför stora gemensamma utmaningar är Europa 
redo för samarbete.

I början av min andra femårsperiod i Europaparla-
mentet frågade jag mig själv åt vilket håll Europa borde 
styras. Eurobarometern visar att EU har ett fortsatt starkt 
stöd, och även unga finländare identifierar sig i allmän-
het som européer. Den brittiska Brexit-rumban har visat 

för resten av Europa varför det lönar sig att stanna i EU 
och konfrontera strukturella problem snarare än att kas-
ta in handduken.

I denna tidning lyfter jag fram tre politikområden i vil-
ka jag anser att EU måste vara stark. 

Vi kan endast agera som en ledande aktör 
inom handelspolitiken ifall det finns ett starkt 
mandat för samarbete. I denna fråga funderar 
jag över hur finländska varv kan tävla med 
kinesiska redare enbart genom samarbete på 
EU-nivå. I en värld av konstgjord intelligens 
och digitalisering gäller samma företeelser; 
det är bara genom att kombinera europeiskt 
kunnande och resurser som vi kan besvara 
denna utveckling i linje med våra värdering-
ar samt skapa arbetstillfällen här. Genom nya 

Green Deal tar EU hänsyn till de åtgärder som krävs för 
att bromsa klimatförändringen samt arbetar hårt för att 
befrämja planetens livskraft. Enligt våra värderingar får 
detta inte öka på mängden orättfärdighet, vi vill skapa en 
rättvis övergång till ett hållbart samhälle.

 Jag vill sammanfatta mitt mål i en fråga: på vilket sätt 
kan jag vara med om att möjliggöra att finländare behåller 
sitt förtroende för framtiden samt säkerställa att det finns 
såväl arbete som välfärd även i fortsättningen. Vi klarar 
oss helt enkelt inte ensamma genom dessa förändringar. n

T
he ability for cooperation has indeed varied in 
Europe over the centuries. A clear, new direc-
tion was taken after World War II. The people 
of Europe realized that there was strength in co-
operation. For the same reason, Finland joined 

the Union 25 years ago - we sought stability, growth and a 
common foundation of values and safety on which to build. 
This is what we also have received.

Big changes are shaking the structures we know, globa-
lization and technology are changing work, and the clima-
te is warming at an alarming speed. Asia is pushing out of 
poverty and becoming a key economic centre and the pre-
sident of the United States is leading his nation deep into 
his own foxhole. Faced with major common challenges, 
Europe is ready to cooperate.

At the beginning of my second 5-year term in the Eu-
ropean Parliament, I am wondering where Europe should 
be headed. Eurobarometers indicate that the EU has solid 
support. Even young people in Finland generally identify 
themselves as Europeans. The British Brexit squirming has 

shown to the rest of Europe why it is worth sticking to the 
EU and fix casting defects rather than sawing your own foot. 

In this magazine, I will highlight three political areas, 
in which I believe the EU must be strong.

We can only be a world leader in trade politics if the-
re is a strong mandate for cooperation. I address this by 
considering how Finnish shipyards can beat Chinese shipy-
ards in competition only through EU cooperation. In the 
world of artificial intelligence and digitalization, the same 
subordinates apply; we will be able to respond to develop-
ment in line with our values and create jobs only by com-
bining European expertise and resources. With the New 
Green Deal, the EU is addressing climate change, deman-
ding actions and is working hard to keep the planet viable. 
In our values, climate action must not increase injustice, 
but rather create a fair transition to a sustainable society.

My objective can be crystallized in one simple question: 
How can I support Finns' trust in the future while also cre-
ating sustainable jobs and well-being for our nation? We 
simply cannot survive the change alone.  n

EN NY TID I EUROPA

A NEW ERA IN EUROPE

LEDAREN & EDITORIAL

6:00 Herätys, kahvi tippumaan ja etä-
yhteys Suomeen SDP:n puoluehalli-
tuksen kokoukseen.

8:00 Trilogit rengasmerkintäasetuk-
sesta. Asetus määrittelee minkälaisia 
tietoja tuottajien pitää renkaista kulut-
tajille kertoa (kuten paljonko poltto-
ainetta renkaan käyttö kuluttaa). Itse 
toimin asiassa varjoraportöörinä, eli 
edustin S&D-ryhmäämme. 

simmäistä kuulemistaan & kirjallisia 
vastauksiaan riittämättöminä. 

10.10.2019 

MEPIN PÄIVÄ

Täysistunto Brysselissä & 
komissaariehdokkaan kuuleminen

11:30 Täysistunnon äänestykset:  
Tärkeä, kaikki paikalle! Asialistalla  
mm. mietintö euroalueen työllisyys-  
ja sosiaalipolitiikasta.

11:45 S&D-valiokunnat arvioivat  
Goulardin kuulemista: Läpäisikö hän 
kuulemisen S&D-ryhmän mielestä?

12:30 Koordinaattorien kokous: Poliit-
tisten ryhmien valiokuntien edusta-
jat kokoontuivat arvioimaan Goular-
din kuulemisen, edustan kokouksessa 
ryhmääni. 

13:00 Valtioneuvoston kanslian järjes-
tämä lounas: Tapaamisen tarkoituk-
sena on kertoa Suomen Agenda 2030 
työstä Suomen EU:n PJ-kaudella.

14:00 ITRE/IMCO-valiokuntien yhteis-
kokous: Ilmoitettiin, että Goulardin 
valinnasta äänestetään valiokunnas-
sa, ryhmien edustajat eivät päässeet 
kompromissiin. 

14:30 Goulard ei läpäissyt parlamen-
tin seulaa: Komission puheenjohtajan 
von der Leyenin ja Ranskan presiden-
tin Emmanuel Macronin alettava et-
siä uutta nimeä. Tiedottamista asias-
ta Suomeen, toimittajien haastattelut 
ja video.

15:00 Vierailijaryhmä: Helsingin JHL:n 
pääluottamusmiehet / Yhdessä mep-
pikollegani Eeron kanssa.
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8:45 Yhteiskokous S&D-ryhmän ITRE-, 
 IMCO-, CULT- ja JURI-valiokuntien 
kesken: valmistautuminen ranska-
laisen komissaarikandidaatin Sylvie 
Goulardin kuulemiseen. Parlamentti 
selvittää kunkin komissaariehdokkaan 
soveltuvuuden tehtäväänsä valiokun-
takohtaisten kuulemisten avulla. 

9:00–11:20 Täysistunto (HUOM.  
päällekkäin kuuleminen!), asialistalla 
mm. EU:n vuosien 2021–27 budjetti-
raamit ja euroalueen työllisyys- ja  
sosiaalipolitiikka.

9:30–11:00 Sylvie Goulardin uusi kuu-
leminen: ranskalainen Goulard ehdolla 
Euroopan sisämarkkinakomissaariksi. 
Teollisuus- ja digivaliokuntani (ITRE) 
on kuulemisessa toisena päävaliokun-
tana. Goulardia kuullaan jo toistami-
seen, sillä parlamentti piti hänen en-

16:00 Videokuvaus: noin 15 minuutin 
videotervehdyksen tekeminen Euro-
pean Youth Parliamentin kokoukseen, 
joka pidetään lokakuun lopussa Hel-
singissä. 

17:00 Tapaaminen WindEurope, oma 
toimisto: Keskustelua uusiutuvan 
energian roolista Euroopassa.

17:30 Parlamentin ilmastonmuutos, 
biodiversiteetti ja kestävä kehitys  
-ryhmän (CCBSD) puheenjohtajana  
tapaan ryhmän sihteeristöä, aiheena 
tuleva seminaari. 

18:30 Helsingin kaupunginorkesteri 
Brysselissä: Orkesteri esiintyy Brysse-
lissä Suomen PJ-kauden kunniaksi.

8:00

9:30

15:00

18:30

| Miapetra Kumpula-Natri
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