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I. EU:N HISTORIA
JA TOIMINTATAVAT
Euroopan unionin historia
Nykypäivän Euroopan unioni on suoranainen tulos eurooppalaisten poliitikkojen keskinäisestä päättäväisyydestä estää tulevat
väkivaltaiset selkkaukset toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa. Alkuperäisenä tarkoituksena oli sitoa maat yhteen
luomalla tiiviimpää teollista ja taloudellista yhteistyötä. Sen jälkeen, EU:n vastuut ovat kasvaneet vastauksena uusiin haasteisiin ja
yhä useammat maat ovat liittyneet mukaan.
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1950:

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdottaa Länsi-Euroopan hiili- ja terästeollisuuden yhdistämistä. Tämä johtaa
Pariisin yleissopimukseen, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) luomiseen vuonna 1951,siinä on kuusi jäsentä: Belgia,
Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat ja Länsi-Saksa.

1957:

Samat kuusi maata allekirjoittaa Rooman sopimukset, luoden Euroopan talousyhteisön (ETY) ja Euroopan
atomienergiayhteisön (Euratom). He aloittavat tullimuurien poistamisen kuuden maan välillä ja siirtymisen kohti
’yhteismarkkinoita’.

1967:

ETY:n, EHTY:n ja Euratomin toimielimet sulautetaan yhteen muodostamaan yhden ainoan toimielinyhdistelmän:
Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti (jonka jäsenet kansalliset parlamentit valitsivat
alustavasti).

1973:

Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyvät Euroopan yhteisöön (EY).

1979:

Pidettiin ensimmäiset Euroopan parlamentin välittömät vaalit, jossa äänestäjät jokaisesta EY jäsenvaltiosta valitsivat
jäsenet.

1981:

Kreikka liittyi Euroopan yhteisöön.

1986:

Portugali ja Espanja liittyvät Euroopan yhteisöön.
Euroopan yhtenäisasiakirjan allekirjoittivat EY hallitukset, mahdollistaen sisämarkkinoiden luomisen, jossa ihmiset,
tavarat, pääoma ja palvelut voivat liikkua vapaasti EY:n sisällä.

1992:

Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin ja luotiin Euroopan unioni ja määrättiin uusista jäsenvaltioiden hallitusten välisen
yhteistyön muodoista – muun muassa puolustuksen sekä oikeus- ja sisäasioiden alalla.
EU johtajat sopivat myös talous- ja rahaliiton luomisesta, Euroopan keskuspankin hallinnoiman yhteisen rahan kanssa,
kymmenen vuoden aikarajalla.
Yhtenäismarkkinat on muodollisesti tehty valmiiksi, mutta paljon työtä riittää tehtäväksi, jotta lupaus ihmisten, tavaroiden,
pääoman ja palvelujen vapaasta liikkumisesta muodostuu todellisuudeksi.

1995:

Itävalta, Suomi ja Ruotsi liittyvät Euroopan unioniin (EU).

1999:

Euroopan yhteinen raha – euro – laskettiin virallisesti liikkeelle ja 11 EU jäsenvaltiota otti sen käyttöön virallisena
rahanaan, muodostaen sen mikä tunnetaan euroalueena.

2001:

Kreikka liittyy euroalueeseen.
Nizzan sopimus allekirjoitetaan, siinä esitellään EU:n toimielimiä koskevat uudistukset, valmistautuminen unionin
laajentumiseen kymmenellä uudella jäsenmaalla vuonna 2004.

Eurosta tulee todellisuutta 1. tammikuuta, kun euron setelit ja kolikot korvaavat kansalliset valuutat 12:ssa maassa 15:sta
EU:n jäsenestä: Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Portugali ja
Espanja.
Valmistelulautakunta aloittaa keskustelun Euroopan tulevaisuudesta, johon osallistuu edustajia kansallisista hallituksista
ja parlamenteista jäsenvaltioista ja maista, jotka odottavat liittymistä EU:hun, Euroopan komissioon ja Euroopan
parlamenttiin.

2003:

Valmistelulautakunta jättää ehdotuksensa ‘Sopimuksesta Euroopan unionin perustuslaiksi’ EU päättäjille. Jäsenvaltioiden
hallitukset aloittivat neuvottelut ehdotuksesta.

2004:

Kymmenen uutta maata liittyy EU:hun, mukaan lukien kahdeksan Itä- ja Keski-Euroopasta: Tšekki, Viro, Unkari, Latvia,
Liettua, Puola, Slovakia ja Slovenia, sekä Kypros ja Malta.
EU johtajat pääsevät yhteisymmärrykseen sopimuksesta Euroopan perustuslaiksi, joka tuo kaikki aikaisemmat EU
sopimukset yhteen ja samaan asiakirjaan ja esittää muutoksia tapaan, jolla unioni toimii.
Jäsenvaltioille annettaan kaksi vuotta aikaa ratifioida sopimus, joka voi tulla voimaan ainoastaan jos kaikki EU:n
jäsenvaltiot hyväksyvät sen..

2005:

Kansanäänestykset sopimuksesta Euroopan perustuslaiksi pidetään neljässä maassa: Luxemburg ja Espanja äänestävät
puolesta, mutta Ranska ja Alankomaat äänestävät vastaan.

2007:

Romania ja Bulgaria liittyvät EU:hun, jolloin jäsenvaltioiden määrä nousee 27:ään.
Slovenia liittyy euroon.
EU-johtajat aloittavat neuvottelut uudesta EU:n perustuslaista, joka allekirjoitetaan Lissabonissa joulukuussa 2007.
EU juhlii 50. vuottaan.

2008:

Kypros ja Malta liittyvät euroon.
Lissabonin sopimuksen ratifiointi kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa alkaa. 24 jäsenvaltion kansalliset parlamentit ratifioivat
sopimuksen, mutta Irlannin kansanäänestys on sitä vastaan. Keskustelut Irlannin hylkäykseen vastaamisesta alkavat.

2009:

Slovakia liittyy euroon, kasvattaen yhteisen valuutan hyväksyneiden maiden määrän 16:aan.
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Kuinka EU toimii
Euroopan unionin päivittäisestä hoitamisesta on vastuussa
kolme päätoimielintä: Euroopan komissio, Euroopan
unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti. Kahdella muulla
elimellä – Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuin – on tärkeää roolia, kukin erikseen,
varmistaen, että EU lait pidetään kunniassa ja EU budjettia
käytetään oikealla tavalla. Euroopan keskuspankki on
vastuussa euron hallinnasta.

Euroopan komissio
Komissio on EU:n toimeenpaneva elin tai ‘siviilihallinto’. Sillä
on neljä pääroolia:
• Ehdottaa uusia EU lakeja;
• Hoitaa ja toteuttaa EU politiikka ja tulo- ja menoarvio;
• Panna täytäntöön eurooppalaiset lait (Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen kanssa);
• Edustaa
EU:ta
kansainvälisellä
näyttämöllä,
neuvotellen kansainväliset sopimukset EU:n puolesta
kokonaisuudessaan joillakin politiikka-alueilla.
Joka viides vuosi, EU hallitukset nimittävät, Euroopan
parlamentin hyväksymisen jälkeen, uuden puheenjohtajan ja
komission jäsenet (tällä hetkellä yhden jokaisesta 27 EU:n
jäsenvaltiosta). Jokainen komissaari on vastuussa jostain
EU politiikan erityisalasta ja hänellä on Brysselissä sijaitseva
oma pieni toimisto ja osasto, jossa henkilökuntana EU:n
vakinaisia virkamiehiä.
Komissio on poliittisesti vastuussa Euroopan parlamentille,
jolla on valta erottaa puheenjohtaja ja jäsenet
epäluottamuslauseella.
Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan komissaarien
määrää vähennettäisiin kahteen kolmasosaan EUjäsenvaltioiden määrästä, kiertävässä järjestyksessä.

Euroopan unionin neuvosto
Tämä on EU:n tärkein päättävä elin.
Sen muodostavat yksi hallituksen ministeri jokaisesta
EU jäsenvaltiosta. Se mikä ministeri on läsnä, riippuu
keskustelun aiheesta (siis, esimerkiksi, jokaisen EU
maan ympäristöministeri istuu ’ympäristöneuvostossa’ ja
maatalousministerit tapaavat ‘maatalousneuvostoissa’).
Pääministerit ja/tai presidentit 27 jäsenvaltiosta, sekä
Euroopan komission puheenjohtaja, tapaavat ‘Euroopan
neuvostossa’ yleensä neljä kertaa vuodessa. Nämä
huippukokoukset määräävät EU:n yleispolitiikan ja ratkaisevat
asioita, joita ei voida päättää alemmalla tasolla.
Lissabonin sopimuksen mukaisesti Euroopan neuvostoa
johtaisi EU johtajien valitsema puheenjohtaja kahden ja
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puolen vuoden ajan. Sama Presidentti voitaisiin valita vain
kaksi kertaa.
Neuvostolla,
eri
muodostelmissaan,
on
kuusi
päävastuualuetta:
• Hyväksyä EU lait (useimmista politiikka-asioista, se tekee
tämän yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, mutta
joistakin asioista, se päättää itse);
• Koordinoida EU:n jäsenvaltioiden laajempi talouspoliittinen
yhteistyö;
• Päättää kansainvälisistä sopimuksista EU:n ja toisten
maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa;
• Hyväksyä EU:n budjetti, yhdessä Euroopan parlamentin
kanssa;
• Kehittää EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka;
• Koordinoida yhteistyö kansallisten tuomioistuinten ja
poliisivoimien kanssa rikosasioissa.
Suurin osa näistä velvollisuuksista liittyy alueisiin,
joilla
EU
jäsenvaltiot
ovat
sopineet
jakavansa
itsemääräämisoikeuttansa sekä antavansa valtuudet
päätöstenteosta EU:lle. Kuitenkin, kahdessa viimeisessä,
jäsenvaltiot ovat antaneet erittäin rajoitetun vallan unionille,
mutta ovat sopineet yhteistyöstä (toiminta tunnetaan
’hallitusten välisenä yhteistyönä’).
Nämä valtuudet kasvaisivat Lissabonin sopimuksen myötä. Se
loisi myös uuden aseman unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan
edustajalle, sekä EU:n oman diplomaattisen palvelun, joka on
suunniteltu parantamaan sen vaikutusvaltaa kansainvälisellä
tasolla.
Monilla politiikan aloilla, neuvosto tekee päätöksensä
‘määräenemmistön äänestyksellä’, järjestelmällä, jossa
jokaisella maalla on sen asukasluvun mukaan karkeasti
suhteutettu äänimäärä. Lissabonin sopimuksen myötä EU
siirtyisi ’kaksoisenemmistö’-äänestysjärjestelmään, jossa
ehdotukset tarvitsevat vähintään 55 % äänistä sellaisilta
jäsenvaltiolta, jotka edustavat 65 % unionin asukasluvusta.
Mutta kaikkein arimmissa asioissa, mukaan lukien muutokset
EU sopimuksiin ja uusien jäsenvaltioiden hyväksyminen,
päätösten on oltava yksimielisiä, antaen joka maalle yksinään
veto-oikeuden ehdotuksista. Lissabonin sopimus vähentäisi
yksimielisesti päätettyjen asioiden määrää ja laajentaisi
enemmistöäänestyksen kattamaan noin 50 uutta lainalaista
aluetta.
Neuvostoa johtaa jokainen jäsenvaltio vuorollaan, kuuden
kuukauden ajan kerrallaan, järjestelmällä, jota kutsutaan
kiertäväksi puheenjohtajuudeksi. Lissabonin sopimuksen
myötä, uusi Euroopan neuvoston puheenjohtaja johtaisi
EU-huippukokouksia ja EU:n ulkopolitiikan johtaja hoitaisi
ulkoministereiden tapaamiset, mutta kiertävä puheenjohtajuus
pidätettäisiin muista neuvostokokouksista.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

Euroopan parlamentti edustaa EU:n kansalaisia ja sen
jäsenet (mepit) valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi.
Jokainen EU-kansalainen, joka on merkitty vaaliluetteloon,
on äänioikeutettu.

Tämä Luxemburgiin sijoitettu tuomioistuin muodostuu joka
jäsenvaltiosta tulevista tuomareista ja sen vastuulla on
varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat niitä lakeja, joihin
ovat suostuneet Brysselissä ja että EU lakia tulkitaan ja
sovelletaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Nykyisessä parlamentissa, joka valittiin kesäkuussa 2004,
on 785 jäsentä kaikista 27 EU jäsenvaltiosta. He eivät
istu kansallisissa ryhmissä, vaan seitsemässä Euroopan
laajuisissa poliittisissa ryhmittymissä. Keskusta-oikeistolainen
Euroopan kansanpuolue on tällä hetkellä suurin ryhmittymä,
keskusta-vasemmisto puolue Euroopan sosiaalidemokraatit
ovat toiseksi suurin. Mepit edustavat kaikkia erilaisia
näkemyksiä EU:sta, niistä jotka ovat vahvasti kiinteämmän
Euroopan yhdentymisen kannalla niihin, jotka haluavat
maittensa jättävän EU:n.
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Euroopan parlamentti

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Tämä Luxemburgissa sijaitseva tuomioistuin on muodostettu
joka jäsenvaltiosta tulevista edustajista ja se seuraa tapaa,
jolla EU:n budjettia käytetään. Se on vastuussa siitä, että EU
varat kerätään oikein ja käytetään laillisesti, taloudellisesti ja
niille aiottuun tarkoitukseen.

Parlamentilla on neljä pääroolia:
• Hyväksyä EU lait, yhdessä neuvoston kanssa, monilla
politiikan alueilla;
• Harjoittaa demokraatista toisten EU:n elimien valvontaa;
• Vahvistaa tai hylätä neuvoston ehdottama budjetti.
• Sopia, neuvoston kanssa, uusien maiden pääsystä
EU:hun.
Parlamentti on ainoa EU toimielin, joka on täysin avoin
julkiselle tarkastelulle: se kokoontuu julkisesti ja sen
keskustelut, mielipiteet ja päätökset ovat julkisia.
Lissabonin sopimuksen myötä meppien määrä vähenisi
750:een plus parlamentin puheenjohtajaan. Parlamentin
merkityskin kasvaisi, sillä se saisi yhdistetyn päätösvallan
useammilla aloilla.

Kuka päättää?
Vaikka Euroopan komissio ehdottaa uusia lakeja,
Euroopan unionin neuvosto (muodostettu ministereistä,
jotka ovat vastuuvelvollisia kansallisille parlamenteilleen
ja äänestäjilleen) ja Euroopan parlamentti (jonka jäsenet
ovat suoraan vastuuvelvollisia äänestäjille) päättävät joko
hyväksyä ne tai ei.
Niillä alueilla, joilla näillä kahdella toimielimellä on
yhteinen
päätöksentekovalta,
ehdotukset
kulkevat
neuvottelutapahtumasarjan läpi, joka on luotu saamaan
aikaan sopimuksen lainsäädännön lopullisesta muodosta.
Tämä voi olla pitkä toimenpide ja kestää monta kuukautta
tai vuosia.
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II. Maahanmuutto
Maahanmuutto
on
arkaluonteinen
poliittinen
kysymys monissa EU:n jäsenvaltioissa. Keskustelu
käy kiihkeänä siitä, onko unionin ulkopuolisista
maista tulevien ihmisten ottaminen asumaan ja
työskentelemään EU:ssa hyväksi vai pahaksi talouksillemme
ja yhteiskunnillemme. Kuuma keskustelunaihe on myös se,
miten tiukasti valtioiden tulisi estää laittomien siirtolaisten
saapumista omista maistaan ja lähettää takaisin niitä, joiden
havaitaan jo asuvan unionissa laittomasti.
Nämä aiheet ovat muuttumassa yhä kuumemmiksi nykyisen
taloudellisen taantuman vuoksi, joka pahentaa työttömyyttä
monissa Euroopan maissa ja asettaa paineita valtioiden
talousarvioille.
EU:n jäsenvaltioiden on myös pystyttävä vastaamaan
yhä monimuotoisemman väestön asettamiin haasteisiin,
koska yhteiskunnassa tapahtuu nopeita sosiaalisia,
kulttuurisia ja uskonnollisia muutoksia. Jotkut pitävät näitä
myönteisinä kehityssuuntauksina, mutta ne aiheuttavat
myös huolta – toisaalta mahdollisista uhkista perinteiselle
eurooppalaiselle elämäntavalle, toisaalta maahanmuuttajiin
ja etnisiin vähemmistöihin kohdistuvan rasismin ja syrjinnän
lisääntymisestä.
EU:n maahanmuuttopolitiikka koskee vain ihmisiä, jotka
tulevat muista maailman kolkista EU:hun asumaan ja
työskentelemään. Se ei koske EU:n 27 jäsenvaltion
kansalaisia, koska heillä on oikeus asua ja työskennellä
missä tahansa unionin alueella (vaikka jotkut jäsenvaltiot
ovatkin rajoittaneet määräaikaisesti tätä oikeutta vuosina
2004 ja 2007 EU:hun liittyneiden Keski- ja Itä-Euroopan
maiden kansalaisten osalta). Sen vuoksi tätä aihetta ei
käsitellä tässä asiakirjassa.
Yleinen
väittelynaihe
on
myös
maahanmuuttajien
kotouttaminen, jotta he voisivat ottaa täysin voimin osaa
taloudelliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen
elämään sekä koulutukseen uudessa isäntämaassaan, ja tämä
herättää keskustelua siitä, missä määrin maahanmuuttajien
tulisi sopeutua uuteen asuinmaahansa tai saada noudattaa
omia tapojaan ja perinteitään. Tämä aihe on kuitenkin tämän
tausta-aineiston ulkopuolella.
Tässä ei käsitellä myöskään kysymystä, miten käsitellä
niiden henkilöiden turvapaikka-anomuksia, jotka saapuvat
EU:hun hakemaan kansainvälistä suojelua, koska he ovat
kotimaassaan vaarassa joutua vainon kohteeksi, eivätkä tule
EU:hun vain taloudellisista syistä.
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Mielipiteitä vaihdetaan myös siitä, miten kuvailla henkilöitä,
jotka saapuvat maahan, asuvat ja työskentelevät siellä
ilman tarvittavia lupia. Monien mielestä heitä ei tulisi kuvata
laittomiksi siirtolaisiksi, koska ihminen ei voi olla laiton –
ainoastaan hänen toimintansa. Heidän mielestään termi
”sääntöjenvastainen” olisi siksi parempi. Yksinkertaisuuden
vuoksi tässä asiakirjassa käytetään silti termiä laiton, koska
sana on julkisessa keskustelussa yleisin.

Keskeiset kysymykset
EU:n ja kansallisten päätöksentekijöiden suurin haaste
on sovittaa yhteen tähän kysymykseen liittyvät poliittiset
tavoitteet: houkutellaan EU:n ulkopuolelta siirtolaisia, joita
moni uskoo EU:n tarvitsevan taloudellisista syistä, ja samalla
estetään muita saapumasta EU:hun laittomasti.
Nämä kaksi asiaa – laillinen ja laiton siirtolaisuus – yhdistetään
toisiinsa ja sekoitetaan usein keskenään, koska monet
yhdistävät mielessään keskustelun laittoman siirtolaisuuden
torjunnasta siihen, missä määrin laillinen siirtolaisuus tulisi
sallia vai pitäisikö sitä jopa kannustaa.
Tämä on saanut useat jäsenmaat hyväksymään kaksitahoisen
lähestymistavan: omia ja EU:n rajoja on vahvistettava, jotta
unioniin ei saapuisi ihmisiä luvatta, samalla kun avataan
kanavia lailliselle siirtolaisuudelle sellaisten työntekijöiden
houkuttelemiseksi, joita EU:n katsotaan tarvitsevan
työvoimapulan paikkaamiseksi eli täyttämään tiettyjä
työpaikkoja. Joidenkin mielestä EU:n laillista siirtolaisuutta
koskeva politiikka voi olla uskottavaa vain, jos EU ensin
osoittaa, että se pystyy torjumaan politiikallaan tehokkaasti
laitonta siirtolaisuutta.
Tosiasiassa EU:n tasolla on onnistuttu paremmin
valvontamekanismien tiukentamisessa (esimerkiksi unioniin
saapuviin henkilöihin kohdistuva rajavalvonta) ja laittoman
siirtolaisuuden käsittelyssä kuin laitonta siirtolaisuutta
koskevan politiikan yhdentämisessä. Syyt selvitetään
jäljempänä.
Lisäksi pitää kysyä, mikä olisi tehtävänjako: missä määrin
yksittäisillä EU-jäsenvaltioilla tulisi olla vapaus päättää
omasta maahanmuuttopolitiikastaan ja missä määrin tätä
aihetta tulisi käsitellä EU:n tai jopa koko maailman tasolla
tässä nykyisessä, yhä liikkuvammassa maailmassa, jossa
ihmiset voivat yhä helpommin siirtyä maasta toiseen?

Lähes neljä prosenttia EU:n väestöstä on unionin
ulkopuolelta tulleita siirtolaisia. He muuttavat EU:hun monista
eri syistä, kuten työ, opiskelu tai perheenjäsenten luokse
muuttaminen.
Maailmassa on nykyään arviolta yli 200 miljoonaa siirtolaista
(kolme prosenttia maailman väkiluvusta). Näistä EU:n
alueella asuu 42 miljoonaa, joista 14 miljoonaa on toisessa
jäsenmaassa asuvia EU:n kansalaisia ja 28 miljoonaa unionin
ulkopuolella syntyneitä.
Siirtolaisuuden rakenteet vaihtelevat laajalti EU:ssa.
Suomessa ja Unkarissa ulkomaalaisperäisen väestön (sekä
EU:n kansalaisten että ulkopuolisten maiden kansalaisten)
osuus on alle neljä prosenttia kokonaisväestöstä. Asteikon
toisessa päässä on Luxemburg, jossa heidän osuutensa on
yli kolmannes.
Myös siirtolaisten tyyppi ja alkuperämaa vaihtelee suuresti.
Jo maassa oleskelevan perheensä luokse muuttavien
siirtolaisten osuus on viime vuosina ollut yli puolet Ranskaan
tulevista, kun taas muissa maissa uusien siirtotyöläisten
osuus on suurempi. Saksassa turkkilaiset ovat ehdottomasti
suurin siirtolaisryhmä, kun taas Isossa-Britanniassa kolme
suurinta ryhmää ovat irlantilaiset, intialaiset ja puolalaiset.
Yleisellä tasolla kuitenkin maailman rikkaimpien ja köyhimpien
maiden välinen yhä kasvava kuilu lisää siirtolaisuutta, ja EU:n
maantieteellinen sijainti luo erityistä painetta sen eteläisille ja
itäisille ulkorajoille.
Monet siirtolaiset asuvat ja työskentelevät EU:ssa laillisesti
saatuaan hakemusten perusteella siihen oikeuttavan viisumin.
Kunkin maan täsmällinen luku riippuu maan hallituksen
toteuttamasta siirtolaispolitiikasta ja siitä, miten paljon laillisia
siirtolaisia se arvioi maan haluavan ja/tai tarvitsevan.
Tästä huolimatta jotkut tulevat EU:hun laittomasti (ilman
tarvittavaa viisumia) tai saapuvat laillisesti, mutta jäävät sinne
jatkamaan työskentelyä laittomasti viisumin umpeuduttua.
Euroopan komission tilastojen mukaan EU:ssa oli jopa
kahdeksan miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa vuonna
2004, joista yli puolet oli saapunut unioniin laillisesti, mutta
jäänyt sinne oleskeluoikeutensa päätyttyä.
Väittelyä vuosittain hyväksyttävien siirtolaisten määrästä
käydään Euroopan väestön muuttuessa – joissakin EUmaissa siirtolaiset ovat jo alkaneet vähentyä ja ikääntyä,
koska nykyisin hankitaan entistä vähemmän lapsia ja eletään
pidempään.
EU:n väestön arvioidaan vähenevän nykyisestä 495
miljoonasta 472 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä. Yli
64-vuotiaiden määrä kasvaa nykyisestä 81 miljoonasta yli
141 miljoonaan, ja alle 15-vuotiaiden määrä vajaasta 80
miljoonasta runsaaseen 63 miljoonaan (vaikka rakenne
vaihteleekin maittain).

A deliberative polity-making project

Keskeiset tekijät

Mikäli näin kävisi, yhä harvemmat työikäiset joutuisivat
elättämään yhä useampia vanhuksia, eläkeläisiä. Tämä
aiheuttaisi sekä työvoimapulaa tietyissä ammateissa että
lisäisi hyvinvointivaltion taakkaa, koska vanhusten eläkkeisiin,
terveydenhuoltoon yms. tarvittavien verojen maksajia olisi
vähemmän.

Maahanmuuttokeskustelun
keskeiset elementit
Monet asiantuntijat sanovat, että syntyvää työvoimapulaa
ei voida helpottaa vain syntyvyyden nostamisella ja
työntekijöiden koulutuksella. Tämä on lisännyt keskustelua
siitä, minkälainen mahdollisesti olisi laillisten siirtolaisten
panos työvoimapulan helpottamisessa ja EU:n työvoiman
lisäämisessä, keskittyen kysymyksiin: ”Keitä ja miten
paljon?”
Yhä useammat työnantajat valittavat, että heidän on
vaikea löytää omasta maastansa työntekijöitä avoimiin
työpaikkoihin. He myös sanovat, että vaikka työttömyys
kasvaakin EU:ssa taantuman myötä, tietyiltä aloilta puuttuu
edelleen työntekijöitä.
Suurin osa EU:n siirtolaisista toimii kaiken lisäksi
matalatuottoisissa
töissä.
Useimmat
siirtolaisten
vastaanottamista puolustavat henkilöt perustelevat kantaansa
sillä, että unionin päämääränä on keskeisessä asemassa
pysytellä maailmantaloudessa sekä edelläkävijänä tärkeillä
aloilla (kuten teknologia ja palvelut) eli se tarvitsee lisää
erikoistuneita ja päteviä työntekijöitä, joita voi olla paremmin
tarjolla muissa maailman kolkissa.
Siksi he kannattavat kaksitahoista lähestymistapaa:
toimenpiteitä
kansallisen
työvoiman
koulutustason
nostamiseksi sekä suuremman siirtolaismäärän päästämistä
EU:hun työvoimapulan helpottamiseksi.
Toisten mielestä EU ei tarvitse siirtolaisia helpottamaan tätä
pulaa. He osoittavat työttömyysasteen nousseen joissakin
EU-jäsenvaltioissa ja väittävät, että ratkaisu on oman maan
työntekijöiden uudelleenkouluttaminen, jonka avulla nämä
saisivat tarvittavia taitoja ja näiden olisi helppo vaihtaa
työpaikkaa ja ammattia.
Heidän mielestään myös se, että vastaanotettaisiin suuria
määriä uusia siirtolaisia, asettaisi liikaa painetta julkisille
sektorille, esimerkiksi asumiseen ja terveydenhuoltoon, ja jo
nykyisin tiukkaa talousarviota noudattavat valtiot joutuisivat
maksamaan huomattavia lisäkustannuksia tuottaakseen
tarvittavat lisäpalvelut.
Tähän yhdistyy huoli siirtolaisten sosiaalisista, kulttuurisista
ja
uskonnollisista
vaikutuksista
paikallisyhteisöihin.
Jotkut
väittävät
heidän
muuttavan
eurooppalaista
elämäntapaa oleellisesti ja muistuttavat erityisesti kasvavien
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muslimiyhteisöjen vaikutuksesta eurooppalaisiin yhteiskuntiin.
Pelätään myös, että eurooppalaiset yhteiskunnat sirpaloituvat
entisestään ja että niin siirtolaiset kuin näiden asuinyhteisötkin
noudattavat edelleen omia perinteitään ja tapojaan sen
sijaan, että mukautuisivat lisääntyvään erilaisuuteen.
Toiset sanovat kuitenkin, että monimuotoinen väestö voi olla
koko yhteiskunnalle eduksi ja osoittavat, että lailliset siirtolaiset
maksavat verojen muodossa osuutensa tarvitsemiensa
ylimääräisten julkisten palveluiden kustannuksista samaan
tapaan kuin isäntämaan kansalaisetkin.
Keskustelussa julkisten palveluiden tuottamisesta siirtolaisille
aiheuttaa usein sekaannusta todistelu laittomien siirtolaisten
aiheuttamista kustannuksista. Useiden kansainvälisten
sopimusten perusteella laittomien siirtolaisten tulisi
saada perusterveydenhuoltoa ja heidän lastensa tulisi
päästä kouluun, koska näitä molempia pidetään ihmisten
perusoikeuksina. Käytännössä tämä voi olla heille vaikeaa.
Ottaen huomioon, että suurin osa laittomista siirtolaisista
ei maksa sosiaaliturvamaksuja, tuskin ketkään heistä
ovat oikeutettuja niihin liittyviin etuihin (esimerkiksi eläke,
työttömyyskorvaus tai elatusapu), vaikka monissa maissa
heille tarjotaankin jonkinlaista perusturvaa, kuten ruokaa,
vaatteita tai asunto.

Ketkä päättävät?
Maahanmuuttopolitiikkaa käsitellään lukuisilla eri tasoilla,
koska siirtolaisuus on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaikuttaa
koko EU:hun, sen yksittäisiin jäsenvaltioihin, alueisiin ja
paikallisiin yhteisöihin.
Kansainvälisellä tasolla siirtolaisten oikeudet on määritelty
yhteisten sopimusten ja kansainvälisten lakien puitteissa.
Myös EU:n tasolla jäsenmaat pyrkivät luomaan yhteiset
lainsäädäntöpuitteet maahanmuuton hallinnoimiseksi.
Vuonna 1999 EU:n johtajat sopivat niin sanotun “vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden” alueen luomisesta ja lisäsivät
EU:n toimivaltaa useilla alueilla, kuten maahanmuuttoja turvapaikkapolitiikka sekä rajavalvonta. Kolme EUjäsenvaltiota – Iso-Britannia, Irlanti ja Tanska – ovat
kuitenkin varanneet itselleen oikeuden jättäytyä pois (jäädä
ulkopuolelle) kaikesta tähän liittyvästä EU-lainsäädännöstä.
EU-johtajat sopivat myös laillista maahanmuuttoa koskevien
kansallisten menettelytapojensa koordinoinnista, jonka
perimmäinen tavoite on luoda yhtenäinen menettely kaikkia
unioniin pyrkiviä siirtolaisia varten.
EU:n asema rajoittuu tällä hetkellä kuitenkin siirtolaisten
maahantulo- ja oleskeluehtoja koskevien perusmääräysten
ja -ehtojen laatimiseen: maahanmuuttojärjestelmät ovat yhä
täysin jäsenvaltioiden hallinnassa, samoin päätös siitä, miten
paljon ja minkä tyyppisiä siirtolaisia ne ottavat vastaan ja
kenelle ne myöntävät työ- ja oleskelulupia yms.
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Tärkeimpiä perusteluita sille, että EU:n asemaa tulisi
vahvistaa tällä alueella, on EU:n tehtävät ja toimivallan
määrittelevissä sopimuksissa turvattava vapaan liikkumisen
periaate, joka antaa EU:n kansalaisille oikeuden asua ja
työskennellä missä tahansa EU-maassa, sekä rajavalvonnan
poistaminen useimpien EU-maiden väliltä.
Tämä on herättänyt huolta siitä, että siirtolaiset voisivat
käyttää hyväkseen puutteellista valvontaa useimmilla EU:n
sisärajoilla ja siirtyä luvatta minne tahansa päästyään kerran
EU:n alueelle. Se tarkoittaa myös, että yhdessä valtiossa
tehdyt päätökset vastaanotettavien siirtolaisten määrästä ja
maassa jo asuvien ja työskentelevien laittomien siirtolaisten
käsittelystä voivat vaikuttaa toisiin jäsenvaltioihin. (Joidenkin
mielestä laillisille siirtolaisille tulisi antaa vapaa liikkumisoikeus
EU:n sisällä sillä perusteella, että tämä helpottaisi tarjolla
olevan työvoiman sovittamista työnantajien tarpeisiin.)
Kaikki tämä on rohkaissut EU-jäsenvaltioita tiivistämään
yhteistyötä tiukentaakseen rajavalvontaa ja sopiakseen
laillista siirtolaisuutta koskevista perussäännöistä ilman,
että ne yrittäisivät kehittää kaikille sopivan politiikan, sillä
jäsenvaltioiden taloudellisen tilanteen, siirtotyövoiman
tarpeen, nykyisen siirtolaisväestön yms. välillä on eroja.
Toiset haluaisivat antaa EU:lle jopa suuremman roolin
siirtolaispolitiikassa, mutta toisten mielestä sen nykyistäkin
valtaa tulisi kaventaa merkittävästi.
Jotkut kyselevät, tarvitseeko EU lainkaan yhteistä
maahanmuuttopolitiikkaa, perustellen kantaansa sillä, että
tämä asia tulisi jättää kokonaan yksittäisten jäsenvaltioiden
päätettäväksi. He painottavat jäsenmaiden hallitusten
perusoikeutta päättää, keitä ne haluavat päästää maahansa
ja miten paljon siirtolaisia maan talous tarvitsee, onko niille
hyötyä vai haittaa monikulttuurisesta väestöstä ja onko
niillä varaa maksaa kasvavan siirtolaisväestön tarvitsemista
ylimääräisistä julkisista palveluista.
EU:n nykyinen toimivalta maahanmuuttopolitiikan käsittelyssä
jakautuu kahteen luokkaan:

				

Laillinen siirtolaisuus
Jokaiselle lailliseen siirtolaisuuteen liittyvälle EU-toimelle
on saatava kaikkien 27 jäsenvaltion hyväksyntä. Uusista
toimenpide-ehdotuksista
on
neuvoteltava
Euroopan
parlamentin kanssa, mutta sen kanta ei ole sitova.
Useimmilla EU-politiikan alueilla vain Euroopan komissiolla
on oikeus ehdottaa uusia EU-lakeja. Tämän tarkoituksena on
varmistaa, että uusia toimenpiteitä ehdotetaan vain silloin,
kun ne ovat koko EU:n etujen mukaisia, eivätkä pelkästään
yhden tietyn maan tai maaryhmän etujen mukaisia. Koska
maahanmuuttopolitiikka on kuitenkin erityisen arkaluonteinen
asia, komissio jakaa jäsenvaltioiden hallitusten kanssa
oikeuden tehdä uusia ehdotuksia, eli ehdotuksen voi tehdä
joko komissio tai jäsenvaltio.

• kiintiöjärjestelmät – asetetaan kiintiö vuosittain maahan
päästettävien siirtolaisten kokonaismäärälle, jolloin
päätös perustuu lähinnä siihen, miten monta ylimääräistä
siirtolaista maa haluaa, eikä tiettyihin taloudellisiin tarpeisiin
(näin toimivat esimerkiksi Itävalta, Italia ja Portugali)

A deliberative polity-making project

EU:n toimivalta tällä alueella on myös rajallinen, kuten edellä
on esitetty, ja yksittäisten jäsenmaiden vallassa on päätös
siitä, kenelle ne haluavat antaa maahantulo-, työskentely- ja
oleskeluoikeuden maassaan esimerkiksi seuraavin keinoin:

väliaikaisesti. Keski- ja Itä-Euroopan maat eivät ole vielä
kokeneet laajamittaista maahanmuuttoa, koska niiden
taloudellinen kehitysaste on vielä alhainen.
Eri EU-maiden väestömuutokset ovat tosin samantapaisia,
mutta muutosten suuruus, laajuus ja nopeus – samoin
niiden ratkaisemiseksi hyväksytyt toimenpiteet – vaihtelevat
suuresti.

• pistejärjestelmät – keskitytään avointen työpaikkojen
edellyttämiä
taitoja
omaavien
siirtotyöläisten
houkuttelemiseen määrittelemällä tarvittavat taidot ja
arvioimalla sitten oleskelu- ja työlupahakemukset sillä
perusteella, täyttävätkö hakijat nuo tarpeet (näin toimii
esimerkiksi Iso-Britannia).
Joissakin maissa myös alueilla on oikeus päättää oleskeluja työlupien myöntämistä koskevista säännöistä (esimerkiksi
Belgiassa, Saksassa ja Espanjassa).
Lissabonin
sopimus,
joka
uudistaisi
EU:n
päätöksentekomenettelyt, sisältää muutoksia tapaan, jolla
päätetään laillista maahanmuuttoa koskevasta politiikasta.
Jäsenmaat tekisivät enemmän päätöksiä (EU:n neuvostossa)
ääntenenemmistöllä, mikä poistaisi nykyisen vaatimuksen,
että kaikki uudet ehdotukset voidaan hyväksyä vain kaikkien
27 jäsenvaltion yksimielisellä päätöksellä. Ehdotukselle
olisi saatava myös Euroopan parlamentin hyväksyntä,
jotta siitä säädettäisiin laki, ja Euroopan komissio saisi
yksinoikeuden tehdä ehdotuksia uusista EU-toimista useilla
maahanmuuttoon liittyvillä alueilla.
Muutosten kannattajat perustelevat kantaansa sillä, että
nykyinen vaatimus uusiin lakeihin vaadittavista yksimielisistä
päätöksistä sekä komission ja parlamentin rajallinen asema
tällä alueella hidastaa EU:n yhteisen lähestymistavan
kehitystä. He vakuuttavat myös, että se heikentää hallitusten
demokraattista luotettavuutta päätöksissä, joita ne tekevät
EU:n tasolla.
Lissabonin sopimuksen ehtojen arvostelijat sanovat, että
sopimus antaisi liikaa valtaa EU:lle asioissa, joiden tulisi
pysyä jäsenvaltioiden päätösvallassa.
Vaikka Lissabonin sopimus tulisikin lopulta voimaan,
erot jäsenmaiden lähestymistavoissa ja asian poliittinen
arkaluonteisuus ovat merkkejä siitä, että yhteisen
maahanmuuttopolitiikan
kehittäminen
tulee
edelleen
etenemään hitaasti.
Näitä eroja voidaan osittain selittää jäsenvaltioiden
aikaisemmilla kokemuksilla maahanmuutosta. Toisilla
mailla on pitkä historia siirtotyöläisten vastaanottamisesta
maahansa, kun taas toiset ovat pitäneet viime aikoihin asti
maataan sellaisena, joka ei vastaanota siirtolaisia, koska
siirtolaisia on päästetty maahan (ainakin alun perin) vain
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Taulukko 11. Miten EU:n tulisi käsitellä laillista siirtolaisuutta2?
Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Ei lainkaan siirtolaisia – estetään
uusien siirtolaisten pääsy EU:hun

• Työttömyyden kasvu tarkoittaa,
että EU ei enää tarvitse uusia
siirtotyöläisiä: tarjolla olevat
työpaikat tulisi antaa maan
omille kansalaisille
• Koulutetaan oman maan
työntekijöitä niin, että he
oppivat uusia taitoja, mikä riittää
paikkaamaan taidoissa olevat
aukot ja täyttämään avoimet
työpaikat
• Maahanmuuton pysäyttäminen
parantaisi julkisia palveluita,
kuten asumista ja
terveydenhuoltoa, vähentäen
siirtotyöläisten niihin
kohdistamaa lisäpainetta
• Siirtolaiset tekevät
yhteiskunnasta yhä
sirpaleisemman ja
kyseenalaistavat eurooppalaisen
elämäntavan, koska he tulevat
maista, joissa on erilaiset
historialliset, kulttuuriset ja
uskonnolliset perinteet

• EU:n rajoja ei saada koskaan
täysin ”vesitiiviiksi”
• EU:hun laittomasti saapuvien
ihmisten pysäyttäminen vaatisi
tasokasta rajavalvontaa, joka tulisi
hyvin kalliiksi
• Uusien siirtolaisten EU:hun
pääsyn estäminen ei ratkaisisi
ongelmia, joita EU:n liikkuva
väestö aiheuttaa, mikä johtaa
siihen, että kaikkiin avoimiin
työpaikkoihin ei ole tarpeeksi
työntekijöitä ja talouskasvu
vaikeutuu
• Oman maan kansalaisten
kouluttaminen ei riitä
paikkaamaan taidoissa olevia
aukkoja EU:ssa, varsinkaan
julkisella sektorilla (kuten
terveydenhuollossa)
• Lisäisi EU:n ja sen ulkopuolisten
maiden kansalaisiin kohdistuvia
hallinnollisia tarkastuksia, joilla
varmistettaisiin, että siirtolaiset
eivät pääse maahan
• Siirtolaisvastaiset menettelytavat
vahvistavat kielteistä käsitystä
siirtolaisista ”uhkana”
yhteiskunnalle
• Kirjava, monipuolinen väestö on
eduksi yhteiskunnalle

Kiintiöjärjestelmät: perustuvat
ehdottoman rajan asettamiseen
maahan vuosittain päästettävien
siirtotyöläisten kokonaismäärälle
Tämä voidaan saavuttaa myös
kumppanuuksien avulla:
tekemällä muiden maiden kanssa
bilateraalisia ja multilateraalisia
sopimuksia maan tarvitsemien
työntekijöiden hankkimiseksi.

• Vähentää EU:n väestön
liikkuvuuden vaikutusta
talouteen lisäämällä
työnantajille tarjolla olevaa
kokonaistyövoimaa
• Vastaa kyseisen maan sekä
korkeasti koulutetun että
kouluttamattoman työvoiman
tarpeeseen
• Toimii saapumisjärjestyksen
perusteella eikä syrji ketään
koulutuksen, taitojen tai muiden
kriteerien perusteella
• Auttaa valtioita suunnittelemaan
julkiset palvelut paremmin,
koska ne tietävät täsmälleen,
kuinka monesta ylimääräisestä
työntekijästä niiden on
huolehdittava
• Rajoittaa sitä, että sirpaloituvat
yhteiskunnat kyseenalaistaisivat
eurooppalaisen elämäntavan,
asettamalla tiukkoja rajoja
maahan päästettävien
siirtolaisten määrälle

• Kiintiöt ovat yksioikoinen
instrumentti: on vaikeaa asettaa
kiintiötasoja, jotka vastaisivat
tarkasti maan tarpeita ja joita
voitaisiin nopeasti sopeuttaa
maan taloudelliseen tilanteeseen
• Tämän järjestelmän mukaisesti
maahan saapuvien siirtotyöläisten
taidot eivät ehkä vastaa
tietynlaisia työntekijöitä haluavien
työnantajien erityistarpeita
• Ei täytä erityistä korkeasti
koulutettujen työntekijöiden
tarvetta eräillä sektoreilla, mikä
lisäisi EU:n etulyöntiasemaa

1
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Taulukoissa jäljempänä kerrotaan esitetyistä vaihtoehdoista - samoin näiden vaihtoehtojen kannattajien ja vastustajien perusteluista – edellä esitettyjä
kysymyksiä koskevassa julkisessa keskustelussa. Niissä ei arvioida näiden perusteluiden puolesta tai vastaan puhuvia todisteita, vaan niiden tarkoituksena
on vain toimia yhteenvetona poliitikkojen, aktivistien ja asiantuntijoiden lausunnoista tiettyjen lähestymistapojen puolesta tai niitä vastaan.
2
EU-jäsenvaltiot soveltavat usein jäljempänä lueteltujen poliittisten vaihtoehtojen yhdistelmää maan poliittisesta ja taloudellisesta tilanteesta riippuen. Mikään
jäsenvaltio ei ole päättänyt maahanmuuton täydellisestä pysäyttämisestä tai eikä laissez-faire -asenteesta, mutta jotkut poliittiset puolueet Euroopassa
vaativat maahanmuuton lopettamista ja jotkut maat (kuten Ruotsi) ovat siirtyneet kysyntälähtöiseen lähestymistapaan valvontalähtöisen sijaan.

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Valikoiva siirtolaisuus
(valtiojohtoinen): käytetään
pistejärjestelmää, jolla määritellään,
kuka pääsee maahan koulutuksen,
kielen ja muiden kriteerien
perusteella

• Antaa valtioille mahdollisuuden
valikoida, minkälaisia siirtolaisia
ne tarvitsevat johtuen
EU:n väestön liikkuvuuden
aiheuttamasta työvoima- ja
taitopulasta
• Antaa maille mahdollisuuden
valikoida siirtolaiset,
joista arvellaan tulevan
kunnon kansalaisia ja
antavan panoksensa maan
talouselämälle
• Auttaa valtioita tarjoamaan
riittäviä julkisia palveluita, kuten
asuntoja, sairaaloita yms, koska
ne tietävät, miten monesta
ylimääräisestä työntekijästä
niiden pitää huolehtia
• Helpottaa julkisten palveluiden
tuottamista koko väestölle,
koska valtiot voivat valikoida
siirtotyöläisiä tietyille sektoreille,
joilla on pakottava tarve korjata
tietyt henkilökuntavajaukset

• Asettaa valtioille hallinnollisen
taakan arvioida siirtolaisiksi
pyrkivien taitoja yms. ja pisteyttää
ne
• On vaikea arvioida nopeasti, mitä
taitoja maa kulloinkin tarvitsee
ja huomioida näitä tarpeita
muuttavat talouden muutokset
• Tarvittavien siirtotyöläisten
lukumäärien ja tyyppien ja
saatavilla olevien siirtotyöläisten
välille saattaa muodostua
epätasapainoa, jolloin valtiot
voivat päästää maahan
työntekijöitä, joita työnantajat eivät
enää tarvitse ja päinvastoin
• Kouluttamattomien työntekijöiden  
(joita on enemmistö siirtolaisista)
saaminen ei auta korjaamaan
henkilökuntavajauksia tietyillä
sektoreilla

Valikoiva siirtolaisuus
(työnantajajohtoinen): antaa
yrityksille tilaisuuden määritellä,
minkälaisia työntekijöitä ne
tarvitsevat ja milloin, keskittymällä
EU:ssa tarvittaviin taitoihin
(esimerkiksi terveydenhuolto,
tekniikka)

• Auttaa varmistamaan, että
maahan päästetyt siirtolaiset
vastaavat kansantalouden
tarpeita, koska työnantajat
tietävät parhaiten, minkälaisia
työntekijöitä ne tarvitsevat ja
missä on henkilökuntavajausta
ja taitopulaa
• Tarkoittaa, että työnantajat
voivat tuoda maahan
tarvitsemiaan taitajia
vaarantamatta EU:n
kansalaisten työpaikkoja
• Vähentää kotoutumis- ja
kielitaito-ongelmia yms., koska
koulutettujen työntekijöiden
on yleensä helpompi kotoutua
isäntäyhteiskuntaan
• Helpompi hallinnoida kuin
joitakin muita järjestelmiä

• Tarkoittaa, että valtiot eivät pysty
yhtä hyvin valvomaan, keitä
maahan saapuu
• Voi rasittaa julkisia palveluita
paljon enemmän, koska voi
aiheuttaa suuria siirtotyöläistulvia
• Kohottaa julkisten palveluiden
tuotannon kustannuksia, koska
laskun maksavat veronmaksajat,
eivät ylimääräisistä työntekijöistä
hyötyvät yritykset
• Työnantajat voivat halutessaan
palkata halpaa siirtotyövoimaa
edullisesti alentaakseen
kustannuksiaan, samalla alentaen
yleistä palkkatasoa ja viemällä
EU:n kansalaisilta työpaikkoja

A deliberative polity-making project

Poliittiset vaihtoehdot
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Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Laissez-faire -lähestymistapa: ei
aseteta mitään rajoituksia maahan
päästettävien siirtotyöläisten
määrille ja tyypeille, vaan annetaan
markkinoiden päättää päästämällä
maahan kaikki, jotka löytävät
työpaikan

• Muita järjestelmiä
helpompi toteuttaa, koska
viisumitarkastukset voidaan
poistaa
• Parantaa maan kilpailukykyä,
koska auttaa sovittamaan
tehokkaasti työntekijöiden
tarjonnan työnantajien kysyntään
• Työnantajat voivat palkata
työntekijöitä mistä tahansa
maailmanlaajuisilta
työmarkkinoilta ja täyttää
vapaat työpaikat helposti, mikäli
mekanismi ovat olemassa
• Ylimääräisten työntekijöiden
tarvitsemien julkisten palveluiden
lisäkustannukset maksetaan
heidän omilla verorahoillaan
• Vähentää eriarvoisuutta
maailmassa, koska
mahdollisuuksia tarjotaan
kaikille, jotka haluavat tulla
EU:hun työskentelemään

• Siirtotyöläiset voisivat viedä
EU:n kansalaisten työpaikkoja
tarjoamalla palvelujansa
edullisemmin, suostumalla
pidempään työaikaan yms.
• Tämä voisi johtaa kaikkien
palkanalennuksiin ja työolojen
heikkenemiseen, koska halpa
tuontityövoima ajaisi palkkatasoa
yleisesti alaspäin
• Työnantajat voivat hyväksikäyttää
tätä järjestelmää ja loukata
työntekijöiden oikeuksia
• Valtiot eivät pysty valvomaan
kokonaisväestömäärää, ja niiden
on vaikea suunnitella riittävien
julkisten palveluiden tarjontaa.
Noihin palveluihin kohdistuisi
huomattavaa ja kallista painetta
• Nostaa ylimääräisistä
siirtotyöläisistä huolehtimiseen
tarvittavien julkisten palveluiden
kustannuksia
• Lisää eriarvoisuutta maailmassa,
koska voi lisätä aivovuotoa
kehitysmaista EU:hun

A deliberative polity-making project

Laiton siirtolaisuus ja rajavalvonta
EU:n jäsenmaiden vastuulla on omien rajojensa valvonta,
vaikka EU onkin kehittänyt lukuisia instrumentteja
varmistaakseen, että ne vastaavat tiettyjä perussääntöjä, joilla
varmistetaan jonkinasteinen johdonmukaisuus jäsenmaiden
tavassa käsitellä laittomia maahanmuuttajia. Tämä nopeuttaa
selvästi laittoman siirtolaisuuden ratkaisemiseen tarvittavan
yhteisen politiikan kehittämistä.
Yksi syy tähän on se, että siirtolaisten päästyä EU:n alueelle
he voivat liikkua suhteellisen helposti paikasta toiseen, koska
monilla EU:n sisärajoilla ei enää tarkisteta passeja. Tämä
tarkoittaa, että vahvat ulkorajat ovat jäsenvaltioiden yhteinen
etu.

Sen vuoksi EU:lle on annettu suurempi toimivalta ryhtyä
toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat laittomaan siirtolaisuuteen
ja rajavalvontaan. On myös helpompi tehdä päätöksiä
uusista ehdotuksista tällä alueella, koska niistä voidaan sopia
enemmistöpäätöksellä, eivätkä ne enää edellytä kaikkien 27
jäsenvaltion yksimielistä hyväksyntää. Euroopan parlamentin
on silti hyväksyttävä kaikki uudet lait.
Eräs erityisen ristiriitainen ongelma tällä alueella tunnetaan
nimellä taakanjako – missä määrin maiden, joihin kohdistuu
vähän painetta tai joilla ei ole ollenkaan ulkorajoja, tulisi auttaa
niitä maita, joiden on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi
käsiteltävä rajojensa yli pyrkivää hyvin suurta ihmismäärää.

13

Taulukko 2. Miten EU:n tulisi käsitellä laitonta siirtolaisuutta3?
Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Vahvat rajat: rakennetaan
muureja ja lisätään raja- ja
turvallisuustarkastuksia, jotta
estetään laittomien siirtolaisten
pääsy EU:hun

• Estää yhä useampia siirtolaisia
pääsemästä luvatta EU:hun
ylittämällä rajat laittomasti
• Auttaa vähentämään
kansainvälistä rikollisuutta,
koska tiukemmat
rajatarkastukset voivat torjua
salakuljetusta ja ihmiskauppaa
yms.
• Auttaa valtioita saamaan
selkeän kuvan siitä, ketkä
maahan tulevat ja laatimaan
menettelytapoja selviytyäkseen
julkisten palveluiden
lisääntyneestä kysynnästä yms.

• Toteuttaminen on kallista, koska
rajatarkastusten lisääminen vaatii
työvoimaa ja laitteistoa
• Voi lisätä kuolemantapauksia,
koska siirtolaisiksi haluavien
on pakko tulla EU:hun yhä
vaarallisempia reittejä
• Voisi lisätä salakuljetusta ja
ihmiskauppaa (ja nostaa niiden
hintaa), koska siirtolaisten on yhä
vaikeampi lähteä yksin matkaan
• Tekee matkustamisesta
epämukavampaa EU:n ja
ulkopuolisten maiden kansalaisille
mahdollisesti pitkien hallinnollisten
tarkastusten vuoksi
• Kansalaisten perusoikeudet
heikkenevät rajatarkastusten
lisääntymisen myötä
• Ei ratkaise suurimman laittoman
siirtolaisryhmän ongelmaa:
viisuminsa umpeuduttua maahan
jäävien
• Ei ole koskaan 100-prosenttisen
tehokas, koska jotkut laittomat
siirtolaiset pääsevät aina
livahtamaan verkon läpi

Perusteelliset tarkastukset
maiden sisällä sekä sisäänja ulospääsyn yhteydessä:
otetaan käyttöön biometriset
henkilöllisyystodistukset,
lisätään poliisin, työ- ja
maahanmuuttoviranomaisten
tutkintaoikeuksia, määrätään
sanktioita laittomia siirtolaisia
palkkaaville työantajille

• Vähentää maassa laittomasti
asuvien ja työskentelevien
ihmisten määrää
• Antaa valtioille selkeämmän
kuvan siitä, keitä maassa
kulloinkin oleskelee
• Voi ratkaista ja estää niin
laitonta rajanylitystä kuin auttaa
tunnistamaan ulkomaalaisia,
jotka jäävät maahan viisumin
umpeuduttua
• Voi vähentää laitonta työntekoa
(myös maassa laillisesti kirjoilla
olevien ihmisten, joilla ei ole
työlupaa)
• Rankaisee työnantajia, jotka
rikkovat määräyksiä ja ehkä
käyttävät hyväksi laittomia
työntekijöitä

• Kallista toteuttaa, korkeat laitteistoja henkilöstökustannukset (vaikka
laitteistokustannukset laskevatkin
tarvittavien järjestelmien
asentamisen jälkeen)
• Kansalaisten perusoikeudet
heikkenevät, kun tarkastukset
lisääntyvät niin EU:n kansalaisten
kuin ulkomaalaistenkin kohdalla
sekä EU:n rajoilla että maiden
sisällä
• Tuo esille tietosuojaongelmia
esimerkiksi siksi, että
matkustajien on toimitettava
itsestään lisätietoja, joita voidaan
myöhemmin käyttää muihin
tarkoituksiin

3
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Maat käyttävät yleensä jäljempänä lueteltujen poliittisten vaihtoehtojen yhdistelmää käsitelläkseen jo maassa olevia laittomia siirtolaisia ja estääkseen uusia
pääsemästä EU:hun nyt ja tulevaisuudessa. Yksi EU:n jäsenvaltioita kiinnostava kysymys on hinta: kaikkien maiden kohdentaessa voimavaroja rajojen
turvaamiseen, jotkut käyttävät myös paljon voimavaroja jo maassa asuvien laittomien siirtolaisten käsittelyyn. Päätös siitä, mistä löytyy tasapaino – ja miten
paljon rahaa tulisi käyttää – riippuu yleisesti kunkin maan poliittisen keskustelun tilasta ja yleisistä asenteista laitonta siirtolaisuutta kohtaan.

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Kehitetään kumppanuutta EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa, jotta
voidaan vahvistaa niiden rajoja ja
estää ihmisiä pyrkimästä laittomasti
EU:hun

• Voi vähentää kalliiden
ohjelmien hankkimista, joita
tarvitaan laittomien siirtolaisten
palauttamiseksi kotiin tai heidän
pitämisekseen EU:ssa
• Siirtää suuren osan vastuusta
laittomiksi siirtolaisiksi
pyrkivien tunnistamisesta ja
pidättämisestä kyseiselle EU:n
ulkopuoliselle maalle
• Luo laittomiksi siirtolaisiksi
pyrkiville lisähankaluuksia
voitettaviksi, kun heidän
matkansa molemmissa
päissä olisi entistä vahvempi
kansallinen rajavalvonta

• Edellyttää suurta luottamusta
yhteistyömaiden kesken
• Yhteistyömaat voisivat vaatia
EU-valtioilta lisää ”lunnasrahaa”
yhteistyön vastineeksi
• Kotimaasta lähteminen on
kansainvälisesti tunnustettu
ihmisoikeus
• Yhteistyömaissa ei ole mitään
takuita lahjontaa ja vallan
väärinkäyttöä vastaan, ja
siirtolaisten ihmisoikeuksia
voidaan polkea
• Tiukempi rajavalvonta EU:n
ulkopuolisissa maissa voisi lisätä
kuolemantapauksia ja rikollisuutta,
koska laittomat siirtolaiset
yrittäisivät silti ylittää EU:n rajat
• Siirtää raskaan hallinnollisen
taakan maille, joilla on rajoitetut
julkiset palvelut

Kehitetään kumppanuutta maiden
kanssa, jotta voitaisiin keskittyä
siirtolaisuuden perussyihin –
edistämällä taloudellista kehitystä,
demokratiaa ja oikeusturvaa sekä
vähentämällä vaikuttimia muuttaa
pois maasta

• Lisää työmahdollisuuksia ja
tuloja sekä parantaa työoloja
kehitysmaissa
• Estää ihmisiä lähtemästä
vaarallisille matkoille rikkaisiin
valtioihin ja näin ollen myös
mahdollisia kuolemantapauksia
• Pitkällä aikavälillä vähentää
eriarvoisuutta maailmassa
– ja EU:lla on moraalinen
velvollisuus auttaa tässä
siirtolaisuuteen kohdistuvasta
vaikutuksesta riippumatta

•  Edellyttää suuria ulkomaisia
investointeja ja kehitysapua, jotta
tilanne todella paranisi
• Edellyttää kaikilta EU:n
jäsenvaltioilta vahvaa ja yhtenäistä
menettelytapaa ulkomaisten
suhteiden hoidossa, mitä on
vaikea koordinoida
• Todistettavasti kehitys lisää
siirtolaisvirtaa eikä vähennä sitä,
koska yhä useammilla ihmisillä
on varaa matkustaa uusien
mahdollisuuksien perässä

A deliberative polity-making project

Poliittiset vaihtoehdot
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Taulukko 3. Jo EU:ssa olevien laittomien siirtolaisten käsittely
Poliittiset vaihtoehdot
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Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Pidätys ja palauttaminen:
lisätään edellytyksiä laittomien
siirtolaisten palauttamiseen, jotta
heidät voidaan lähettää kotiin
mahdollisimman pian

• Vähentää maassa olevien
laittomien siirtolaisten määrää
• Voi rajoittaa ihmisten
pyrkimyksiä tulla EU:hun, ottaen
huomioon, että riski joutua
pidätetyksi pitkiksi ajanjaksoiksi
ja lähetetyksi kotiin kasvaa
• Vähentää harmaata taloutta,
jossa työnantajat maksavat
laittomille siirtolaisille palkan
käteisenä, maksamatta veroja
• Varmistaa, että työnantajat
eivät voi hyväksikäyttää
laittomia siirtolaisia maksamalla
heille huonoa palkkaa
ja laiminlyömällä heidän
vähimmäisoikeuksiaan, koska
nämä työntekijät poistetaan
työmarkkinoilta

• Jotta tämä olisi tehokasta, siihen
on liitettävä maahan saapuvien
ja siellä liikkuvien ihmisten
perusteellisia tarkastuksia
• Maksaa paljon eikä ole koskaan
100-prosenttisen tehokasta, koska
jotkut laittomat siirtolaiset jäävät
kuitenkin huomaamatta
• Tarkoittaa, että maassa jo olevat
laittomat siirtolaiset eivät voi
hyötyä armahduksista eivätkä he
voi täyttää työmarkkinoilla olevaa
työvoimapulaa
• Aiheuttaa ihmisoikeuksiin liittyviä
ongelmia, kun laittomia siirtolaisia
pidätetään pitkiksi ajoiksi
(kun heitä ei voida palauttaa
välittömästi) ja riskin, että heidät
palautetaan vaarallisiin maihin

Jo maassa olevien laittomien
siirtolaisten aseman laillistamista
koskevat valikoivat lait:
tarjotaan heille laillista asemaa
tapauskohtaisesti riippuen siitä,
onko heillä työpaikkaa/perhettä
yms. ja ovatko he taakaksi julkisille
palveluille yms.

• Vähentää maassa laittomasti
asuvien ja työskentelevien
siirtolaisten määrää
• Tarjoaa joustavan ja melko
edullisen ratkaisun maassa jo
olevien laittomien siirtolaisten
aiheuttamaan ongelmaan
• Antaa valtioille mahdollisuuden
vastata työmarkkinoiden
vaatimukseen milloin tahansa
laillistamalla maan tarvitsemat
laittomat siirtolaiset
• Varmistaa, että työnantajat
kohtelevat kaikki työntekijöitä
yhdenvertaisesti, eivätkä
hyväksikäytä laittomassa
asemassa olevia työntekijöitä
• Voisi antaa maassa jo
oleville laittomille siirtolaisille
mahdollisuuden saada
laillistetun aseman ja täyttää
työvoima- tai taitopulaa
• Kohentaa valtion tuloja, koska
aiemmin laittomat siirtolaiset
alkavat maksaa veroja sekä
pystyvät antamaan panoksensa
talouteen ja paikalliseen
yhteisöönsä

• Luo vetovoimatekijän laittomalle
siirtolaisuudelle, koska se saattaisi
kannustaa yhä useampia ihmisiä
saapumaan maahan, asumaan
ja työskentelemään siellä luvatta,
toivoen saavansa laillisen aseman
myöhemmin
• Palkitsee laittomuudesta
antamalla laittomille siirtolaisille
mahdollisuuden saada laillinen
asema ja jäädä valitsemaansa
maahan
• Palkitsee työnantajia laittomien
siirtolaisten palkkaamisesta,
koska nämä saavat tilaisuuden
jäädä maahan
• Sallimalla aiemmin laittomien
siirtolaisten saada laillinen
asema ja jäädä maahan asettaa
ylimääräisen taakan julkisille
palveluille, kuten asumis- ja
terveyspalveluille

Yleislainsäädäntö: annetaan
armahduksia maassa oleville
laittomille siirtolaisille milloin
tahansa, tarjotaan heille tilaisuus
asua ja työskennellä siellä
laillisesti.

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

• Vähentää maassa laittomasti
asuvien ja työskentelevien
siirtolaisten määrää
• Edullinen toteuttaa, koska
valtioiden ei tarvitse päättää
asumis- ja työlupahakemuksista
tapauskohtaisesti
• Antaa maassa jo oleville
laittomille siirtolaisille
mahdollisuuden tulla saada
asemansa laillistetuksi ja täyttää
työvoima- tai taitopulaa
• Lisää valtion tuloja, koska suuri
joukko laittomia siirtotyöläisiä
alkaa maksaa veroja

• Saattaisi kannustaa yhä useampia
ihmisiä saapumaan maahan,
asumaan ja työskentelemään
luvatta siellä, toivoen saavansa
laillisen aseman myöhemmin
• Palkitsee laittomuudesta
antamalla laittomille siirtolaisille
mahdollisuuden saada asemansa
laillistetuksi ja jäädä maahan
• Palkitsee työantajia laittomien
siirtolaisten palkkaamisesta,
koska he saavat pitää laittomasti
palkkaamansa työntekijät
palveluksessaan
• Vähentää laittomien
siirtolaisten kannustimia
yhteistyöhön vapaaehtoisissa
palautusohjelmissa
• Valtio ei pysty valvomaan
siirtolaisten määrää, koska on
vaikea arvioida maassa kulloinkin
olevien laittomien siirtolaisten
määrää ja laillista asemaa
hakevien määrää
• Voisi rasittaa huomattavasti
julkisia palveluita, koska olisi
vaikea arvioida, miten paljon
laittomia siirtolaisia laillistettaisiin
kussakin ohjelmassa

A deliberative polity-making project

Poliittiset vaihtoehdot
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Mitä on saatu aikaan
tähän mennessä?
Laillinen siirtolaisuus
EU laati vuonna 2005 suunnitelman taloudellisesta
siirtolaisuudesta eli ihmisten liikkumisesta maasta toiseen
työhön liittyvistä syistä.
Se sisälsi ehdotuksia uudesta EU-laista, joka soisi kaikille
EU:n ulkopuolelta tulleille siirtotyöläisille oikeuden saada
isäntämaassa samaa kohtelua kuin oman maan työläiset
saavat palkan ja työehtojen kaltaisissa asioissa. Tästä
neuvotellaan edelleen.
Suunnitelmassa ehdotetaan myös tiettyjen EU-lakien
hyväksymistä ja ehtoja, joilla erilaiset siirtotyöläiset – kuten
erittäin korkeasti koulutetut työntekijät ja kausityöntekijät –
päästettäisiin EU-maihin asumaan ja työskentelemään.
EU on jo sopinut yhteisistä säännöistä eri siirtolaisryhmille,
kuten jo maassa oleskelevien siirtolaisten perheenjäsenille,
pitkäaikaisen oleskeluluvan statuksen myöntäminen viisi
vuotta jäsenmaassa asuneille sekä pienemmille luokille,
kuten opiskelijoille ja tutkijoille.
EU-maiden
hallitukset
keskustelevat
parhaillaan
järjestelmästä, joka koskee erittäin pätevien siirtolaisten
päästämistä unioniin ja tunnetaan nimellä Sininen kortti.
Se antaisi työmarkkinoiden yläpäässä oleville työntekijöille
paremmat oikeudet – esimerkkinä mainittakoon, että heidän
perheenjäsenensä saisivat oleskeluluvan nopeammin.
Työntekijöiden tulee kuitenkin täyttää tietyt ehdot Sinisen
kortin saadakseen: heillä tulee olla korkeakoulututkinto,
vähintään vuoden työsopimuksen sisältävä työtarjous sekä
1,5 kertaa suurempi palkka kuin kohdemaan keskimääräinen
bruttopalkka. Sinisen kortin haltijoilla ei ole myöskään
automaattista oikeutta työskennellä muualla EU:ssa,
ainoastaan kortin myöntäneessä maassa.
Euroopan komission on määrä ehdottaa vuonna 2009 muitakin
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tiettyihin siirtotyöläisryhmiin,
kuten kausityöntekijöihin ja palkallisiin harjoittelijoihin.
Niihin kuuluvat ehdot heidän pääsylleen EU:hun, heidän
oikeutensa oleskelun aikana ja heidän työhönottoonsa
liittyvät ehdot. Niissä voidaan rajoittaa esimerkiksi sitä, miten
kauan kausityöntekijät saavat työskennellä EU:ssa, sekä
tarjota erityiskohtelua jo aikaisemmin EU:n jäsenmaissa
työskennelleille.
Nämä perussäännöt eivät edelleenkään korvaisi jäsenmaiden
kansallisia maahanmuuttojärjestelmiä.
EU:n huippukokouksessa lokakuussa 2008 sovitussa
uudessa maahanmuuttosopimuksessa jäsenmaat sitoutuivat
erityisesti houkuttelemaan korkeasti koulutettuja työntekijöitä
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maahansa sekä sellaisia työntekijöitä, joista on alitarjontaa
Euroopassa tulevina vuosina, nykyisen kansallisen ja EU:n
lainsäädännön mukaisesti.

Laiton siirtolaisuus
Estääkseen ihmisiä saapumasta EU:hun luvatta unioni on
luonut lukuisia mekanismeja valvoakseen ulkorajojaan.
Näihin kuuluvat yhteiset säännöt siitä, miten siirtolaisiksi
haluavia käsitellään EU:n rajoilla ja ulkorajoja valvova
Frontex-virasto.
Frontexin tehtävänä on varmistaa toiminnallinen yhteistyö
jäsenvaltioiden kesken ulkorajavalvonnan tehostamiseksi,
mahdollisten riskien analysoimiseksi, EU-maiden tukemiseksi
rajavartijoiden kouluttamisessa sekä yhteistoimintojen
järjestämiseksi laittomien siirtolaisten palauttamisessa
kotimaahansa.
Laittomaan siirtolaisuuteen liittyvä toinen tärkeä kysymys
on se, mitä tehdä unionissa laittomasti jo asuville ja
työskenteleville.
On myös sovittu EU:n lainsäädännöstä, niin sanotusta
”palautusdirektiivistä”, jossa asetetaan perussäännöt heidän
palauttamisehdoilleen. Laittomia siirtolaisia palkkaavien
työnantajien sanktioista neuvotellaan parhaillaan.
Huolta siirtolaisvirran hallinnasta ovat aiheuttaneet joidenkin
EU-valtioiden päätökset myöntää maassa jo asuville
laittomille siirtolaisille armahdus (niin sanottu “laillistaminen”)
, joka suo heidän hakea laillista oikeutta jäädä maahan sekä
asua ja työskennellä siellä.
Tällaisten armahdusten puolustajat sanovat, että EU:n talous
tarvitsee näitä työntekijöitä työvoimapulan helpottamiseksi, ja
siksi on järkevää poistaa heidät harmaan talouden piiristä,
jotta he alkaisivat maksaa veroja, eivätkä työnantajat voisi
käyttää hyväksi heidän laitonta asemaansa esimerkiksi
maksamalla heille minimipalkkaa pienempää palkkaa.
Vastustajien mielestä armahdukset vain palkitsevat
laittomuudesta ja voivat kannustaa yhä useampia siirtolaisia
pyrkimään EU:hun ilman lupaa paremman elämän toivossa,
toivoen laillistamista ja virallista oleskelulupaa joskus
tulevaisuudessa.
Näiden huolten hälventämiseksi on käynnistetty keskinäinen
tietojärjestelmä, jonka mukaan EU-jäsenvaltioiden on
ilmoitettava Euroopan komissiolle kaikista maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikkansa muutoksista (kuten armahduksista),
joiden ne arvelevat vaikuttavan toisiin jäsenvaltioihin.
EU:n uudessa maahanmuuttosopimuksessa vuodelta
2008 sovittiin, etteivät jäsenvaltiot enää järjestäisi
joukkoarmahduksia (laillistamisia), vaikka ne saavatkin yhä
laillistaa siirtolaisen aseman tapauskohtaisesti. Sopimus ei
ole oikeudellisesti sitova, mutta sillä on poliittista painoarvoa,
koska EU-valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan sitä.

Siirtolaisuuden suuntaukset liittyvät läheisesti globalisaatioon,
koska maiden taloudet liittyvät yhä enemmän toisiinsa
laajentuvan maailmankaupan kautta ja maailman rikkaiden
ja köyhien maiden välinen kuilu kasvaa jatkuvasti.
Monet siirtolaiset eivät tulisi EU:hun, mikäli heillä olisi
kotimaassaan mahdollisuus saada työtä ja ansaita
kohtuullinen elanto. Tämä on saanut päättäjät pohtimaan
tarkemmin, miten he voisivat tehdä siirtolaisuudesta
vapaaehtoisen valinnan välttämättömyyden sijaan.
Kansainvälisellä tasolla tämä on johtanut vuosittaisen Global
Forum for Migration and Development –keskustelufoorumin
järjestämiseen, joka kokoaa yli 160 valtiota ja kansalaisjärjestöä
keskustelemaan asiaan liittyvistä monista ongelmista.
EU:n tasolla valtiot ovat sopineet uudesta lähestymistavasta
(globaali lähestymistapa muuttoliikepolitiikkaan), jossa
keskitytään parantamaan EU:n suhteita sen ulkopuolisiin
maihin, jotta siirtolaisuuden hallinta helpottuisi.

A deliberative polity-making project

Maahanmuutto ja
EU:n ulko-, kehitys- ja
kauppapolitiikka

Unioni käyttää myös avustus- ja kauppapolitiikan yhdistelmää
köyhien maiden talouskehityksen edistämiseksi ja elintason
parantamiseksi osittain siksi, että se pyrkii vähentämään
ihmisten tarvetta lähteä siirtolaiseksi. EU ja sen jäsenvaltiot
myöntävät vuodessa yli 30 miljardia euroa tukea kehitysmaihin.
Noin kuusi miljardia euroa tästä kanavoidaan Euroopan
komission kautta, loput tulevat suoraan jäsenvaltioilta.
Vahvistaakseen kehitysmaiden talouskasvua EU on
vähentänyt tai poistanut tullimaksuja ja kiintiöitä lähes
kaikelta näistä maista peräisin olevalta tuonnilta, jotta niiden
olisi helpompi myydä tuottamiaan tavaroita EU-maihin ja
kasvattaa tulojaan.
EU on myös tehnyt useita aloitteita yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkansa nimissä, joka on EU:n 27 jäsenvaltion
ulkopolitiikkaa koordinoiva mekanismi. Valtiot tekevät itse
päätökset tällä alueella, ja Euroopan komission tehtävä on
vain rajallinen.
Tämän politiikan perusteella käynnistettyihin aloitteisiin
kuuluvat diplomaattiset pyrkimykset saada aikaan rauha
epävakailla alueilla. Ongelma-alueille lähetetään tarkkailijoita
ja rauhanturvajoukkoja. Ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen
sekä rauhan ja vakauden edistämiseen annettavaa tukea
pidetään tärkeänä siksi, että se vähentää paremman ja
turvallisemman elämän toivossa kotimaastaan pakenevien
ihmisten määrää.

Suurin osa tämän alan työstä on tähän mennessä hoidettu
EU:n naapurivaltioiden kanssa. Unioni on tarjonnut näiden
maiden kansalaisille viisumeita helpommin ja edullisemmin
sekä rahoittanut niiden rajavalvontaa vastapalvelukseksi
laittoman siirtolaisuuden torjuntaan saamastaan tuesta.
Tämä hoidetaan takaisinottosopimuksilla, joiden mukaan
naapurivaltiot suostuvat ottamaan takaisin laittomat
siirtolaiset, jotka matkustavat niiden maa-alueen kautta
matkalla EU:hun.
EU on viime aikoina ryhtynyt käyttämään tätä lähestymistapaa
tekemällä liikkuvuutta koskevia kumppanuussopimuksia
EU:n ulkopuolisten yksittäisten maiden kanssa, jotta kaikki
siirtolaisuuden hallintaan liittyvät näkökohdat huomioitaisiin.
Nämä sopimukset allekirjoittaa EU yhteisönä ja kukin
sopimusta haluava EU-jäsenvaltio erikseen.
Monet jäsenvaltiot laativat myös omia erillissopimuksiaan
kehitysmaiden kanssa hallitakseen näistä maista tulevaa
siirtolaisvirtaa. Toiset investoivat kehityshankkeisiin, joiden
erityistavoitteena on tarjota maassa jo oleville siirtolaisille
tilaisuus palata kotimaahansa.
Nämä menettelytavat koskevat sekä laitonta että laillista
siirtolaisuutta. EU:n eteläiset jäsenvaltiot keskittyvät
tarjoamaan erityisesti laillista siirtolaisuutta koskevia
suunnitelmia vastapalvelukseksi rajavalvontayhteistyöstä
laittoman siirtolaisuuden torjunnassa. Pitkällä tähtäimellä
kehityspolitiikkaa suunnitellaan lähtömaiden taloudellisten
mahdollisuuksien parantamista ajatellen, jotta ihmisiä
kannustettaisiin pysymään kotimaassaan.
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III. Ilmastonmuutos
Nykyään
ollaan
yleisesti
ottaen,
vaikkakaan
ei
yleismaailmallisesti, yksimielisiä siitä, että maapallon
ilmasto on muuttumassa. Lämpötila kohoaa ja äärimmäiset
säämallit yleistyvät, millä saattaa olla vakavia seuraamuksia
planeetallemme. Suurin osa tiedemiehistä on yhtä mieltä
siitä, että ihmisen toiminta on pääasiallinen syy tähän
muutokseen.

energiapolitiikkansa avulla: miten turvallisia ovat Euroopan
energianlähteet – turvautuvatko EU:n jäsenvaltiot yleisesti
liikaa tuontienergiaan ja/tai vain yhdestä maasta tai lähteestä
tulevaan tuontienergiaan? Miten varmistamme sen, että EU:n
yritykset pysyvät kilpailukykyisinä kaikkialla maailmassa
tässä globaalitaloudessa? Miten turvaamme sen, että talous
kehittyy kestävällä tavalla?

Siksi asia on noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi
kansainvälisessä toimintaohjelmassa ja saanut Euroopan
unionin
asettamaan
kunnianhimoisia
tavoitteita
ilmastonmuutoksen torjuntatyössä.

Tässä asiakirjassa käsitellään näitä kysymyksiä vain siinä
määrin kuin ne liittyvät ilmastonmuutoskeskusteluun.

Vähemmän yksimielisyyttä on sen sijaan siinä, miten
tarpeellisten toimenpiteiden aiheuttama taakka tulisi jakaa
– maailman rikkaiden ja köyhien maiden kesken, EU:n
jäsenvaltioiden kesken sekä valtion, teollisuuden ja kuluttajien
kesken.
Viimeaikainen finanssikriisi ja sitä seurannut laskukausi ovat
myös aiheuttaneet väitteitä, ettei unionilla olisi enää varaa
tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteidensa saavuttamiseksi ja
että niitä tulisi supistaa – tai ainakin hidastaa – jottei EU:n
taloutta vahingoitettaisi näinä vaikeina aikoina.
Toisten mielestä sekä ilmastonmuutos että EU:n
tuontienergiariippuvuuden pitkäaikaisvaikutukset ovat liian
vakavia asioita, jotta näitä tavoitteita voitaisiin supistaa.
He väittävät myös, että tulee paljon kalliimmaksi hidastaa
toimenpiteitä nyt ja vastata seurauksista myöhemmin ja että
muutoksia on sitä vaikeampi toteuttaa, mitä pidemmälle niitä
lykkäämme. Heidän mielestään EU:n talouden muuttaminen
vihreäksi voisi edistää talouskasvua ja luoda työpaikkoja
sekä auttaa EU:ta kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.
Monet myös muistuttavat, että laskukausikin voi tukea
ilmastonmuutoksen torjuntaa, kun tavaroiden kysyntä
monissa maailman kolkissa vähentää sellaista toimintaa,
jota useimmat tiedemiehet syyttävät lämpötilan noususta ja
yleistyvistä, äärimmäisistä säämalleista. Tämä kirvoittaa toiset
sanomaan, ettei EU tällä hetkellä tarvitse kunnianhimoisempia
tavoitteita, kun taas toiset uskovat unionilla nyt olevan
enemmän liikkumavapautta niiden saavuttamiseksi.
EU-valtiot
sopivat
joulukuussa
2008
tavoitteiden
säilyttämisestä, mutta jotkut vaativat edelleen vähemmän
kunnianhimoista lähestymistapaa. Ongelma tulee taas
vääjäämättä esille tulevissa kansainvälisissä neuvotteluissa,
jotka koskevat uutta maailmanlaajuista sopimusta
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ilmastonmuutosväittely liittyy myös muihin keskeisiin
kysymyksiin, jotka EU:n on ratkaistava ympäristö- ja
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Ongelman laajuus
Yhdistyneiden
Kansakuntien
hallitustenvälinen
ilmastonmuutospaneeli
(hallitustenvälinen
tieteellinen
elin, joka on perustettu tuottamaan puolueetonta tietoa
ilmastonmuutoksesta) on arvioinut, että maapallon lämpötila
voi nousta 1,1–6,4 Celsiusastetta tällä vuosisadalla, koska
ilmakehään pääsee yhä enemmän kasvihuonekaasuja,
kuten hiilidioksidia ja metaania. Nämä päästöt osaltaan
pidättävät lämpöä maapallon pinnalle. Tätä kutsutaan
kasvihuoneilmiöksi.
Viime vuosikymmeninä tiedemiehet ovat rekisteröineet
kasvihuonekaasujen merkittävää lisääntymistä. Toukokuun
2007 raportissaan YK:n ilmastonmuutospaneeli totesi,
että ihmisen toiminta – esimerkiksi hiilen ja öljyn kaltaisten
fossiilisten polttoaineiden polttaminen (joka aiheuttaa
suurimman osan hiilidioksidipäästöistä), metsän hävittäminen,
liikenne, keinokastelu ja maanviljelys - on pääasiallinen syy
tähän.
Toiset epäilevät yhä, onko planeettamme todella
lämpenemässä. Toiset taas myöntävät sen lämpenevän,
mutta kyseenalaistavat YK:n paneelin johtopäätöksen, että
ihmisen toiminta on syynä siihen. He väittävät säämallien
muutoksia luonnonilmiöiksi. On niitäkin, jotka myöntävät
lämpötilojen nousseen, mutta sanovat, että on mahdotonta
tehdä tarkkoja ennustuksia lämpötilan tulevasta noususta ja
nousun vaikutuksista.
Suurin osa tutkijoista kuitenkin uskoo runsaaseen
tieteelliseen todistusaineistoon ja yhtyy YK:n paneelin
tekemiin johtopäätöksiin.
Paneeli ennustaa merenpinnan todennäköisesti nousevan
18–59 cm ja äärimmäisten sääolojen yleistyvän, esimerkiksi
tulvien, sateettomuuden ja trooppisten hirmumyrskyjen. Jotkut
EU:n rannikkoalueet ovat vakavassa vaarassa merenpinnan
noustessa, ja Manner-Euroopassa tulvat saattavat lisääntyä.
Vaikka lämpötilat yleisesti nousevatkin, äärimmäinen

Pelätään myös, että ilmastonmuutoksesta aiheutuu
terveyshaittoja EU:n väestölle. Äärimmäiset lämpötilat
saattavat vaaraan riskiryhmät, esimerkiksi vanhukset (kesän
2003 lämpöaalto aiheutti noin 60 000 ihmisen menehtymisen
Euroopassa). Lämpötilan nousu voi tuoda myös uusia tauteja
unioniin, ja moskiittojen siirtyminen pohjoiseen päin lisää jo
malariatapauksia joissakin Etelä-Euroopan osissa.
Ilmastonmuutoksen odotetaan kuitenkin vaikuttavan muita
enemmän maailman köyhimpiin maihin kahdesta syystä.
Ensinnäkin, niiden maantieteellisen sijainnin vuoksi, joka
tekee ne alttiimmiksi tulville ja kuivuudelle. Toiseksi, koska
niillä ei ole varaa maksaa sen vaikutusten edellyttämistä
toimenpiteistä.
Tämä onkin saanut jotkut ennakoimaan EU:hun pyrkivien
siirtolaisten määrän huomattavaa kasvua, koska monet
ihmiset pakenevat kehitysmaista sateettomien kausien
aiheuttaman vesi- ja ruokapulan vuoksi. EU on myös ilmaissut
huolensa siitä, että selkkaukset kehitysmaissa saattavat
lisääntyä tällaisten pulakausien vuoksi.
Nämä ennusteet varjostavat maailman taloudellista
toimeliaisuutta ja energiantarpeen vahvistumista, jotka ovat
aiheuttaneet jyrkän nousun fossiilisten polttoaineiden (öljy,
maakaasu ja hiili) kysynnässä – ja juuri niiden polttaminen
tuottaa eniten kasvihuonekaasuja.
EU tuo nykyään ulkomailta 50 prosenttia käyttämästään
energiasta (90 prosenttia öljystä ja yli 50 prosenttia kaasusta).
Mikäli mitään ei tehdä nykyisen suuntauksen kääntämiseksi,
tämän luvun arvioidaan nousevan 70 prosenttia seuraavien
20–30 vuoden aikana.
Tämä
herättää
huolta
EU:n
energianlähteiden
turvallisuudesta, koska ne saattaisivat altistua ulkoisille
”energiasokeille” (kuten jyrkille hinnannousuille) tai suhteet
tärkeisiin toimittajiin saattaisivat huonontua. Tällaiset
seikat saattaisivat aiheuttaa tuontienergian huomattavia
hinnankorotuksia, jopa toimitushäiriöitä.
Monet väittävät, että ilmastonmuutoksen edellyttämät
toimenpiteet auttaisivat myös tämän ongelman torjunnassa.
He sanovat, että uusiutuvien energianlähteiden (uusiutuvista
lähteistä peräisin oleva energia, kuten auringon, tuulen ja
veden tuottama energia) ja/tai ydinenergian kehittäminen
yhdistettynä energiatehokkuuden lisäämiseen auttaisi
vähentämään EU:n riippuvuutta tuontienergiasta.
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kuumuus ja kylmyys todennäköisesti lisääntyvät. Euroopan
lämpötilojen odotetaan nousevan niin paljon, että vuoteen
2030 mennessä normaalina pidetään vuoden 2003
kaltaista kesää (jolloin heinä-elokuussa useimmissa Eteläja Keski-Euroopan maissa kirjattiin jatkuvasti jopa 35–40
Celsiusasteen lämpötiloja).
Maanteiden, tietoliikenteen ja energialaitosten kaltaista
infrastruktuuria vahingoittuu jo nykyisin äärimmäisissä
sääoloissa. Maatalouden piirissä satotaso muuttuu
ennakoimattomien ilmasto-olosuhteiden vuoksi.

Kansainvälinen
toiminta
Useimmat valtiot ovat samaa mieltä siitä, että
ilmastonmuutokseen voidaan vastata vain yhteisillä
kansainvälisillä toimenpiteillä. Tämä on synnyttänyt vuodesta
1979 alkaen sarjan kansainvälisiä sopimuksia, joissa
asetetaan yhteisiä tavoitteita ja kartoitetaan tapoja rajoittaa
kasvihuonepäästöjen ja maapallon lämpötilan nousua.
Seuraava suuri kansainvälinen kokous pidetään joulukuussa
2009 Kööpenhaminassa Yhdistyneiden Kansakuntien
puitesopimuksen suojeluksen alaisena.
Tämän kokouksen tarkoituksena on saada aikaan sopimus
koskien kunnianhimoista maailmanlaajuista ilmastosopimusta
alkaen vuodesta 2013. Se korvaisi voimassa olevan
kansainvälisen sopimuksen (Kioton sopimus), joka päättyy
kyseisenä vuotena. Kokoukseen odotetaan ministereitä ja
virkamiehiä 189 maasta.
Tällaisten kansainvälisten sopimusten hyväksyminen ei ole
koskaan helppoa, kun väitellään siitä, miten vakava ongelma
on kysymyksessä ja miten paljon eri maiden tulisi ottaa sen
torjunnan aiheuttamasta taakasta vastuulleen, kun maat ovat
kaikki taloudellisen kehityksen eri vaiheissa.
Yhdistyneiden
Kansakuntien
ympäristöja
kehityskonferenssissa (Rion kokous) vuonna 1992 sovittiin,
että mailla on yhteisiä, mutta eriytettyjä vastuita. Tämä
tarkoittaa, että teollisuusmaiden tulisi ottaa muita suurempi
vastuu ilmastonmuutoksesta, koska ne ovat tähän mennessä
tuottaneet myös suurimman osan kasvihuonekaasuista ja
koska talouskasvu kehitysmaissa on elintärkeää köyhyyden
lievittämiseksi. Joidenkin mielestä päästöjä vähentävät toimet
saattaisivat hidastaa kasvua, ja näiden maiden talouksien
muuttaminen energiatehokkaammiksi ja riippumattomammiksi
fossiilisista polttoaineista veisi kauemmin.
Huippukokouksessa hyväksyttiin ilmastonmuutossopimus,
joka johti Kioton sopimukseen vuonna 1997. Sen tarkoituksena
oli vakiinnuttaa kasvihuonepäästöt tasolle, jolla estettäisiin
vakavat vaikutukset ilmastoon, asettamalla teollisuusmaille
laillisesti sitovat tavoitteet kuuden eri kaasuhuonekaasun
päästöjen vähentämiseksi.
Kioton sopimuksessa kuusi maailman rikkainta maata
sitoutui toimimaan muita tehokkaammin yhteisten, mutta
eriytettyjen vastuiden -periaatteen mukaisesti. Ne lupasivat
vähentää päästöjä keskimäärin noin viidellä prosentilla
vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Silloiset 15
EU-jäsenvaltiota yhdessä sitoutuivat kahdeksan prosentin
vähennykseen, Yhdysvallat seitsemään ja Japani kuuteen
prosenttiin. Joissakin tapauksissa maiden sallittiin lisätä
päästöjään, eivätkä Kiinan ja Intian kaltaiset nousevat
taloudet olleet mukana tavoitteissa.
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Tähän mennessä sopimuksen ovat ratifioineet EU ja 183 muuta
maata, mukaan lukien Brasilia, Kanada, Kiina, Intia ja Venäjä.
Yhdysvallat, jolla oli vuoteen 2005 mennessä suurimmat
kasvihuonekaasupäästöt per capita, kieltäytyi ratifioimasta
sopimusta vedoten sen mahdolliseen vaikutukseen maan
talouteen, siihen että ilmastonmuutoksen tieteelliset todisteet
olivat epävarmoja, ja siihen, että muita suuria talouksia, kuten
Kiinaa ja Intiaa, ei velvoitettu vähentämään päästöjään.
Vuonna 2005 kasvihuonepäästöt olivat EU:ssa noin viisi
prosenttia alle vuoden 1990 tason, mutta ne ovat lisääntyneet
Yhdysvalloissa 15,8 prosenttia, Kiinassa 47 prosenttia ja
Intiassa 55 prosenttia, YK:n ilmastonmuutosta koskevan
puitesopimuksen mukaan.
Ongelma on myös vahvistanut asemaansa kansainvälisellä
poliittisella asialistalla, kun sen laajuudesta ja vaikutuksista on
saatu lisää todisteita. Kesäkuussa 2007 teollisuusvaltioiden
G8-ryhmä (Yhdysvallat, Kanada, Venäjä, Iso-Britannia,
Ranska, Italia, Saksa ja Japani) sopi, että maat ”pyrkisivät
ainakin puolittamaan maailman hiilidioksidipäästöt vuoteen
2050 mennessä” erittelemättä, miten ne aikoivat toteuttaa
sen.
Tämä seikan varjostaessa kokousta kansainvälinen yhteisö
kokoontuu jälleen tänä vuonna Kööpenhaminaan saadakseen
aikaan uuden sopimuksen.
YK:n ilmastonmuutoskokouksessa Balilla vuonna 2007 ja
seurantakokouksessa Poznanissa vuonna 2008 osallistujat
sopivat tiekartasta, aikataulusta ja eri vaiheista Kioton
sopimuksen jälkeiseen sopimukseen pääsemiseksi tämän
vuoden loppuun mennessä. Ne sopivat myös rahastosta,
jolla tuetaan riskivyöhykkeessä olevia maita selviytymään
ilmastonmuutoksesta rahoittamalla konkreettisia hankkeita
ja ohjelmia. Myös siitä kiisteltiin, miten paljon niille tulisi
tarkkaan ottaen antaa, ja tämä lieneekin avainkysymys
Kööpenhaminan kokouksessa.
Yhdysvaltain uusi presidentti Barack Obama on ilmoittanut
merkittävästä muutoksesta maan ilmastopolitiikassa. Hän
on luvannut vähentää Yhdysvaltain päästöjä vuoden 1990
tasolle vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen vielä 80
prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Sekä Yhdysvallat että
EU ovat luvanneet vaatia kunnianhimoisia maailmanlaajuisia
tavoitteita Kööpenhaminassa.
Laskukausi
saa
toiset
kyseenalaistamaan,
onko
maailmantaloudella tähän nyt varaa. Toiset väittävät taas,
että kaikki toimenpiteet ovat turhia, elleivät kaikki maat
allekirjoita uutta sopimusta taloudellisesta kehitysasteestaan
riippumatta. He myös huomauttavat, että nousevien maiden
päästöt ylittävät nopeasti länsimaiden päästöt – esimerkiksi
Kiina on jo maailman suurin kasvihuonekaasujen päästäjä,
vastaten 24 prosentista koko maailman päästöistä (vaikka
sen asukaskohtaiset päästöt ovatkin vielä melko vähäiset
EU:hun ja Yhdysvaltoihin verrattuna).
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Kehitysmaat vaativat kuitenkin, että uudenkin sopimuksen
tulisi vahvistaa Earth Summit -huippukokouksessa sovittua
yhteisen, mutta eriytetyn vastuun periaatetta.
Näitä perusteluja myötäilevät myös EU:n sisäiset keskustelut
siitä, miten paljon EU:n tulisi tehdä. Toisten mielestä maailman
rikkaiden teollisuusmaiden tulisi tehdä muita enemmän, mutta
toisten mielestä EU:n tiukat toimet ovat hyödyttömiä, jollei
samanlaisiin toimenpiteisiin ryhdytä maailmanlaajuisesti.
He viittaavat Euroopan ympäristöviraston äskettäiseen
raporttiin, jossa osoitetaan, että EU:n osuus maailman
kasvihuonepäästöistä on vain 10,5 prosenttia ja osuuden
odotetaan pienenevän jyrkästi, kun Kiinan ja Intian kaltaisten
nousevien talousjättien kysyntä kasvaa.

A deliberative polity-making project

Taulukko 4. Miten taakka jaetaan kansainvälisellä tasolla?
Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Tehtäessä kansainvälinen sopimus
tavoitteista, kaikilta maailman
valtioilta vaaditaan yhtä suuri
panos
niiden saavuttamiseksi

• Kehitysmaiden päästöt
lisääntyvät nopeammin kuin
teollisuusmaiden, joten niiden
on tehtävä yhtä paljon kuin
muidenkin
• Mikäli nopeasti kasvaville
Kiinalle ja Intialle ei aseteta
tiukkoja tavoitteita, muiden
maiden ponnistelut ovat turhia
• Vähentäisi EU:n riskiä menettää
kilpailukykyään, koska kaikille
aiheutuisi samat kustannukset
• Vähentäisi hiilivuodon riskiä,
koska EU:n ulkopuolisten
maiden tulisi ryhtyä yhtä
tiukkoihin toimenpiteisiin

• Rikkaat maat ovat aiheuttaneet  
ilmastonmuutosongelman, ja siksi
niillä on suurempi vastuu teoista
• Rikkailla mailla on varaa tehdä
enemmän
• Kehitysmaat tarvitsevat
suurempaa talouskasvua
kuroakseen umpeen rikkaiden
ja köyhien kansakuntien välisen
eron, joten niiden ei tarvitse tehdä
yhtä paljon
• Kehitysmaat kieltäytyvät
allekirjoittamasta yhtään
kansainvälistä sopimusta, joissa
niiltä vaaditaan yhtä suuria
ponnisteluita, ottaen huomioon
niiden tarpeen lisätä talouskasvua
ja vähentää köyhyyttä

Kaikissa kansainvälisissä
sopimuksissa maailman rikkaiden
maiden tulisi ottaa kantaakseen
suurempi osa taakasta kuin köyhien
ja kehitysmaiden

• Rikkaat maat ovat aiheuttaneet  
ilmastonmuutosongelman, ja
siksi niillä on suurempi vastuu
teoista
• Rikkailla mailla on varaa tehdä
enemmän
• Kehitysmaat tarvitsevat
suurempaa talouskasvua
kuroakseen umpeen rikkaiden
ja köyhien kansakuntien välisen
eron, joten niiden ei tarvitse
tehdä yhtä paljon
• Kehitysmaat kieltäytyvät
allekirjoittamasta yhtään
kansainvälistä sopimusta,
joissa niiltä vaaditaan yhtä
suuria ponnisteluita, ottaen
huomioon niiden tarpeen lisätä
talouskasvua ja vähentää
köyhyyttä

• Köyhien ja kehittyvien maiden
päästöt lisääntyvät nopeammin
kuin teollisuusmaiden, joten
niiden on tehtävä yhtä paljon kuin
muidenkin
• Mikäli nopeasti kasvaville
talouksille, kuten Kiinalle ja
Intialle, ei aseteta tiukkoja
tavoitteita, muiden maiden
ponnistelut eivät paljonkaan torju
ongelmaa pitkällä aikavälillä
• Keitä tahansa nykyisen ongelman
aiheuttamisesta voidaankaan
syyttää, on väärin rangaista toisia
maita enemmän kuin toisia
• Rikkaat maat ovat kärsineet
kovasti finanssikriisistä, joten niillä
ei ole varaa tehdä enempää juuri
nyt
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Ketkä päättävät?
Koska ilmastonmuutos vaikuttaa jokaiseen maapallon
kolkkaan, mutta sen paikallinen vaikutus vaihtelee
merkittävästi maasta ja alueesta toiseen, sitä käsitellään
maailman, EU:n, kansallisella, alueellisella ja paikallisella
tasolla.

Kansainvälinen taso
Kansainvälisen ilmastonsuojelun tavoitteet on määritelty
sopimuksissa ja kansainvälisissä laeissa. Euroopan komissio
neuvottelee näitä sopimuksia EU:n puolesta toimien
jäsenvaltioiden hallitusten (neuvoston) valtuutuksella sekä
niiden kanssa neuvotellen. Neuvosto päättää sen jälkeen
(yleensä määräenemmistöpäätöksellä, vaikka joissakin
tapauksissa edellytetään yksimielisyyttä), hyväksyykö se
sopimuksen, neuvoteltuaan ensin Euroopan parlamentin
kanssa. Kansainväliset sopimukset sitovat ne ratifioineita
valtioita, mutta mitään sanktiomekanismeja ei ole olemassa,
jos ne eivät täytä sitoumustensa velvoitteita.

EU:n taso

EU-taso

Kuten edellä on ilmaistu, EU on edistynyt Kiotossa sovitun
tavoitteensa saavuttamisessa, mutta vielä on matkaa jäljellä
luvattuun kahdeksan prosentin vähennykseen vuoteen
2012 mennessä. Toiset jäsenvaltiot näyttävät olevan
saavuttamassa tavoitteen (esimerkiksi Saksa, Iso-Britannia
ja Ruotsi), mutta toiset (esimerkiksi Italia, Espanja, Ranska
ja Kreikka) eivät.

EU:n aseman ja toimivallan määrittävien perussopimusten
mukaan sen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelun
korkean tason varmistaminen ja ympäristön laadun
parantaminen. Huomio keskitetään estämistoimenpiteisiin
ryhtymiseen, jotka perustuvat varautumisperiaatteeseen,
ympäristövahinkojen korjaamiseen sekä sen varmistamiseen,
että saastuttajat maksavat aiheuttamansa vahingot.
Euroopan komissio vastaa lakiehdotusten tekemisestä
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Niistä päättävät sitten
yhdessä neuvosto (yleensä määräenemmistöpäätöksellä,
vaikka joissakin tapauksissa vaaditaan yhä yksimielisyyttä)
ja
Euroopan
parlamentti
yhteispäätösmenettelynä.
Lissabonin sopimus, jossa sovittaisiin EU:n työmenetelmien
parantamisesta, lisäisi EU:n valtaoikeuksia (kompetenssia)
tällä alueella.
EU:n ympäristölait ovat jäsenvaltioita oikeudellisesti sitovia, ja
niitä voidaan panna täytäntöön Euroopan tuomioistuimissa.

Jäsenvaltioiden taso
Yksittäiset jäsenvaltiot saavat vapaasti ylittää EU:n tavoitteet
toteuttamalla tai ottamalla käyttöön voimakkaampia
toimenpiteitä, kunhan ne eivät ole ristiriidassa nykyisten
EU-lakien ja edellä esitettyjen periaatteiden kanssa. Ne
vastaavat myös sopivaan toimenpiteiden yhdistelmään
liittyvistä päätöksistä saavuttaakseen tavoitteet, joista ne
ovat sopineet kansainvälisellä tai EU:n tasolla.
Kaikki nämä päätöksentekotasot liittyvät toisiinsa.
Esimerkiksi kasvihuonepäästöjen vähennysten suhteen
maailmanlaajuinen sopimus saattaisi velvoittaa allekirjoittajat
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(EU:n jäsenvaltioineen) sopimaan tietystä tavoitteesta.
Tämä voisi johtaa EU-tason lainsäädäntöön, joka sitoo
kaikkia jäsenvaltioita ja jossa asetetaan kansalliset tavoitteet
sekä otetaan käyttöön EU:n laajuisia toimenpiteitä niiden
saavuttamiseksi. Valtioiden tulisi sen jälkeen päättää, mihin
toimenpiteisiin ne ryhtyvät saavuttaakseen maansa osuuden
yleistavoitteesta (tai niin halutessaan, ylittääkseen sen).
Myös paikallis- ja alueelliset viranomaiset osallistuvat näiden
toimenpiteiden toteuttamiseen perustasolla ja asettavat
joissakin tapauksissa omat tavoitteensa.

Mitä EU on tehnyt tähän mennessä?
Kansainvälinen lähestymistapa, jonka mukaan maille
on asetettava oikeudellisesti sitovat tavoitteet, heijastuu
myös EU:hun. Se asettaa yhteisiä tavoitteita ja päättää
sitten, miten niiden saavuttamisen aiheuttama taakka tulisi
jakaa 27 jäsenvaltion kesken – ja mitkä toimenpiteet ovat
välttämättömiä niiden saavuttamiseksi.

Arvostelijat väittävät myös, että EU:n on tehtävä
enemmän vähentääkseen päästöjä kotikentällä sen
sijaan, että se hyödyntäisi Kioton sopimuksen ehtoja,
jotka sallivat maiden päästä tavoitteiseensa rahoittamalla
päästövähennyshankkeita muissa maissa (esimerkiksi
uusiutuvan energian ohjelmia kehitysmaissa). Tämän
lähestymistavan kannattajat painottavat, että tarkoituksena
on pienentää maailmanlaajuisia päästöjä ja että kaikki tätä
edistävät toimenpiteet ovat tervetulleita.
Toiset sanovat, että päästövähennysten tähänastinen taso
EU:ssa on ollut muun kehityksen sivutuote – esimerkiksi
Itä-Saksan talouden romahtamisen ja Ison-Britannian
päätöksen siirtyä hiilestä kaasuun voimantuotannossa –
eikä se johdu niinkään aidosta sitoumuksesta kamppailuun
ilmastonmuutosta vastaan. Heidän mielestään tämä
merkitsee, että paljon enemmänkin voidaan tehdä.
EU on ottanut käyttöön monenlaisia toimenpiteitä
saavuttaakseen Kioton tavoitteet ja sen jälkeen itselleen
asettamansa kunnianhimoiset päämäärät.
Näistä tärkein on EU:n päästökauppajärjestelmä, joka
koskee lähinnä raskasta teollisuutta (teräs ja sementti) ja
sähköntuotantoa, ja jonka tarkoituksena on luoda kannustimia
yrityksille, jotta ne voisivat vähentää päästöjään (tarkempia
tietoja jäljempänä).

A deliberative polity-making project

Toiset
toimenpiteet
ovat
keskittyneet
uusiutuvien
energianlähteiden tuotannon ja käytön edistämiseen
(esimerkiksi jäsenvaltioille sitovia tavoitteita asettavien
lakien avulla), rahoituksen tarjoamiseen uusiutuvan
energian ohjelmille sekä toimenpiteisiin, joilla parannetaan
kaikkien kohteiden energiatehokkuutta aina sähkölaitteista
rakennuksiin, vähennetään autojen hiilidioksidipäästöjä jne
(vaikka joitakin näistä toimenpiteistä ei ole vielä toteutettu).

Mitä EU on luvannut tehdä seuraavaksi?
Maaliskuussa
2007
EU
sitoutui
vähentämään
kasvihuonepäästöjään vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020
mennessä (vuoden 1990 tasosta) ja 30 prosenttia, mikäli
muutkin teollisuusmaat suostuvat vastaaviin vähennyksiin
uudessa maailmanlaajuisessa sopimuksessa. Se lupasi myös
muuttaa Euroopan energiatehokkaaksi, hiilidioksidipäästöjä
vähentäväksi taloudeksi, jossa energiaa käytetään yhä
tehokkaammin ja joka ei ole niin voimakkaasti riippuvainen
ympäristölle haitallisista energianlähteistä.
Näiden sitoumusten tueksi EU:n johtajat asettivat kolme
muuta tavoitetta, jotka on saavutettava vuoteen 2020
mennessä:
• 20 prosentin vähennys energiankulutuksessa verrattuna
arvioituihin suuntauksiin
• 20 prosentin lisäys uusiutuvien energianlähteiden
osuudessa energian kokonaiskulutuksesta
• sekä 10 prosentin lisäys uusiutuvien energianlähteiden
osuudessa liikennesektorilla – esimerkiksi bensiiniä ja
dieseliä kestävästi tuotetuista biopolttoaineista.
Tammikuussa
2008
Euroopan
komissio
ehdotti
toimenpidepakettia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Se
sisältää ehdotuksia taakanjaosta EU:n jäsenvaltioiden kesken,
uusiutuvia energianlähteitä koskevaa uutta lainsäädäntöä,
päästökauppajärjestelmän
laajentamista,
toimenpiteitä
joilla varmistetaan järjestelmän ulkopuolisten toimialojen
osallistuminen päästöjen vähentämiseen sekä suunnitelmia
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvän teknologian
edistämiseksi (voimalaitosten hiilidioksidipäästöt otetaan
talteen ja varastoidaan maan alle ilmakehään päästämisen
sijaan).
Joulukuun 2008 huippukokouksessa EU:n johtajat sopivat
vuoden 2007 tavoitteiden säilyttämisestä ja pääsivät
sopimukseen seuraavista ehdotuksista, mutta vasta tehtyään
huomattavia muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan: 1)
vähennetään ehdotettujen toimenpiteiden pelättyä vaikutusta
raskaan teollisuuden kilpailukykyyn, 2) perustetaan
solidaarisuusrahasto EU:n uusien jäsenvaltioiden tueksi
paketin täytäntöönpanoa varten ja 3) annetaan niille enemmän
sopeutumisaikaa. Suunnitelmaan liittyy myös se, että
jatketaan EU:n rahoitusta päästöjä vähentäviin hankkeisiin
kehitysmaissa, jotta saavutettaisiin osa tavoitteista.
Kaikki tämä on saanut jotkut kyseenalaistamaan, onko EU
yhä sitoutunut tekemään riittävästi saavuttaakseen pitkän
aikavälin tavoitteensa.
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Taulukko 5. Miten pitkälle EU:n tulisi mennä?
Poliittiset vaihtoehdot
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Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Ei tee mitään ja vetäytyy voimassa
olevista kansainvälisistä
sitoumuksista, jotka
koskevat sovittuja tavoitteita
ilmastonmuutoksen torjunnassa

• Lyhyellä aikavälillä tämä ei
maksaisi EU:lle mitään
• Taantuma vähentää EU:n
energian kokonaiskulutusta
ja siksi myös päästöjä, ilman
ylimääräisiä toimenpiteitä
• Jos muut eivät noudata
kansainvälisiä sitoumuksiaan,
miksi EU:n tulisi tehdä niin?
• Mikäli EU toimii yksin,
se vaikuttaa vain vähän
ilmastonmuutosongelmaan,
koska sen osuus maailman
päästöistä vain vähenee
• Antaisi teollisuudelle
joustavuutta ilmastonmuutoksen
vaikutukseen sopeutumisessa,
koska se voisi päättää omasta
puolestaan, miten paljon tai
vähän se tekee
• Kuluttajat voisivat päättää
omasta puolestaan, haluavatko
he muuttaa käyttäytymistään ja
miten paljon, vähentääkseen
kulutusta tai investoidakseen
energiatehokkaisiin
toimenpiteisiin, kuten asuntonsa
eristämiseen

• Ilmastonmuutokseen
sopeutumisen pitkäaikaiset
kustannukset nousevat, jos
toimenpiteitä lykätään tai niistä
luovutaan kokonaan
• Taantuma pienentää EU:n
energian kokonaiskulutusta ja
vähentää päästöjä, joten se
voi tehdä enemmän kuin on
jo luvannut kansainvälisissä
sopimuksissa
• EU:n uskottavuus joutuisi
kovalle koetukselle, jos se
peruisi puheensa jo tekemiensä
lupausten suhteen
• Muu maailma – myös päästöjään
nopeimmin kasvattavat maat –
saattaisivat toimia samalla tavalla,
millä voisi olla tuhoisat seuraukset
planeetallemme
• Teollisuudesta tulee yhä
tehottomampi, jos se ei laiminlyö
sopeutumisen ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin
• EU menettää nykyisen
kilpailuetunsa puhtaiden
teknologioiden tuottajana, joita se
voi viedä muualle maailmaan

Noudattaa voimassa olevia
kansainvälisiä sitoumuksia, mutta
ei ylitä niitä

• EU tekee jo nyt tarpeeksi
ongelman torjumiseksi
• Rajoittaisi ilmastonmuutoksen
torjunnassa tarvittavien
toimenpiteiden kustannuksia,
ainakin lyhyellä aikavälillä
• Uuteen kansainväliseen
sopimukseen, jossa asetetaan
kunnianhimoisemmat tavoitteet,
tuskin päästään – ja miksi EU:n
tulisi tehdä muita enemmän?
• EU:lla ei ole varaa tehdä
enempää nykyisessä
laskusuhdanteessa
• Taantuma vähentää EU:n
energian kokonaiskulutusta
ja siksi myös päästöjä,
ilman kunnianhimoisempien
tavoitteiden asettamista

• Tähän mennessä tehdyt
sitoumukset eivät riitä ongelman
laajuuden vuoksi
• Tiukempien toimenpiteiden
tekemättä jättäminen tällä
hetkellä merkitsee sitä, että
ilmastonmuutoksen vaikutuksen
ja lisävahinkojen estäminen
planeetallamme tulee myöhemmin
kalliimmaksi
• EU:n on osoitettava johtajuutta
kannustaakseen muita nopeasti
päästöjään lisääviä maita
tekemään enemmän
• Taantuma pienentää EU:n
energian kokonaiskulutusta ja
vähentää siksi päästöjä, joten
se voi tehdä enemmän kuin se
on jo luvannut kansainvälisissä
sopimuksissa

Perustelut puolesta
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Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut vastaan

Ylittää nykyiset tavoitteet EU:ssa,
mikäli muu maailma tekee samoin

• Tämä varmistaisi, että EU:n
ei tarvitse ottaa kantaakseen
epäoikeudenmukaista osuutta
taakasta (miksi meidän tulisi
tehdä enemmän, jos muutkaan
eivät tee?)
• Lyhyellä aikavälillä EU
on vaarassa menettää
ilmastonmuutoksen vaativien
toimenpiteiden vuoksi
kilpailukykyään, jos se tekee
muita enemmän, ja tämä voisi
hävittää työpaikkoja
• Lisätaakan asettaminen EU:n
teollisuudelle voisi aiheuttaa
erityisongelmia nykyisessä
laskusuhdanteessa

• Maailman suurimpiin kuuluvina
kansantalouksina EU:n
jäsenvaltiot ovat aiheuttaneet
merkittävän osan nykyisestä
ongelmasta, ja siksi niillä on
historiaan perustuva vastuu toimia
muista riippumatta
• EU on yhä suuri
kasvihuonekaasujen päästäjä
• Nykyiset tavoitteet eivät riitä
ongelman ratkaisemiseksi
• Uutta kunnianhimoisempaa
kansainvälistä sopimusta tuskin
tehdään, jos kukaan ei ota johtoa
käsiinsä

Asettaa kunnianhimoisempia
tavoitteita EU:lle muista maista
riippumatta

• Maailman suurimpiin kuuluvina
kansantalouksina EU:n
jäsenvaltiot ovat aiheuttaneet
merkittävän osan nykyisestä
ongelmasta, ja niillä on
historiaan perustuva vastuu
toimia muista riippumatta
• EU on yhä suuri
kasvihuonekaasujen päästäjä
• EU:n jäsenvaltiot ovat
suhteellisen rikkaita ja niillä on
varaa tehdä enemmän kuin
monilla muilla maailman mailla
• EU:n talous on jo erittäin
kehittynyt, joten sen ei tarvitse
kasvaa yhtä nopeasti kuin
kehitysmaiden talouksien, jotka
tarvitsevat suurempia päästöjä
talouskasvun ylläpitämiseksi ja
köyhyyden vähentämiseksi
• Vähähiiliseen talouteen
siirtyminen edistää innovaatioita,
kasvattaa investointeja, luo
työpaikkoja ja antaa EU:lle
mahdollisuuden hyötyä
kehitettävistä puhtaista
teknologioista ja viedä niitä
muualle maailmaan
• Laskusuhdanne vähentää
energiankulutusta ja siksi
päästöjä, joten EU:n
on helpompi saavuttaa
kunnianhimoisemmat tavoitteet
• Jonkun on otettava johto
käsiinsä kannustaakseen
maailman muita
maita sitoutumaan
kunnianhimoisempiin tavoitteisiin

• EU ottaisi kantaakseen
epäoikeudenmukaisen osuuden
taakasta ilmastonmuutosongelman
ratkaistakseen
• Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät
ole vauraita, ja tämä asettaisi
epäoikeudenmukaisen taakan
EU:n heikosti kehittyneille
kansantalouksille
• Lyhyellä aikavälillä EU
menettäisi kilpailukykyään
maailmanmarkkinoilla
ilmastonmuutoksen torjunnan
kustannusten vuoksi, mikä
hävittäisi työpaikkoja
• Mikäli EU tekisi enemmän muiden
päätöksistä riippumatta, se estäisi
muita maita allekirjoittamasta
tiukempia sitoumuksia
• Se lisäisi hiilivuodon vaaraa,
koska energiatehokkaat yritykset
siirtyisivät EU:n ulkopuolisiin
maihin, joissa säätely on
höllempää ja saastuttaminen
halvempaa. Tämä veisi EU:sta
työpaikkoja, eikä globaaleja
päästöjä kyettäisi vähentämään
• Nykyisessä laskusuhdanteessa
ja maailmanlaajuisen kilpailun
koventuessa EU:lla ei ole varaa
tehdä muita enempää
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Poliittiset vaihtoehdot
Säilyttää EU:n nykyiset
kunnianhimoiset tavoitteet, mutta
lykkää toimenpiteitä, kunnes
taloudellinen tilanne paranee
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Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

• Tämä asettaisi hintavan
taakan EU:n teollisuudelle sen
yrittäessä selviytyä taloudellisen
laskusuhdanteen vaikutuksista
• Taantuma vähentää EU:n
energian kokonaiskulutusta
ja myös päästöjä, ilman
ylimääräisiä toimenpiteitä

• Toimenpiteiden viivyttäminen
taloudellisen tilanteen
paranemiseen asti nostaa
ilmastonmuutoksen torjuntaan
tarvittavien toimenpiteiden hintaa
ja vaikeuttaa niiden toteuttamista
• Taantuma pienentää EU:n
energian kokonaiskulutusta
ja päästöjä, joten sen on
helpompi tehdä enemmän
kunnianhimoisempien tavoitteiden
saavuttamiseksi

Erimielisyys siitä, miten paljon kunkin maan tulisi tehdä
ilmastonmuutoksen torjumiseksi globaalilla tasolla, on
näkynyt EU:n sisällä samantapaisessa kiistelyssä siitä, miten
näistä kunnianhimoisista tavoitteista aiheutunut taakka pitäisi
jakaa.
Nämä kiistat keskittyvät siihen, tulisiko rikkaimpien EUmaiden tehdä köyhiä naapureitaan enemmän, koska tiukat
ympäristötavoitteet voivat hidastaa köyhien jäsenmaiden
pääsyä vauraiden maiden tasolle. Yksinkertaisesti sanottuna,
EU:n köyhät jäsenmaat sanovat, ettei niillä ole varaa tehdä
yhtä paljon.
Tämä tilanne on monimutkainen, koska toisten maiden
talous on muita riippuvaisempi fossiilista polttoaineista
saatavasta energiasta, ja jotkut ovat tehneet jo paljon muita
enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. (Tämä kuvastaa
osittain eri jäsenvaltioiden yleisten mielipiteiden eroja
ympäristöasioissa: mielipidetutkimusten mukaan toiset ovat
muita huolestuneempia ilmastonmuutoksesta.)
Maiden tällä hetkellä kohtaamien haasteiden laajuus riippuu
osittain siitä, miten paljon ne ovat aiemmin investoineet
puhtaaseen teknologiaan ja ovatko ne jo ryhtyneet
asteittain muuttamaan taloutensa toimintatapaa (esimerkiksi
asettamalla tiukat määräykset tuotteiden, kotitalouksien ja
tehtaiden energiatehokkuudelle).
Äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat EU-maihin eri tavoin,
riippuen niiden sijainnista: Etelä-Euroopassa näyttää
olevan aiempaa korkeampia lämpötiloja, kun taas ankarat
tulvat vaikuttavat yhä useammin vahingollisesti MannerEuroopassa.
Niin sanottua taakanjakoa koskevaa väittelyä ovat
mutkistaneet kiistat siitä, miten EU voi saavuttaa
kunnianhimoiset tavoitteensa ilmastonmuutoksen torjunnassa
keskellä maailmanlaajuista finanssikriisiä, laskukautta ja
pelkoa laman pitkittymisestä.
Jotkut väittävät, että ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet
ovat kalliita toteuttaa ja että ne vähentävät edelleen
taloudellista toimintaa varsinkin maissa, joissa on suuria
tuotantosektoreita. Heidän mielestään EU:n tulisi joko
luopua kunnianhimoisista tavoitteistaan tai lykätä tarvittavia
toimenpiteitä, kunnes taloustilanne paranee.
He varoittavat myös hiilivuodosta, mikäli EU ryhtyy muuta
maailmaa tiukempiin toimenpiteisiin, väittäen, että tämä
kannustaisi energiavaltaisia aloja harkitsemaan siirtymistä
maailman muille alueille, joilla sääntelyjärjestelmä ei ole yhtä
tiukka ja joilla saastuttaminen maksaa vähemmän. Tämä
veisi työpaikkoja EU:sta eikä auttaisi vähentämään päästöjä
globaalilla tasolla (se voisi jopa lisätä niitä).

A deliberative polity-making project

Taakanjako: keiden pitäisi tehdä
mitäkin?

Toisten mielestä kuitenkin nyt tarvitaan toimintaa, koska
mitä pidempään odotamme, sitä enemmän vahinkoa
ilmastonmuutos aiheuttaa ja sitä kalliimmaksi sen vaikutusten
korjaaminen. He väittävät myös, että sen sijaan että tarvittavan
puhtaan teknologian kehittäminen kasvihuonepäästöjen
vähentämiseksi vahingoittaisi EU-talouksia, se lisäisi niiden
kilpailukykyä.
Koska EU on jo maailman johtava energiatehokkaan
teknologian tuottaja, heidän mielestään muiden maiden
kannustaminen päästörajoituksiin tekee hyvälle tämän alan
yrityksille EU:ssa, jotka voivat hyötyä viennin äkillisestä
kasvusta ja luoda näin lisää vihreitä työpaikkoja. He
myös korostavat, että kotitaloudet ja yritykset hyötyisivät
energiatehokkaammista
tuotteista
energialaskujen
pienentymisen myötä.
Lopuksi monet väittävät, että finanssikriisi voi oikeastaan
auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska kysynnän lasku
monissa maailman kolkissa vähentää energiatehokkaiden
teollisuudenalojen
tuotantoa
ja
energiatehokkaiden
hyödykkeiden kulutusta. Tämä vähentää heidän mielestään
kasvihuonepäästöjä ja antaa EU:lle lisää liikkumavaraa
tavoitteiden saavuttamisessa (vaikka toisten mielestä tämä
tarkoittaa, ettei EU:n tarvitse asettaa nyt niin kunnianhimoisia
tavoitteita).
Tässäkin tilannetta mutkistaa se, että vaikka finanssikriisi
ja laskukausi vaikuttavat kaikkiin EU-maihin, toiset kärsivät
muita enemmän.
Kiistat siitä, miten ilmastonsuojelutoimien aiheuttama taakka
jaettaisiin EU:n sisällä, näkyvät erimielisyyksinä siitä, keiden
pitäisi maksaa suurin osa laskusta kussakin maassa –
valtion, teollisuuden vai kuluttajien – ja siksi pohditaan, mitä
poliittisten instrumenttieen yhdistelmää tulisi käyttää.
Jotkut sanovat, että teollisuuden ja sähköntuottajien pitäisi
vastata suurimmasta osasta kustannuksia, koska monet
sähköntuotanto- ja tuotantoprosessit tuottavat paljon
hiilidioksidia. Niillä voisi olla suuri vaikutus, jos ne investoisivat
vihreiden hyödykkeiden ja palveluiden tuotantoon entistä
tehokkaammin.
Toiset varoittavat asettamasta EU:n liiketoiminnalle
raskasta lisätaakkaa, joka voisi heikentää sen kilpailukykyä
kansainvälisillä markkinoilla ja viedä työpaikkoja, varsikin
nykyisen laskukauden aikana.
Joidenkin mielestä toimialoja ei saisi poimia erilleen ja ratkaisut
pitäisi löytää tarkastelemalla päästöjä sektorikohtaisesti.
Tämän lähestymistavan pohjalta he sanovat, että
mahdollisuudet vähentää päästöjä ovat parhaat rakennuksissa,
joiden lämmitys-, eristys- ja ilmastointijärjestelmiä pitäisi
parantaa. Euroopan komission arvion mukaan alalla voitaisiin
säästää energiaa 27–30 prosenttia.
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Monet pitävät liikennesektorin muutoksia – autojen, kuormaautojen, veneiden ja lentokoneiden päästöjen vähentämistä –
tärkeänä tekijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja komission
arvion mukaan sektorin energiansäästömahdollisuudet ovat
26 prosentin luokkaa.
Myös kuluttajilla on tärkeä tehtävä, sillä muutoksilla heidän
osto- ja matkailutottumuksissaan ja energiankulutuksessaan
voisi olla suuri vaikutus. He voisivat esimerkiksi vähentää
energiankulutustaan
alentamalla
sisälämpötilaa
tai
vaihtamalla henkilöauton julkiseen liikenteeseen. He voisivat
myös lisätä energiatehokkaiden hyödykkeiden kysyntää,
minkä luulisi alentavan niiden hintaa pitkällä aikavälillä.
Jälleen kerran on kuitenkin erimielisyyttä siitä, miten paljon
kansalaiset voivat tehdä ja heidän voidaan odottaa tekevän
keskellä laskusuhdannetta. Jotkut korostavat kasvavan
työttömyyden vaikutusta kotitalouksien tuloihin, kun taas toiset
painottavat asuntojen eristämisen ja energiatehokkaiden
tuotteiden tuomia säästöjä, jotka näkyisivät perheiden
energialaskuissa.
Tämä saa monet väittämään, että valtion tulisi vastata
suurimmasta osasta laskua ja maksaa verovaroilla
toimenpiteet, joita vaaditaan tavoitteiden saavuttamiseen.
Tämäkin on kiistanalaista. Vastustajien mielestä eniten
saastuttavien tulisi maksaa suurin osa laskusta ja verovarojen
tuhlaaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan tarkoittaa,
että kaikki osallistuvat kustannuksiin, halusivat he sitä tai
eivät. Jotkut kyseenalaistavat myös sen, ovatko hallitukset
todellakin parhaita päättämään esimerkiksi siitä, mihin
vihreisiin teknologioihin rahaa sijoitettaisiin. He sanovat, että
valtiontuki johonkin tarkoitukseen voisi vaimentaa muiden
lupaavien teknologioiden kehittämistä.
Vastaus tähän kysymykseen vaikuttaa merkittävästi
vastaukseen seuraavaan tärkeään kysymykseen: Mitä
poliittisten instrumenttien yhdistelmää tulisi käyttää sovittujen
tavoitteiden saavuttamiseksi?
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Table 6. What do you wish it was done at the EU level?
Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

EU:n kaikkien jäsenvaltioiden
on annettava yhtä suuri
panos asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi

• Mikäli jotkut EU:n jäsenvaltiot
vapautettaisiin tiukemmista
tavoitteista, se rajoittaisi
ilmastonmuutoksen
torjuntatoimien yleisvaikutusta
• Antamalla toisten EU-maiden
saastuttaa muita enemmän
aiheutetaan lisävahinkoa
ilmastolle lyhyellä aikavälillä ja
nostetaan vaikutusten käsittelyn
hintaa pitkällä aikavälillä
• Mahdollisuudet hyötyä puhtaiden
teknologioiden kehittämisestä
ja viennistä muualle maailmaan
kasvaisivat, koska tällaisten
tuotteiden kysyntä lisääntyisi
kaikkialla EU:ssa

• EU:n köyhien jäsenvaltioiden
olisi vaikea saada kiinni vauraita
naapureitaan
• Energiatehokkaat
teollisuusvaltaiset maat voisivat
tehdä tarvittavat muutokset
talouteensa asteittain, vähentäen
niiden vaikutusta talouskasvuunsa,
mikäli niitä ei vaadittaisi tekemään
yhtä paljon kuin muita
• Lyhyellä aikavälillä joidenkin
EU-maiden vaatimattomammat
tavoitteet estäisivät hiilivuotoa
muihin maailmaan kolkkiin

EU:n sisällä on otettava
huomioon eri jäsenvaltioiden kyky
auttaa saavuttamaan sovittuja
yleistavoitteita niin, että toiset maat
tekevät enemmän kuin toiset

• EU:n köyhien jäsenvaltioiden
olisi helpompi saada kiinni
vauraat naapurinsa
• Energiatehokkaat ja
energiavaltaiset EU-maat
voisivat tehdä tarvittavia
muutoksia talouteensa
vähitellen, vähentäen niiden
vaikutusta talouskasvuunsa
• Lyhyellä aikavälillä joidenkin
EU-maiden vaatimattomammat
tavoitteet estäisivät hiilivuotoa
muihin maailman kolkkiin

• Mikäli jotkut EU-maat
vapautettaisiin tiukemmista
tavoitteista, se rajoittaisi
ilmastonmuutoksen torjuntatoimien
yleisvaikutusta
• Antamalla toisten EU-maiden
saastuttaa muita enemmän
aiheutetaan lisää vahinkoa
ilmastolle lyhyellä aikavälillä ja
nostetaan vaikutusten käsittelyn
hintaa pitkällä aikavälillä
• Mahdollisuudet hyötyä puhtaiden
teknologioiden kehittämisestä
ja viennistä muualle maailmaan
vähenisivät, koska tällaisten
tuotteiden kysyntä vähentyisi
kaikkialla EU:ssa
• Pitkällä aikavälillä se voisi
estää siirtymistä uusiutuviin
teknologioihin perustuvaan
teollisuuteen EU:ssa
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Miten sovitut tavoitteet tulisi saavuttaa?
Ilmastonmuutoksen torjuntaan on tarjolla monenlaisia
poliittisia instrumentteja: toiset ovat muita edullisempia ja
helpommin toteutettavissa, toisilla on muita suurempi vaikutus
joihinkin yhteiskunnan sektoreihin ja toiset edellyttävät
muita radikaalimpia käyttäytymisen muutoksia. Päätökset
instrumenttien käyttämisestä on tehtävä vertaamalla niiden
todennäköisiä hyötyjä todennäköisiin kustannuksiin.
Toiset keskittyvät myönteisiin kannustimiin (palkitaan ne,
jotka ovat ryhtyneet toimiin päästöjen vähentämiseksi), kun
taas toiset keskittyvät saastuttavan toiminnan estämiseen
velvoittamalla tekijät maksamaan siitä.
Myönteiset rahoituskannustimet voivat olla valtiontukia,
joilla rohkaistaan ihmisiä ostamaan tiettyjä tuotteita –
esimerkiksi valtion tukemia alennuksia hybridiautoille
tai energiansäästölampuille. Tämä voi puolestaan lisätä
kyseisten tuotteiden kysyntää, ja yritykset voisivat valmistaa
niitä edullisesti suurtuotannon etuja hyödyntäen. Saastuttajien
toimien estämiseen voidaan käyttää vaikkapa hiilidioksidia
päästäville tuotteille (kuten polttoaine) tai energiavaltaisille
teollisuusprosesseille langetettavia ”hiiliveroja”.
EU-jäsenvaltiot käyttävät yleensä eri lähestymistapojen
ja toimenpiteiden yhdistelmää riippuen niiden talouksien
ominaispiirteistä. Joissakin tapauksissa niitä sitovat jo
lait, jotka ne ovat hyväksyneet EU:n tasolla ryhtyäkseen
tiettyihin toimenpiteisiin (katso edellä kohdasta ”Mitä EU on
jo tehnyt?”), ja niiden liikkumavara on siksi rajoitettu.
Nykyisiä huomion keskipisteitä on muun muassa
energiatehokkuus – ihmisten ostamista tuotteista,
matkustustottumuksista
ja
kodeista
tehdään
energiatehokkaampia,
jotta
he
voivat
vähentää
energiankulutustaan
ilman
radikaaleja
muutoksia
elämäntapaansa
(esimerkiksi
ajamalla
vähemmän
polttoainetta kuluttavilla autoilla tai uusimalla kotinsa
lämpöeristeitä).
Keskeinen kysymys tässä on, kuka maksaa nämä
energiatehokkuuden parannukset: valtiot tukien kautta tai
puhtaiden teknologioiden tutkimus- ja kehitystyöhön antamansa
rahoituksen avulla, vai yritykset, joilla on velvoite noudattaa
EU:n laajuisia tiukkoja energiatehokkuusstandardeja, vai
kuluttajat lakien pakottamina, joiden ansiosta he joutuvat
ehkä ostamaan kalliimpia, energiatehokkaita tuotteita tai
maksamaan energiatehokkaista uudistuksista kodeissaan?
Monet kuitenkin väittävät, että energiatehokkuuden
lisääminen ei todennäköisesti yksin riitä EU:n jäsenmailleen
asettamien päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.
Joidenkin
mielestä
tarvitaan
tiukempia
toimia
energiankulutuksen vähentämiseksi. Tähän voisi sisältyä
säännöstelyä – rajoitetaan tietyn energianlähteen kulutusta
tai sitä, miten paljon ihmiset voivat käyttää tiettyä tuotetta
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ennen kuin heidän on maksettava siitä huomattavasti
korkeampi hinta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi, että
asetetaan raja sille, miten paljon bensiiniä autoilijat voivat
ostaa ”normaalihinnalla”, ja veloitetaan heiltä paljon
korkeampi hinta tuon rajan ylittävistä ostoista. Tämä vastaa
energiankulutuskiintiöiden käyttöön ottoa, mutta jättää
käyttäjien päätettäväksi, haluavatko he ylittää nuo kiintiöt ja
maksaa enemmän lisäkäytöstä.
Ilmastonmuutoksen
torjunnassa
käytettäviin
keskeisiin poliittisiin välineisiin kuuluvat niin sanotut
markkinoihin perustuvat mekanismit. Esimerkiksi EU:n
päästökauppajärjestelmä (ETS) luo markkinat, joilla yritykset
voivat ostaa ja myydä oikeuden päästää hiilidioksidia.
ETS-järjestelmä koskee lähes 12 000 tuotantolaitosta EU:ssa
(rauta-, teräs- ja energiantuotantolaitoksia sekä sementti- ja
paperitehtaita), joiden osuus EU:n kokonaispäästöistä on
lähes puolet. Oikeutta päästää hiilidioksidia rajoitetaan ja
kaupataan jäsenvaltioiden kesken lupajärjestelmän avulla.
Mikäli jotkut päästäjät haluavat ylittää sallitun määränsä, ne
voivat ostaa päästöluottoja toisilta, jotka ansaitsevat rahaa
myymällä lupia, joita eivät itse tarvitse.
Tarkoituksena on kannustaa molempia osapuolia päästöjen
vähentämiseen ottamalla käyttöön energiatehokkaita
toimenpiteitä
ja
siirtymällä
käyttämään
uusiutuvia
energianlähteitä: suhteellisen paljon päästävät yritykset
säästävät rahaa vähentämällä ostamiensa luottojen määrää
ja suhteellisen vähän päästävät yritykset ansaitsevat
vähentämällä päästöjään entisestään, jotta ne voisivat myydä
enemmän luottoja.
Keskeinen kysymys on se, mitä järjestelmän avulla
kerätyillä varoilla tulisi tehdä silloin, kun luottoja myydään
huutokaupalla. Toisten mielestä valtiot saisivat päättää,
miten ne haluaisivat käyttää rahat, toisten mielestä rahat
pitäisi palauttaa teollisuudelle jossakin muodossa. Joidenkin
mielestä ne tulisi käyttää uusien puhtaiden teknologioiden
rahoittamiseen ja niillä tulisi auttaa kehitysmaita selviämään
ilmastonmuutoksen vaikutuksista.
“Hiilidioksidin hinnoittelun” käsite (taloudellisen arvon
antaminen ihmisen toiminnasta johtuville kasvihuonepäästöille
kannustimeksi päästöjen vähentämiseen) on erittäin tärkeä
päästökauppajärjestelmälle (ETS). Erimielisyyttä on siitä,
tulisiko markkinoiden (kysynnän ja tarjonnan perusteella) vai
päättäjien hinnoitella nämä luvat.
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Table 7. What policies should the EU use to meet agreed targets?
Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Vähentää energiankulutusta
investoimalla energiatehokkuuteen

• Tuottaisi nopeita tuloksia
kuluttajien ja teollisuuden
kannalta (energiatehokkaampien
tuotteiden saatavuuden ja
sähkölaskujen halpenemisen
kautta), mikä kompensoisi
tarvittavien investointien
kustannuksia
• Ei edellyttäisi merkittäviä
muutoksia ihmisten
elämäntavoissa
• EU voisi kehittää kilpailuedun
energiatehokkaissa
teknologioissa
• Energiatehokkaiden tuotteiden
kehittäminen ja tiukempien
energiatehokkuusstandardien
asettaminen asunnoille ja
työpaikoille loisivat uusia
työpaikkoja ja vauhdittaisivat
talouskasvua

• Tiukempien
energiatehokkuusstandardien
noudattaminen merkitsisi
raskasta ja kallista taakkaa EU:n
teollisuudelle
• Jotkut yritykset tai toimialat
saattaisivat päättää
siirtää toimintansa EU:n
ulkopuolisiin maihin, joiden
energiatehokkuusstandardit ovat
alemmat, ja hävittää työpaikkoja
EU:sta
• Tiukempien
energiatehokkuusstandardien
noudattaminen maksaisi kuluttajille
liikaa
• Nykyisessä laskusuhdanteessa
valtioilla, teollisuudella ja kuluttajilla
ei ole varaa maksaa todellisen
muutoksen edellyttämistä
energiatehokkuuden parannuksista

Investoidaan (pääasiassa hiilen
tuottamien) kasvihuonekaasujen
talteenottoon ja varastointiin
tarkoitettuihin teknologioihin

• Lyhyellä aikavälillä tämä
toisi merkittäviä etuja
energiavaltaisille aloille, koska
niiden toiminnan vaikutukset
vähenisivät ilman, että niiden
tarvitsisi pienentää päästöjään
• Voisi estää energiavaltaisia aloja
muuttamasta maihin, joissa
ilmastonmuutosta koskevat
määräykset ovat löyhempiä

•  Pitkällä aikavälillä
hiilidioksidipäästöjen varastointi
voi osoittautua ympäristölle
vaaralliseksi vuotoriskin vuoksi
• Tarvittava teknologia on kallista
• Ketkä maksaisivat sen? Joidenkin
mielestä päästökauppaohjelman
kaltaisten aloitteiden tuottamat
tulot tulisi käyttää uusiutuvien
energianlähteiden kehittämiseen
pelkän päästöjen varastoinnin
sijaan
• Tarvittavan teknologian
käyttöönotto voisi viedä paljon
aikaa

Vähennetään kasvihuonepäästöjä
investoimalla ydinenergiaan

• Tarjoaisi keskipitkän aikavälin
ratkaisun, koska lisäydinvoiman
tuottaminen voisi vastata
energiatarpeiden kasvuun
EU:ssa
• Ydinvoima on puhdas
energianlähde, koska se ei
aiheuta hiilidioksidipäästöjä
(vaikka joitakin päästöjä syntyy
ydinvoimaloiden rakentamisesta,
uraanin kaivamisesta ja
käsittelystä yms.)
•  Vähentäisi EU:n riippuvuutta
unionin ulkopuolelta tuotavista
fossiilista polttoaineista
• Ydinvoimaan investoiminen
voisi luoda tämän alan
asiantuntemusta, jota EU voisi
viedä muualle
• Ydinvoima tarjoaa vakaan ja
kohtuuhintaisen energianlähteen
kuluttajille ja yrityksille

• Julkinen mielipide monissa
EU-maissa on voimakkaasti
ydinvoiman vastainen, ja huolta
aiheuttavat sen turvallisuus,
terveys- ja ympäristövaikutukset
• Ei ole mitään sopimusta siitä,
miten jakaa esimerkiksi ydinjätteen
käsittelyn taakka eri puolille EU:ta
• Ydinvoimasta tulee lopulta niukka
resurssi, koska sen tuottamiseen
tarvittavien raaka-aineiden kysyntä
kasvaa
• Kestäisi pitkään rakentaa
tarvittavat ydinvoimalat yms.
tuotannon lisäämiseksi kasvavan
kysynnän vaatimalle tasolle
• Ydinvoima ei ole halpa vaihtoehto,
koska lisäkustannuksia
voi syntyä vanhojen
ydinvoimaloiden purkamisesta,
ydinjätteen käsittelystä ja
säteilyonnettomuuksista
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Poliittiset vaihtoehdot

Perustelut puolesta

Perustelut vastaan

Vähennetään päästöjä investoimalla
uusiutuviin energianlähteisiin (tuuli,
aurinko, biopolttoaineet)

• Päästöjä voitaisiin vähentää
tarvitsematta supistamatta
energiankulutusta, koska
uusiutuvat energianlähteet ovat
puhtaita
• Uusiutuvia energianlähteitä
voidaan tuottaa kotimaassa ja
näin vähentää EU:n riippuvuutta
tuontienergiasta
• Uusiutuvien energianlähteiden
kustannukset laskevat kysynnän
noustessa
• Uusiutuvat energianlähteet ovat
turvallisempia kuin ydinvoima
• Uusiutuvien energianlähteiden
kehittäminen luo työpaikkoja
ja vauhdittaa talouskasvua. Se
voisi antaa EU:lle kilpailuedun
tarvittavan teknologian
kehittämisessä ja viennissä

• Uusiutuvia energianlähteitä ei
voida tuottaa riittävästi, jotta EU:n
kasvava energiantarve voitaisiin
tyydyttää pelkästään niillä
• Teknologia ei ole riittävän
edistyksellistä, ja ongelmia on
varastoinnissa, sähköverkoissa
yms.
• Uusiutuvien energianlähteiden
tuotantokustannukset ovat liian
korkeat, jotta niihin voisi luottaa
liikaa
• Ydinvoimaa voidaan tuottaa yhtä
turvallisesti ja edullisemmin kuin
uusiutuvia energianlähteitä

Alennetaan energiankulutusta
vähentämällä niiden tavaroiden
ja palveluiden määrää, joita
valmistetaan ja käytetään

• Toisi välittömiä rahallisia
säästöjä kuluttajille
• Ei edellytä lisäinvestointeja
energiatehokkaisiin tuotteisiin
yms.

• Edellyttäisi huomattavaa
elämäntapamuutosta ja voisi
saada aikaan takaiskun
ilmastonmuutoksen
torjuntatoimissa
• Voisi tukahduttaa talouskasvua ja
hävittää työpaikkoja

Käytetään kannustimia, kuten
päästökauppajärjestelmää,
verotuksellisia ja muita taloudellisia
kannustimia

• Voisi auttaa saavuttamaan
ns. kriittisen massan
energiatehokkaiden tuotteiden
kysynnässä ja teknologioissa
sekä uusissa energianlähteissä
• Ihmisten palkitseminen hyvästä
käytöksestä on tehokas väline
kulutusmallien muuttamiseen
• Myönteiset toimenpiteet
ylläpitävät todennäköisemmin
kansalaisten tukea
ilmastonmuutoksen torjunnalle
kuin kielteiset, esimerkiksi
liikakulutuksen hinnan
korottaminen

• Valtioiden ei tulisi investoida
tiettyihin teknologioihin, koska
teollisuus kykenee itse parhaiten
päättämään, miten täyttää
tarpeensa
• Veronmaksajat joutuvat
rahoittamaan tiettyjä kannustimia,
halusivat he sitä tai eivät
• Olisi parempi keskittyä
rankaisemaan teollisuutta, jos se
ei onnistu vähentämään päästöjä,
koska tämä on tehokkaampi
kannustin

Saastuttaja maksakoon laskun

• Varmistaa, että tavaran
tai palvelun hinta vastaa
sen ilmastovaikutuksia ja
että ne, jotka aiheuttavat
ympäristövahinkoja, maksavat
niistä

• Osa teollisuudesta saattaisi
päättää siirtyä muihin maailman
kolkkiin, mikä lisäisi hiilivuodon
riskiä

Valtioiden on ensinnäkin päätettävä, miten ne parhaiten
kannustaisivat kansalaisiaan päästöjen vähentämisen
edellyttämiin käyttäytymisen muutoksiin, ja toiseksi myös,
miten ne tyydyttäisivät parhaiten maansa energiantarpeen.
Euroopan
komission
tilastojen
mukaan
EU:ssa
kulutettavasta energiasta noin 80 prosenttia on peräisin
fossiilisista polttoaineista: 37 prosenttia öljystä, 24 prosenttia
maakaasusta ja 18 prosenttia hiilestä, kun taas ydinvoiman
osuus on yli 14 prosenttia ja uusiutuvien energianlähteiden
yli kuusi prosenttia.
EU:n julkistama tavoite muuttua hiilidioksidipäästöjä
vähentäväksi taloudeksi merkitsee siirtymistä fossiilisista
polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä ja/tai
ydinenergiaa. Missä määrin ja missä ajassa tämä on
mahdollista riippuu osittain siitä, miten riippuvaisia maat ovat
tällä hetkellä hiilivaltaisista aloista, miten kehittyneitä niiden
uusiutuvien energianlähteiden ja ydinenergian toimialat ovat
sekä miten niiden kansalaiset suhtautuvat ydinenergiaan.

Fossiiliset polttoaineet
EU:n jäsenvaltioiden taloudet ovat tällä hetkellä voimakkaasti
riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, ja niiden polttamisen
osuus kasvihuonepäästöistä on 90 prosenttia. EU on
myös erittäin riippuvainen näiden polttoaineiden tuonnista
tarpeisiinsa: 60 prosenttia kaasusta, 90 prosenttia öljystä ja
50 prosenttia hiilestä tuodaan muualta.
Molemmat
tekijät
kannustavat
EU:ta
kehittämään
vaihtoehtoisia energianlähteitä sekä hiilidioksidin talteenoton
ja varastoinnin kaltaisia uusia teknologioita, joilla vähennetään
fossiilisista polttoaineista ilmakehään pääsevien saasteiden
määrää. Jotkut väittävät kyseisiä teknologioita kalliiksi
ja niiden ympäristölle koituvia etuja epäselviksi, ottaen
huomioon, että maan alle varastoitu hiili saattaa vuotaa
takaisin ilmakehään.
Vaikka fossiiliset polttoaineet ovat vähenemässä, tällä
hetkellä niistä ei ole välitöntä pulaa, ja niiden tuottaminen on
suhteellisen edullista muihin energianlähteisiin verrattuna.
Koska maailman energiankulutuksen odotetaan kuitenkin
kasvavan edelleen, fossiilisten polttoaineiden hinnan
odotetaan nousevan pitkällä aikavälillä niiden lähteiden
ehtyessä.

Uusiutuvat energianlähteet
Yksi vaihtoehto fossiilisille polttoaineille ovat uusiutuvat,
puhtaat energianlähteet, joita tuottavat luonnonvoimat, kuten
aurinko, tuuli ja vesi.
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Eri energianlähteiden
valinta

EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energianlähteiden
osuutta kokonaiskäytöstään 20 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä. Yksittäiset EU-jäsenvaltiot saavat silti itse päättää,
miten ne tarkkaan ottaen toteuttavat tämän ja mitä uusiutuvia
energianlähteitä ne käyttävät. Toiset ovat jo investoineet
paljon uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen, toiset
eivät.
Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä kannattavat
sanovat, että sen lisäksi että ne myötävaikuttavat
kasvihuonepäästöjen vähentämiseen, ne vähentävät myös
EU:n riippuvuutta tuontienenergiasta.
Tiettyjen uusiutuvien energiatyyppien tuottaminen on
nykyään suhteellisen kallista, mutta fossiilisten polttoaineiden
hintojen ennakoitu nousu alentaisi niiden suhteellista hintaa.
Uusiutuvien energianlähteiden kysynnän kohoaminen laskisi
niiden hintaa pitkällä aikavälillä, koska massatuotanto
alentaa yksikköhintaa. Kannattajat sanovat myös, että
niiden potentiaalin tehostamiseen tarvittava teknologia on
kehittynyt nopeasti viime vuosina ja myönteinen kehitys tulee
jatkumaan.
Toisten mielestä uusiutuvia energianlähteitä ei ole vielä
tarjolla riittävästi EU:n energiatarpeisiin, niitä on vaikea
varastoida eikä tarvittavaa teknologiaa ole vielä tarjolla
varastointikapasiteetin parantamiseksi. Myös tiettyjen
uusiutuvien
energiatyyppien
jakelujärjestelmä
vaatii
parannuksia.
Jotkut huomauttavat, että toiset uusiutuvat energiatyypit
ovat muita puhtaampia, esimerkiksi ottaen huomioon
päästövaihtelut, joita niiden tuotantolaitteiston valmistus- ja
kuljetusprosessit aiheuttavat sekä niiden vaikutuksen eläinja kasvikuntaan.
Ero uusiutuvilla energiatyypeillä on etunsa ja haittansa:
Vesivoiman kulutus lisääntyi tasaisesti vuosina 1990–2005, ja
sen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli noussut EU:ssa
1,5 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä. Sen tuotanto on
kuitenkin vähentynyt (muihin uusiutuviin energiatyyppeihin
verrattuna), ja sen vaikutukset kasvi- ja eläinkuntaan
huolestuttavat, samoin sopivien rakennuspaikkojen puute,
eikä vähiten EU:n lainsäädännön vuoksi, joka rajoittaa patojen
rakentamista ympäristösyistä. Suurten vesivoimaloiden
rakentamisesta on tullut entistäkin vaikeampaa, ja monet
kannattavat
pienten
vesivoimaloiden
rakentamiseen
keskittymistä.
Biomassa ja jäte (kasvimateriaalin, eläin- ja kunnallisjätteen
muuttaminen polttoaineeksi) ovat tällä hetkellä EU:n tärkein
uusiutuva energianlähde, jonka osuus oli 4,2 prosenttia
energian kokonaiskulutuksesta EU:ssa vuonna 2005. Niitä
käytetään eniten lämmitykseen, mutta niitä voi käyttää myös
sähköntuotantoon. Niitä voidaan tuottaa kotimaassa ja niitä
on melko helppo varastoida, mutta biomassan polttaminen
tuottaa kasvihuonepäästöjä ja suuret sadot voivat uhata kasvi-
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ja eläinkuntaa. Myös jätteen muuttaminen voimalaitoksissa
poltettavaksi kaasuksi voisi vähentää päästöjä.xx
Biopolttoaineiden (peräisin kasveista) osuus on nykyään
noin prosentti EU:n liikennesektorin energiankulutuksesta.
EU:n tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2020 mennessä
10 prosenttia liikenteen polttoaineista tulee uusiutuvista
energianlähteistä, kuten biopolttoaineista. Biopolttoaineet
ovat varsin ristiriitaisia, koska niiden tuotantoon käytettävä
pelto on pois elintarviketuotannon käyttämistä viljapelloista,
mikä lisää ruokapulan riskiä kehitysmaissa. Myös niiden
vaikutus maailman metsiin huolestuttaa.
Tuulivoimaan perustuvan energian osuus on tällä hetkellä
vain 0,3 prosenttia EU:n energiankulutuksesta, mutta se on
kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana noin 30 prosentin
vuosivauhtia. EU on maailman johtava tuulivoiman kuluttaja
ja tuottaja ja EU:n teollisuudella on kärkiasema maailmassa
tuulivoiman tuottamisen ja tuuliteknologian alalla. Tämä
antaa sektorille merkittävät mahdollisuudet luoda kasvua
ja työpaikkoja. Suurin osa tuulivoimasta tuotetaan nykyään
rannikolla, mikä aiheuttaa valituksia tuulimyllyjen visuaalisesta
haitasta varsinkin alueilla, joiden paikallistaloudelle matkailu
on tärkeää. Melko vähän tuulivoimaa tuotetaan merellä,
mutta tämä todennäköisesti lisääntyy teknologian kehityksen
myötä.
Aurinkovoiman osuus on nykyään vain 0,04 prosenttia
uusiutuvan energian kulutuksesta, mutta se on noussut
tasaisesti. Se tarjoaa huomattavia kasvumahdollisuuksia,
mutta sitä on edelleen kalliimpaa tuottaa kuin muita uusiutuvan
energian muotoja. Jotkut EU-jäsenvaltiot ovat hyväksyneet
uusiin rakennuksiin kiinnitettäviä aurinkopaneeleita koskevia
lakeja lisätäkseen niiden kysyntää, minkä pitäisi alentaa
kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Ydinvoima
Jotkut väittävät, että ydinvoimatuotannon lisääminen on
osittainen vastaus ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen
ja sanovat ydinvoimaloiden tuottavan kaiken kaikkiaan paljon
vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteisten voimaloiden.
Heidän mielestään ydinvoimatuotannon lisääminen (samoin
uusiutuvien energianlähteiden edistäminen) on elintärkeää
EU:n energiatarpeiden tyydyttämiseksi ja samalla päästöjen
vähentämiseksi.
Useat maat (kuten Suomi ja Iso-Britannia) ovat päättäneet
luottaa enemmän ydinvoimaan sekä talous- että
ympäristösyistä. Heidän mielestään ydinenergiaa voi tuottaa
turvallisesti, se vähentää päästöjä ja on edullisempaa kuin
vaihtoehtoisten lähteiden käyttö. Toiset pitävät sitä tapana
vähentää maiden riippuvuutta tuontienergiasta.
Silti joidenkin mielestä ydinvoiman osuuden lisääminen koko
energiayhdistelmässä edellyttäisi merkittäviä investointeja
uusien, tehokkaiden voimaloiden rakentamiseen, niiden
turvallisuuden parantamiseen ja ydinjätteen käsittelylaitosten
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rakentamiseen – ja tarvittavan kapasiteetin rakentaminen veisi
aikaa. Vastustajat tuovat esille myös vakavat turvallisuus-,
terveys- ja ympäristöongelmat Ukrainassa vuonna 1986
tapahtuneen
Tšernobylin
ydinkatastrofin
lietsomina,
sekä keskeisen ongelman, mitä tehdään ydinjätteelle.
He tuovat muistuttavat myös, että vaikka ydinenergia ei
tuota hiilidioksidipäästöjä, ydinvoimaloiden rakentaminen,
ydinenergiaan tarvittavan uraanin kaivaminen yms. kyllä
aiheuttavat.
Lopuksi, toisten mielestä ydinenergiatuotannossa tarvittava
uraani niukkenee, kun sen kysyntä maailmalla kasvaa. He
huomauttavat, että EU tuo lähes kaiken uraaninsa Australian
kaltaisista maista. Toiset taas väittävät, että teknologinen
kehitys vähentää ydinenergian tuotannossa käytettävän
uraanin tarvetta.

A deliberative polity-making project

Kiitokset
Tämän selonteon on laatinut Brysselissä toimiva European Policy Centre, Euroopan unionin asioihin perehtynyt johtava
asiantuntijaryhmä.
Sen ovat tarkastaneet kaikkien Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien edustajat (luettelo alla) ja muut alalla toimivat organisaatiot
(luettelo alla).
Teksti on sen jälkeen tarkastettu näiden antamien kommenttien valossa sen varmistamiseksi, että annetut tiedot ovat tasapuolisia
ja että tekstissä esitetään kaikki perustelut poliittisten menettelytapojen tueksi tai niitä vastaan.

Poliittiset ryhmät:
Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä (PPE-DE)
Euroopan parlamentin sosialidemokraattien liiton ryhmä (PSE)
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE)
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi –ryhmä (VERTS/ALE)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL)
Unioni kansakuntien Euroopan puolesta –ryhmä (UEN)
Itsenäisyys/demokratia –ryhmä (ID)

Järjestöt – Maahanmuuttoa koskeva asiakirja:
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö Business Europe
Eurociett (Euroopan tason työmarkkinajärjestöt)
Caritas Europa -järjestö
Euroopan palkansaajien keskusjärjestö (ETUC)
Maahanmuuttopolitiikkaa käsittelevä ryhmä (MPG)
Migration Policy Institute -tutkimuslaitos (MPI)

Järjestöt – Ilmastonmuutosta koskeva asiakirja:
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestö Business Europe
BP Europe -energiayhtiö
Maailman luonnonsäätiö (WWF)
European Climate Foundation -säätiö
Clingendael-instituutti
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IV. Euroopan parlamentin
puolueiden poliittiset tavoitteet1
Tähän asiakirjaan lainatut kappaleet on otettu puolueiden
virallisista vaalijulistuksista, ellei toisin mainita. Kaikki lainatut
asiakirjat, lausunnot ja tiedotteet olivat julkisesti saatavilla
poliittisten puolueiden virallisilla verkkosivustoilla. Aineisto on
kerätty ja kaikkia verkkosivustoja käytetty 2.-5.3.2009. Tämän
osion ovat koonneet Stefano Braghiroli ja Alfredo Zucchi
Sienan yliopistosta yhteistyössä Mannheimin yliopiston
Hermann Schmittin kanssa.

MAAHANMUUTTO

sen varmistamiseksi, että laittomia siirtolaisia palkkaavia
rangaistaan ja kiinni jääneet laittomat siirtolaiset lähetetään
takaisin alkuperämaahansa”. Philip Bradbourn lisää vielä,
että ”meidän tulisi keskittyä EU:hun saapuvaan laittomien
siirtolaisten virtaan ennen kuin käsittelemme taitopulaa”.
LÄHDE: Immigration policy must be for member states to
decide - not the European Commission [News Release],
October 2007. Osoitteessa http://www.conservativeeurope.
com/news/426/Immigration-policy-must-be-for-memberstates-to-decide--not-the-European-Commission.aspx

EUROOPAN KANSANPUOLUEEN (KRISTILLISDEMOKRAATIT) JA EUROOPAN
DEMOKRAATTIEN RYHMÄ (EPP)

EUROOPAN PARLAMENTIN
SOSIALIDEMOKRAATTINEN RYHMÄ
(PES)

EPP aikoo “torjua laitonta siirtolaisuutta EU:n tasolla
alkaen kunkin jäsenvaltion tarpeista, kyvystä ja sen
asettamista ensisijaisista tavoitteista”. Siksi EU:n tulee
laatia oikeudenmukainen mutta tiukka laittomien siirtolaisten
palautuspolitiikka” (palautusdirektiivin mukaisesti, jota
EPP antaa täyden tukensa), koordinoida jäsenvaltioiden
säätelyjärjestelmiä pääasiassa Sininen kortti –järjestelmän
avulla sekä suojella EU:n rannikoita perustamalla EU:n
rannikkovartiosto. Työmarkkinoille EPP ehdottaa EU:n
suosituimmuuskohtelun
käyttöönottoa
jäsenvaltioiden
työvoimapulan ratkaisemiseksi sekä EU:n sisäisen
siirtolaisuuden kannustamiseksi. [Painoarvo julistuksessa:
JONKIN VERRAN TÄRKEÄ]

PES määrittelee, että “laaditaan yhteiset standardit Euroopan
unioniin kohdistuvalle lailliselle siirtolaisuudelle” ja ”laaditaan
siirtolaisten kotouttamista koskeva eurooppalainen peruskirja,
joka perustuu yhdenvertaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin
sekä keskinäiseen kunnioitukseen”. PES ehdottaa, että
EU:n laittoman maahanmuuton estämiseksi tehdyn työn
koordinoimiseksi vahvistetaan yhteistyötä EU:n ulkopuolisten
maiden kanssa ja hyväksytään yhteinen ulkorajojen
valvontapolitiikka. Näiden toimien tueksi tulisi edelleen EU:n
yhteistä turvapaikkajärjestelmää. [Painoarvo julistuksessa:
JONKIN VERRAN TÄRKEÄ]

LÄHDE: EPP:n julistus – EPP, Your majority in Europe
(EPP, sinun enemmistösi Euroopassa). Osoitteessa http://
dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/manifesto/draft_EPP_
European_Elections_2009_Manifesto.pdf

EUROOPAN DEMOKRAATIT2 (Britannian
konservatiivipuolue ja Tšekin kansalaisdemokraattinen puolue)

LÄHDE: PES:in julistus - People First: A New Direction for
Europe (Ihminen ensin: uusi suunta Euroopalle). Osoitteessa
http://www.pes.org/downloads/PES-Manifest_EN.pdf

1

EU:n polittiset puolueet edustavat koko Euroopassa toimivia puoluejärjestöjä,
jotka

muodostuvat

Euroopan

niihin

parlamentin

liittyneistä

ryhmät

kansallisista

edustavat

puolueista.

muodollisesti

Usein

parlamentissa

olevaa eurooppalaista puoluetta, joissakin tapauksissa se edustaa useiden
eurooppalaispuolueiden poliittista liittoumaa ja/tai kansallisia puolueita tai

Mitä
tulee
lailliseen
siirtolaisvirtaan
Britannian
konservatiivipuolueen
mielestä
“jäsenvaltioiden
on
säilytettävä vapaus asettaa omat rajansa sille, keiden ne
haluavat pääsevän maahansa ja työskentelevän siellä”.
Euroopan parlamentin jäsen Philip Bradbourn, oikeus- ja
sisäasioista sekä tiedotuksesta vastaava konservatiivien
virkamies ilmoittaa, että jopa ”muista EU:n jäsenvaltioista
tulevat lailliset siirtolaiset aiheuttavat jo suuria ongelmia
sosiaali- ja asumispalveluille sekä muille virastoille”. Tämän
näkökulman vuoksi Britannian konservatiivipuolue vastustaa
myös Sininen kortti -järjestelmää korkeasti koulutetuille
siirtolaisille, koska sen mielestä puuttuu ”tarvittava valvonta
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riippumattomia poliitikkoja. Jäsenyyttä ajatellen nämä kaksi kokonaisuutta
eivät vastaa täysin toisiaan. Vaalijulistuksen hyväksyneiden puolueiden
tekstissä olevan politiikan alueen painoarvo on laskettu kyseiselle politiikan
alueelle omistettujen kokonaissanamäärän ja julistuksen kokonaissanamäärän
suhteena. Lopullinen luokitus on määritelty seuraavasti: : 0-5 %: Merkityksetön,
6-10 %: Jonkin verran tärkeä, 11-15 %: Melko tärkeä, 16-20 %: Tärkeä, 2125%: Erittäin tärkeä.
2

Britannian konservatiivipuolue ja Tšekin Kansalaisdemokraattinen puolue ODS
eivät kuulu mihinkään eurooppalaiseen puolueliittoon. Ne tekevät kuitenkin
tiivistä

bilateraalista yhteistyötä Euroopan demokraattien (ED) puitteissa.

Euroopan parlamentin tasolla Euroopan demokraatit ovat EPP:n liittoutuneita
puolueita ja nämä kaksi muodostavat parlamentaarisen ryhmän nimeltään
EPP-ED.

ELDR tukee EU:n Sininen kortti -järjestelmän käyttöönottoa,
jota hallinnoisi kukin jäsenmaa, jotta harkittu taloudellinen
siirtolaisuus toimisi EU:n kansalaisten eduksi”. [Painoarvo
julistuksessa: MERKITYKSETÖN]
LÄHDE: ELDR:n manifesti – Euroopan liberaalien 15 tärkeintä
vaaliteesiä, lokakuu 2008. Osoitteessa http://www.eldr.org/
pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

VIHREÄT / EUROOPAN VAPAA
ALLIANSSI -RYHMÄ (EGP)
EGP vastustaa EU-linnoituksen rakentamismentaliteettia
ja pitää siirtolaisuutta mahdollisuutena sekä suosittelee
myönteistä politiikkaa, jonka avulla ihmiset […] voivat tulla
tänne laillisesti ja tehokkaasti […], saada yhdenvertaiset
oikeudet ja palkan sekä mahdollisuuden hankkia EU:n
kansalaisuus. Vihreiden mielestä EU:sta turvapaikkaa
hakevat ihmiset ansaitsevat paremman kohtelun. Siksi
vihreät vastustavat alistavia lakeja laittomien siirtolaisten
palauttamiseksi sekä epäinhimillistä tai muukalaisvihaa
heijastavaa lainsäädäntöä. EU:n vihreä ryhmä ehdottaa
yhteistyön tehostamista EU-maiden välillä miesten, naisten
ja lasten halveksittavan salakaupan torjumiseksi. [Painoarvo
julistuksessa: MELKO TÄRKEÄ]
LÄHDE: EGP:n manifesti - A Green New Deal for Europe.
Osoitteessa http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto/

EUROOPAN YHTYNEEN VASEMMISTON
KONFEDERAATIORYHMÄ /
POHJOISMAIDEN VIHREÄ VASEMMISTO
Euroopan
vasemmisto
vaatii
EU:ta
vahvistamaan
siirtolaisten oikeuden työskennellä asuinpaikassaan EU:ssa
– siirtolaislain tulisi keskittyä siirtolaisten etuihin, ei halpaa
työvoimaa etsivien yritysten etuihin, mikä pakottaa miljoonat
siirtolaiset tekemään pimeästi töitä. Siksi se torjuu kaikki
maastakarkotusta kannattavat lait, nimittäin palautusdirektiivin.
Sen mielestä EU:n pitäisi lisäksi sulkea vastaanottokeskukset.
Kosmopoliittisen EU:n vuoksi Euroopan vasemmisto torjuu jo
toimivan Frontex-rajavalvontajärjestelmän ja vaatii kaikkien
Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen
täytäntöönpanoa koskevien suunnitelmien torjumista”.
[Painoarvo julistuksessa: MERKITYKSETÖN]

A deliberative polity-making project

EUROOPAN LIBERAALI- JA
DEMOKRAATTIPUOLUE (ELDR)

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä
IND/DEM-ryhmä vastustaa voimakkaasti kaikkea EU:n
toimintaa
maahanmuuton
käsittelyssä.
Euroopan
parlamentin jäsen Nigel Farage, parlamentin IND/DEMryhmän varapuheenjohtaja, sanoo: ”Se, että kansallisvaltion
keskeinen valta noudattaa omaa maahanmuuttopolitiikkaa
on heikentynyt, on ongelmiemme perussyy. Tämä
oikeus on palautettava välittömästi.” Mitä tulee lailliseen
maahanmuuttoon IND/DEM-ryhmä ilmoittaa, että puhuttaessa
”Euroopan kansakunnista […] kansakunnat hyötyvät aina
oikeantasoisesta maahanmuutosta ja tätä tasoa voitaisiin
nostaa Euroopan alhaisen syntyvyysasteen vuoksi.”
LÄHDE: Nigel Faragen ja Johannes Bloklandin haastattelu,
EUWatch N. 4, joulukuu 2006/tammikuu 2007. Osoitteessa
http://indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/
euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

ILMASTONMUUTOS
EUROOPAN KANSANPUOLUEEN
(KRISTILLISDEMOKRAATIT) JA
EUROOPAN DEMOKRAATTINEN RYHMÄ
(EPP)
EPP:n mielestä EU:n on säilytettävä kansainvälinen
johtoasemansa ilmastonsuojeluasioissa ja edistettävä
kansainvälistä vuoropuhelua saadakseen aikaan päätöksen
vuoden 2012 jälkeisestä sopimuksesta vuoden 2009 loppuun
mennessä Kööpenhaminassa. Sisäisesti EU:n tulisi edetä EU:n
päästökauppajärjestelmän3 täytäntöönpanossa – ja saatava
siihen mukaan mahdollisimman monta teollisuussektoria,
mutta sen on määriteltävä toimivat kynnykset välttääkseen
hiilivuotoa,
sovittava
toimialakohtaisista
tavoitteista
jäsenmaille, jotta uusiutuvien energianlähteiden osuus voisi
nousta vähintään 20 prosenttiin energiayhdistelmästä EU:ssa
vuoteen 2020 mennessä, edistettävä ydinvoimaa, koska
se voi auttaa kasvihuonekaasujen vähentämissitoumuksen
saavuttamisessa – mikäli voimalaitokset vastaavat suurimpia
mahdollisia turvallisuusvaatimuksia. [Painoarvo julistuksessa:
ERITTÄIN TÄRKEÄ]
LÄHDE: EPP:n manifesti – The EPP, Your majority in Europe
(EPP: sinun enemmistösi Euroopassa). Osoitteessa http://
dl1.streaming.telenetmedia.be/epp/manifesto/draft_EPP_
European_Elections_2009_Manifesto.pdf

LÄHDE: Euroopan vasemmiston manifesti – Together for
change in Europe. Osoitteessa www.european-left.org/
english/news/electoral_platform

3

Tätä aihetta käsitellään tausta-aineiston kappaleessa Miten sovitut tavoitteet
tulisi saavuttaa?
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EUROOPAN DEMOKRAATIT (Britannian
konservatiivipuolue ja Tšekin
Kansalaisdemokraattinen puolue)

EUROOPAN
LIBERAALIDEMOKRAATTIEN LIITON
RYHMÄ (ELDR)

Tšekin
konservatiivipuolue
ODS
pitää
maapallon
lämpenemistä ja nimenomaan hiilidioksidin liikatuotantoa
vakavana ongelmana. Euroopan parlamentti asettaa toimilleen
joitakin erittäin kunnianhimoisia tavoitteita, jotka ODS:n
mukaan ovat usein saavuttamattomissa. Parlamentin jäsen
ja Ympäristön, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden
valiokunnan puheenjohtajan Miroslav Ouzkýn mukaan
ongelma syntyy selvästä ristiriidasta: “Jos asetamme
uusiutuvien energianlähteiden tavoiteosuuden liian suureksi,
jäsenmaat eivät kykene saavuttamaan sitä. Jos emme laske
ydinvoimaa uusiutuviin energianlähteisiin, maantieteellisesti
edullisessa asemassa olevilla mailla on selvä etu.” Toisin
sanoen: ”Huolimatta kaikista haitoista ydinvoima on nykyään
ainoa todellinen vaihtoehto lämpövoimaloille.”

Liberaalien mielestä “EU:sta on tultava tehokas ja
vähähiilinen talous, joka on maailman edelläkävijä
ympäristönsuojelussa, uusiutuvien energianlähteiden ja
luovien markkinainstrumenttien käytössä”. Samaan aikaan
ELDR ehdottaa eurooppalaisyritysten hallinnollisen taakan
vähentämistä ja kannustimia investoinneille teknologiaan,
joilla vahvistetaan vahvaa, vähähiilistä taloutta. ELDR haluaa
ilmasto- ja energiapolitiikan pohjaksi kestävän talouskasvun
ja luonnonympäristön suojelun. ELDR edistää yhteisen
maatalouspolitiikan kunnianhimoista uudistamista […], jotta
tutkimusrahoitus kohdistuisi uusiutuviin energianlähteisiin,
mukaan lukien kestävät uuden sukupolven biopolttoaineet”.
[Painoarvo julistuksessa: MELKO TÄRKEÄ]

LÄHDE: Can Europe stop climate change? Osoitteessa http://
www.europeanreform.eu/can-europe-stop-climate-change/

EUROOPAN PARLAMENTIN
SOSIALIDEMOKRAATTINEN RYHMÄ
(PES)
EU:n sosialistit tukevat vuoden 2012 jälkeisen uuden
maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen laatimista, jonka
tarkoitus on sopia 30 prosentin maailmanlaajuisesta
päästövähennystavoitteesta vuoteen 2020 mennessä”.
PES
ehdottaa
maailmanlaajuisen
energiaja
kehitysfoorumin perustamista ja EU:n kehitysavun lisäämistä
ilmastonmuutoksen […] torjumiseksi. PES:in mielestä
biopolttoaineet voivat auttaa […], mutta tämä ei saa tapahtua
elintarviketuotannon kustannuksella. Sosialistien mielestä
kukin jäsenvaltio saa itse päättää, käyttävätkö ne ydinvoimaa
vai eivät. Kuitenkin […] nykyisten ja uusien ydinvoimaloiden
seurantaa pitäisi koordinoida EU:n tasolla”. [Painoarvo
julistuksessa: MELKO TÄRKEÄ]
LÄHDE: PES:in manifesti - People First: A New Direction for
Europe (Ihminen ensin: uusi suunta Euroopalle). Osoitteessa
http://www.pes.org/downloads/PES-Manifest_EN.pdf
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LÄHDE: ELDR:n manifesti - European Liberals’ top 15 for EP
elections, October 2008. Osoitteessa http://www.eldr.org/pdf/
manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

VIHREÄT / EUROOPAN VAPAA
ALLIANSSI -RYHMÄ (EGP)
Vihreät
haluavat
EU:n
ottavan
johtavan
roolin
energiankulutuksen
vähentämisessä
20
prosentilla
vuoteen 2020 mennessä ja ehdottavat, että EU sitoutuisi
vähentämään päästöjä 40 prosenttia viimeistään vuoteen
2025 mennessä ja 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.
EPG:n mielestä kunnianhimoisten ja sitovien tavoitteiden,
kannustimien sekä vihreään teknologiaan ja palveluihin
kohdistuvien julkisten investointien yhdistäminen voi luoda
miljoonia vihreitä työpaikkoja Eurooppaan […] taloudellisen
taantuman aikana. Vastaavasti uusiutuvat energianlähteet on
asetettava EU:n 21. vuosisadan energiapolitiikan keskiöön”
luomalla ERENE, EU:n uusiutuvan energian yhteisö, kun
taas ydinvoima ei voi olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua”.
[Painoarvo julistuksessa: ERITTÄIN TÄRKEÄ]
LÄHDE: EGP:n manifesti - A Green New Deal for Europe. Osoitteessa http://europeangreens.eu/menu/egp-manifesto/

A deliberative polity-making project

EUROOPAN YHTYNEEN VASEMMISTON
KONFEDERAATIORYHMÄ /
POHJOISMAIDEN VIHREÄ VASEMMISTO
(EL)
ilmastonmuutos- ja yhteiskunnallisten ongelmien olevan
yhteydessä toisiinsa, kannattaa uuden kansainvälisen
sopimuksen kehittämistä Kansainvälisen hallitustenvälisen
ilmastonmuutospaneelin neljännen raportin perusteella
ja EU:n toimintasuunnitelman 2007–2009 noudattamista.
Lisäksi se vastustaa Kioton sopimuksen alentamista
kiintiöpäästöjen markkinajärjestelmäksi: tarvitaan uusi kaava,
joka perustuu yhteistyöhön kilpailun sijaan, ja joka alkaa
teknologian siirrosta kehitysmaihin, puhtaiden teknologioiden
rahoittamisesta sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista
edistävästä politiikasta”. [Painoarvo julistuksessa: MELKO
TÄRKEÄ]
LÄHDE: Euroopan vasemmiston manifesti – Together for
change in Europe: Osoitteessa www.european-left.org/
english/news/electoral_platform

ITSENÄISYYS/DEMOKRATIA -RYHMÄ
IND/DEM-ryhmän
mukaan
ihmisen
aiheuttaman
ilmastonmuutoksen merkitys on vielä kyseenalainen ja
vailla tieteellisiä todisteita. Euroopan parlamentin jäsenen
Graham Boothin (Britannian itsenäisyyspuolue) sanoin:
”Ottaen huomioon useiden tuhansien eturivin tiedemiesten
(Manhattanin julistus, Oregonin vetoomus yms.) ilmaisemat
mielipiteet koko teoriasta, että ihminen olisi aiheuttanut
maapallon lämpenemisen, on hämmästyttävää, että
enemmän rahaa tuhlataan vailla todistuspohjaa olevan
tieteellisen hankkeen valmisteluun kuin tunnettujen ongelmien
ratkaisemiseen eli (olemattomaan) kasvuun ja työttömyyteen
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.”
LÄHDE: Climate targets cost every family nearly £100 pa.
[News Release], July 2008. Osoitteessa http://indemgroup.
eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=39&cHash=
5bf171d6bb

Tämä dokumentin alkuperäinen versioluonnos oli englanninkielinen. Käännetyt versiot voivat vaihdella.
Lopullinen versio 31-03-2009.
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EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena, Centre for
the Study of Political Change:

In partnership with:
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OF OSLO

With the support of :
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Deliberative Polling® mielipidekysely
Deliberative Polling® on julkinen neuvotteluprosessi, jossa koehenkilöiltä kysytään heidän mielipidettään ennen ja sen jälkeen
kun heillä on ollut mahdollisuus tutkia asioita perusteellisesti. Professori James S. Fishkin kehitti vuonna 1988 ensimmäisenä
tämän prosessin. Sen sovellukset eri maissa ympäri maailmaa ovat kaikki tapahtuneet yhteistyössä Professori Robert C. Luskinin
kanssa. He ovat johtaneet hankkeita eri kumppaneiden kanssa USA:ssa, Britanniassa, Australiassa, Kanadassa, Tanskassa,
Italiassa, Bulgariassa, Unkarissa, Kiinassa ja Pohjois-Irlannissa.
Deliberative Polling® on James S. Fishkinin tavaramerkki. Tavaramerkistä saatavat tulot käytetään tukemaan tutkimusta Stanfordin yliopiston demokratian keskuksessa (the Center for Deliberative Democracy).
Lisätietoja aiheesta Deliberative Polling: http://cdd.stanford.edu

www.europolis-project.eu

