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José Manuel Barroso, 
Euroopan komission 
puheenjohtaja
(Portugali)

Antonio Tajani, 
Varapuheenjohtaja 
ja teollisuus- ja 
yrittäjyysasioista 
vastaava komissaari
(Italia)

Maroš Šefčovič, 
Varapuheenjohtaja 
ja institutionaalisista 
suhteista ja hallinnosta 
vastaava komissaari
(Slovakia)

Catherine Ashton, 
Varapuheenjohtaja ja 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja
(Yhdistynyt 
kuningaskunta)

Olli Rehn, 
Varapuheenjohtaja ja 
talous- ja raha-asioista 
sekä eurosta vastaava 
komissaari
(Suomi)

Janez Potočnik, 
Ympäristöasioista 
vastaava komissaari
(Slovenia)

Viviane Reding,  
Varapuheenjohtaja ja 
oikeus-, perusoikeus- 
ja kansalaisasioista 
vastaava komissaari
(Luxemburg)

Joaquín Almunia, 
Varapuheenjohtaja 
ja kilpailupolitiikasta 
vastaava komissaari
(Espanja)

Andris Piebalgs, 
Kehitysyhteistyöstä 
vastaava komissaari
(Latvia)

Michel Barnier, 
Sisämarkkinoista ja 
palveluista vastaava 
komissaari
(Ranska)

Siim Kallas,
Varapuheenjohtaja ja 
liikenteestä vastaava 
komissaari
(Viro)

Neelie Kroes,
Varapuheenjohtaja 
ja digitaalisista 
sisällöistä ja 
palveluista vastaava 
komissaari
(Alankomaat)

Androulla Vassiliou,
Koulutuksesta, 
kulttuurista, 
monikielisyydestä 
ja nuorisoasioista 
vastaava komissaari
(Kypros)

Algirdas Šemeta,
Verotuksesta ja 
tulliliitosta, tilastoista, 
tarkastustoiminnasta 
ja petostentorjunnasta 
vastaava komissaari
(Liettua)
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Johannes Hahn,
Aluepolitiikasta 
vastaava komissaari
(Itävalta)

Connie Hedegaard,
Ilmastotoimista 
vastaava komissaari
(Tanska)

Karel De Gucht, 
Kauppapolitiikasta 
vastaava komissaari
(Belgia)

Máire Geoghegan-Quinn
Tutkimuksesta, 
innovoinnista ja tieteestä 
vastaava komissaari
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Štefan Füle,
Laajentumisesta ja 
naapuruuspolitiikasta 
vastaava komissaari
(Tšekki)

László Andor,
Työllisyydestä, 
sosiaaliasioista 
ja osallisuudesta 
vastaava komissaari
(Unkari)

Janusz Lewandowski,
Rahoitussuunnittelusta 
ja budjetoinnista 
vastaava komissaari
(Puola)

Maria Damanaki,
Meri- ja 
kalastusasioista 
vastaava komissaari
(Kreikka)

Cecilia Malmström, 
Sisäasioista vastaava 
komissaari
(Ruotsi)

Dacian Cioloş,
Maataloudesta 
ja maaseudun 
kehittämisestä 
vastaava komissaari
(Romania)

Kristalina Georgieva,
Kansainvälisestä 
yhteistyöstä, 
humanitaarisesta avusta 
ja kriisinhallintatoimista 
vastaava komissaari
(Bulgaria)

Günther Oettinger,
Energia-asioista 
vastaava komissaari
(Saksa)

Tonio Borg,
Terveydestä vastaava 
komissaari
(Malta)

Neven Mimica,
Kuluttajapolitiikasta 
vastaava komissaari
(Kroatia)
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JOSÉ MANUEL BARROSO
Euroopan komission puheenjohtaja

Yhtenäinen, avoin ja vahvempi Eurooppa

Eurooppa on kokenut ennennäkemättömän muu-
toksen niiden viiden vuoden aikana, jotka tämän 
komission toimikausi on kestänyt. Finanssikriisi 
kehittyi julkisen talouden velkakriisiksi, talouskrii-
siksi ja yhteiskunnalliseksi kriisiksi ja rikkoi rajoja 
EU:n tason ja kansallisen tason politiikan välillä.

Tällaisen muutoksen keskellä ei ollut mahdollista 
jatkaa työskentelyä totuttuun tapaan.  Jos edellisen 
komission kaudella keskeisessä asemassa olivat 
peruskirjoihin liittyvät kysymykset, joihin vastattiin 
Lissabonin sopimuksella, tämän komission viisivuo-
tiskautta muovannut tekijä oli finanssi- ja valtion-
velkakriisin uhka.  Voimme kaikki olla ylpeitä siitä, 
että olemme säilyttäneet EU:n yhtenäisenä ja avoi-
mena ja tehneet siitä entistä vahvemman tulevai-
suutta varten. 

EU on yhtenäinen, koska onnistuimme pitämään 
sen koossa ja jopa laajentamaan sitä huolimatta 
jäsenmaihin kohdistuneista paineista. EU on avoin, 
koska olemme sitoutuneet työskentelemään kan-
sainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa 
G20-ryhmässä ja määrittelemään siellä yhtei-
sen maailmanlaajuisen toimintatavan. Olemme 

tukeneet talouskasvua edistävää kaupankäyntiä 
EU:ssa ja koko maailmassa sekä pitäneet kehitys-
maille antamamme sitoumukset. EU on entistä 
vahvempi, koska jäsenmaat toteuttavat tarvittavia 
talousuudistuksia ja etenkin euroalueella on tehos-
tettu talouspolitiikan ohjausta niin, että EU-maiden 
kansantaloudet vastaavat paremmin globaaleihin 
haasteisiin.

Olemme hyödyntäneet sitä, mikä Euroopan unio-
nissa on ainutlaatuista: eurooppalaiset arvot. Rauha 
on yksi perusarvoistamme, ja EU:lle myönnettiin-
kin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2012. Kyse on 
myös yhtenäisyyden ja moninaisuuden kaltaisista 
arvoista, jotka ovat vaalimisen arvoinen voiman-
lähde. Kyse on solidaarisuudesta, johon kuuluu 
sosiaalinen markkinatalous ja huolenpito vähäosai-
semmista kansalaisista. Nämä arvot ovat ohjanneet 
toimintaamme. EU on enemmän kuin vain taloudel-
linen yhteistyöhanke. Se on poliittinen hanke. Se on 
yhteisö, jolla on yhteinen kulttuuri ja arvomaailma 
ja jonka etujen mukaista on luoda yhteinen tulevai-
suus.  

“Myrskyn kourissa on kuljettava suuntaa muuttamatta.  
Se on ainoa tapa selvitä koettelemuksesta.”

(Jean Monnet)
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Euroopan komissio on ponnistellut uupumatta, jotta 
EU:n kansantalouksien romahdus vältetään. Rahoi-
tusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan puute mah-
dollisti spekuloinnin ja luottokuplien synnyn. Niiden 
jälkimainingeissa kävi ilmi, että monet EU:n jäsen-
maat elivät yli varojensa eivätkä olleet kilpailukykyi-
siä. Vaikka taloutemme olivat erittäin riippuvaisia toi-
sistaan, meiltä puuttuivat lujat hallinnolliset puitteet, 
joiden avulla epäterveet toimintapolitiikat voitaisiin 
estää ja kohdata kriisin haasteet niiden iskiessä. Vii-
meksi kuluneiden viiden vuoden aikana komissio on 
ollut liikkeellepanevana voimana tilanteen korjaa-
miseksi. Nykyään EU suojelee kansalaisia ja veron-
maksajia vahvemmalla sääntelyllä, jolla taataan 
heidän talletuksensa ja säästönsä, lisätään pankkien 
vastuuta ja pienennetään pankkiirien riskinottoa. 
Olemme tuoneet oikeudenmukaisuuden takaisin 
osaksi järjestelmää. Olemme myös ottaneet ratkai-
sevia askelia, joita ei ennen kriisiä olisi voitu kuvitella-
kaan,  pankkiunionin perustamiseksi.  Finanssiala on 
nyt säädellympää ja sen sääntelyelimet ovat parem-
min varustautuneita valvomaan pankkien toimintaa, 
toimimaan vaikeissa taloudellisissa tilanteissa ja 
suojelemaan kansalaisten säästöjä. 

Olemme ottaneet käyttöön EU:n tason yhteisen 
budjetti- ja talouspolitiikan ohjausjärjestelmän, jolla 
varmistetaan, että kaikki jäsenmaat pitävät julki-
sen taloutensa kunnossa ja että kilpailukyvyn edel-
lyttämät uudistukset tehdään. Olemme yhdessä 
perustaneet mekanismin, jotta suurimman mark-
kinapaineen alaiset maat voivat saada lainaa. Euro 
on selvinnyt kriisistä entistä vahvempana ja se on 
käytössä entistä useammassa maassa. Komissio 
on hyödyntänyt kaikkia käytössään olevia keinoja 
säilyttääkseen työpaikkoja ja auttaakseen työttö-

miä palaamaan työmarkkinoille. Erityistä huomiota 
on kiinnitetty nuorisotyöttömyyteen. Olemme sopi-
neet uudesta EU:n talousarviosta, jossa keskitytään 
jäsenmaita, alueita, yrityksiä ja kansalaisia auttaviin 
investointeihin. Olemme avanneet uusia markki-
noita EU:ssa kehittämällä sisämarkkinoita ja puo-
lustamalla niihin liittyviä neljää vapautta, ja olemme 
avanneet uusia markkinoita EU:n ulkopuolella teke-
mällä  suurisuuntaisia kauppasopimuksia. Markkinoi-
den avaaminen lisää kasvua ja luo työllisyyttä. 

Välittömän kriisinhallinnan lisäksi olemme laatineet 
pitkän aikavälin suunnitelman EU:n kansantalouk-
sien nykyaikaistamiseksi. Eurooppa 2020 -strate-
giassa asetetaan realistisia mutta kunnianhimoisia 
tavoitteita, jotta EU:n talous saadaan taas älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun uralle. EU:n uudella 
talousarviolla pyritään vahvistamaan kilpailukykyä. 
Siinä keskitytään tutkimukseen, innovointiin ja inf-
rastruktuurien kehittämiseen sekä EU:n laajuisten 
yhteyksien parantamiseen erityisesti liikenne-, ener-
gia- ja digitaalialoilla. Olemme laatineet ilmasto- ja 
energia-alalla vuoteen 2030 ulottuvan tavoitekehyk-
sen, joka jatkaa edellisen komission aikana vuodelle 
2020 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden lin-
jalla. Kilpailukyky, kestävyys ja toimitusvarmuus ovat 
ilmasto- ja energiapolitiikkamme keskeisiä tekijöitä. 
Lisäksi olemme laatineet hahmotelman talous- ja 
rahaliiton syventämisestä. 

Jean Monnet on todennut: »Eurooppa tarvitsee krii-
sien antamia kimmokkeita kehittyäkseen ja yhdenty-
äkseen.« Olemme osoittaneet hänen olevan oikeassa 
ja epäilijöiden väärässä. Olemme osoittaneet, mitä 
voidaan saavuttaa, kun EU:n toimielimet ja jäsen-
maat toimivat yhdessä. 

TALOUSKRIISIN HOITAMINEN SEKÄ KESTÄVÄN KASVUN JA 
TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

Maailmanlaajuista finanssikriisiä käsittelevän G8-kokouksen osanottajat vuonna 2012 Camp Davidissa pyöreän pöydän ääressä: 
(myötäpäivään, vasemmalta alkaen) Angela Merkel, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen 

Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron (selin), Dmitri Medvedev (selin).6
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Vaikka finanssi- ja talouskriisi on viiden viime 
vuoden aikana ollut tärkein haaste, olemme 
pitäneet mielessä myös EU-kansalaisten muut 
tarpeet.

Komissio on ryhtynyt moniin toimiin taatak-
seen henkilöiden, tavaroiden, palveluiden ja 
pääoman vapaan liikkuvuuden, varmistaakseen 
kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävän valinnanva-
ran ja reilun kilpailun sekä lisätäkseen inves-
tointeja infrastruktuureihin. Sisämarkkinoiden 
ansiosta olemme onnistuneet pienentämään 
verkkovierailuhintoja entisestään ja paranta-
maan matkustajien ja kuluttajien oikeuksia sekä 
tarjoamaan heille tuotteita ja palveluita entistä 
edullisemmin hinnoin. Lisäksi on yli 30 vuoden 
neuvottelujen jälkeen päästy sopimukseen EU:n 
laajuisesta patentista, joka säästää tutkijoiden 
ja liikeyritysten aikaa ja kustannuksia. Aiempaa 
parempi tiedotus työmahdollisuuksista eri EU-
maissa puolestaan helpottaa työn löytämistä 
kotimaan ulkopuolelta.

On yhä tärkeämpää, että EU:n perusarvoja, 
kuten oikeusvaltion periaatetta, kunnioitetaan. 
Viime vuosina komissio on ryhtynyt joiden-
kin jäsenmaiden suhteen toimiin varmistaak-
seen, että perusperiaatteita sekä kansalaisten 
oikeuksia ja vapauksia noudatetaan asianmu-
kaisesti. Komissio aikoo ehdottamansa oikeus-
valtioaloitteen avulla jatkaa tätä työtä entistä 
järjestelmällisemmin ja tiukemmin.   

Kun kyse on ihmisille todella merkityksellisistä 
asioista, EU:n toimielinten on keskityttävä aloi-
hin, joilla niiden toiminta voi antaa eniten lisä-
arvoa. EU-tason yhteistyö on ratkaisevan tär-
keää useilla aloilla, mutta se ei ole aina tarpeen. 
Komissio on ehdottanut lainsäädäntöä aloilla, 
joilla sitä on tarvittu, mutta se on myös vähen-
tänyt tarpeetonta byrokratiaa ja siten säästä-
nyt eurooppalaisilta yrityksiltä yli 32 miljardia 
euroa vuodessa. Olemme kumonneet 6 000 EU-
säädöstä vuoden 2005 jälkeen. EU:n on oltava 
suuri toimija suurissa asioissa ja pieni toimija 
pienissä.

EU-kansalaisten tarpeisiin vastaaminen edellyt-
tää yhteistä lähestymistapaa EU:n eri toimielin-
ten välillä. Euroopan komissio on ainoa toimielin,  
joka on mukana päätöksentekoprosessin jokai-
sessa vaiheessa. Mitään ei kuitenkaan saada 
aikaan, jolleivät mukana ole lainsäädäntöpro-
sessin molemmat osapuolet, sillä kansalliset 
ministerit ja kansalaisten valitsemat Euroopan 
parlamentin jäsenet päättävät lainsäädännöstä 
yhdessä. Komissio on panostanut siihen, että 
tämä yhteistyö toimii. Demokraattista proses-
sia on vahvistettu. Kukin toimielin on tehnyt 
osansa ja auttanut EU:ta selviytymään kriisistä 
entistä vahvempana.  

KANSALAISTEN PALVELUKSESSA

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso  opiskelijoiden kanssa Puolassa (2011).
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Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan 
parlamentin puhemies Martin Schulz ottamassa vastaan EU:lle vuonna 2012 myönnettyä Nobelin rauhanpalkintoa. 

Globaalistuvassa maailmassa koolla on merkitystä. 
Talouskriisi, maailmanlaajuiset ilmastonmuutosne-
uvottelut, energiahuollon varmuuteen liittyvät huo-
let, muuttoliike, arabikevät ja viimeaikaiset Ukrainan 
tapahtumat ovat osoittaneet, että EU:n politiikalla 
voidaan saada tuloksia ainoastaan, jos me kaikki 
toimimme yhdessä. 

Talouskriisi on tuonut EU:n valokeilaan, mutta se 
on myös osoittanut EU:n vaikutusvallan kansain-
välisellä näyttämöllä. Euroopan unioni on asetta-
nut maailmanlaajuisia toimintastandardeja monilla 
aloilla, ja sillä on ollut johtoasema kansainvälisillä 
foorumeilla, muun muassa G8/G7:n, G20:n, WTO:n 
ja YK:n yhteydessä. Olemme myös vahvistaneet 
EU:n läsnäoloa naapurialueillamme ja kaikki-
alla maailmassa. EU on edelleen – kriisistä huoli-
matta – maailman  suurin kehitysavun antaja niin 
Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa 
kuin Tyynenmeren alueellakin ja on samalla lujitta-

nut poliittista kumppanuuttaan näillä alueilla.  

Nobelin rauhanpalkinto, jonka EU sai vuonna 2012, 
on osoitus siitä, että EU tarkoittaa rauhaa, toivoa 
ja vakautta. Niitä ei pidä ottaa itsestäänselvyyksinä. 
Ukrainan nykyiset tapahtumat osoittavat, että voi-
mapolitiikan demoni voi nostaa päätään hyvin lyh-
yellä varoitusajalla. Kuvat nuorista ukrainalaisista 
kantamassa EU:n lippua valoisamman ja vapaam-
man tulevaisuuden symbolina osoittavat, miten 
paljon olemme jo saavuttaneet. EU tulee aina tuke-
maan vapautta ja demokratiaa sekä lähialueillaan 
että kauempana. 

EU KANSAINVÄLISENÄ TOIMIJANA
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Saavutuksistamme suurin on ehkä se, miten 
olemme toimineet. Ei pidä unohtaa, että jot-
kut ennustivat, ettei 27:n tai 28:n jäsenmaan EU 
voisi toimia eikä tehdä päätöksiä tehokkaasti. 
Olemme osoittaneet, etteivät tuollaiset ennu-
stukset pitäneet paikkaansa. Rohkeita päätöksiä 
on tehty yhdessä, mikä on osoitus eurooppalai-
sten tuntemasta todellisesta kohtalonyhteydestä. 
Kun globalisaation synnyttämä yhteinen haaste 
lähentää meitä ja yhteiset arvot sitovat meidät 
vielä tiukemmin toisiimme, käy yhä selvemmäksi, 
että tarvitsemme lujempia ratkaisuja, joissa kaikki 
olemme mukana.  Viimeksi kuluneiden viiden vuo-
den aikana olemme osoittaneet, että kykenemme 
vastaamaan haasteeseen: 28:n jäsenmaan EU on 
toimintakykyinen ja sen toimielimillä on tarvitta-
vaa toimivaltaa ja kokemusta, jonka turvin muka-
utua, uudistua ja kehittyä. 

Tämä saavutusten esittely on vain pieni katsaus 
komissaarien kollegion saavutuksista kuluneella 
kaudella.  Olemme toivottaneet EU:hun tervetul-
leeksi uuden jäsenmaan – Kroatian – ja Viro ja 
Latvia ovat liittyneet euroalueeseen. Työhömme 
on kuulunut niin nuorisotyöttömyyden kuin ihmi-
skaupankin torjuntaa, olemme antaneet joka 
vuosi apua 120 miljoonalle katastrofien uhrille ja 
toisaalta esimerkiksi edistäneet EU-kansalaisten 
tietoturvaa. Tämä kaikki on työtämme, jolla 
luomme yhtenäisen, avoimen ja entistä vahvem-
man Euroopan. 

SAAVUTUKSET

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso vierailulla syyrialaispakolaisten leirillä Jordaniassa (2012).
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CATHERINE ASHTON
Varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkea edustaja

UUSI EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO
Olemme perustaneet EU:lle uuden ulkosuhdehallinnon ja ottaneet 
käyttöön globaalin tavan hoitaa kansainvälisiä asioita.  
  

Rauhan puolesta, 
heikkojen turvana ja 

köyhyyttä vastaan

Globalisoituneessa ja verkottuneessa maailmassa 
EU on vahvempi, kun se yhdistää voimansa.
Kansainväliset kysymykset eivät rajoitu ulkopolitiik-
kaan, sotilaalliseen voimaan tai pakotteisiin, vaan 
ne kattavat myös esimerkiksi kehitysavun, kaupan-
käynnin ja maailmantalouden. Brysselissä pääma-

jaansa pitävässä Euroopan ulkosuhdehallinnossa 
työskentelee Euroopan komission yksiköitä ja edus-
tajia unionin 140:stä edustustosta eri puolilta maa-
ilmaa. Uuden toimielimen tehtävänä on kehittää 
eurooppalaista politiikkaa ja arvomaailmaa, jotka 
antavat EU:lle voimakkaamman äänen maailmalla.  

Euroopan ulkosuhdehallinto perustettiin kehittämään ja vaalimaan eurooppalaista politiikkaa ja arvomaailmaa ja antamaan 
EU:lle kuuluvamman äänen maailmalla.  
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Jotta poliittinen, taloudellinen ja tekninen tuki olisi 
mahdollisimman tehokasta, on varmistettava, että 
toimet ovat linjassa avunsaajamaiden uudistusten 
ja toiveiden kanssa. EU:n toimintaryhmän tehtävä 
on juuri tämä. Olemme päässeet molempia osa-
puolia hyödyttävään tilanteeseen, jossa EU tukee 
vakautta ja vaurautta lisääviä uudistusohjelmia.

EU antoi Tunisialle taloudellista tukea lähes 4 mil-
jardia euroa vuosina 2011–2013. Maan kanssa 
aloitettiin viralliset neuvottelut ns. etuoikeutetusta 
kumppanuudesta kaikilla yhteistä etua koskevilla 
aloilla. Lisäksi päätettiin aloittaa uudelleen neu-
vottelut pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaa-
kauppasopimuksen (FTA) sekä liikkuvuuskumppa-
nuuden valmistelusta.

Myanmar/Burmassa useat EU-komissaarit ja yli 
100 yritysjohtajaa kävivät arvioimassa apua ja 
uusia kaupankäyntimahdollisuuksia pakotteiden 
poistamisen jälkeen. EU:n toimintaryhmä on aloit-
tanut prosessin, jolla tuetaan Myanmaria sen talo-
udellisessa ja poliittisessa muutoksessa. Proses-
sin keskeiset alueet ovat liiketoiminta, kehitysapu 
sekä demokraattinen kansalaisyhteiskunta.

Kun kriisi puhkeaa, ei oireiden hoitaminen enää 
riitä. EU:n kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa 
otetaan huomioon myös taustasyyt ja yhdistetään 
diplomatia, turvallisuusnäkökohdat, kehitysapu 
ja humanitaariset toimet.  Somaliassa EU toimii 
maalla ja merellä. Merirosvous Somalian vesillä oli 
huipussaan vuosina 2008 ja 2009, mutta nykyään 
hyökkäykset ovat loppuneet lähes kokonaan.  Tämä 
on Atalanta-operaation ansiota. EU on yksi Soma-
liassa toimivien afrikkalaisten rauhanturvaajien 
tärkeimmistä tukijoista. EUTM- ja  Nestor-operaati-
oissa on koulutettu tuhansia somalialaisia sotilaita 
ja rannikkovartijoita. Autamme Somaliaa myös 
demokraattisten rakenteiden luomisessa ja maan 
talouden kehittämisessä. EU on Somalian suurin 
avunantaja. Avustustoimet kohdistuvat ennen kaik-
kea hallintoon, koulutukseen ja talouteen.

YHDESSÄ NÄKYVÄMPÄÄN ASEMAAN MAAILMANNÄYTTÄMÖLLÄ
Ratkomme monimutkaisia kriisejä (esimerkiksi Somaliassa) 
kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa ovat mukana kaikki välineet, 
edustustot ja kumppanit. 

TUKEA SIIRTYMÄVAIHEESSA OLEVILLE KUMPPANEILLE
Olemme kehittäneet kokonaan uuden toimintamallin, EU:n 
toimintaryhmän, jota on käytetty eteläisen naapuruston kumppaneiden 
kanssa arabikevään jälkeen sekä Myanmar/Burma-suhteissa.
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EU:n kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa otetaan 
huomioon kriisien taustasyyt ja yhdistetään diplomatia, 

turvallisuusnäkökohdat, kehitysapu ja humanitaariset toimet.  

Myanmar/Burman saama apu on esimerkki EU:n poliittisesta, 
taloudellisesta ja teknistä tuesta, jossa toimet ovat linjassa 

avunsaajamaiden uudistusten ja toiveiden kanssa. 
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VIVIANE REDING
Varapuheenjohtaja ja oikeus-, perusoikeus- ja kansalaisasioista 
vastaava komissaari 

EU:N TIETOSUOJASÄÄNTÖJEN VAHVISTAMINEN
Olemme panostaneet tuntuvasti tietosuojasääntöjen vahvistamiseen

Oikeuden ja 
perusoikeuksien 
uusi aikakausi 
Euroopassa

Euroopan komissio on ehdottanut, että kaikkialla 
EU:ssa sovellettaisiin yhtä ja samaa tietosuojala-
kia ja että jokaisessa maassa olisi yksi kansalli-
nen valvontaviranomainen, jonka kanssa yritykset 
asioisivat. Yritysten ei tällöin tarvitsisi asioida 28 
tai vielä useamman viranomaisen kanssa, vaan 
ainoastaan yhden. EU:n valtion- ja hallitusten pää-
miehet ovat sitoutuneet sopimaan asiasta vuoden 
2014 loppuun mennessä.

Kun 28 kansallista säännöstöä ja 28 eri viran-
omaista korvataan yhtenäisellä järjestelmällä, 
kaupankäynti EU:ssa tulee helpommaksi ja edulli-
semmaksi. Erityisesti tämä hyödyttää pk-yrityksiä. 
Ennen kaikkea uudistus kuitenkin parantaa kansa-
laisten ja yritysten tietosuojaa. Jos yritykset eivät 
noudata sääntöjä, sääntelyviranomaiset voivat 
määrätä niille sakon, joka perustuu tiettyyn pro-
senttiosuuteen yrityksen liikevaihdosta.

Yhdysvaltojen vakoiluskandaali romahdutti kansa-
laisten luottamuksen siihen, miten suuryritykset ja 
viranomaiset käsittelevät heidän henkilötietojaan. 
Pyrimme palauttamaan tämän luottamuksen ja 
osoittamaan EU-kansalaisille, että tietosuoja on 
»valmistettu Euroopassa«.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Komissio haluaa palauttaa luottamuksen tietoverkkojen 
turvallisuutta kohtaan ja osoittaa EU-kansalaisille, että  

tietosuoja on “valmistettu Euroopassa”.
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Tällä hetkellä kansallisella tasolla tutkitaan alle 
puolet todetuista petoksista. Koska olemme kaikki 
vastuussa EU:n talousarvion suojaamisesta, niin 
EU:n tasolla kuin kansallisestikin, Euroopan komis-
sio on ehdottanut Euroopan syyttäjänviraston 
perustamista. Näin kansalliset oikeuslaitokset voi-
sivat tehdä yhteistyötä EU:n kanssa. Tietoja jaka-
malla voidaan varmistaa, että kaikki epäillyt EU:n 
talousarvioon kohdistuvat petokset voidaan tutkia.

Talousarviosta rahaa varastavien rikollisten on 
saatava rangaistuksensa. EU on nyt ottanut ison 
askeleen sen varmistamiseksi, että tulevaisuu-
dessa rahat ovat turvassa. 

Vuonna 2011 Euroopan komissio kehotti yrityk-
siä varmistamaan oma-aloitteisesti tasaisemman 
sukupuolijakauman hallintoneuvostoissa. Kun 
mitään ei tapahtunut, ehdotimme vuotta myöhem-
min 40 prosentin lakia — kiintiömenettelyä, joka 
turvaa naisille tasavertaisen aseman nimityspro-
sessissa.

Vuosina 2003–2010 naisten osuus hallintoneu-
vostoissa kasvoi 3,4 prosenttia. Lokakuusta 2010 
lisäys on ollut tähän verrattuna nelinkertainen (tällä 
hetkellä 18 prosenttia). Lakiehdotuksemme vaiku-
tus on ollut eittämätön. Euroopan komissio sai pyö-
rät pyörimään. 

Kyseessä ei ole työpaikkojen antaminen naisille 
siksi, että he ovat naisia. Kyse on siitä, että naisilta 
menee edelleen työmahdollisuuksia sivu suun vain 
sen takia, että he ovat naisia. EU:n tuella tämä tulee 
muuttumaan.
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NAISTEN APUNA LASIKATON RIKKOMISESSA
Olemme ehdottaneet naiskiintiöitä hallintoneuvostoihin

EUROOPAN SYYTTÄJÄNVIRASTO VERONMAKSAJIEN SUOJAKSI
Olemme esittäneet Euroopan syyttäjänviraston perustamista, jotta jokainen 
EU:n talousarvioon kohdistuva petosepäily voidaan tutkia perusteellisesti.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen tulee varmistamaan 
yhteistyön ja tietojen jakamisen, mikä helpottaa EU:n 

talousarvioon kohdistuvien petosten tutkintaa.

Naisten osuus yritysten hallintoneuvostoissa on lisääntynyt 
uusien lakien ja toimien ansiosta.
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JOAQUÍN ALMUNIA
Varapuheenjohtaja ja kilpailupolitiikasta vastaava komissaari

EROON KARTELLEISTA JA VILPILLISESTÄ KILPAILUSTA
Olemme tehneet työtä oikeudenmukaisen kilpailun puolesta ja halunneet 
varmistaa, että EU:n kansalaiset ja yritykset saavat hyvitystä, kun 
kilpailusääntöjä rikotaan EU:ssa.

Kohti toimivampia 
markkinoita

Kartellit ja sääntöjenvastainen toiminta markki-
noilla aiheuttavat lisäkustannuksia kuluttajille ja 
koko taloudelle, mikä jarruttaa innovointia ja hei-
kentää kilpailukykyä. Kilpailulainsäädännön avulla 
on voitu rangaista yrityksiä väärinkäytöksistä ja 
kartelleista esimerkiksi rahoitus-, televiestintä- ja 
energia-aloilla.

Lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että EU:n 
kansalaiset ja yritykset saavat rahansa takaisin 
vilpillisen toiminnan harjoittajilta, luo osaltaan 
oikeudenmukaisempia markkinoita.

Esimerkkejä Euroopan komission toimista kulutta-
jien ja yritysten suojelemiseksi:

•	 kuluttajien kannalta haitallisten yritysfuusioi-
den estäminen (esim. Aer Lingus ja Ryanair)

•	 rangaistukset autojen varaosien kartel-
leista ja lääkeyhtiöiden välisistä laittomista 
sopimuksista

•	 tutkimusten aloittaminen Googlen ja Gazpro-
min mahdollisista väärinkäytöksistä.

Vuosi Sakkojen euromäärä 
2014 (huhtikuu) 

2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<april) 1 405 708 000

Yhteensä 8 416 555 579

Kilpailulainsäädännön avulla on voitu rangaista yrityksiä 
väärinkäytöksistä ja kartelleista esimerkiksi rahoitus-, 

televiestintä- ja energia-aloilla.
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Finanssikriisi ajoi koko Euroopan talouden epä-
varmuuden tilaan. Varmistimme, että pankeille 
annettu julkinen raha käytettiin niiden uudis-
tamiseen ja elinkelpoisuuden palauttamiseen. 
Huolehdimme myös siitä, että veronmaksajien 
taakka jäi mahdollisimman pieneksi ja että elin-
kelvottomat pankit lakkautettiin hallitusti.

Tämä auttoi tuomaan finanssialan takaisin reaa-
litalouden palvelukseen. Komissio määräsi myös 
ennätysmäärän sakkoja – yhteensä 1,7 miljardia 
euroa - LIBOR/EURIBOR-manipulointiskandaaliin 
osallistuneille pankeille.

Olemme lisäksi vastustaneet pankki- ja luot-
tokorttimaksuista perittäviä korkeita toimitus-
maksuja. MasterCard ja Visa ovatkin suostuneet 
rajoittamaan rajat ylittäviin maksutapahtumiin 
liittyviä toimitusmaksuja EU:ssa, mistä on suurta 
hyötyä kuluttajille.

Euroopan komission on vaikeina taloudellisina 
aikoina täytynyt varmistaa, että yrityksille myön-
nettävällä tuella on positiivinen vaikutus talouteen.

Valtiontukisääntöjen uudistamisohjelmamme vah-
vistaa entisestään talouskasvua, auttaa paranta-
maan julkisten menojen hyötysuhdetta ja turvaa kil-
pailun sisämarkkinoilla. Olemme varmistaneet, että 
yrityksille annetuilla verorahoilla edistetään kasvua 
ja työllisyyttä, ja rahoja osoitetaan myös julkisille 
palveluille, tutkimukselle ja innovoinnille. Uudet 
valtiontukisäännöt myös helpottavat rahoituksen 
saantia ja lisäävät investointeja tukea tarvitsevilla 
alueilla. Niillä edistetään lisäksi energiaverkostojen 
rakentamista ja tuetaan ilmastostrategiaa.

.

VALTIONTUKIEN VALVONTA TUKEE KASVUA
Olemme uudenaikaistaneet valtiontukisääntöjä kasvua edistävällä tavalla.

FINANSSIALA KUNTOON
Olemme valvoneet pankeille myönnettävää valtiontukea, mikä on auttanut 
rakentamaan terveempää ja elinkelpoisempaa finanssialaa EU:hun.
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Vuosi Aihe Euroa
2013 Johdannaiset  (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 TV:n/tietokonenäytön kuvaputket 1 470 515 000

2014 Autojen laakerit 953 306 000

2010 Lentorahti 799 445 000

2010 Nestekidenäytöt 631 925 000

Valtiontukien valvonnalla varmistetaan, että hallitusten antama 
tuki ei ole haitallista EU:n kilpailulle ja kaupankäynnille.

Komissio määräsi ennätysmäärän sakkoja – yhteensä 1,7 miljardia euroa – LIBOR/EURIBOR-skandaaliin osallistuneille pankeille.

©
iStockphoto.com

/Leontura
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1208_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
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SIIM KALLAS
Varapuheenjohtaja ja liikenteestä vastaava komissaari

TOIMIVAT LIIKENNEYHTEYDET EU-MAASTA TOISEEN    
Olemme käynnistäneet EU:n liikenneverkoston perusteellisimman 
uudistuksen sitten 1980-luvun

Liikenne 
nopeammaksi, 

turvallisemmaksi ja 
puhtaammaksi

Euroopan komission ehdotuksen mukaisesti 
yhdeksän keskeisen liikennekäytävän välisiä 
yhteyksiä rakennetaan ja kunnostetaan vanhoja. 
Komissio on kolminkertaistanut infrastruktuuri-
hankkeiden EU-rahoituksen. Niiden avulla EU:n 
alueella yhdistetään 94 satamaa ja 38 lento-
kenttää maantie- ja rautatieliikenteeseen, muu-
tetaan 15 000 km rautatietä suurnopeusradaksi 
ja poistetaan pullonkauloja rajanylityspaikoilta. 

Junamatkat nopeutuvat, lentoasemalle pääsee 
nopeammin, tavarakuljetus satamiin helpottuu ja 
rajanylitys on joutuisampaa. 

Liikenteen tehokkuus on erittäin tärkeää, minkä 
vuoksi Euroopan komissio haluaa parantaa len-
toliikenteen hallintaa, edistää rautatieliikennettä 
ja luoda Eurooppaan yhtenäisen liikennealueen 
kansalaisten ja yritysten käyttöön. TEN-T-verkko parantaa yhteyksiä, tarjoaa paremman 

infrastruktuurin ja sujuvoittaa rajat ylittävää liikennettä.

16

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm


Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin, joilla jäsen-
maita kannustetaan rakentamaan lisää tankkaus- 
ja latauspisteitä. Samalla komissio on vaatinut 
yhteisiä standardeja, jotta sähköautolla voi liikkua 
EU-maiden välillä tarvitsematta pelätä, ettei sitä 
pysty kaikkialla lataamaan. 

Komissio on myöntänyt rahoitusta kaupunkien 
saastumisen ehkäisyyn ja kaupunkiliikennemuo-
tojen perusteelliseen uudistamiseen. EU:n osara-
hoittamien hankkeiden avulla on esimerkiksi kak-
sinkertaistettu sähköautojen määrä Brightonissa 
(Iso-Britannia) ja nykyaikaistettu sähköistä raitio-
vaunujärjestelmää Zagrebissa (Kroatia). 

Viranomaisten on nyt vastattava ajoneuvojensa 
polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöjen 

suuruudesta.  Komissio pyrkii varmistamaan, että 
ilma on mahdollisimman puhdasta ja että poltto-
aine kaikkialla EU:ssa vastaa yhteisiä turvallisuus-
normeja.

Ilmailu oli ensimmäinen ala, jolla alettiin soveltaa 
matkustajien oikeuksia koskevia sääntöjä. Viiden 
viime vuoden aikana Euroopan komissio on laa-
jentanut matkustajien oikeudet koskemaan myös 
juna-, laiva- ja linja-autoliikennettä.  Missään 
muualla maailmassa kuin EU:ssa eivät matkusta-
jien oikeudet koske kaikkia liikennemuotoja. 

Matkustajien oikeuksista saa tietoa esimerkiksi 
verkosta ladattavasta mobiilisovelluksesta, jota 
on helppo käyttää myös matkan aikana. 

Matkajärjestelyjen muuttaminen on nyt helpom-
paa kuin ennen. Jos matkanteko viivästyy run-
saasti, matkustajalla on oikeus saada lisäapua. 
Erityistä huomiota kiinnitetään myös vammaisten 
ja liikuntarajoitteisten matkustajien tarvitsemiin 
erityispalveluihin. 

KAIKILLE MATKUSTAJILLE SAMAT OIKEUDET
EU on maailman ensimmäinen alue, jossa matkustajien oikeudet 
koskevat kaikkia liikennemuotoja. 

LISÄTUKEA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄLLE ENERGIALLE  
Olemme edistäneet puhtaampien polttoainelähteiden, kuten sähkön, 
vesivoiman ja nestemäisen luonnonkaasun, käyttöä.
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Varapuheenjohtaja Kallas julkisti puhtaiden polttoaineiden 
strategian, jonka avulla rakennetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden 

asemia kaikkialle Eurooppaan ja vahvistetaan yhteiset standardit 
niiden käytettävyydelle.

EU:n matkustajien perusoikeustietopaketti on saatavana 
ladattavana sovelluksena.

Your
passenger

rights

at hand
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NEELIE KROES
Varapuheenjohtaja ja digitaalistrategiasta vastaava komissaari

TEHOKKAAMPAA, NOPEAMPAA JA EDULLISEMPAA VIESTINTÄÄ
EU:ssa kaikilla on nykyisin pääsy internetiin riippumatta asuin- tai 
olinpaikasta.

Täyttä vauhtia 
kohti digitaalisia 
sisämarkkinoita 

Euroopan komission ensisijaisia tavoitteita on ollut 
tehdä internetin käyttö edullisemmaksi, mahdol-
listaa kohtuuhintaiset matkapuheluiden verkko-
vierailut EU:n alueella sekä tehostaa kilpailua. 
Edelleen kuitenkin 94 prosenttia eurooppalaisista 
sanoo rajoittavansa Facebookin ja muiden verkko-
palveluiden käyttöä ulkomaanmatkoillaan korkei-
den verkkovierailumaksujen takia.  Näin ei pitäisi 
olla sisämarkkina-alueella. Euroopan komissio 
haluaa toimillaan varmistaa, että kuluttajilla ja 
yrityksillä on mahdollisuus edullisempaan viestin-
tään.

Euroopan komission aloitteet ovat alentaneet 
verkkovierailumaksuja 50 prosentilla puheluiden 
ja 93 prosentilla mobiilidatan osalta. Vuodessa 
säästöä tulee 2,4 miljardia euroa, kun esteet on 
poistettu ja verkkovierailun ylihinnoittelu lopetettu.

Lisäksi kaikki EU:n kotitaloudet voivat nyt alkaa 
käyttää laajakaistayhteyttä ja hyödyntää sen 
mahdollisuuksia, koska hinnat halpenevat EU:n 
kilpailluilla markkinoilla.

Jokainen EU:ssa pääsee internetiin paikasta riippumatta.
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Monen miljardin euron arvoiset yhteistyökump-
panuudet, joiden avulla EU:n tuotantoteollisuus 
pääsee maailmanlaajuiseen johtoasemaan seu-
raavilla aloilla:

5G-yhteydet — seuraavan sukupolven mobiililait-
teet, joissa on tuhat kertaa enemmän kapasiteettia 
ja jotka kuluttavat 90 prosenttia vähemmän ener-
giaa.

Robotit, joita voidaan käyttää vanhustenhuollon, 
terveyden ja hyvinvoinnin, elintarviketuotannon, lii-
kenteen, ympäristön ja turvallisuuden aloilla.

Fotoniikka, jonka avulla saadaan älykkäämpiä ja 
ympäristöystävällisempiä välineitä moniin tarpei-
siin terveydenhuollosta kotien valaistukseen.

Suurteholaskenta, jonka ennusteita käytetään 
lukuisilla teollisuudenaloilla, kuten ympäristö- ja 
terveydenhuoltoalalla.

Elektroniikka, joka kaksinkertaistaa EU:n mikro-
sirutuotannon määrän ja luo 250 000 työpaikkaa 
EU:ssa.

Tulevaisuuden transformatiivisen teknologian uraa-
uurtava tutkimus, esimerkiksi ihmisaivoja jäljittele-
vien tietokoneiden kehittäminen ja uudeksi ihmeai-
neeksi kutsutun grafeenin tutkimus.

Uudet alat luovat uusia työpaikkoja. Euroopan 
komissio auttaa EU:ta pysymään maailmanlaa-
juisen digitaalisen kilpailun kärjessä. Keskeinen 
haaste on löytää työvoimaa, jolla on digitaali-
talouden edellyttämät taidot. Työntekijävajeen 
odotetaan olevan lähes miljoona henkeä vuonna 
2020. Tämän vuoksi Euroopan komissio on perus-
tanut digitaalialan työllisyyttä edistävän suuren 
koalition, joka tarjoaa 250 000 kurssia, 100 000 
harjoittelupaikkaa ja tuhansia uusia digitaalialan 
työpaikkoja.  

Lisäksi komissio poistaa esteitä pilvipalveluilta, 
jotka ovat uusi joustava liiketoiminnan väline. Näin 
voidaan luoda 2,5 miljoonaa työpaikkaa ja kasvat-
taa EU:n BKT:ta 160 miljardilla eurolla. « Start-up 
Europe« -ohjelman kautta tieto- ja viestintätek-
niikan ja internetin alalla toimiville yrittäjille on 
tarjolla merkittävää rahoitusta liiketoiminnan 
aloittamiseen ja kasvattamiseen EU:ssa. EU:ssa 
perustetaan yhä enemmän teknologiayrityksiä: 

EU:n mobiilisovellusalan arvo on 17,5 miljardia 
euroa ja se työllistää jo nykyisin 1,8 miljoonaa 
henkeä.

SEURAAVAN SUKUPOLVEN DIGITAALISET TAIDOT,  
TYÖPAIKAT JA YRITYKSET 
EU:n tuki digitaalialalle muuttaa taloutta ja yhteiskuntaa. 

DIGITAALITUTKIMUKSEEN INVESTOIMINEN
Euroopan komission investoinnit tulevaisuuden teknologiaan parantavat 
EU:n kilpailuetua.
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Eurooppalainen talous hyötyy investoinneista, joita EU tekee 
digitaalialan tutkimukseen.

EU auttaa tulevaisuuden digiyrittäjiä kartuttamaan taitojaan.
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ANTONIO TAJANI
Varapuheenjohtaja ja yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava 
komissaari

TOIMET TEOLLISUUDEN UUDISTAMISEKSI EU:SSA
Olemme käynnistäneet merkittäviä aloitteita, joiden tavoitteena on 
luoda uusi EU:n teollisuuspolitiikka ja palauttaa valmistusteollisuuden 
keskeinen asema.

Teollinen renessanssi

Teollisuus on merkittävä tekijä EU:n talouskasvun 
kannalta ja uusien työpaikkojen luomisessa. Teolli-
suuden osuus sekä EU:n viennistä että yksityisistä 
investoinneista on 80 prosenttia. Jokainen valmis-
tusteollisuudessa luotu uusi työpaikka synnyttää 
keskimäärin 1-2 uutta työpaikkaa palvelualalla. 
Euroopan komissio on onnistuneesti palauttanut 
reaalitalouden takaisin politiikan asialistalle. Tavoit-
teena on kasvattaa teollisuustuotannon osuus 
20 prosenttiin suhteessa EU:n bruttokansantuottee-
seen vuoteen 2020 mennessä. Nykyisin osuus on 
15,1 prosenttia. Kaikki EU-maat ovat hyväksyneet 
tämän »Euroopan teollista renessanssia« perään-
kuuluttavan strategian. Teollisen kilpailukyvyn edis-
täminen tulee olemaan osa kaikkia EU:n politiikkoja. 
Yritysten käytettävissä on nyt rahastoja, joilla tue-
taan niiden kilpailukykyä ja innovointia sekä helpo-
tetaan pk-yritysten rahoituksen saantia (esimerkiksi 
COSME-ohjelman ja Euroopan investointipankin 
lainoituksen kautta). Olemme yksinkertaistaneet 
EU:n lainsäädäntöä siten, että se tukee turvallis-
ten ja laadukkaiden teollisuustuotteiden tuotantoa. 
Samalla on vähennetty etenkin pk-yrityksiin koh-
distuvaa byrokratiaa. Myös yrityksen perustami-

seen liittyviä menettelyjä on yksinkertaistettu. Näin 
olemme päässeet lähemmäksi sitä tavoitetta, että 
yrityksen perustaminen olisi mahdollista kolmessa 
päivässä ja alle 100 euron kustannuksilla.

EU:lle on luotu uutta teollisuuspolitiikkaa merkittävillä 
aloitteilla, joilla on myös käännetty valmistusteollisuuden 

osuus uudestaan nousuun.

Valmistusteollisuuden osuus EU:n BKT:stä
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Avaruusteollisuuteen sisältyy merkittäviä mahdolli-
suuksia uusien työpaikkojen luomiseen ja EU:n tekno-
logian ja tietämyksen parantamiseen. EU:n Galileo-
satelliittinavigointijärjestelmä oli vielä vuonna 2010 
uusi hanke. Nyt kun neljä satelliittia on jo maata kier-
tävällä radalla, Galileo-järjestelmää voidaan testata. 
Uusia satelliitteja laukaistaan vuoden 2014 aikana 
avaruuteen siten, että niiden määrä kasvaa kymme-
neen. Tämä mahdollistaa Galileo-satelliittinavigoin-
tipalvelut, joilla taataan tulevaisuudessa elintärkeät 
liikenne- ja pelastuspalvelut, parempi lainvalvonta ja 
EU:n ulkorajojen valvonta sekä rauhanturvaoperaati-
oiden turvallisuus.

EU:n uusi Copernicus-maanseurantajärjestelmä aut-
taa ilmastonmuutoksen torjunnassa, merten bio-
logisen monimuotoisuuden suojelussa ja luonnon-
katastrofien avustustoimissa, kuten viime vuonna 
hirmumyrskyn iskettyä Filippiineille.  Myös ensim-
mäinen Copernicus-ohjelman satelliitti, Sentinel IA, 
on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle.

Riippumattomien tutkimusten mukaan Galileo-
ohjelma voisi kasvattaa EU:n bruttokansantuotetta 
jopa 90 miljardilla eurolla seuraavien 20 vuoden 
aikana. Copernicus-järjestelmän synnyttämä kasvu 
olisi 30 miljardia euroa. 

Euroopan Galileo-satelliittinavigointijärjestelmä tukee lukuisia 
hyödyllisiä sovelluksia.

Nousevan talouden maiden (mm. Brasilia, Kiina, Intia, 
Meksiko) odotetaan tuottavan 60 prosenttia maail-
man bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 men-
nessä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että vain 13 
prosenttia pk-yrityksistämme vie tuotteitaan EU:n 
ulkopuolelle, EU:n yritys- ja teollisuuspolitiikalla on 
vielä paljon tehtävää. Yksi osa uutta strategiaa ovat 
«Missions for Growth« -käynnit, jotka ovat suuntau-
tuneet 17 maahan ja joihin on osallistunut 570 yri-
tystä 26 EU-maasta. Käyntien tavoitteena on avata 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri aloilla. »Missi-
ons for Growth« -käynnit ovat jo johtaneet useisiin 
kauppoihin ja aiesopimuksiin, jotka koskevat mm. 
kansainvälisiä standardeja, matkailua, pk-yrityksiä, 
avaruusalaa ja teollista yhteistyötä.

“MISSIONS FOR GROWTH” -KÄYNNIT: YRITYSTEN 
KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN
Olemme auttaneet EU:n yrityksiä myymään tuotteitaan ja palveluitaan 
EU:n ulkopuolelle.

GALILEO- JA COPERNICUS-OHJELMAT: EU:N KILPAILUKYVYN 
TULEVAISUUS
EU on lähettänyt maata kiertävälle radalle neljä Galileo-satelliittia ja yhden 
Copernicus-järjestelmän satelliitin. 
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Eurooppalaisia ja israelilaisia yrittäjiä keskustelemassa 
liiketoimintamahdollisuuksista “Missions for Growth” –

vierailulla Israelissa.
©

 Stockphoto.com
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lechow
ski
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MAROŠ ŠEFČOVIČ
Varapuheenjohtaja ja institutionaalisista suhteista 
ja hallinnosta vastaava komissaari

LISÄÄ DEMOKRATIAA 
Olemme luoneet kansalaisille uuden suoran vaikutuskanavan ja 
vahvistaneet kansallisten parlamenttien roolia. 

Rasvaa EU-
koneiston rattaisiin

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla EU-kan-
salaiset voivat nostaa itselleen tärkeitä aiheita uni-
onin asialistalle. Jos aloitteelle saadaan yhteensä 
miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä EU-
maasta, Euroopan komissio ottaa sen tarkastelta-
vakseen ja selvittää, voidaanko aiheesta antaa EU:n 
säädös. Maaliskuussa 2014 Euroopan komission 
käsittelyyn pääsi ensimmäinen aloite – »Vesi on 
perusoikeus«.

Vaaleilla valitut päättäjät edustavat kaikkia kan-
salaisia kaikissa EU:n päätöksentekoprosesseissa. 
EU-lainsäädännön voimaantulo edellyttää aina 
jäsenmaiden ministerien ja suoralla kansanvaalilla 
valitun Euroopan parlamentin hyväksyntää. Lisäksi 
jäsenmaiden parlamenteilla on oikeus puuttua 
asiaan, jos Euroopan komissio ylittää toimivaltuu-
tensa. Ne voivat antaa ns. keltaisen kortin, jos EU:n 
lakiluonnos on syytä ottaa uusintakäsittelyyn.

Varapuheenjohtaja Šefčovič (oikealla) saa vahvistuksen yli 1 
miljoonasta allekirjoituksesta Right2Water/Vesi on perusoikeus 

-kansalaisaloitteelle.
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EU tarvitsee laadukkaan virkamieskunnan, joka voi 
ajaa EU:n yhteistä etua unionin sisällä ja ulkopuo-
lella. Jäsenmaiden tavoin EU on kuitenkin joutunut 
uudistamaan hallintoaan talouskriisin aikana.

Uudistuksilla on pystytty pienentämään hallinto-
kuluja ja tehostamaan verorahojen käyttöä. EU:n 
hallinto on aina ollut selvästi pienempi kuin jul-
kinen hallintokoneisto useimmissa jäsenmaissa. 
Esimerkiksi komissiossa on työntekijöitä 40 pro-
senttia vähemmän kuin Pariisin kaupungin hallin-
nossa. 

EU-virkamiesten palkat ovat käytännössä olleet 
jäädytettyinä vuodesta 2010 alkaen. EU aikoo 
myös vähentää henkilöstöään 5 prosentilla vuo-
teen 2017 mennessä. EU:n talousarviosta kuluu 
hallintomenoihin vain 6 prosenttia. Loput 94 pro-
senttia käytetään suoraan EU:n politiikan täytän-
töönpanoon.

Kansalaisten luottamus EU-elimiin riippuu siitä, 
miten avoimesti EU toimii. EU kuulee kaikkia osa-
puolia ja eri intressiryhmiä, jotka haluavat vaikut-
taa EU:n politiikkaan. 

Tätä varten on otettu käyttöön seuraavat palvelut:

•	 Euroopan komission ja Euroopan parlamentin 
yhteinen avoimuusrekisteri, johon kirjataan 
tiedot EU:n toimielimiin yhteydessä olevista 
edunvalvojista – kyseessä on lajissaan laajin 
rekisteri maailmassa

•	 uusi avoimuusportaali, jonka kautta löytyvät 
kaikki EU:n päätöksentekomenettelyihin liitty-
vät tiedot ja asiakirjat. 

Näiden palvelujen käyttäjämäärä kasvaa koko 
ajan. Avoimuusrekisteriin on jo rekisteröitynyt 
arviolta 75 prosenttia liike-elämän organisaati-
oista ja 60 prosenttia kansalaisjärjestöistä. Kan-
salaisilla on oikeus saada tietää, mitkä tahot ovat 
yhteydessä EU:n toimielimiin, ja komissio pyrkii 
varmistamaan, että se on mahdollista.

LISÄÄ AVOIMUUTTA
Olemme luoneet uusia menettelyjä, joiden avulla kansalaiset saavat 
helposti tietoa EU:n toiminnasta.

LISÄÄ KUSTANNUSTEHOKKUUTTA
Euroopan komissiota uudistetaan, jotta EU:n veronmaksajat saavat 
entistäkin enemmän vastinetta rahoilleen.
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Noin 94 % EU:n talousarviosta käytetään hankkeisiin EU:n 
jäsenmaissa ja niiden ulkopuolella.

“Demokraattinen yhteiskunta on 
yhteiskunta, jossa on läpinäkyvät 
ja vastuuvelvolliset instituutiot. 

Läpinäkyvyys helpottaa 
seurattavuutta ja siten myös 

vastuuvelvollisuutta.”

94 % 
EU:n yritykset,  
opiskelijat,  
tutkijat,  
alueet,  
kaupungit,  
maanviljelijät,  
kansalaisjärjestöt jne.

6 %
EU:n hallinto
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OLLI REHN
Varapuheenjohtaja ja talous- ja raha-asioista sekä eurosta 
vastaava komissaari

RAHOITUSALAN JA TALOUDEN VAKAUTTAMINEN
Euroopan komissio toimi rahoitusvakauden turvaamiseksi sekä julkisen 
ja yksityisen talouden uskottavuuden palauttamiseksi

Eroon kriisistä ja
rakentamaan 
tulevaisuutta

Talouskriisi merkitsi suurinta yksittäistä haastetta 
taloudellemme ja yhteiskunnallemme sitten toi-
sen maailmansodan, ja se kylvi runsaasti häiriöitä 
ja levottomuutta Euroopassa. Pitkäaikaiset ongel-
mat saivat muhia monissa EU-maissa rauhassa 
vuosikymmeniä, kunnes yksityinen ja julkinen 
velka kasvoivat kestämättömiksi. Päättäväisen 
politiikan ja ennennäkemättömän eurooppalai-
sen solidaarisuuden ansiosta kauhukuva valtion 
romahtamisesta – ja siihen liittyvät tuhoisat sosi-
aaliset ja taloudelliset seuraukset koko Euroopalle 
– on estetty.

EU loi maailman suurimman finanssipalomuu-
rin, jolla estettiin jäsenmaiden luhistuminen. EU:n 
rahoitustukiohjelmat ovat antaneet autettaville 
maille tilaisuuden palauttaa rahoitusvakautensa. 
Julkinen talous on nyt kestävämmällä pohjalla, ja 
kilpailukyvyn ja kasvun perustaa on lujitettu pitkä-
jänteisesti.

EU on nyt nousemassa kriisistä, ja on maailman-
laajuisesti tunnustettu tosiasia, että EU-maat ovat 
nyt paljon paremmassa kunnossa kasvun ja työ-
paikkojen luontia varten.

EU on ryhtynyt toimiin finanssipalvelualan uudistamiseksi ja 
vahvistamiseksi.

©
 Reuters/BSIP
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Talouskriisi on ollut maailmanlaajuinen, ja se on 
vaatinut päättäväisiä toimia niin Euroopassa kuin 
muuallakin maailmassa. Euroopan komissio on 
mukana kaikilla keskeisillä kansainvälisillä fooru-
meilla – kuten G7, G8 ja G20 – ja johtoasemamme 
finanssi- ja talousuudistusten ajajana, avoimuu-
den lisääjänä ja kaupankäynnin edistäjänä vah-
vistaa EU:n merkityksen maailmantalouden toimi-
vuudelle. Euro on edelleen tärkein varantovaluutta 
Yhdysvaltain dollarin jälkeen, ja se on säilyttänyt 
vaihtokurssinsa huomattavan vakaana koko krii-
sin ajan.

Kriisi paljasti heikkouksia talouksissamme ja insti-
tutionaalisissa rakenteissamme, joten meidän oli 
toimittava puutteiden korjaamiseksi. EU-maat ovat 
ryhtyneet ennennäkemättömiin, mutta välttämät-
tömiin toimiin talouksien saattamiseksi kuntoon. 
Meillä on nyt tehokkaammat valvontajärjestelmät 
ja turvaverkot, kuten tiukemmat budjettisäännöt, 
paremmin koordinoitu talouspolitiikka sekä pankki-
unioni, jossa on vain yksi valvontaelin ja mekanismi 
pankkien rakenneuudistusta tai tarvittaessa hallit-
tua toiminnan lopettamista varten.

Uudistettu talous- ja rahaliitto on nyt valmiimpi 
reagoimaan ja toimimaan ajoissa talouden epäta-
sapainotilojen korjaamiseksi ja finanssi- ja talou-
spolitiikan koordinoimiseksi.

Euroalue on jatkanut laajentumistaan: Viro liittyi sii-
hen vuonna 2011, Latvia vuonna 2014 ja Liettua 
aikoo liittyä siihen vuonna 2015. 

VAHVA EURO VAHVALLE EUROOPALLE 
Olemme rakentaneet vahvemman talouden arkkitehtuurin – 18 jäsenen 
euroalue on paitsi selvinnyt kriisistä myös kasvanut ja vahvistunut 
tulevaisuutta varten. 

MUKANA MAAILMANLAAJUISEN KRIISIN RATKAISEMISESSA
Olemme yhdessä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa etsineet 
vastauksia maailmantalouden haasteisiin.
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EU ajaa talouden uudistuksia maailmanlaajuisesti kaikilla 
keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20:ssä. 

Yli 333 miljoonaa EU-kansalaista käyttää nyt euroa.

©
 Reuters/BSIP
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JANEZ POTOČNIK 
Ympäristöasioista vastaava komissaari

KIERRÄTYKSEN LISÄÄMINEN JA JÄTTEIDEN VÄHENTÄMINEN TUO 
TYÖPAIKKOJA JA VÄHENTÄÄ RIIPPUVUUTTA TUONNISTA
Kaatopaikkajätteen määrä vähenee vuosi vuodelta.

Kohti vihreämpää 
Eurooppaa

Valmistus- ja pakkausteollisuuden tuottamien 
jätteiden sekä yhdyskuntajätteiden määrä on 
viime aikoina vähentynyt vastoin kaikkia ennus-
teita. Kierrätys on EU:ssa vähitellen tulossa mer-
kittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Euroopan komis-
sion aloitteesta laaditun lainsäädännön ansiosta 
yhdyskuntajätteen, pakkausjätteen ja ajoneuvojen 
kierrätys on lisääntynyt. Sähkö- ja elektroniikkaro-
mun keräysaste on myös parantunut.

Jätteiden käsittely ja kierrätys luovat työpaikkoja. 
Kun EU:n nykyisiä jätesääntöjä aletaan soveltaa 
kokonaisuudessaan, syntyy noin 400 000 uutta 
työpaikkaa ja jätealan vuotuinen liikevaihto kas-
vaa 42 miljardilla eurolla. Samalla saavutetaan jo 
30 prosenttia tavoitteesta, joka on asetettu EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle vuo-
teen 2020 mennessä.

Jätteiden vähentämisen ja kierrätyksen lisäämisen 
ansiosta EU kykenee hyödyntämään arvokkaita 
materiaaleja paremmin, lisäämään teollisuuden 
resurssitehokkuutta, vähentämään riippuvuutta 
raaka-aineiden tuonnista ja parantamaan kilpai-
lukykyä.

EU:sta on tulossa enenevässä määrin kierrätysyhteiskunta, 
jossa kaatopaikoille viedään joka vuosi vähemmän tavaraa.
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Euroopan komissio valvoo aktiivisesti, että EU-lain-
säädäntö pannaan täytäntöön. Se haluaa varmis-
taa EU:n ympäristölainsäädännön tehokkuuden ja 
käsittelee kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen teke-
mät valitukset.  Komission toimien ansiosta: 

•	 Sellaisten alueiden, joilla terveydelle haitallisten 
hiukkasten raja-arvot ylittyvät päivittäin, määrä 
väheni noin neljänneksellä (36 prosenttia vuon-
na 2008 ja 28 prosenttia vuonna 2012).

•	 Yli 1 800 erikokoisella taajamalla on nyt EU-
sääntöjen mukainen jätevedenkäsittelylaitos.

•	 Vuonna 2012 kaikista EU:n rannikkovesistä 
95,3 prosenttia täytti vähimmäislaatuvaati-
mukset ja 81,2 prosentilla uimarannoista vesi 
oli laadultaan erinomaista.

Kun suojelemme luontoa, pidämme samalla huolta 
elämänlaadustamme. EU:n biologista monimuo-
toisuutta koskeva strategia edistää luonnon suo-
jelua ja kestävää käyttöä sekä mahdollisuuksien 
mukaan myös sen ennallistamista, hoitamista 
ja kunnostamista. Natura 2000 -verkostossa on 
mukana jo yli 27 000 kohdetta.

Luontoalueita ei suojella pelkästään siksi, että 
ne ovat arvokkaita luonnonaarteita. Niitä suojel-
laan siksi, että me kaikki tarvitsemme puhdasta 
vettä, raikasta ilmaa, hedelmällistä maata sekä 
lajien ja luontotyyppien moninaisuutta. Luonnon 
suojelu EU:ssa on luonut myös noin 4,4 miljoonaa 
työpaikkaa, ja alan vuotuinen liikevaihto on 405 
miljardia euroa.

TEHOKKAAMPAA LUONNONSUOJELUA
Olemme tehostaneet Euroopan ainutlaatuisen luonnon suojelua.

YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖLLÄ ON VÄHENNETTY ILMAN JA VEDEN 
EPÄPUHTAUKSIA
Torjumme ilman ja veden saastumista ja suojelemme kansalaisten 
terveyttä.
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Komissaari Potočnik kampanjoimassa ekomatkailun ja 
kestävän kehityksen puolesta moninkertaisen olympiavoittajan 

Ivan Patzaichinin kanssa Tonavan suistolla Romaniassa.

Komissaari Potočnik pitelee kierrätetyistä matkapuhelinkompo-
nenteista tehtyä kultaharkkoa vieraillessaan kierrätystehtaassa 

Belgiassa.
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ANDRIS PIEBALGS
Kehitysyhteistyöstä vastaava komissaari

EU KÖYHYYDEN TORJUNNAN ETURINTAMASSA
Talouden taantumasta huolimatta EU on edelleen maailman suurin 
kehitysavun antaja. Sen osuus on yli puolet maailmanlaajuiseen 
köyhyyden torjuntaan annettavasta tuesta.

Maailmanlaajuinen 
köyhyyden torjunta

EU on Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden suurin tukija. Tässä roolissa 
se on auttanut vähentämään maailmanlaajuista 
köyhyyttä ja pelastamaan miljoonia ihmishenkiä. 
Esimerkiksi vuonna 2012 EU ja sen jäsenvaltiot 
käyttivät 55 miljardia euroa kehitysapuun. EU:n 
kehitysavun ansiosta on viime vuosikymmenen 
aikana saavutettu mm. seuraavat tulokset:

•	 alemman perusasteen koulutusta saavien las-
ten määrä on kasvanut lähes 14 miljoonalla

•	 yli 70 miljoonaa ihmistä on tullut juomaveden 
jakelun piiriin

•	 46,5 miljoonaa ihmistä on saanut elintarvikea-
pua tai rahallista apua elintarvikkeiden hankki-
miseen

•	 7,5 miljoonaa synnytystä on tapahtunut 
ammattitaitoisten terveystyöntekijöiden avus-
tuksella, minkä ansiosta on pelastunut niin 
äitien kuin vastasyntyneidenkin henkiä.

Voimme oikeutetusti olla ylpeitä näistä saavutuk-
sista: yli 80 prosenttia EU:n kansalaisista katsoo, 
että EU:n olisi jatkettava kehitysmaiden auttamista.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat edelleen maailman suurimpia 
kehitysavun antajia.

Virallisen kehitysavun nettomaksut  vuonna 2012 
(miljardia euroa)

EU ZDA Japani Kanada
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Kehitysapu on keskeistä köyhyyden torjunnassa. 
Nykymaailmassa se ei kuitenkaan yksin riitä, jos 
muilla politiikoilla ei tueta kehitysavun hyviä tulok-
sia tai jos ne mitätöivät ne. Euroopan komissio on 
saavuttanut esimerkiksi seuraavia tuloksia köyhyy-
den poistamiseksi:

•	 Veronkierron torjunta: Uraauurtava vastuulli-
suutta ja avoimuutta koskeva EU-lainsäädäntö 
auttaa veronkierron ja korruption torjunnassa. 
Sen avulla varmistetaan, että kehitysmaiden 
kansalaiset voivat hyötyä omista luonnonva-
roistaan.

•	 Metsien suojelu: Uudessa EU-lainsäädännössä 
kielletään laittomasti korjatun puun tuonti.

•	 Kalavarojen suojelu: EU:n kalastuspolitiikan uu-
distuksella varmistetaan, että EU:n ja kehitys-
maiden välisistä kalastussopimuksista hyötyy 
myös paikallinen väestö.

Kehitysavun entistä tarkempi kohdentaminen on 
Euroopan komission nk. muutossuunnitelman 
perusajatus. Muutossuunnitelmassa hahmotellaan 
uudistettua kehityspolitiikkaa, jossa otetaan huo-
mioon maailman nopea muuttuminen ja nousevan 
talouden maat.

EU:n kehitysavusta 70 prosenttia annetaan kaikkein 
köyhimmille maille. Näihin kuuluvat myös konflik-
tien tai luonnonkatastrofien uhriksi joutuneet maat, 
kuten Mali, Somalia, Keski-Afrikan tasavalta ja Haiti, 
joita EU pyrkii tukemaan rauhan ja kehityksen tiellä.

Pyrimme nyt kohdentamaan kehitysapua aloille, 
jotka edistävät kehitysmaiden muutosta ja talous-
kasvua, kuten hallinnon uudistaminen, maatalous, 
energia, terveys ja koulutus. Kehitystoimet toteute-
taan täydessä kumppanuudessa autettavien mai-
den kanssa. Ohjenuoraksi sopivat zimbabwelaisen 
koulun seinältä löytyvät viisaat sanat: »Se, mitä teet 
hyväksemme mutta ilman meitä, ei ole meidän 
hyväksemme.«

Olemme ottaneet käyttöön uudet tarkastus- ja 
valvontamenettelyt, joilla voidaan seurata varojen 
käyttöä. Näin kehitysavun todellisia tuloksia voi-
daan verrata ennalta asetettuihin tavoitteisiin.

EU:N KEHITYSAVUN UUDISTAMINEN – TOIMENPITEET VAIKUTUKSEN 
LISÄÄMISEKSI
Olemme kohdentaneet kehitysapua sitä eniten tarvitseville maille ja niille 
aloille, joissa siitä on eniten hyötyä.

EU:N ERI POLITIIKAN ALOJEN TUKI KEHITYSMAIDEN TOIMILLE 
KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI
Olemme edistyneet huomattavasti kehitysmaiden tarpeiden 
sisällyttämisessä EU:n eri politiikan alojen hankkeisiin.vse naše pobude.
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Laillisen puunkorjuun sertifiointi EU-lainsäädännön avulla 
auttaa suojelemaan maapallon metsiä.

Komissaari Piebalgs käynnistämässä uuden tien 
rakennushanketta Haitin presidentti Martellyn kanssa 

vuonna 2012 eli kaksi vuotta maata kohdanneen tuhoisan 
maanjäristyksen jälkeen.
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MICHEL BARNIER
Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari

VAKAA FINANSSIJÄRJESTELMÄ EU:N KASVUN PERUSTANA
Olemme ottaneet käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan, että pankit 
toimivat tulevaisuudessa varovaisemmin ja pystyvät paremmin 
selviytymään mahdollisista uusista talouskriiseistä.

Kansalaiset 
sisämarkkinoiden 

keskiössä

Veronmaksajille lankesi pankkien pelastamisesta 
suuri lasku. Pankkien huonojen toimintatapojen 
ja liiallisen riskinoton seurauksia ei pitäisikään 
enää koskaan panna kansalaisten maksettavaksi. 
Euroopan komission ehdottamien uusien sääntö-
jen ansiosta EU on voinut osoittaa johtajuutta, kun 
G20-ryhmässä on kehitetty globaalia lähestymista-
paa pankkialan haasteiden ratkaisemiseksi. Sään-
nöillä muun muassa varmistetaan, että

•	 pankeilla on riittävästi varoja pahan päivän 
varalta

•	 pankit osallistuvat yhteiseen pelastusrahastoon, 
josta autetaan vaikeuksiin joutuneita pankkeja

•	 kansalaisten talletukset (100 000 euroa pank-
kia kohti) on turvattu, jos pankki tekee esimer-
kiksi konkurssin

•	 pankkien toimintaa ja sääntöjen noudattamista 
valvotaan kattavan järjestelmän avulla. 

Myös pankkien riskinotosta on annettu uudet sään-
nöt, jotka koskevat mm. hedge-rahastoja ja pank-
kien bonusjärjestelmiä. Euroalueella, jolla pankkien 
vaikeudet yhdessä maassa vaikuttavat voimak-
kaasti myös muihin jäsenmaihin, on luotu pank-
kiunioni, jolla on yksi ainoa valvova viranomainen 
(Euroopan keskuspankki) ja yhteinen järjestelmä 
pankkien rakenneuudistusta tai toiminnan hallittua 
lopettamista varten.

Uudet säännöt varmistavat, että pankit ottavat vähem-
män riskejä ja ovat paremmin varustautuneita mahdollisiin 

talouden häiriöihin.
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Patentti antaa patentinhaltijalle oikeuden estää 
muita valmistamasta, käyttämästä tai myymästä 
keksintöä ilman lupaa. EU-patentin toteutumi-
nen, jonka puolesta komissio toimi päättäväise-
sti, hyödyttää EU:n taloutta, yrityksiä ja kuluttajia. 
Se kannustaa EU:n tutkijoita ja yrityksiä investoi-
maan kasvua tukeviin innovaatioihin. Uusi patentti 
parantaa myös EU:n kilpailukykyä kansainvälisiin 
kumppaneihin nähden.   

Sisämarkkinoista on etua kaikille. Ne tarjoavat ku-
luttajille enemmän valinnanvaraa, laadukkaampia 
tuotteita ja palveluja sekä paremman vastineen ra-
halle. Yrityksille avautuu EU:n sisämarkkinoilla 500 
miljoonan kuluttajan markkinat. Olemmekin to-
teuttaneet useita toimia sisämarkkinoiden syven-
tämiseksi. Olemme luoneet kehyksen, jolla tuetaan 
sosiaalisia yrityksiä, joita on nykyisin yksi neljästä 
uudesta yrityksestä. Olemme myös toteuttaneet 
toimia, joilla kansalaiset voivat paremmin hyödyn-
tää sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, 
esimerkiksi: 

•	 eurooppalainen ammattikortti, joka helpottaa 
ammattipätevyyden tunnustamista EU:ssa

•	 EU:n laajuinen EURES-työnvälitysportaali

•	 mahdollisuus avata pankkitili kaikkialla EU:ssa

•	 toimet hyvän kauppatavan vastaisten käytän-
töjen sekä tavaroiden laittoman valmistamisen 
ja väärentämisen torjumiseksi.  

SISÄMARKKINOIDEN SYVENTÄMINEN   
Olemme jatkaneet sisämarkkinoiden avaamista kaikille toiminta-aloille 
liikenteestä digitaaliseen talouteen ja televiestinnästä energiaan.

EU-PATENTTI
EU-patentti on nyt lähellä toteutumistaan yli 30 vuotta kestäneen 
keskustelun jälkeen. Eurooppalaiset pk-yritykset ja muut yritykset voivat 
vastedes hakea EU:n laajuista patenttia luoville ideoilleen kohtuulliseen 
hintaan ja entistä helpommin ja nopeammin. 
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Sisämarkkinoiden laajentaminen hyödyttää niin kuluttajia kuin 
yrityksiäkin.

EU:n laajuinen patentti kannustaa tutkijoita ja yrityksiä 
investoimaan kasvua tukeviin innovaatioihin.
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ANDROULLA VASSILIOU
Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista 
vastaava komissaari

INVESTOINTEJA NUORTEN OSAAMISEEN 
Olemme kasvattaneet koulutusinvestointeja samaan aikaan kun EU-
maissa on meneillään julkisen talouden vakauttaminen.

Koulutus ja luovuus 
– menestyksen 

avaimet

Nuorten koulutus ei saisi koskaan olla rahasta 
kiinni. Siksi Euroopan komissio onkin jatkanut 
panostamista koulutukseen, vaikka monet EU-
maat ovat vetäneet kukkaron nyörejä tiukemmalle. 
Tavoitteita asettamalla olemme vaikuttaneet sii-
hen, että monet nuoret opiskelevat pidempään 
ja entistä harvemmat lopettavat koulunkäynnin 
ennen tutkinnon suorittamista.

Vuonna 2014 käynnistettiin uusi Erasmus+ 
-ohjelma, jonka 7 vuoden talousarvio on 15 mil-
jardia euroa. Aiempaan alan ohjelmaan verrat-
tuna määrärahat ovat kasvaneet 40 prosenttia eli 
enemmän kuin minkään muun EU-ohjelman. Eras-
mus+ -ohjelman ansiosta 4 miljoonaa ihmistä saa 
mahdollisuuden opiskella, osallistua harjoitteluun 
tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Kielitaidon 
kehittäminen ja uusien taitojen oppiminen paran-
tavat heidän työnsaantimahdollisuuksiaan. 

Uusi opintolainojen takausjärjestelmä antaa opis-
kelijoille varallisuudesta riippumatta mahdollisuu-
den suorittaa maisterintutkinnon kokonaisuudes-
saan. Arkioppiminen ja muu koulun ulkopuolella 
tapahtuva oppiminen ovat puolestaan saaneet 
aiempaa enemmän huomiota ja tunnustusta. 
Lisäksi koulutusalan ja työmarkkinoiden yhteyksiä 
on onnistuttu tiivistämään edistämällä korkea-
koulujen, ammatillisten oppilaitosten ja yritysten 
välistä kumppanuusyhteistyötä.

Komissio on jatkanut panostamista koulutukseen, vaikka 
monet EU-maat ovat karsineet budjettejaan.
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Kulttuurialan ja luovien toimialojen osuus EU:n 
bruttokansantuotteesta on noin 4,5 prosenttia, 
ja ne työllistävät yli 8 miljoonaa ihmistä. Euroo-
pan komissio uskoo alan kasvupotentiaaliin ja 
suuntaa sille aiempaa enemmän rahoitusta. 
Uuden Luova Eurooppa ohjelman määrärahat 
ovat lähes 1,5 miljardia euroa. Avustuksia ja 
tukea annetaan muun muassa 250 000 taiteili-
jalle, 2 000 elokuvateatterille, 800 elokuvalle ja 
4 500 kirjakäännöshankkeelle.

Olemme myös perustamassa järjestelmää, joka 
auttaa pieniä kulttuurialan yrityksiä saamaan 
helpommin pankkilainaa ja rahoituslaitoksia arvi-
oimaan alan potentiaalia.

Kulttuurivaihdosta on tullut olennainen osa EU:n 
suhteita naapurimaihin ja muuhun maailmaan. 
EU:n ja Kiinan ns. kansojen välinen vuoropuhelu 
on mainio esimerkki EU:n toimista, joilla on laajen-

nettu kiinalaisten ja eurooppalaisten opiskelijoi-
den, taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten 
välistä yhteistyötä.

EU:ssa vallitseva käsitys innovoinnista kaipaa 
uudistamista. Siksi Euroopan komissio on inves-
toinut aiempaa enemmän Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituuttiin (EIT) ja Marie Skłodowska-
Curie -toimiin (MSCA).

EIT on auttanut yli 100:a startup-yritystä käynnistä-
mään toimintansa. Sen uudenlaisiin jatkokoulutus-
ohjelmiin, joissa akateeminen opiskelu yhdistetään 
yrittäjyyskoulutukseen, on osallistunut jo yli 1 000 
opiskelijaa. Vuodesta 2010 EIT:n puitteissa on toi-
minut osaamis- ja innovaatioyhteisöjä, joissa huip-
pukorkeakoulut ja -tutkimuskeskukset voivat tii-
viissä yhteistyössä yritysten ja teollisuuden kanssa 
kehittää ratkaisuja aikamme haasteisiin.

MSCA-määrärahoja on lisätty 30 prosentilla, ja ne 
ovat seuraavien 7 vuoden aikana noin 6 miljardia 
euroa. Rahoitusta saa yli 65 000 tutkijaa, joista 
lähes 40 prosenttia on tohtoriopiskelijoita.

KOULUTUSTA HUOMISPÄIVÄN YRITTÄJILLE
Olemme lisänneet taloudellista tukea, jonka avulla tutkimustoimintaa ja 
yrityksiä voidaan tuoda lähemmäksi toisiaan.       

EUROOPPALAISTA LUOVUUTTA MAAILMAN TURUILLE
Olemme lisänneet taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden EU-tukea.
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Uusissa jatkokoulutusohjelmissa yhdistetään akateeminen opis-
kelu yrittäjyyskoulutukseen, mikä on lisännyt start-up-yritysten 

määrää.

Sitoutumisemme kulttuurialan ja luovien toimialojen 
tukemiseen kantaa hedelmää.
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ALGIRDAS ŠEMETA
Verotuksesta, tulliasioista, tilastotoimesta, sisäisestä 
tarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari

KANSALAISTEN JA YRITYSTEN TASAPUOLISEMPI VEROTUS 
Olemme tiukentaneet määräyksiä, joilla torjutaan veronkiertoa ja 
veropetoksia EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla.

EU:n 
veronmaksajien 

tehokasta suojelua

Euroopan komissio on halunnut lisätä verotuksen 
avoimuutta ja terveempää verokilpailua sekä EU:ssa 
että kansainvälisesti. Se on pyrkinyt lopettamaan 
veroparatiisien ja pankkisalaisuuden hyväksikäytön 
ja yritysten veronkierron.  Euroopan komission kun-
nianhimoisen toimintasuunnitelman tavoitteena on 
tukkia porsaanreiät ja tiukentaa verosääntöjä, jotta 
miljardien eurojen verotulot eivät jää saamatta.

Oikeudenmukainen verotus tarkoittaa, että jokainen 
maksaa osuutensa. Euroopan komission esittämällä 
finanssitransaktioverolla eli nk. Robin Hood -verolla 
voitaisiin varmistaa rahoitussektorin oikeudenmu-
kainen toiminta. Monet EU-maat tukevat nykyisin 
tätä veroa, jolla on kansalaisten vahva kannatus. 
Lisäksi Euroopan komissio on ryhtynyt toimiin, jotta 
digitaalitaloutta voidaan verottaa tehokkaasti sen 
toimintaa kuitenkaan tukahduttamatta.

EU on näyttänyt esimerkkiä veronkierron torjumisessa ja 
edistänyt maailmanlaajuista muutosta kohti verotuksen 

avoimuutta.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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 Komissio on vahvistanut välineitä, joilla se torjuu 
petoksia ja suojelee EU:n talousarviota. Euroo-
pan syyttäjänviraston perustaminen on Euroopan 
komission merkittävimpiä hankkeita. Sillä varmis-
tetaan, että EU:n varojen vilpillinen käyttö tutkitaan 
asianmukaisesti ja siitä nostetaan tarvittaessa 
syyte ja asia viedään oikeuteen.  Euroopan syyt-
täjänviraston arvioidaan käsittelevän noin 2 500 
tapausta vuodessa.

Lisäksi komissio on ehdottanut EU:n taloudelli-
siin etuihin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisyn 
tehostamista ja seuraamusten yhdenmukaista-
mista koko EU:n alueella. EU:n petostentorjuntavi-
rastossa OLAFissa on tehty organisaatiouudistus, 
jotta sen voimavarat saadaan mahdollisimman 
tehokkaasti käyttöön. Kaikkien EU-varoja hallinnoi-
vien päivittäiseen työhön kuuluu nykyään myös nk. 
petostentorjuntasykli. 

Euroopan komission ehdotukset standardoidun 
alv-ilmoituksen käytöstä rajat ylittävässä yritys-
toiminnassa tuovat 15 miljardin euron säästöt 
vuodessa. EU:ssa toimivat liikeyritykset voivat 
säästää 18 miljardia euroa uusien sähköistä las-
kutusta koskevien alv-sääntöjen ansiosta. Hyvin 
pienten yritysten osalta alv-sääntöjä on tehty 
joustavammiksi, jotta ne vastaavat paremmin 
tällaisten yritysten erityistarpeita. Yritysmaailma 
kannattaa komission ehdotusta yhteisestä yhdis-
tetystä yhtiöveropohjasta, koska sen avulla voi-
daan vähentää kustannuksia ja yksinkertaistaa 
menettelyjä.  

EU:n tullimenettelyjen nykyaikaistaminen ja yleis-
eurooppalaiseen sähköiseen tulliympäristöön siir-
tyminen ovat edistäneet nopeampaa, sujuvampaa 
ja turvallisempaa kaupankäyntiä. Komissio on 

myös vahvistanut tullin valmiuksia torjua väären-
nettyjä tuotteita ja salakuljetusta. Näin on suojeltu 
laillista liiketoimintaa ja luotu entistä tasapuoli-
semmat kilpailuedellytykset.

YRITYSTOIMINNALLE SUOTUISAMPI TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Olemme määrätietoisesti vähentäneet yritystoimintaan kohdistuvaa 
byrokratiaa ja hallinnollisia kustannuksia parantamalla ja yksinkertaistamalla 
verotus- ja tullijärjestelmiä EU:ssa. 

PAREMPI SUOJA VERONMAKSAJIEN RAHOILLE 
Olemme tiukentaneet toimia veronmaksajien rahojen ja EU:n 
talousarvion suojaamiseksi väärinkäytöksiltä.
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Komissaari Šemeta vierailulla Vaalimaan tullissa Venäjän ja 
Suomen rajalla.

EU:n petostentorjuntavirasto OLAF tutkii EU:n talousarvioon 
kohdistuvia petoksia sekä korruptiota EU:n toimielimissä ja 
kehittää petostentorjuntapolitiikkaa Euroopan komissiolle. 
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KAREL DE GUCHT
Kauppapolitiikasta vastaava komissaari

UUSIEN MARKKINOIDEN AVAAMINEN
Olemme avanneet enemmän ulkomaisia markkinoita kuin koskaan 
aiemmin, edistäneet kauppaa ja luoneet kasvua sekä EU:ssa että sen 
kauppakumppanimaissa.  

Vaurautta, vakautta 
ja kehitystä

Euroopan komissio auttoi poistamaan esteitä Etelä-
Korean, Perun, Kolumbian ja Keski-Amerikan mai-
den kanssa käytävältä kaupalta. Kauppasopimus-
ten tekeminen EU:n itäisten kumppanien, kuten 
Ukrainan, kanssa saatiin päätökseen samoin kuin 
Kanadan, Länsi-Afrikan ja Karibian maiden kanssa.   

Lisäksi aloitettiin neuvottelut merkittävistä vapaa-
kauppasopimuksista Yhdysvaltojen ja Japanin 
kanssa sekä investointisopimuksesta Kiinan kanssa. 
Jos kaikki nämä aloitteet kantavat hedelmää, ne 
voivat lisätä EU:n bruttokansantuotetta 2,2 prosen-
tilla, mikä vastaa noin 275 miljardia euroa.  

Lisäksi komissio on tehnyt EU:n yritysten kannalta 
hyödyllisiä sopimuksia, jotka esimerkiksi mahdollis-
tavat sen, että ne voivat enenevässä määrin osallis-
tua julkisiin hankintasopimuksiin EU:n ulkopuolella. 
Komissio on myös puolustanut EU:n etua, kun muut 
maat ovat yrittäneet vääristää markkinoita. 

Komissaari De Gucht, puheenjohtaja Barroso ja 
Yhdysvaltojen presidentti Obama EU:n ja Yhdysvaltojen 

välisessä huippukokouksessa vuonna 2011. 
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Kun kiinalaisten aurinkopaneelien epäoikeuden-
mukaiset tuet ja polkumyynti EU:n markkinoilla 
uhkasi EU:n aurinkopaneeliteollisuutta, Euroopan 
komissio neuvotteli kiinalaisille yrityksille vähim-
mäisvientihinnan, jotta markkinat saatiin vakau-
tettua. 

Euroopan komissio on pyrkinyt parantamaan 
raaka-aineiden, kuten monilla aloilla (esim. auton-
valmistusteollisuudessa ja teräksen tuotannossa) 
käytettävien harvinaisten maametallien saata-
vuutta, ja voittanut kaksi kiistatapausta Kiinaa 
vastaan Maailman kauppajärjestössä. 

Euroopan komissio on myös käynnistänyt hank-
keen, jolla EU:n kaupan suojakeinoja kehitetään 
paremmin ennakoitaviksi ja avoimemmiksi. 

Kauppa voi nostaa kehittyvien talouksien maita köy-
hyydestä. Vuodesta 2010 lähtien Euroopan komis-
sio on tarkistanut yleistä tullietuusjärjestelmäänsä 
(GSP), jotta voidaan varmistaa, että kehitysmaat 
todella hyötyvät EU:n markkinoiden tullietuuksista. 

Bangladeshilaisen vaatetehtaan murhenäytelmä 
kiinnitti suuren yleisön huomion työoloihin EU:n 
ulkopuolella, ja Euroopan komissio käynnisti uuden-
laisen yhteishankkeen Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) kanssa auttaakseen Bangladeshia paranta-
maan työläisten oloja. 

Komissio on myös kehittänyt mineraalien vastuulli-
sen hankinnan järjestelmän ja tukenut kestävää ja 
konfliktitonta kauppaa valmistusteollisuuden kes-
keisillä aloilla.  

EU myös auttoi pääsemään kaupan helpottamista 
koskevaan monenväliseen sopimukseen joulu-
kuussa 2013 Balilla. Sopimus poistaa monia tul-
litoimintaan liittyviä hallintokuluja ja tuo kehitys-
maille noin 325 miljardin euron säästön vuodessa.

REILUMPAA JA KESTÄVÄMPÄÄ KAUPANKÄYNTIÄ
Toimimme sen hyväksi, että kaupankäynti hyödyttää köyhimpiä 
talouksia.

EU:N TALOUSETUJEN PUOLUSTAMINEN
Olemme johdonmukaisesti puolustaneet EU:n yrityksiä, kun muut eivät 
ole noudattaneet kauppasääntöjä.  
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Komissaari De Gucht ja Kiinan kauppaministeri Gao 
Hucheng allekirjoittamassa immateriaalioikeuksia koskevaa 

yhteisymmärryspöytäkirjaa Pekingissä.

Komissaari De Gucht ja Bangladeshin ulkoministeri 
Dipu Moni Genevessä.
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MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN       
Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari 

INNOVAATIOITA ARKIELÄMÄN PALVELUKSEEN
Olemme kasvattaneet tutkimusmäärärahoja 30 prosentilla, ja 
Horisontti 2020 onkin EU:n kaikkien aikojen laajin tutkimuspuiteohjelma.

Tutkimus ja 
innovointi 

työllisyyden tukena

Tutkimus ja innovointi voivat tuottaa ratkai-
suja aikamme suuriin haasteisiin, joita ovat 
muun muassa ilmastonmuutos, energiansaanti 
ja elintarvikkeiden niukkuus. Haasteet ovat 
niin monitahoisia, että niitä ei voida ratkaista 
yksittäisten maiden tai yritysten tasolla. Tästä 
syystä EU on perustanut tutkimusta ja inno-
vointia varten koko unionin kattavan Horisontti 
2020 -ohjelman. Sen määrärahat seuraavalla 
seitsenvuotiskaudella ovat 80 miljardia euroa. 
Ohjelman avulla pyritään entistä tehokkaam-
min viemään kehitystä eteenpäin tukemalla 
esimerkiksi uuden sukupolven antibiootteihin ja 
liikennevälineiden turvallisuuteen ja ympäris-
töystävällisyyteen liittyvää tutkimusta. 

Myös kansainvälistä yhteistyötä lisätään muun 
muassa Atlantin valtameren tutkimusyhteen-
liittymän puitteissa.

Twitter: @EU_H2020

Uusiutuva energia on yksi EU:n tutkimuksen keskeisistä 
kohteista.

©
 Fotolia.com
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Pelkkä idea ei riitä – siitä on vielä tehtävä tuote, 
joka kelpaa markkinoille, kauppoihin ja kulut-
tajien käyttöön. Euroopan komissio on karsi-
nut EU:n tutkimusohjelmien rahoitukseen liit-
tyvää byrokratiaa niin, että tutkimushankkeen 
aloittamiseen tarvittava aika on lyhentynyt 
30 prosentilla.  EU rahoittaa entistä enemmän 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia 
esimerkiksi ilmailu- ja elektroniikkateollisuuden 
alalla ns. innovaatioinvestointipaketin kautta. 
Tavoitteena on myös kehittää EU:sta ns. inno-
vaatiounioni. Tästä syystä Euroopan komissio 
on aktiivisesti ajanut EU-patenttia. Se on myös 
kehittänyt ns. riskipääomapassin, jonka avulla 
yritykset voivat ottaa tietoisia riskejä – sano-
taanhan, että ilman riskejä ja epäonnistumisia 
ei voi tapahtua edistystä. 

Osaaminen on uusi käypä valuutta koko maa-
ilmassa. Jotta EU pärjää globaalissa kilpailussa 
ja voi tarjota hyviä työpaikkoja, sen on oltava 
innovoinnin kärkijoukoissa. Innovaatiokilpailussa 
EU on menestynyt monia maita paremmin ja 
on saavuttamassa myös Yhdysvaltoja ja Japa-
nia. Kiina kuitenkin kuroo välimatkaa nopeasti 
umpeen, ja Etelä-Korea on kaukana edellä. Vielä 
huolestuttavampaa on, että EU on jäämässä jäl-
keen tutkimusinvestointien määrässä, joka on 
nykyisellään vain 2 prosenttia bruttokansantuot-
teesta. Siksi on tärkeää pitää kiinni 3 prosentin 
tavoitteesta.  

Tavoitteena on myös parantaa investointien laa-
tua eikä vain lisätä niiden määrää. Ns. euroop-
palainen tutkimusalue muodostaa eräänlaiset 
tutkimuksen ja tutkijoiden sisämarkkinat, joiden 
puitteissa EU-maat voivat uudistaa tutkimus- 
ja innovaatiojärjestelmiään. Sen avulla voidaan 

yhdistää innovointiresursseja, käyttää tutkimus-
rahoitusta ja rekrytoida tutkijoita avoimemmin, 
parantaa sukupuolten tasa-arvoa ja antaa nuo-
rille tutkijoille enemmän työmahdollisuuksia.

EU:STA EDELLÄKÄVIJÄ MAAILMAN INNOVAATIORINTAMALLA
Olemme sopineet, että tutkimus- ja innovointi-investointeja kasvatetaan 
koko EU:ssa vuoteen 2020 mennessä niin, että ne ovat 3 prosenttia 
bruttokansantuotteesta.

IDEAT TUOTTEIKSI JA PALVELUIKSI
Olemme tehneet keksintöjen tuotteistuksen ja markkinoille saattamisen 
helpommaksi etenkin pk-yrityksille. 
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Twitter: @innovationunion

Eurooppa on maailman johtavien innovaatiomaiden kannoilla 
innovoinnin suorituskyvyssä ja kasvussa.

Esimerkki EU:n julkisen ja yksityisen sektorin välisistä 
kumppanuushankkeista: tulevaisuuden tehtaat.
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Innovaatiosuorituskyvyn  
keskimääräinen vuotuinen kasvu

©
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JANUSZ LEWANDOWSKI
Rahoitussuunnittelusta ja budjetista vastaava komissaari

TULEVAN SEITSENVUOTISKAUDEN AIKANA 1 000 MILJARDIN EURON 
INVESTOINNIT
Olemme turvanneet EU:lle 1 000 miljardin euron talousarvion kaudelle 
2014–2020. Varat käytetään taloutemme ja yhteiskuntamme 
kehittämiseen ja kansalaisten elämän parantamiseen.

Vahva ja vakaa 
budjetti – vahvan ja 

vakaan EU:n perusta

Rahoitusta suunnataan noin 20 miljoonalle pk-yri-
tykselle, noin 100 000 kunnalle ja alueelle, tuhan-
sille laboratorioille ja korkeakouluille sekä monille 
muille edunsaajille.

Vahva ja vakaa budjetti on vahvan ja vakaan 
EU:n perusta. Talousarviota on ajanmukaistettu 
niin, että investointeja voidaan kohdentaa parem-
min talouskasvuun, tutkimukseen, koulutukseen, 
humanitaariseen apuun ja työttömien nuorten 
auttamiseen.

EU:n uusi 7-vuotinen talousarvio on suuruudeltaan 1 000 
miljardia euroa, ja siinä investoidaan talouskasvuun, 

tutkimukseen, koulutukseen, työttömien nuorten 
auttamiseen ja humanitaariseen apuun.

40



Olemme pyrkineet helpottamaan EU-rahoituksen 
hakuprosessia ja tekemään varainhoitosäännöistä 
helppotajuisemmat. Yleisiä varainhoitosääntöjä, 
joita sovelletaan jok'ikiseen EU:n talousarviosta 
maksettavaan euroon, on olennaisilta osiltaan 
uudistettu.

Yksinkertaisemmat säännöt edellyttävät myös 
suurempaa vastuullisuutta. Euroopan komissio 
on päättänyt, että edunsaajien on saatava mak-
sunsa 90 päivän kuluessa. Kaikki asiakirjat toimi-
tetaan vastedes sähköisesti, jolloin paperityötä on 
vähemmän, asiakirjojen katoamisriski pienenee ja 
varojen valvonta tehostuu.

EU:n budjetin on määrä vahvistaa reaalitaloutta 
ja auttaa unionia kriisin selättämisessä Maaseu-
dun kehittämisrahaston ja koheesiorahaston tuen 
avulla on vuodesta 2007 luotu yli 600 000 työpa-
ikkaa. Tutkimus- ja kehitystoimien ehdotuspyyn-
töjen kautta on puolestaan tuettu 174 000 työpa-
ikan syntymistä. Vuoden 2012 loppuun mennessä 
EU:n tukea oli suunnattu eri muodoissa myös 
80 000 startup-yritykselle ja 200 000 pk-yri-
tykselle. Talousarviovaroilla on niin ikään tuettu 
esimerkiksi opiskelijavaihtoa ja EU-maiden toimia 
muuttovirtojen hallitsemiseksi EU:n ulkorajoilla.

Kaikki tämä on saatu aikaan siitä huolimatta, että 
EU:n talousarvio on pieni EU-maiden talousarvi-
oihin verrattuna. Se vastaa ainoastaan yhtä pro-
senttia EU:n vuotuisesta bruttokansantuotteesta, 
ja jokainen EU-kansalainen maksaa EU:n budjet-
tiin vain vajaan euron päivässä.

EU:N BUDJETISTA APUA KRIISITOIMIIN
Uudessa monivuotisessa talousarviossa olemme asettaneet selväksi 
painopistealueeksi kasvun ja työllisyyden.           

SELKEÄT JA HELPOSTI SOVELLETTAVAT VARAINHOITOSÄÄNNÖT
Olemme yksinkertaistaneet säännöksiä, uudistaneet järjestelmiä ja 
ottaneet käyttöön kustannuksiltaan edullisempia menettelyjä.
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Yksinkertaistetut säännöt, innovatiivisemmat järjestelmät 
ja edullisemmat menettelyt parantavat EU-rahoituksen 

saatavuutta

EU:n budjetti vastaa ainoastaan yhtä prosenttia EU:n vuotuisesta 
bruttokansantuotteesta, ja jokainen EU-kansalainen maksaa 

EU:n budjettiin vain vajaan euron päivässä.

EU:n vuotuinen bkt
1  % EU:n budjetista
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MARIA DAMANAKI
Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari

ENEMMÄN KALAVAROJA JA KALARUOKAA – LISÄÄ TULOJA 
KALASTAJILLE JA KALANVILJELIJÖILLE
Olemme vaikuttaneet siihen, että terveiden kalakantojen määrä on 
EU:ssa kolminkertaistunut viiden viime vuoden aikana.

Tavoitteena merten 
tulevaisuuden 
turvaaminen

Euroopan komission toimilla on ehkäisty liikaka-
lastusta ja sivusaaliiden poisheittämistä, jotka 
pitkällä aikavälillä verottavat paitsi kalakantoja 
myös työmahdollisuuksia.

Koillis-Atlantilla olemme osaltamme vaikuttaneet 
siihen, että monia kalakantoja on pelastettu suku-
puuton partaalta. Ylikalastettujen kantojen määrä 
on pienentynyt merkittävästi. Vuonna 2005 niitä 
oli 32 (94 prosenttia 34 kalakannasta), mutta 
vuonna 2012 enää 16 (39 prosenttia 41 kala-
kannasta). Välimerellä ja Mustallamerellä on vielä 
paljon tehtävää, mutta sielläkin on edistytty: suku-
puuton uhan alla ollut tonnikalakanta on elvytetty 
kestävälle tasolle.

Olemme ylpeitä siitä, että EU:n uudella, rohkealla 
kalastuspolitiikalla voidaan edistää kalastusalan 
dynaamisuutta ja turvata kohtuullinen elintaso 
kalastajayhteisöille. Sen avulla varmistetaan, että 
kalaa ja äyriäisiä voidaan pyytää, myydä, ostaa 
ja nauttia heikentämättä kalakantoja. Näin tur-
vataan kalastustuotteiden saanti myös tuleville 
sukupolville.

Toimet ylikalastusta ja tarpeettomaksi katsotun oheissaaliin 
pois heittämistä vastaan ovat dramaattisesti vähentäneet 

ylikalastettujen kalakantojen osuutta.

Ylikalastettujen kalakantojen osuus Koillis-Atlantilla.
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Laittoman kalastuksen osuus on vähintään 15 pro-
senttia kaikesta maailmassa pyydetystä kalansaa-
liista. EU on maailman suurin kalataloustuotteiden 
tuoja, eikä se enää suvaitse kestävän kalastuksen 
periaatteiden vastaista tai laitonta kalastusta mis-
sään osassa maailmaa. Olemme ryhtyneet toimiin 
laittoman kalastuksen sallivia maita vastaan, ja 
teemme yhteistyötä esimerkiksi Yhdysvaltojen ja 
Japanin kanssa, jotta kalatuotteet saadaan vesis-
töistä kuluttajan ruokapöytään sääntöjä noudat-
taen.

Meriliikenteen alalla keskeistä on merten avoimuus 
ja turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja meri-
lain noudattaminen. EU on mukana huolehtimassa 
merenkulun turvallisuudesta monilla maailman 

riskialueilla, kuten merirosvojen piinaamilla Afrikan 
sarven vesillä. EU panostaa aktiivisesti myös esi-
merkiksi valtameritutkimukseen ja merialan inno-
vaatioteknologiaan.

Talouskriisin ja korkean työttömyyden aikana on 
tärkeää käyttää hyväksi mertemme tarjoamat 
mahdollisuudet. Ns. sinisen kasvun toimintasuun-
nitelmassa Euroopan komissio ottaa tasapuoli-
sesti huomioon sekä meriympäristön suojelun että 
merten hyödyntämisen eli »sinisen talouden«. Sen 
avulla on mahdollista luoda 1,6 miljoonaa uutta 
työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä seuraavilla 
aloilla:

•	 uusiutuvat	energialähteet	 (esim.	 tuuli,	 vuoro-
vesi, aallot)

•	 matkailu	 (esim.	 risteilyt,	huviveneily,	sukellus,	
uimarannat)

•	 öljy,	maakaasu	ja	muut	mineraalivarat

•	 bioteknologia	(esim.	lääkkeiden	ja	kosmetiikan	
valmistus)

•	 kalastus	ja	vesiviljely.

Tähän mennessä komissio on rahoittanut eri puo-
lilla EU:ta lukuisia hankkeita, joilla tuetaan rannik-
koalueiden yhteisöjä näillä aloilla.

MERET VAURAUDEN LÄHTEINÄ
Olemme luoneet ”sinisen talouden” käsitteen ja alkaneet hyödyntää merta 
kasvun ja vaurauden lähteenä.  

MERISUOJELUA EUROOPASSA JA MUUALLA MAAILMASSA
Nollatoleranssi laittoman ja vastuuttoman kalastuksen suhteen kaikkialla 
maailmassa
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EU on ottanut tehtäväkseen varmistaa meriliikenteen 
turvallisuuden maailman epävakailla alueilla.

EU:n uudella kalastuspolitiikalla edistetään kalastusalan 
dynaamisuutta ja turvataan kohtuullinen elintaso 

kalastajayhteisöille.

Rannikkoalueiden 
yhteisöissä on toteutettu 
yli 600 hanketta ja luotu 
20 000 uutta  
työpaikkaa.

43



KRISTALINA GEORGIEVA
Kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja 
kriisinhallintatoimista vastaava komissaari 

EU ON MAAILMAN SUURIN HUMANITAARISEN AVUN ANTAJA
Budjetilla, joka on vain 2 euroa kutakin EU-kansalaista kohti, autamme 
vuosittain yli 120:tä miljoonaa ihmistä konflikti- ja katastrofialueilla eri 
puolilla maailmaa. Apua ovat saaneet esimerkiksi Syyrian konfliktin, Haitin 
maanjäristyksen ja Filippiinien Haiyanin taifuunin uhrit. 

EU:n  
humanitaarinen apu: 
nopeaa, koordinoitua 

ja tehokasta

Syyriaan ja sen naapurimaihin, joissa on meneil-
lään aikamme vakavin humanitaarinen katastrofi, 
EU on antanut apua 2,7 miljardin euron arvosta. 
Tästä 615 miljoonaa euroa tulee Euroopan 
komissiolta. 

Seitsemäsosa EU:n hätäapuvaroista suunnataan 
“unohdetuille” kriisialueille, jotka eivät ole päi-
vittäin uutisotsikoissa. Esimerkiksi Keski-Afrikan 
tasavallan tilanteeseen kansainvälinen yhteisö ei 
kiinnittänyt juurikaan huomiota ennen kuin väki-
valta yltyi sietämättömäksi. Euroopan komissio 
toimitti kuitenkin alueelle runsaasti rahoitusta ja 
asiantuntijoita jo huomattavasti aiemmin. Myös 
Sahelin kaltaisilla alueilla, joita ilmastonmuutok-
seen liittyvä kuivuus koettelee yhä kovemmin, 
komissio auttaa heikoimmassa asemassa olevia 
yhteisöjä.

Komissio on perustanut EU Aid Volunteers -vapaa-
ehtoisjoukot, joiden riveissä nuoret saavat mah-
dollisuuden osallistua avustustyöhön eri puolilla 
maailmaa.

EU:n vuotuisella panostuksella – noin 2 euroa kutakin kansa-
laista kohti – autetaan vuosittain yli 120:tä miljoonaa ihmistä 

konflikti- ja katastrofialueilla eri puolilla maailmaa.

Humanitaarisen 
avun osuus EU:n 
budjetista on alle 
1 prosentti.

Vain noin 2 euroa 
kansalaista kohti 
vuodessa

Yli 120 miljoonaa 
autettua ihmistä 
vuodessa

44



Palkintorahoilla perustettu Rauhan lapset -aloite 
tukee nyt humanitaarisia hankkeita, joilla paran-
netaan konfliktialueiden lasten koulunkäyntimah-
dollisuuksia ja tarjotaan heille psykologista tukea 
traumojen käsittelyyn.

EU täydensi palkintosummaa lisälahjoituksella, 
jonka myötä aloitteen määrärahat yli kaksinker-
taistuivat ja kokonaislahjoitus nousi 2 miljoonaan 
euroon. Viime vuonna apua sai noin 28 000 lasta 
Pakistanissa, Kongon demokraattisessa tasaval-
lassa, Etiopiassa, Kolumbiassa, Ecuadorissa ja 
syyrialaisten pakolaisleireillä Irakissa.

Tänä vuonna EU jälleen kaksinkertaisti aloitteen 
määrärahat. Apua voidaan antaa yli 80 000 lap-
selle vielä useammassa kohdemaassa, joita ovat 
muun muassa Etelä-Sudan, Tšad, Keski-Afrikan 
tasavalta, Somalia, Afganistan, Irak ja Myanmar.

ERCC:n avulla Euroopan komissio seuraa maail-
man tapahtumia tauotta. Keskus paikantaa riski-
alueita ja toimittaa reaaliaikaista tietoa yhteisiä 
nopean toiminnan operaatioita varten.

ERCC myös koordinoi tarvike- ja asiatuntijare-
serviä, jonka jäsenmaat antavat vapaaehtoisesti 
avustusoperaatioiden käyttöön. Yleisenä tavoit-
teena on parantaa toimien ennakoitavuutta ja 
toteutusnopeutta.

Neljän viime vuoden aikana järjestelmää on käy-
tetty yli 80 kertaa Euroopassa ja sen ulkopuolella, 
esimerkiksi Etelä-Euroopan metsäpalojen, Keski-
Euroopan tulvien sekä Japanin, Libyan, Syyrian ja 
Filippiinien katastrofien yhteydessä.  

NOPEAMPIA JA PAREMMIN KOORDINOITUJA TOIMIA KRIISITILANTEISSA
Perustimme toukokuussa 2013 eurooppalaisen hätäavun 
koordinointikeskuksen (ERCC), jotta maailman katastrofitilanteisiin voidaan 
reagoida nopeammin ja tehokkaammin.

TAVOITTEENA LAPSUUS RAUHANOMAISISSA OLOISSA
Kun EU sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2012, se päätti käyttää 
palkintosumman konfliktialueilla kasvaneiden lasten auttamiseen.
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EU:n Rauhan lapset -aloite antaa konfliktialueiden lapsille 
mahdollisuuden lapsuuteen.

Eurooppalainen hätäavun koordinointikeskus (ERCC) valvoo 
maailman tapahtumia ja koordinoi EU:n pelastusoperaatioita.
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GÜNTHER OETTINGER
Energia-asioista vastaava komissaari

ENERGIAN SISÄMARKKINAT: ENERGIAA KOTITALOUKSILLE JA 
YRITYKSILLE MAHDOLLISIMMAN EDULLISESTI 
Erillisiä kansallisia energiajärjestelmiä ollaan korvaamassa koko EU:n 
kattavalla markkina-alueella.

Kestävä energia 
turvaa kestävän 
tulevaisuuden

Sisämarkkinoilla energia-alan yritykset kilpaile-
vat avoimesti ja pääsevät myös naapurimaiden 
markkinoille. Kilpailua käydään selkeiden ja tasa-
puolisten sääntöjen mukaan. Tätä nykyä ainakin 
14 eurooppalaista energia-alan yritystä toimii jo 
useammassa kuin yhdessä EU-maassa. Kuluttajat 
voivat nyt entistä helpommin vaihtaa energian-
toimittajaa ja tehdä valintoja hintojen perusteella. 
Sähkön- tai kaasuntoimittajan vaihtamisesta ei 
enää peritä maksua, ja siirtoverkon haltijan on 
toteutettava vaihdos kolmen viikon kuluessa.

EU:n energiamarkkinoiden yhdistäminen vahvis-
taa myös solidaarisuutta kriisiaikoina. Jos ener-
giatoimituksissa on katkoksia – kuten vuonna 
2009, jolloin EU:ssa koettiin historian vakavimpiin 
kuulunut maakaasukriisi – EU-maat voivat jakaa 
energiavarojaan.

On tärkeää saada kaikki 28 EU-maata mukaan 
energia-alan sisämarkkinoille, jotta Baltian mai-
den kaltaiset erilliset energiasaarekkeet jäävät 
historiaan.

Energian sisämarkkinoista hyötyvät EU:ssa niin tuottajat kuin 
kuluttajatkin.
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Tätä nykyä yli 20 prosenttia EU:n sähköstä tuo-
tetaan uusiutuvista energialähteistä. Jotta osuus 
kasvaisi, Euroopan komissio on alkanut tukea 
uusia vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja, 
kuten aalto- ja vuorovesienergiaa.

Tämän komission toimikaudella energiatehok-
kuus on EU:ssa kasvanut huomattavasti, kun 
EU-lainsäädännöllä on pyritty vähentämään 
kotitalouksien ja yritysten energiakustannuksia. 
Monien laitteiden, kuten jääkaappien, elinkaari-
kustannukset ovat alentuneet jopa 600 euroa. 
Rakennuksiin – suurimpiin energiasyöppöihin 
– on puolestaan alettu soveltaa tiukkoja ener-
gianormeja.

Kolme neljäsosaa eurooppalaisista asuu nykyi-
sin kaupungeissa, ja kaupungeissa kulutetaankin 
70 prosenttia EU:n energiasta. Euroopan komissio 
on esittänyt toimia, joiden avulla kaupungeista 
voidaan kehittää terveellisempiä ja puhtaampia 
asuinympäristöjä.

Meksikonlahden ja Fukushiman katastrofien jäl-
keen Euroopan komissio ryhtyi erityistoimiin ener-
giantuotannon turvallisuuden varmistamiseksi. 
EU:n vesillä toimiville 1 000 öljyn- ja kaasunpo-
rauslaitokselle asetettiin lakisääteinen velvoite 
noudattaa erittäin tiukkoja turvallisuusnormeja. 
Kaikille EU:ssa sijaitseville 145 ydinvoimalalle 
taas tehtiin ensi kertaa ns. stressitestit.

Lisäksi Euroopan komissio ehdotti parannuksia 
ydinturvallisuuslainsäädäntöön, jotta EU:n turval-
lisuusnormeja varmasti sovelletaan oikein ja jotta 
voidaan välttyä Fukushiman kaltaisilta onnetto-
muuksilta. Tavoitteena on myös lisätä EU-mai-
den viranomaisten yhteistyötä turvallisuustason 
parantamiseksi koko unionin alueella. Näin voi-
daan myös varmistaa, että mahdollisen ydinon-
nettomuuden sattuessa toimitaan mahdollisim-
man tehokkaasti.

TURVALLISEMPAA ENERGIAA
Huolehdimme siitä, että energiantuotannossa noudatetaan tiukkoja 
turvallisuusnormeja.

KESTÄVÄÄ JA YMPÄRISTÖVASTUULLISTA ENERGIAPOLITIIKKAA
Olemme pyrkineet lisäämään uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön osuutta.
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EU:n vesillä toimiville öljyn- ja kaasunporauslaitoksille on 
asetettu erittäin tiukat lakisääteiset turvallisuusvaatimukset.

Komissio on sitoutunut laajentamaan uusiutuvien energialähteiden 
valikoimaa ja niistä tuotettavan sähkön määrää.
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JOHANNES HAHN
Aluepolitiikasta vastaava komissaari

ALUEINVESTOINNEILLA PITKÄN AIKAVÄLIN KASVUA 
Olemme muuttaneet alueinvestointien jakautumista perusteellisesti, jotta se 
vastaa paremmin EU:n alueiden tarpeita.

Räätälöityjä 
ratkaisuja Euroopan 

alueille

Uudistetun aluepolitiikan määrärahoista ja 
Euroopan sosiaalirahastosta annetaan yhteensä 
350 miljardia euroa rahoitustukea pk-yrityksille, 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, uusiutuvan 
energian tuotantoon, työpaikkojen luomiseen, 
koulutukseen ja keskeisiin verkkoinfrastruktuu-
reihin. Jotta investoinnit olisivat mahdollisimman 
tuloksellisia, niissä on otettava huomioon pitkän 
aikavälin kasvustrategia. Jos tarvitaan uudistuk-
sia, investointeja ei pidä tehdä ennen kuin uudis-
tukset on toteutettu.

Tätä nykyä suurin osa eurooppalaisista asuu kau-
pungeissa, joten yli puolet rahoituksesta kohden-
netaan kaupunkialueille. Jokainen liikenteeseen, 
terveydenhuoltoon, puhtaaseen energiaan ja ener-
giatehokkuuteen sijoitettu euro palvelee yhteisten 
tavoitteiden saavuttamista. Kaikki rahoitustiedot 
ovat avoimesti saatavilla, jotta kansalaiset voivat 
seurata tavoitteiden toteutumista.

Varat pyritään hyödyntämään mahdollisimman 
tehokkaasti niin, että alueinvestoinnit todella edis-
tävät alueiden kilpailukykyä ja parantavat kansa-
laisten elintasoa.

Uudella aluepolitiikalla tuetaan esimerkiksi Peace Bridge 
hanketta Derryssä, Pohjois-Irlannissa.
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EU:n aluepolitiikka on rajat ylittävän yhteistyön 
perusta. Euroopan komissio on löytänyt uusia 
tapoja, joilla voidaan edistää jäsenmaiden yhteis-
työtä ja yhdistää niiden voimavaroja raja-alueilla. 
Yhteistyökohteita ovat esimerkiksi Tonavan, Itä-
meren, Adrian- ja Joonianmeren ja Alppien alueet.

Lisäksi Euroopan komissio rahoittaa tällä hetkellä 
8 500:aa hanketta, joilla tuetaan rajaseutuyhtei-
söjä.

Kansalaisille annetaan tukea myös kriisiaikoina. 
Esimerkiksi Abruzzon alueella vuonna 2009 tapah-
tunut maanjäristys tuhosi alueen infrastruktuuria, 
asuinrakennuksia, julkisia rakennuksia ja yrityksiä. 
Euroopan solidaarisuusrahastosta annettiin tukea 
jälleenrakennukseen katastrofin jälkeen. 

Lähes 2 miljardilla eurolla on autettu miljoonia 
ihmisiä 14 jäsenmaassa. Lisäksi yli 7,3 miljardia 
euroa on käytetty katastrofien ehkäisyyn.

Kun finanssikriisin aikana EU-maat tekivät vält-
tämättömiä menoleikkauksia budjettinsa tasa-
painottamiseksi ja yksityinen rahoitus oli tyrehty-
mässä, EU:n aluepolitiikan rahoitusvälineet tulivat 
apuun.

Aluerahoituksen avulla on syntynyt lähes 600 000 
työpaikkaa eri puolille Eurooppaa, ja monissa 
EU-maissa sen osuus investointibudjetista on yli 
60 prosenttia.

EU:n aluepolitiikalla ylläpidetään myös EU:n kilpai-
lukykyä, sillä sen määrärahoista käytetään tutki-
mukseen, tuotekehitykseen, innovointiin ja palve-
luihin yli 85 miljardia euroa.

Aluetukea on suunnattu myös laajakaistaverkon 
rakentamiseen, ja vuoteen 2013 mennessä sen 
avulla oli saatu yli viisi miljoonaa uutta käyttäjää 
laajakaistapalvelujen piiriin. Lisäksi alueinvestoin-
tien ansiosta 3,3 miljoonaa ihmistä saa puhdasta 
juomavettä ja 5,5 miljoonaa ihmistä jätehuolto-
palveluja.

ALUEINVESTOINNEILLA APUA TALOUSKRIISIN AIKANA
Olemme aluerahoituksella auttaneet Euroopan alueita selviämään 
kriisistä.

RATKAISUJA UUSIIN JA YLLÄTTÄVIIN HAASTEISIIN 
Olemme löytäneet uusia ratkaisuja raja-alueiden ongelmiin ja tukeneet 
jälleenrakennusta luonnonkatastrofialueilla.
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Euroopan solidaarisuusrahastosta tuettiin avustustoimia 
Emilia Romagnassa, Italiassa, tapahtuneen maanjäristyksen 

jälkeen.

Aluepolitiikan rahastoista on rahoitettu puhdas juomavesi 
3,3 miljoonalle ihmiselle.
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CONNIE HEDEGAARD
Ilmastotoimista vastaava komissaari

ILMASTOTOIMET OSAKSI KAIKKEA EU-POLITIIKKAA
Olemme varmistaneet, että 20 prosenttia EU:n budjetista osoitetaan 
ilmastotoimiin ja että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan huomioon 
EU:n tärkeimmissä rahoitusohjelmissa.

EU on 
ilmastotoimien 

edelläkävijä

Komission ehdotuksesta ilmastopolitiikkaan käy-
tetään 20 prosenttia EU:n 960 miljardin euron 
budjetista kaudella 2014–2020. Edelliseen bud-
jettiin verrattuna määrä on kolminkertaistunut. 
Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja päästö-
vähennyksiin tähtääviä toimia on integroitu EU:n 
rahoitusohjelmiin kaikilla keskeisillä aloilla: alue-, 
energia-, liikenne-, tutkimus- ja innovaatio- sekä 
maatalouspolitiikassa. Ilmastotoimet kuuluvat 
komission tärkeimpiin painopistealueisiin, ja poliit-
tista sitoutumista tuetaan huomattavilla määrä-
rahoilla.

Tätä nykyä ns. vihreä sektori työllistää EU:ssa 
4,2 miljoonaa henkeä. Pelkästään uusiutuvan 
energian alalla on viiden viime vuoden aikana syn-
tynyt yli 300 000 työpaikkaa.

Komission ilmastopoliittisilla toimilla luotiin viimeksi kuluneiden 
viiden vuoden aikana yli 300 000 työpaikkaa uusiutuvan 

energian alalla.

©
 Vattenfall
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Euroopan komission toimesta kaikilla EU-mailla ja 
-toimielimillä oli yhteinen kanta ja strategia Durba-
nin ilmastoneuvotteluissa. Näin pyritään toimimaan 
myös neuvoteltaessa uudesta sopimuksesta, joka 
on määrä hyväksyä Pariisissa vuonna 2015.

Olemme ajaneet ilmastoasiaa aktiivisesti, ja sen 
lakiehdotusten avulla EU:n päästöt ovat vähen-
tyneet 18 prosenttia vuodesta 1990, vaikka sen 
bruttokansantuote on samassa ajassa kasvanut 
45 prosenttia. Lainsäädäntöön sisältyy selvä tavoite 
vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 
mennessä. Alustavasti on ehdotettu myös 40 pro-
sentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan komissio on vahvistanut kasvihuonekaa-
supäästöjen ja uusiutuvista lähteistä tuotettavan 
energian tavoiteosuudet, jotka on määrä saavuttaa 
vuoteen 2030 mennessä. Tällaiset tavoitteet paran-
tavat liiketoimintaympäristön ennakoitavuutta. Se 
on tärkeää työpaikkoja luoville yrityksille ja energi-
asektorille, joka pyrkii turvaamaan EU:n energian-
saannin mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

Komissio on myös laatinut suunnitelman EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Ensi 
kertaa EU:lla on visio siitä, miten EU:ssa voidaan 
kustannustehokkaasti siirtyä saastuttamattomaan, 
kilpailukykyiseen ja ympäristöä säästävään yhteis-
kuntaan.

PITKÄN AIKAVÄLIN VARMUUTTA ILMASTO- JA 
ENERGIAINVESTOINTEJA TEKEVILLE YRITYKSILLE 
Olemme vahvistaneet pitkän aikavälin tavoitteet, jotta yritykset voivat 
tehdä ilmasto- ja energiapolitiikkaa tukevia investointeja.

SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ KANSAINVÄLISISSÄ 
ILMASTONEUVOTTELUISSA 
Olemme toimineet esimerkkinä ilmastoneuvotteluissa.
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Komission asettamat pitkän aikavälin tavoitteet antavat 
yrityksille luottamusta tehdä ilmasto- ja energiapolitiikkaa 

tukevia investointeja.

EU jatkaa suunnannäyttäjänä kansainvälisissä 
ilmastoneuvotteluissa.
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ŠTEFAN FÜLE
Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari

EU:N LAAJENTUMINEN JATKUI – KROATIA LIITTYI EU:HUN 1.7.2013
Kroatiasta tuli viime vuonna EU:n 28. jäsenvaltio. Vain parikymmentä vuotta 
sitten maa oli sodan jaloissa, mutta nyt siitä on kehittynyt vakaa demokratia, 
joka pystyy hoitamaan EU-jäsenyyden velvoitteet ja noudattamaan EU:n 
normeja.

Euroopan vakaus 
alkaa ulkorajoilta

Kroatian liittyminen on osoitus EU:n laajentumis-
politiikan muutosvoimasta ja uskottavuudesta, 
josta on hyötynyt niin Kroatia kuin koko EU:kin. Se 
on muille Länsi-Balkanin valtioille voimakas merkki 
siitä, että mahdollisuus integroitua Euroopan unio-
niin on avoin kaikille jäseneksi pyrkiville maille, 
jotka osoittavat valmiutensa toteuttaa poliittisia 
ja taloudellisia uudistuksia ja jotka ovat valmiita 
kunnioittamaan oikeusvaltioon, demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä EU:n periaatteita.

Kroatian liittyminen on osoitus EU:n laajentumispolitiikan 
muutosvoimasta ja uskottavuudesta.
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Komission kannustinperusteinen lähestymistapa 
merkitsee, että mitä enemmän kumppanimaat to-
teuttavat uudistuksia, sitä enemmän ne saavat tu-
kea ja sitä paremmat mahdollisuudet niillä on suh-
teiden tiivistämiseen.

Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa EU tekee 
yhteistyötä eteläisten ja itäisten naapurimaidensa 
kanssa. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman 
tiivis poliittinen assosiaatio ja talouden pitkälle me-
nevä yhdentyminen. Naapuruuspolitiikan kump-
panuuksia kehitetään yhteisten etujen ja arvojen 
pohjalta. Näitä ovat mm. demokratia, oikeusvaltiop
eriaate,ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, markkinatalouden periaatteet ja 
kestävä kehitys.

EU:n naapuruuspolitiikkaan kuuluvat mm. seuraa-
vat osa-alueet:

•	 taloudellinen tuki: naapuruuspolitiikkaan liittyviä 
hankkeita rahoitettiin 12 miljardilla eurolla vuo-
sina 2007–2013

•	 taloudellinen integraatio ja pääsy EU:n markki-
noille: EU:n ja kumppanimaiden välisen kaupan 
arvo oli vuonna 2011 yhteensä 230 miljardia 
euroa

•	 mahdollisuus matkustaa EU-maihin entistä hel-
pommin: kumppanimaiden kansalaisille ja eri-
tyisesti opiskelijoille myönnettiin vuonna 2012 
yhteensä 3,2 miljoonaa Schengen-viisumia

•	 tekninen tuki ja eri alojen politiikkojen tukeminen.

Laajentumispolitiikan »perusasiat kuntoon ennen 
jäsenyyttä« -periaate sekä politiikan tiukka mutta 
oikeudenmukainen soveltaminen ovat lisänneet 
laajentumisprosessin uskottavuutta. Politiikassa 
keskitytään erityisesti perusarvojen kunnioitta-
miseen ja perusteellisten uudistusten toteutta-
miseen. Näin voidaan varmistaa, että maat ovat 
liittymishetkellä täysin valmiit jäsenyyteen.

Kunkin maan liittymisprosessin edistymistä arvi-
oidaan konkreettisten tulosten ja uudistusten käy-
tännön vaikutusten pohjalta. Oikeusvaltion kun-

nioittamiseen kiinnitetään huomiota jo varhain 
liittymisprosessin aikana, ja siihen liittyvien uudis-
tusten toteuttamista seurataan tiiviisti. Neuvotte-
luissa painotetaan erityisesti talouden ohjausta ja 
hallintaa, kilpailukykyä ja kasvua, jotta EU-jäse-
nyydestä kiinnostuneet maat täyttäisivät talou-
delliset jäsenyysehdot. Tarkoituksena on myös 
helpottaa niiden talouksien lähentymistä EU:hun. 
Näiden jäsenyysehtojen toteutumista edistää tek-
ninen ja taloudellinen liittymistä valmisteleva tuki.

EU:N RAUHAN, VAKAUDEN, DEMOKRATIAN JA VAURAUDEN ALUEEN 
LAAJENTAMINEN
Olemme aloittaneet liittymisneuvottelut Montenegron kanssa. Historiallinen 
sopimus Serbian ja Kosovon* suhteiden normalisoinnista avasi tien 
liittymisneuvotteluiden aloittamiseen Serbian kanssa. Samalla Kosovon* 
kanssa päätettiin aloittaa neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta.

NAAPURIMAIDEN KANNUSTAMINEN MUUTOKSIIN
Olemme ottaneet naapuruuspolitiikassa käyttöön uuden “enemmällä 
enemmän” -periaatteen, jolla tuetaan EU:n kumppanimaiden siirtymistä 
demokratiaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.
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EU:n naapuruuspolitiikalla tuetaan kumppanimaiden siirtymistä 
demokratiaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

*Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen 
Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

53



LÁSZLÓ ANDOR
Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari

NUORISOTYÖTTÖMYYS AISOIHIN
Olemme asettaneet etusijalle nuorten työllistymisen helpottamisen.

Kaikille 
mahdollisuus 
työpaikkaan

Talouskriisin aiheuttama nuorisotyöttömyys on 
vaarantanut kokonaisen sukupolven tulevai-
suuden. Euroopan komissio loi EU:n laajuisen 
nuorisotakuun, jolla EU-maat velvoitetaan var-
mistamaan, että kaikki alle 25-vuotiaat saavat 
henkilökohtaista neuvontaa ja työpaikka-, jat-
kokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka-
tarjouksen neljän kuukauden kuluessa virallisen 
koulutuksen päättymisestä tai työttömyyden 
alkamisesta.

EU-maat voivat saada nuorisotakuun toteut-
tamisen avuksi EU-rahaa Euroopan sosiaalira-
hastosta (yli 10 miljardia euroa vuodessa) ja 
nuorisotyöllisyysaloitteesta (6 miljardia euroa 
kaudella 2014–2020).

Euroopan komissio on nuorisotakuun täyden-
tämiseksi perustanut eurooppalaisen oppisopi-
musyhteenliittymän, jolla lisätään oppisopimus-
paikkojen määrää ja parannetaan niiden laatua. 
Komissio on myös määritellyt harjoittelun laa-
tupuitteet, joilla varmistetaan, että harjoittelu-
paikassa saa hyvää työkokemusta.

Komissaari Andor tutustumassa oppisopimusjärjestelmään 
General Electric Aircraft Engines yrityksessä in Nantgarw’ssa 

(Wales).
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Toiseen EU-maahan muuttavien työntekijöiden 
tilanne on usein ongelmallinen. 

Komissio on saanut aikaan sopimukset, joilla

•	 estetään sosiaalinen polkumyynti työnteki-
jöiden tilapäisissä työkomennuksissa toisissa 
EU-maissa

•	 varmistetaan, että toiseen EU-maahan muut-
tavien työntekijöiden oikeudet otetaan parem-
min huomioon

•	 ehkäistään liikkuvien työntekijöiden kansalai-
suuteen liittyvää syrjintää erityisesti työnsaan-
nin, palkkauksen ja työolosuhteiden osalta 

•	 suojellaan liikkuvien työntekijöiden työeläkeoi-
keuksia.

Komissio on lisännyt muista EU-maista työpaikkaa 
etsivien työnsaantimahdollisuuksia parantamalla 
EURES-portaaliaan. Työpaikkailmoitusten määrää 

on lisätty, ja portaali sisältää entistä enemmän 
tietoa työnteosta eri puolilla EU:ta. EURESissa on 
tarjolla lähes 2 miljoonaa työpaikkaa yli 30 000 
työnantajalta. Se sisältää myös tietoa palkoista, 
sosiaaliturvasta ja työskentelyolosuhteista eri EU-
maissa.

Yksi talouskriisin näkyvimmistä vaikutuksista oli se, 
että köyhyysuhan alle joutuneiden eurooppalaisten 
määrä lisääntyi rajusti. Komission Eurooppa 2020 
-strategialla edistetään älykkäämpää, kestäväm-
pää ja osallistavampaa kasvua. Strategian kes-
keisiä EU-sitoumuksia on köyhyyden torjuminen: 
komissio on sopinut EU-maiden kanssa, että vähin-
tään 20 miljoonaa ihmistä nostetaan köyhyysrajan 
yläpuolelle vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvalti-
oiden on käytettävä vähintään 20 % prosenttia-
Euroopan sosiaalirahastosta saamistaan varoista 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Keskeisiä 
tavoitteita ovat taitojen parantaminen ja vammais-
ten työllistymisen edistäminen. Sitoumus merkitsee 
yhteensä 20 miljardin euron rahoitusta, joka koh-
distuu eri puolille EU:ta.

Komissio on myös opastanut jäsenmaita tehosta-
maan sosiaalipolitiikkaansa. Lisäksi on perustettu 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahasto, jonka käytettävissä on 3,8 miljar-
dia euroa aineelliseen apuun ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden edistämiseen.

TAISTELUA KÖYHYYTTÄ VASTAAN
Olemme tehneet köyhyyden torjumisesta nimenomaisen  
EU-sitoumuksen.

TÖIHIN ULKOMAILLE ENTISTÄ HELPOMMIN
Olemme helpottaneet työvoiman liikkumista EU:n alueella.
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Komissaari Andor vierailemassa Bódvalenke-kylässä, jossa 
toteutettavissa yhteisötalouden “Fresco Village” hankkeissa 

edistetään romanien integroitumista yhteiskuntaan.

Komissaari Andor puhumassa työvoiman liikkuvuudesta Bristolin 
yliopiston järjestämässä konferenssissa.
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CECILIA MALMSTRÖM
Sisäasioista vastaava komissaari

YHTEISEN EUROOPPALAISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMINEN 
Olemme kehittäneet EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän, joka kohtelee 
turvapaikanhakijoita inhimillisesti.

Avoin ja turvallinen 
Eurooppa

Euroopan komissio on onnistuneesti neuvotellut 
uudet säännöt, jotka koskevat turvapaikanhakijoi-
den vastaanottoa ja kohtelua EU-maissa. Uuden 
järjestelmän keskeisen osan muodostavat EU:n 
laajuiset säännöt turvapaikanhakijoiden suojelua 
ja vastaanottoa koskevista vaatimuksista. Turva-
paikanhakijoille taataan samat mahdollisuudet 
kansainväliseen suojeluun kaikkialla EU:ssa. Tähän 
kuuluu kohtuullinen elintaso (mm. asunto, vaate-
tus, ruoka ja avustukset). 

Lähes 435 000 henkilöä haki turvapaikkaa EU:sta 
vuonna 2013. Suurin osa turvapaikanhakijoista 
tuli Syyriasta (12 prosenttia hakemuksista). Eni-
ten hakemuksia tehtiin Saksassa, Ranskassa, 
Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
ja Italiassa, jotka vastaanottivat 70 prosenttia 
turvapaikanhakijoista. 

Espanjan rannikkovartiosto pysäyttää maahantulijoita täynnä olevan kalastusaluksen Teneriffan edustalla Kanariansaarilla.
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EU:n arvion mukaan ihmiskaupan uhriksi joutui 
Euroopassa lähes 24 000 henkilöä vuosien 2008 
ja 2010 välisenä aikana. Euroopan komissio on 
ehdottanut lainsäädäntöä, jolla tiukennetaan ihmis-
kaupan harjoittajille määrättäviä seuraamuksia. 
EU-lainsäädännön mukaan ihmiskaupan uhreja on 
myös suojeltava ja autettava kaikissa EU-maissa. 
Jotta ongelmaan voidaan puuttua mahdollisimman 
perusteellisesti, komissio on käynnistänyt ihmis-
kaupan torjuntaa koskevan EU:n laajuisen toimin-
tasuunnitelman.

Komissio on myös ehdottanut uutta lainsäädäntöä, 
jolla ehkäistään lasten seksuaalista hyväksikäyt-
töä. Toimenpiteet kattavat mm. rikoksentekijöiden 
syytteeseenpanon, lapsiuhrien suojelun ja rikosten 
ehkäisyn. Europol on perustanut Euroopan verk-
korikostorjuntakeskuksen, joka torjuu verkossa 
esiintyvää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja 
verkkohuijauksia.  Toiminta on jo johtanut useisiin 
rikoksista epäiltyjen pidätyksiin. 

Euroopan komission ja Yhdysvaltojen aloitteesta 52 
valtiota on käynnistänyt maailmanlaajuisen kump-
panuuden verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi. Tavoitteena on paran-
taa hyväksikäytön uhrien tunnistamista ja autta-
mista. Samoin halutaan tehostaa hyväksikäyttäjien 
asettamista syytteeseen. 

EU:n korruptiontorjuntakertomuksessa tarkastel-
laan korruptiota ja sen torjuntatoimien tehosta-
mista kaikissa EU-maissa. Kertomuksessa anne-
taan maakohtaisia suosituksia. Niihin kuuluu mm. 
puoluerahoituksen avoimuuden lisääminen, talou-
dellisia sidonnaisuuksia koskevien selvitysten anta-
minen eturistiriitojen välttämiseksi ja lainvalvonta-
viranomaisten resurssien lisääminen. 

Korruptiosta aiheutuvat kustannukset ovat EU:ssa 
noin 120 miljardia euroa vuosittain. Summa vastaa 
EU:n vuotuista talousarviota. 

Järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi komissio 
on ehdottanut uutta lainsäädäntöä, jonka avulla 
voidaan takavarikoida rikollisesta toiminnasta 

saatuja tuloja ja omaisuutta ja jäädyttää tällaisia 
varoja nopeasti, jos on syytä pelätä, että ne jäisivät 
muuten oikeusviranomaisten ulottumattomiin. 

JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTA  
Olemme tutkineet rikollista toimintaa EU-maissa ja laatineet ensimmäisen 
EU:n korruptiontorjuntakertomuksen. Euroopan komissio on myös 
vaikeuttanut järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ehdottamalla EU:n 
lainsäädäntöä, jonka avulla voidaan jäljittää ja takavarikoida rikollisesta 
toiminnasta saatuja tuloja.

IHMISKAUPAN JA LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN TORJUNTA
Olemme toteuttaneet toimia ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjumiseksi.
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Komissio on ryhtynyt toimiin ihmiskaupan ja lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi. 

Korruptionvastainen taistelu säästää miljardeja euroja 
EU:ssa joka vuosi. 
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DACIAN CIOLOŞ 
Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari

MAATALOUSPOLITIIKAN UUDISTUS HYÖDYTTÄÄ KULUTTAJIA JA 
VILJELIJÖITÄ
Olemme edistäneet EU:n maatalousalan kasvua ja maataloustuotteiden 
vientiä. Tukitoimia on kohdennettu myös talouskriisistä pahimmin 
kärsineiden maiden maatalouden auttamiseen.

EU:n yhteisen 
maatalouspolitiikan 

uudet näköalat

Talouskriisi on ravistellut ankarasti EU:n maa-
taloutta ja maaseudun elinkeinoja. Ala on EU:lle 
erityisen tärkeä, sillä yli 500 miljoonan kuluttajan 
hyvinvointi riippuu turvallisten ja terveellisten elin-
tarvikkeiden säännöllisistä toimituksista. Yhtei-
nen maatalouspolitiikka on tarjonnut rahoitusta 
12 miljoonalle viljelijälle EU:ssa. Sillä on tuettu 
myös elintarviketeollisuuden 46 miljoonan työpa-
ikan säilymistä. EU:n tekemät kauppasopimukset 
ovat avanneet uusia vientimahdollisuuksia, ja 
EU:n maataloustuotteiden kysyntää on lisätty 
myös maantieteellisiä merkintöjä ja menekine-
distämistä koskevilla toimilla. Uusilla aloitteilla 
on tuettu maataloustuottajiksi ryhtyviä nuoria ja 
pyritty vähentämään byrokratiaa, jotta hedelmien 
ja maidon jakelu kouluihin olisi helpompaa. Kou-
luhedelmillä ja -maidolla voidaan myös parantaa 
koululaisten ruokavaliota ja torjua liikalihavuutta. 
Maataloustuotteiden kaupan kehitys osoittaa, että 
vuodesta 2010 alkaen EU on ollut maatalouselin-
tarvikkeiden nettoviejä.

Kauppasopimukset ovat avanneet uusia vientimahdollisuuksia ja 
lisänneet “valmistettu EU:ssa” tuotteiden kysyntää. 
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Maaseutu- ja metsäalueiden osuus on yli 77 pro-
senttia EU:n pinta-alasta. Maatalousmaasta onkin 
pidettävä huolta tulevaisuutta eikä vain nykyhetkeä 
silmällä pitäen.

Uudet viherryttämissäännöt merkitsevät sitä, että 
30 prosenttia viljelijöille maksettavista suorista 
tuista sidotaan kestäviin tuotantomenetelmiin, joilla 
voidaan parantaa ympäristöä. Tällaisiin käytäntöi-
hin kuuluu esimerkiksi viljelyn monipuolistaminen. 
Myös 30 prosenttia maaseudun kehittämisvaroista 
kohdennetaan erityisiin alueellisiin ympäristötavoit-
teisiin.

Viljelijöiden ja tutkijoiden yhteistyötä lisäävillä uusilla 
toimilla varmistetaan, että EU:n perinteinen maata-
lousala pystyy vastaamaan 2000-luvun tarpeisiin. 

Yhteistyö edistää maatalouden innovaatioita. Siinä 
tarkastellaan keskeisiä haasteita, muun muassa sitä, 
miten maataloustuotantoa voidaan lisätä tinkimättä 
luonnonvarojen hoidon tarpeesta ja ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisesta.

EU:n maatalousmenot ovat suuruudeltaan alle 
1 prosenttia kaikkien EU-maiden yhteenlasketuista 
julkisista menoista. Menot ovat pienemmät kuin 
useilla muilla politiikan aloilla. Maatalousmäärära-
hojen osuus EU:n talousarviosta on suuri, sillä maa-
talousmenot rahoitetaan miltei täysin EU:n budjetti-
varoista eikä EU-maiden kansallisista tai alueellisista 
varoista.

Maatalouspolitiikan uudistus parantaa EU:n maa-
talouden kilpailukykyä. Maatalous perustuu vast-
edes enemmän viljelijöiden tuotantopäätöksiin kuin 
byrokraattisiin valintoihin, mitä kuvastaa suunniteltu 
maito- ja sokerikiintiöiden lopettaminen. Uudistuk-
seen sisältyy myös muita välineitä, jotka auttavat 
viljelijöitä selviämään markkinahäiriöistä ja -krii-
seistä. Aiempaan tuotantoon perustuvasta tilatuesta 
on luovuttu. EU on myös tiukentanut tukiin oikeu-
tettuja aktiiviviljelijöitä koskevia vaatimuksia, jotta 
tuki voidaan kohdentaa maanomistajien sijasta vil-
jelijöille, jotka tosiasiallisesti käyttävät maata vilje-

lyyn. Jäsenmaille on annettu enemmän joustovaraa 
toimien kohdentamisessa erityisen herkille aloille 
yhteisen EU:n kehyksen puitteissa. Maaseudun kehit-
tämisohjelmat edistävät EU:n monipuolisen maa-
seutuelämän ja -perinteiden säilyttämistä ja tukevat 
alueellisia ja paikallisia investointeja. Olemme myös 
auttaneet pienviljelijöitä määrittämään pitkän täh-
täimen liiketoimintanäkymiä.

PAREMPAA VASTINETTA RAHALLE 
Olemme varmistaneet kohdennetumman ja tehokkaamman EU:n maatalouden 
rahoituksen seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi. EU:n maatalousbudjetti on reaa-
lisesti entistä pienempi, mutta oikeudenmukaisemmin jaettu. Siinä keskitytään 
etenkin maatalouden työpaikkoihin, kasvuun ja ympäristökysymyksiin, kuten 
YMP:n menojen kehitys osoittaa.

KOHTI KESTÄVÄÄ MAATALOUSTUOTANTOA
Uudistettu EU:n maatalouspolitiikka tukee kestäviä tuotantomenetelmiä 
enemmän kuin koskaan ennen.
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Tavoitteenamme on auttaa perinteistä maatalousalaa 
kohtaamaan 2000-luvun haasteet.

Uudessa ja oikeudenmukaisemmassa maatalousbudjetissa 
etusijalla ovat työpaikat, kasvu ja ympäristö.
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TONIO BORG
Terveysasioista vastaava komissaari

SYÖVÄNTORJUNTAA TERVEYSVALISTUKSEN AVULLA
Olemme panostaneet terveysvalistukseen, jotta syöpätapausten määrä 
saadaan laskemaan, ja tiukentaneet tupakkalainsäädäntöä, sillä tupakointi 
on yleisin vältettävissä oleva kuolinsyy EU:ssa.

Terveys ennen 
kaikkea

Euroopan komissio on perustanut syöväntorjun-
nan eurooppalaisen kumppanuusohjelman. Sen 
puitteissa EU-maat voivat jakaa syövän ehkäisyyn 
ja hoitoon liittyvää tietoa ja osaamista ja saavat 
apua omien kansallisten syöväntorjuntasuunnitel-
mien laatimiseen. Valistustyö ja EU:n suositukset 
tuottavat tulosta: vuoteen 2020 mennessä EU:ssa 
tullaan tekemään noin 500 miljoonaa rinta-, koh-
dunkaula- ja suolistosyövän seulontatutkimusta.

Ehkäisevä terveystyö on edelleen painopisteenä. 
Euroopan komissio on antanut uusia säädöksiä, 
joilla säännellään tarkasti tupakkatuotteiden val-
mistusta, pakkausmerkintöjä ja myyntiä. Uusien 
sääntöjen avulla pyritään levittämään tietoa 
tupakan terveyshaitoista ja vähentämään tupak-
katuotteiden kiinnostavuutta nuorten keskuu-
dessa. Tupakointi aiheuttaa tätä nykyä vuosittain 
700 000 ennenaikaista kuolemaa, ja tätä lukua 
pyritään kaikin keinoin pienentämään.

Syöpäriskikampanjat auttavat pienentämään suurimman 
vältettävissä olevan kuolinsyyn osuutta EU:ssa.
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Komissio varmistaa, että elintarviketurvallisuu-
teen kiinnitetään huomiota elintarvikeketjun kai-
killa osa-alueilla ja kaikissa vaiheissa maatilalta 
ruokapöytään. EU:ssa noin 100 000 virallista tar-
kastajaa valvoo säännöllisesti yli 20:tä miljoonaa 
elintarvikealan toimijaa: ravintoloita, myymälöitä, 
teurastamoja, tullivarastoja jne. Tavoitteena on 
kartoittaa mahdolliset terveysriskit.

Elintarvikkeet tarkastetaan perusteellisesti, ennen 
kuin ne päätyvät kuluttajan lautaselle. Kansalliset 
tarkastajat valvovat, ettei ruoka sisällä torjunta-
aineita, kemikaalijäämiä tai haitallisia mikrobeja. 
He myös varmistavat, että tuotemerkinnät pitävät 
paikkansa ja että hygieniasääntöjä noudatetaan.

Komission aloitteesta on myös luotu järjestelmä, 
jonka avulla tuotteen alkuperä voidaan jäljittää 
elintarvikeketjussa. Se on tehostanut toimia ruo-
katurvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden ja 
elintarvikepetosten yhteydessä.

Euroopan komissio on laatinut uudet lääkkeiden 
turvallisuussäädökset. Niillä varmistetaan, että 
EU:n markkinoilla olevia lääkkeitä seurataan sään-
nöllisesti ja että mahdollisten haittavaikutusten 
johdosta ryhdytään asianmukaisiin toimiin. 

Potilaiden vaikutusmahdollisuuksia on myös 
parannettu. Vuonna 2012 lääkkeiden käyttä-
jien ilmoitukset haittavaikutuksista lisääntyivät 
60 prosenttia kahteen edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Tämä on suoraa seurausta siitä, että uusilla 
säädöksillä uudistettiin myös ilmoitusmenettelyä.

Komission ehdotuksesta on myös otettu käyttöön 
musta kolmiotunnus, jolla merkitään myyntiin 
hyväksytyt lisäseurannassa olevat lääkkeet.

TURVALLISIA LÄÄKKEITÄ
Olemme laatineet uudet säännöt, joiden ansiosta lääketurvallisuus on 
EU:ssa maailman huipputasolla.

TURVALLISIA ELINTARVIKKEITA
Olemme tehostaneet elintarviketuotannon säännöksiä ja tarkastuksia 
entisestään, jotta EU:ssa on saatavilla maailman turvallisinta ruokaa.
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EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikka turvaa ruoan 
terveellisyyden ja kuluttajien edut.

EU-säännöillä varmistetaan, että lääkkeet täyttävät tiukat 
laatu-, turvallisuus-, ja tehokkuusvaatimukset.
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NEVEN MIMICA
Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari

KULUTTAJAT LUOTTAVAISEMMIN OSTOKSILLE KOKO EU:SSA 
Olemme vahvistaneet kuluttajien oikeuksia rajat ylittävissä ostoksissa.

Kuluttajat etusijalla

EU:n sisämarkkinat tarjoavat kuluttajille valtavan 
tuote- ja palveluvalikoiman ja mahdollisuuden 
rajat ylittäviin ostoksiin. Kuluttajien on kuitenkin 
voitava tehdä ostoksia luottavaisin mielin. EU-
kuluttajaneuvontakeskukset ovat vuodesta 2010 
lähtien auttaneet ratkaisemaan 120 000 kulut-
tajien tekemää valitusta. Lisäksi 290 000 kulut-
tajalle on annettu tietoa heidän oikeuksistaan 
EU:n sisämarkkinoilla. Euroopan kuluttajakeskus-
ten verkoston ansiosta kuluttajat voivat tehdä 
luottavaisemmin ostoksia koko EU:ssa.

EU-rahoitteisen Euroopan kuluttajakeskusten verkoston ansiosta 
kuluttajat voivat tehdä luottavaisemmin ostoksia koko EU:ssa.

62

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm


Eurooppalaiset pitävät eläinten hyvinvointia tär-
keänä asiana. EU:n uuden lainsäädännön ansiosta 
kosmeettisten tuotteiden testaaminen eläinko-
keilla on nyt kielletty koko EU:ssa. Tämä merkitsee 
sitä, että noin 27 000 eläintä säästyy joka vuosi 
tuotteiden testaukselta. Eläinkokeilla testattuja 
kosmeettisia tuotteita ei saa myöskään enää 
myydä EU:n markkinoilla.

Vaarallisista tuotteista ilmoitetaan Euroopan 
komissiolle tuoteturvallisuuden nopean hälytys-
järjestelmän (RAPEX) kautta. Hälytysjärjestelmän 
puitteissa EU on tehnyt jatkuvasti työtä suojellak-
seen EU:n kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta 
tuotteen valmistushetkestä sen lopulliseen käyt-
töön saakka. EU:n sääntöjen mukaan markkinoilla 
saa myydä ainoastaan turvallisia tuotteita. Kan-
salaiset voivat myös luottaa siihen, että tuotetur-
vallisuutta valvotaan tehokkaasti.

TUOTETURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN
EU estää joka vuosi yli 2 000:n vaarallisen tuotteen tulon EU:n 
markkinoille. Vaarallisiksi voidaan todeta esimerkiksi leluja, ajoneuvoja, 
vaatteita ja sähkölaitteita.

ELÄINKOKEIDEN KIELTO
Olemme kieltäneet eläinkokeet kosmetiikkateollisuudessa.
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EU:n tuoteturvallisuussäännöt varmistavat, että markkinoilla 
saa myydä ainoastaan turvallisia tuotteita.

Eläimillä testattuja kosmeettisia tuotteita ei saa enää myydä 
EU:n markkinoilla.
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Tietoja ja julkaisuja Euroopan unionista on saatavilla suomen kielellä seuraavista osoitteista:
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EUROPEISKA KOMISSIONEN

Representationen i Finland 
Malmgatan 16 
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962265482
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Malminkatu 16 
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maissa ympäri maailmaa.
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