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Arvoisa puhemies
Arvoisat parlamentin jäsenet
Hyvät eurooppalaiset
Milloinkaan ennen ei tässä parlamentissa ole keskusteltu unionin tilasta samalla kun Euroopassa
riehuu sota.
Muistamme kaikki kohtalokkaan aamun helmikuun lopulla.
Eurooppalaiset kaikkialla unionissa heräsivät tyrmistyneinä näkemästään, järkyttyneinä esiin
nousseesta armottomasta pahuudesta, sireenien ulvonnasta ja sodan julmuudesta.
Mutta tuolla hetkellä koko Euroopassa syntyi solidaarisuuden aalto.
Rajanylityspaikoilla tarjottiin suojaa pakolaisille. Kaduilla liehuivat Ukrainan liput. Luokkahuoneissa
tehtiin tilaa uusille ukrainalaisille ystäville.
Tuolla hetkellä eurooppalaiset tarttuivat toimeen epäröimättä.
He eivät arkailleet puuttua tilanteeseen.
Tuosta hetkestä alkaen koko unioni on osoittanut kykynsä nousta tilanteen tasalle.
Viisitoista vuotta sitten meiltä kesti vuosia löytää kunnon ratkaisuja finanssikriisiin.
Vuosikymmen myöhemmin saimme pandemian vastatoimet käyntiin jo muutamassa viikossa.
Mutta kun Venäjän joukot tänä vuonna ylittivät Ukrainan rajan, vastasimme siihen yhtenäisesti,
määrätietoisesti ja välittömästi.
Siitä voimme olla ylpeitä.
Euroopan sisäinen vahvuus on tullut taas näkyviin.
Kaikki voima onkin meille tarpeen. Tulevat kuukaudet eivät tule olemaan helppoja. Olipa sitten kyse
perheistä, joilla on vaikeuksia saada rahat riittämään, tai yrityksistä, joiden on tehtävä vaikeita
valintoja tulevaisuutensa suhteen.
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Sanon suoraan: tässä on paljon pelissä. Kyse ei ole vain Ukrainasta vaan koko Euroopasta ja koko
maailmasta.
Meitä koetellaan pyrkimällä hyödyntämään mahdollisia jakolinjoja välillämme.
Ei ole kyse pelkästään Venäjän sodasta Ukrainaa vastaan.
On kyse meidän energiastamme ja taloudestamme, sodasta meidän arvojamme ja
tulevaisuuttamme vastaan.
On kyse itsevaltaisuudesta demokratiaa vastaan.
Olen vakuuttunut siitä, että rohkeuden ja solidaarisuuden ansiosta Putin epäonnistuu ja Eurooppa
voittaa.
SEISOMME ROHKEASTI SANKARIEMME RINNALLA
Arvoisat parlamentin jäsenet
Tänä päivänä rohkeudella on nimi – ja se on Ukraina.
Rohkeudella on niiden ukrainalaisten miesten ja naisten kasvot, jotka ovat nousseet vastustamaan
Venäjän hyökkäystä.
Mieleeni tulee eräs hetki hyökkäyksen ensimmäisiltä viikoilta. Ukrainan presidentin puoliso Olena
Zelenska kokosi yhteen hyökkääjän surmaamien ukrainalaisten lasten vanhempia.
Näille sadoille perheille sota ei pääty milloinkaan, heidän elämänsä ei palaa ennalleen enää koskaan.
Murheellisten äitien ja isien hiljainen joukko ripusti presidentin puolison johdolla puihin pieniä
kelloja, yhden jokaiselle surmansa saaneelle lapselle.
Kellot helisevät nyt tuulessa iäti, niin kuin sodan viattomien uhrien muisto elää sydämissämme.
Hän on tänään luonamme!
Hyvä Olena, vaati suurta rohkeutta vastustaa Putinin julmuutta.
Te ukrainalaiset kuitenkin löysitte tuon rohkeuden sisältänne.
On syntynyt sankarien kansakunta.
Ukraina pysyy vahvana, koska koko maa on osallistunut taisteluun katu kadulta ja koti kodilta.
Ukraina pysyy vahvana, koska puolisosi presidentti Zelenskyin kaltaiset ihmiset ovat jääneet Kiovaan
johtamaan vastarintaa – yhdessä sinun ja lastenne kanssa, hyvä Olena.
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Olette valaneet rohkeutta koko kansakuntaan. Viime päivinä olemme nähneet, että se on
kantanut hedelmää.
Olette antaneet kansallenne äänen maailmannäyttämöllä.
Olette antaneet meille kaikille toivoa.
Tänään haluamme kiittää teitä ja kaikkia ukrainalaisia.
Kunnia Euroopan sankareille! Slava Ukraini!
Euroopan solidaarisuus Ukrainaa kohtaan pysyy vakaana.
Eurooppa on ollut Ukrainan puolella alusta lähtien. Olemme antaneet aseita ja rahoitusta sekä
ottaneet vastaan pakolaisia. Olemme ottaneet käyttöön ennenäkemättömän tiukkoja pakotteita.
Venäjän rahoitusala on tekohengityksen varassa. Kolme neljäsosaa Venäjän pankkisektorista on
suljettu pois kansainvälisiltä markkinoilta.
Maasta on lähtenyt lähes tuhat kansainvälistä yritystä.
Autojen tuotanto on supistunut kolme neljäsosaa viime vuoteen verrattuna. Aeroflotin koneita
seisoo kentillä, koska niihin ei ole enää varaosia. Koska puolijohteista on pulaa, Venäjän armeija
ottaa sotilaallisten laitteistojen korjaamiseen tarvittavia siruja astianpesukoneista ja jääkaapeista.
Venäjän teollisuus on suurissa vaikeuksissa.
Syypää Venäjän talouden alamäkeen löytyy Kremlistä.
Putin aloitti kuoleman ja tuhon kylvämisen, ja tämä on sen hinta.
Haluan tehdä hyvin selväksi, että pakotteet pysyvät voimassa.
Nyt on aika osoittaa lujuutta, ei liennyttää.
Sama koskee Ukrainalle annettavaa taloudellista tukea.
Team Europe on tähän mennessä toimittanut sille rahoitustukea yli 19 miljardia euroa.
Sen lisäksi on annettu sotilaallista tukea.
Olemme mukana avustustyössä niin pitkään kuin tarvitaan.
Ukrainan jälleenrakentamiseen tarvitaan valtavasti resursseja. Esimerkkinä voidaan mainita, että
Venäjän iskuissa on vahingoittunut tai tuhoutunut yli 70 koulua.
Puoli miljoonaa ukrainalaista lasta on aloittanut lukuvuoden Euroopan unionissa. Ukrainassa monilla
koululaisilla ei ole enää luokkahuonetta, johon mennä.
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Siksi ilmoitan tänään, että tuemme yhteistyössä presidentin puolison kanssa vahingoittuneiden
ukrainalaisten koulujen kunnostusta antamalla tähän tarkoitukseen 100 miljoonaa euroa.
Kouluista nimittäin alkaa Ukrainan tulevaisuus.
Rahoituksen lisäksi tuemme Ukrainaa myös muulla tavoin, jotta se voi hyödyntää potentiaaliaan
parhaalla mahdollisella tavalla.
Ukraina on jo nyt kasvava teknologiakeskus, jossa on monia innovatiivisia nuoria yrityksiä.
Haluankin, että otamme käyttöön sisämarkkinoiden koko voiman Ukrainan kasvun vauhdittamiseksi
ja mahdollisuuksien luomiseksi.
Maaliskuussa Ukraina yhdistettiin unionin sähköverkkoon. Se oli alun perin tarkoitus tehdä vuonna
2024. Mutta se onnistui vain kahdessa viikossa. Nyt Ukrainasta tuodaan sähköä meille. Haluan
laajentaa tätä molempia osapuolia hyödyttävää kauppaa merkittävästi.
Ukrainan tuonti EU:hun on jo vapautettu tulleista.
Ukraina on myös tarkoitus liittää eurooppalaiseen maksuttomaan verkkovierailualueeseen.
Välisemme solidaarisuuskaistat ovat suuri menestys.
Kaikkea tätä kehitetään edelleen, ja komissio tekee yhteistyötä Ukrainan kanssa varmistaakseen
sen saumattoman pääsyn sisämarkkinoille. Ja päinvastoin.
Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan suurimmista menestystarinoista. Nyt on aika tehdä niistä
menestystarina myös ukrainalaisille ystävillemme.
Siksi matkustan tänään Kiovaan keskustelemaan asiasta tarkemmin presidentti Zelenskyin kanssa.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Yksi tämän sodan opetuksista on se, että meidän olisi pitänyt kuunnella niitä, jotka tuntevat
Putinin.
Anna Politkovskajaa ja muita venäläisiä toimittajia, jotka ovat maksaneet rikosten paljastamisesta
hengellään.
Ystäviämme Ukrainassa, Moldovassa ja Georgiassa sekä Valko-Venäjän oppositiossa.
Meidän olisi pitänyt kuunnella näitä ääniä unionissa – Puolassa, Baltian maissa ja eri puolilla Keski- ja
Itä-Eurooppaa.
He ovat kertoneet meille jo vuosia, että Putin ei lopeta ennen kuin saavuttaa tavoitteensa.
Ystävämme ovat varautuneet siihen.
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Baltian maat ovat tehneet kovasti töitä lopettaakseen riippuvuutensa Venäjästä. Ne ovat
investoineet uusiutuvaan energiaan, nesteytetyn maakaasun terminaaleihin ja yhdysputkiin.
Se maksaa paljon, mutta riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista tulee vielä paljon
kalliimmaksi.
Meidän on päästävä eroon tästä riippuvuudesta kaikkialla Euroopassa.
Sitä varten on sovittu yhteisistä energiavarastoista. Niiden täyttöaste on nyt 84 prosenttia:
olemme ylittäneet tavoitteemme.
Valitettavasti tämä ei kuitenkaan riitä.
Energiaa on hankittu Venäjän sijasta luotettavilta toimittajilta muun muassa Yhdysvalloista, Norjasta
ja Algeriasta.
Viime vuonna Venäjän osuus EU:n kaasuntuonnista oli 40 prosenttia. Nyt sieltä tulee enää 9
prosenttia putkikaasusta.
Venäjä kuitenkin manipuloi edelleen aktiivisesti energiamarkkinoitamme. Se mieluummin tuhoaa
kaasun polttamalla kuin toimittaa sitä asiakkaille. Ne markkinat eivät enää toimi.
Myös ilmastokriisi kasvattaa energialaskujamme. Helleaaltojen vuoksi sähkönkysyntä on lisääntynyt.
Sekä vesi- että ydinvoimaloita on jouduttu sulkemaan kuivuuden takia.
Tämän seurauksena kaasun hinta on noussut yli 10-kertaiseksi pandemiaa edeltävään aikaan
verrattuna.
Huoli toimeentulosta painaa miljoonia yrityksiä ja kotitalouksia.
Eurooppalaiset ovat kuitenkin keksineet rohkeasti selviytymiskeinoja.
Eräiden italialaisten keramiikkatehtaiden työntekijät ovat päättäneet aloittaa työt varhain aamulla,
kun energia on halvempaa.
Vanhemmat joutuvat siksi lähtemään kotoa aikaisemmin, lasten vielä nukkuessa. Näin hekin kärsivät
sodasta, johon heillä ei ole osaa eikä arpaa.
Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten eurooppalaiset sopeutuvat uuteen todellisuuteen.
Toivon, että unioni ottaa mallia kansalaisista. Leikkaamalla kysyntähuippuja saadaan varastot
riittämään pidempään ja hinnat halpenemaan.
Sen vuoksi esitämme jäsenvaltioille toimenpiteitä, joiden avulla pyritään vähentämään sähkön
kokonaiskulutusta.
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Tarvitaan kuitenkin kohdennetumpaa tukea.
Teollisuudelle, sillä vaikkapa lasitehtaan uuneja ei voida noin vain sammuttaa. Ja yksinhuoltajille,
joiden on selvittävä ahdistavista laskuista.
Miljoonat eurooppalaiset tarvitsevat tukea.
EU:n jäsenvaltiot ovat jo osoittaneet miljardeja euroja haavoittuvassa asemassa olevien
kotitalouksien auttamiseksi.
Valitettavasti tämä ei kuitenkaan riitä.
Tästä syystä ehdotamme kattoa sellaisten yritysten tuloille, jotka tuottavat sähköä alhaisin
kustannuksin.
Nämä yritykset saavat tuloja, joita ne eivät ole odottaneet ja joista ne eivät edes ole unelmoineet.
EU:n sosiaalisessa markkinataloudessa voittojen tavoittelu on suotavaa.
Näinä aikoina on kuitenkin väärin saada sodan ansiosta poikkeuksellisia ennätystuloja, jotka revitään
kuluttajien selkänahasta.
Näinä aikoina voitot on jaettava ja ne on kanavoitava eniten tarvitseville.
Ehdotuksellamme kerätään yli 140 miljardia euroa, jotta jäsenvaltiot voivat pehmentää iskua
suoraan.
Meneillään on fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä kriisi, joten myös fossiilisten polttoaineiden
toimialalla on erityisiä velvollisuuksia.
Myös suuret öljy-, kaasu- ja hiiliyhtiöt tekevät valtavia voittoja. Niiden on siis hoidettava oma
osuutensa ja osallistuttava kriisin hoitoon.
EU kehittää hätätilanteen ratkaisuja ja väliaikaisia toimia ja keskustelee esimerkiksi hintakatoista.
Kaasun hintoja on pyrittävä edelleen laskemaan.
EU:n on varmistettava toimitusvarmuus ja toisaalta globaali kilpailukyky.
Kehitämme jäsenvaltioiden kanssa toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon EU:n ja
energiantoimittajien välisen suhteen luonne – toimittajathan voivat olla epäluotettavia, kuten
Venäjä, tai luotettavia ystäviä, kuten Norja.
Olen sopinut pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa työryhmän perustamisesta. Sen ryhmät ovat
aloittaneet työnsä.

7

UNIONIN TILA 2022
PUHE

Esillä on myös toinen tärkeä aihe. EU:n kaasumarkkinat ovat muuttuneet dramaattisesti. Aiemmin
käytössä oli pääasiassa putkikaasua, nyt nesteytettyä maakaasua on yhä enemmän.
Kaasumarkkinoilla käytettyä perustetta, TTF-indeksiä, ei kuitenkaan ole mukautettu.
Tämän vuoksi komissio pyrkii vahvistamaan tähän tarkoitukseen edustavamman arvon.
Tiedossa on myös, että energia-alan yrityksillä on vakavia maksuvalmiuteen liittyviä ongelmia
sähköfutuurimarkkinoilla, mikä vaarantaa energiajärjestelmämme toiminnan.
Pyrimme yhdessä markkinoiden sääntelyviranomaisten kanssa lieventämään näitä ongelmia
muuttamalla vakuuksia koskevia sääntöjä ja rajoittamalla päivänsisäisiä hintaheilahteluja.
Lisäksi aiomme muuttaa väliaikaisia valtiontukipuitteita lokakuussa, jotta valtiontakauksia
voidaan myöntää, ja turvataan samalla tasapuoliset toimintaedellytykset.
Nämä ovat vasta ensiaskelia. Samalla kun selvitämme välitöntä kriisiä, meidän on kuitenkin
suunnattava katseemme eteenpäin.
Sähkömarkkinoiden nykyinen ajojärjestykseen perustuva markkinarakenne ei kuitenkaan enää ole
kuluttajien kannalta oikeudenmukainen.
Heidän olisi voitava hyötyä edullisista uusiutuvista energialähteistä.
EU:n on muutettava kaasun määräävä vaikutus sähkön hinnanmuodostuksessa. Sen vuoksi
uudistamme sähkömarkkinat perusteellisesti ja kattavasti.
On tärkeä muistaa, että myös puoli vuosisataa sitten, 1970-luvulla, maailma ajautui fossiilisten
polttoaineiden vuoksi kriisiin.
Osa meistä muistaa autottomat viikonloput, joiden avulla säästettiin energiaa. Jatkoimme kuitenkin
samalla tiellä.
Emme päässeet eroon öljyriippuvuudesta. Ja mikä pahempaa: fossiilisille polttoaineille jopa
myönnettiin valtavia valtiontukia.
Tämä oli väärin paitsi ilmaston, myös julkisen talouden – ja riippumattomuutemme – kannalta.
Maksamme tästä edelleen.
Vain muutama visionääri ymmärsi, että todellisen ongelman muodostivat itse fossiiliset polttoaineet,
ei pelkästään niiden hinta.
Tällaisia visionäärejä olivat esimerkiksi tanskalaiset.
Öljykriisin puhjettua Tanska alkoi investoida voimakkaasti tuulivoimaan.
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Näin Tanska valoi perustan maailmanlaajuiselle johtoasemalle ja loi kymmeniä tuhansia uusia
työpaikkoja.
Tämä on oikea suunta!
Ei pidä etsiä pikaratkaisuja, vaan on muutettava koko ajattelutapaa ja katsottava tulevaisuuteen.

VAKAASTI OMALLA KURSSILLA KOHTI TULEVAISUUTTA
Arvoisat parlamentin jäsenet
Hyvä uutinen on, että tämä välttämätön muutos on jo alkanut.
Se tapahtuu Pohjanmerellä ja Itämerellä, missä EU:n jäsenvaltiot ovat tehneet valtavia investointeja
merituulivoimaan.
Se tapahtuu Sisiliassa, jossa Euroopan suurin alan tehdas valmistaa pian aurinkopaneelien uusinta
sukupolvea.
Se tapahtuu Pohjois-Saksassa, jossa paikallisjunat kulkevat vastaisuudessa vihreällä vedyllä.
Vety voi mullistaa Euroopan tilanteen.
Vetytalous on muutettava kapeasta erikoissektorista massamarkkinoiksi.
REPowerEU-välineen avulla tavoitteemme on voitu kaksinkertaistaa: voimme vuoteen 2030
mennessä tuottaa Euroopan unionissa vuosittain 10 miljoonaa tonnia uusiutuvaa vetyä.
Tämän saavuttamiseksi vetymarkkinoita on vauhditettava, jotta voidaan kaventaa investointivajetta
ja saada tarjonta ja kysyntä vastaamaan toisiaan.
Voinkin tänään ilmoittaa, että aiomme perustaa uuden Euroopan vetypankin.
Sen avulla voidaan varmistaa vetyostot erityisesti innovaatiorahaston varoilla.
Vetypankki voi investoida 3 miljardia euroa uusien vetymarkkinoiden luomiseen.
Näin rakennetaan tulevaisuuden taloutta.
Tätäkin on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma.
Olemme kaikki nähneet viime kuukausien aikana, kuinka tärkeä tämä ohjelma on Euroopalle.
Kesä 2022 jää mieliin. Näimme kuivuneita jokia ja palavia metsiä ja koimme äärimmäistä kuumuutta.
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Tilanne on vieläkin tätäkin vakavampi. Alppien jäätiköt ovat tähän asti toimineet esimerkiksi Reinin
ja Rhônen varareservinä.
Euroopan jäätiköt kuitenkin sulavat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, ja kuivuus on
tulevaisuudessa vielä paljon pahempaa.
Meidän on tehtävä väsymättä työtä sopeutuaksemme ilmastonmuutokseen ja tehtävä luonnosta
tärkein liittolaisemme.
Tämän vuoksi unioni pyrkii saamaan aikaan kunnianhimoisen maailmanlaajuisen
luontosopimuksen biologista monimuotoisuutta käsittelevässä YK:n konferenssissa, joka pidetään
myöhemmin tänä vuonna Montréalissa Kanadassa.
Samoin teemme Sharm el-Sheikhissä pidettävässä COP27-kokouksessa.
Lyhyellä aikavälillä meidän on kuitenkin saatava aikaan aiempaa paremmat valmiudet torjua
ilmastonmuutosta.
Yksikään maa ei pysty taistelemaan yksin äärimmäisiä sääilmiöitä ja niiden tuhovoimaa vastaan.
Kreikasta, Ruotsista ja Italiasta lähetettiin kesällä lentokoneita Ranskan ja Saksan metsäpalojen
torjuntaan.
Näiden tapausten yleistyessä ja voimistuessa Eurooppa tarvitsee kuitenkin enemmän voimavaroja.
Ilmoitankin nyt, että ensi vuonna EU:n palontorjuntakapasiteetti kaksinkertaistuu.
Euroopan unioni ostaa kymmenen kevyttä amfibiolentokonetta ja kolme helikopteria kalustonsa
täydentämiseksi.
Tämä on esimerkki eurooppalaisesta solidaarisuudesta käytännössä.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka paljon yhtenäinen Eurooppa voi saavuttaa.
Ennennäkemättömän pandemian jälkeen taloudellinen tilanne saavutti ja ylitti kriisiä edeltäneen
tason ennätysajassa.
Siirryimme tilanteesta, jossa rokotetta ei ollut lainkaan olemassa, tilanteeseen, jossa hankittiin yli 4
miljardia rokoteannosta Eurooppaan ja koko maailmaan.
Perustimme ennätysajassa SURE-välineen, jotta ihmiset saattoivat pitää työpaikkansa, vaikka työ
heidän yrityksiltään olisi loppunut.
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Olimme syvimmässä taantumassa sitten toisen maailmansodan.
Elpyminen oli nopeinta sitten sodan jälkeisen kasvun.
Tämä oli mahdollista, koska kaikki olivat yhteisen elvytyssuunnitelman takana.
NextGenerationEU-väline on lisännyt luottamusta EU:n talouteen.
Sen matka on vasta alussa.
Jäsenvaltioille on maksettu sen kautta tähän mennessä 100 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa, että
EU:n talouteen on käytettävissä vielä 700 miljardia euroa.
NextGenerationEU-välineellä taataan jatkuva investointien virta työpaikkojen säilyttämiseksi ja
kasvun ylläpitämiseksi.
Se merkitsee helpotusta taloudellemme. Mutta mikä tärkeintä, se merkitsee uusiutumista.
Se tarkoittaa rahoitusta uusille tuuliturbiineille ja aurinkopuistoille, suurnopeusjunille ja
energiansäästöön tähtääville perusparannuksille.
NextGenerationEU-väline suunniteltiin lähes kaksi vuotta sitten, mutta juuri sitä EU tarvitsee
edelleen.
Meidän on siis syytä pitää kiinni suunnitelmasta ja saada rahat kanavoitua käytännön kohteisiin.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Lastemme tulevaisuus edellyttää investointeja kestävään kehitykseen – kestävästi.
Meidän on rahoitettava siirtyminen digitaaliseen ja ilmastoneutraaliin talouteen.
Meidän on kuitenkin tunnustettava myös uusi todellisuus, jossa julkinen velka kasvaa.
Tarvitsemme finanssipoliittisia sääntöjä, joilla mahdollistetaan strategiset investoinnit ja turvataan
samalla julkisen talouden kestävyys.
Tarvitsemme sääntöjä, joilla vastataan tämän vuosikymmenen haasteisiin.
Esitämme lokakuussa uusia ajatuksia talouden ohjausjärjestelmää varten.
Voin jo esitellä muutamia sen perusperiaatteita.
Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää velan vähentämiskeinoja nykyistä joustavammin.
Olisi kuitenkin lisättävä vastuuvelvollisuutta sen suhteen, että sovitusta pidetään kiinni.
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Sääntöjen olisi oltava yksinkertaisempia, jotta kaikki voivat noudattaa niitä.
Näin voidaan raivata tilaa strategisille investoinneille ja lisätä rahoitusmarkkinoiden tarvitsemaa
luottamusta.
Meidän on syytä kartoittaa jälleen, miten edetä yhdessä.
Tarjota enemmän vapautta sijoittaa. Seurata edistymistä tarkemmin.
Lisätä jäsenvaltioiden omistajuutta. Ja saada aikaan parempia tuloksia kansalaisten hyväksi.
Voimme löytää uudelleen Maastrichtin hengen – vakaus ja kasvu voivat kulkea vain käsi kädessä.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Meidän on tässä talouden siirtymässä tukeuduttava sosiaalisen markkinataloutemme kestäviin
arvoihin.
Kyse on yksinkertaisesti siitä, että Euroopan suurin vahvuus olemme me kaikki.
Sosiaalinen markkinatalous kannustaa kaikkia loistamaan, mutta se myös huolehtii meistä
haavoittuvina ihmisinä.
Se palkitsee suorituksista ja takaa suojan. Se avaa mahdollisuuksia mutta asettaa myös rajoituksia.
Tänä päivänä sille on tarvetta entistäkin enemmän.
Koska vahva sosiaalinen markkinatalous edistää vihreää ja digitaalista siirtymää.
Tarvitsemme suotuisaa liiketoimintaympäristöä, työvoimaa, jolla on oikeanlaista osaamista, ja
teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita.
Tuleva kilpailukykymme riippuu niistä.
Meidän on poistettava esteet, joita on edelleen pienyritysten tiellä.
Pienyritysten on oltava tämän muutoksen keskiössä, koska ne ovat Euroopan pitkän kukoistavan
teollisuushistorian selkäranka.
Ne ovat aina asettaneet työntekijänsä etusijalle – myös kriisiaikoina, ja erityisesti silloin.
Inflaatio ja epävarmuus kuitenkin koettelevat juuri niitä erityisen raskaasti.
Tämän vuoksi esitämme pk-yritysten apupaketin.
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Siihen sisältyy ehdotus yhtenäisestä verosääntöjen kokonaisuudesta, jota sovelletaan
liiketoiminnan harjoittamiseen Euroopassa. Kutsumme sitä nimellä BEFIT.
Se tulee helpottamaan liiketoimintaa unionissa. Byrokratian vähentäminen parantaa pääsyä
dynaamisille koko maanosan laajuisille markkinoille.
Aiomme myös tarkistaa maksuviivästysdirektiiviä, sillä ei vain ole oikeudenmukaista,
että joka neljäs konkurssi johtuu siitä, että laskuja ei ole maksettu ajoissa.
Tästä tulee pelastusrengas miljoonille vaikeuksissa oleville perheyrityksille.
Toinen haaste Euroopan yrityksissä on henkilöstöpula.
Työttömiä ei ole koskaan ollut niin vähän kuin nyt.
Se on hyvä!
Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä.
Olipa kyse kuorma-autonkuljettajista, tarjoilijoista tai lentokenttähenkilökunnasta.
Tai vaikka sairaanhoitajista, insinööreistä tai tietotekniikan osaajista.
Eurooppa tarvitsee kaikkia – kouluja käymättömistä korkeakoulututkinnon suorittaneisiin!
Siksi meidän on panostettava ammatti- ja täydennyskoulutukseen paljon enemmän.
Haluamme tehdä tässä tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.
Ne tietävät parhaiten, millaiselle osaamiselle on tarvetta.
Meidän on myös sovitettava nämä tarpeet paremmin yhteen niiden tavoitteiden ja toiveiden kanssa,
joita ihmisillä itsellään on.
Haluamme myös houkutella kohdennetusti osaamista ulkomailta vahvistamaan täkäläisiä yrityksiä ja
Euroopan kasvua.
Ensimmäinen tärkeä askel on parantaa ja nopeuttaa muualta tulevien tutkintojen tunnustamista
Euroopassa.
Euroopan on oltava houkuttelevampi työntekijöille, joilla on osaamista.
Siksi ehdotan, että teemme vuodesta 2023 Euroopan osaamisen teemavuoden.
Arvoisat parlamentin jäsenet
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Siirryn kolmanteen pk-yrityksiä ja teollisuutta koskevaan asiaan.
Puhummepa virtuaalitodellisuutta varten räätälöidyistä siruista tai vaikka aurinkokennoista, raakaaineiden saatavuus on ratkaisevan tärkeää, jotta siirtyminen kestävään ja digitaaliseen talouteen
onnistuu.
Litium ja harvinaiset maametallit ovat pian tärkeämpiä kuin öljy ja kaasu.
Pelkästään harvinaisten maametallien kysyntä kasvaa viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä.
Tämä on hyvä merkki!
Se osoittaa, miten nopeasti Euroopan vihreän kehityksen ohjelma etenee.
Ongelmana on se, että yksi maa hallitsee tällä hetkellä lähes koko markkinoita.
Me emme saa joutua uudelleen riippuvuussuhteeseen, kuten kävi öljyn ja kaasun suhteen.
Tässä vaiheessa EU:n kauppapolitiikka astuu peliin.
Uudet kumppanuudet auttavat meitä edistämään paitsi etujamme myös arvojamme.
Käydessämme kauppaa samanmielisten kumppaneiden kanssa voimme myös turvata työ- ja
ympäristönormiemme noudattamisen EU:n rajojen ulkopuolella.
Meidän on uudistettava suhteemme luotettaviin maihin ja tärkeisiin kasvualueisiin.
Sen vuoksi aion toimittaa Chilen, Meksikon ja Uuden-Seelannin kanssa tehdyt sopimukset
ratifioitaviksi.
Lisäksi edistämme neuvotteluja tärkeiden kumppaneiden, kuten Australian ja Intian, kanssa.
Toimitusten turvaaminen on kuitenkin vasta ensimmäinen askel.
Metallien jalostaminen on aivan yhtä tärkeää.
Tällä hetkellä globaali tuotanto on Kiinan määräysvallassa. Lähes 90 prosenttia harvinaisista
maametalleista ja 60 prosenttia litiumista tuotetaan Kiinassa.
Aiomme kartoittaa strategisia hankkeita koko toimitusketjussa louhinnasta jalostukseen ja
valmistuksesta kierrätykseen. Lisäksi aiomme rakentaa strategisia varastoja, mikäli toimitukset ovat
uhattuna.
Siksi ilmoitan tänään EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevasta säädöksestä.
Tiedämme, että tällainen lähestymistapa voi toimia.
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Viisi vuotta sitten Eurooppa käynnisti akkualan yhteenliittymän. Kohta kaksi kolmasosaa
tarvitsemistamme akuista valmistetaan Euroopassa.
Viime vuonna kerroin eurooppalaisesta sirusäädöksestä. Ensimmäinen valtava sirutehdas
perustetaan lähikuukausina.
Meidän on nyt saatava aikaan lisää samanlaisia menestystarinoita.
Myös siksi lisäämme taloudellista osallistumistamme Euroopan yhteistä etua koskeviin tärkeisiin
hankkeisiin.
Tulevaisuutta varten teen työtä myös sen eteen, että voitaisiin perustaa Euroopan
suvereniteettirahasto.
Huolehtikaamme siitä, että teollisuuden tulevaisuus on valmistettu Euroopassa, made in Europe.
DEMOKRATIAN PUOLUSTAMINEN
Arvoisat parlamentin jäsenet
Kun katsomme maailmaa nykytilassaan, voi usein tuntua siltä, että aiemmin pysyviltä tuntuneet asiat
ovat katoamassa.
Myös kuningatar Elisabet II:n kuolema viime viikolla tavallaan muistutti meitä tästä.
Hän on legenda!
Viimeisten 70 vuoden ajan hän edusti levottomuuksien ja muutosten keskellä pysyvyyttä.
Järkkymättä ja uskollisesti palvellen.
Ennen kaikkea hän löysi aina oikeat sanat jokaiseen hetkeen.
Niin puhuessaan sodan vuoksi evakuoiduille vuonna 1940 kuin historiallisessa puheessaan
pandemian aikana.
Hänen sanansa osuivat paitsi kansakunnan sydämiin myös maailman sieluun.
Kun ajattelen tämänhetkistä tilannetta, sanat, jotka hän lausui pandemian ollessa pahimmillaan,
puhuttelevat minua edelleen.
Näin hän sanoi: ”Me onnistumme – ja tämä onnistuminen kuuluu meille kaikille.”
Hän muistutti aina, että tulevaisuutemme rakentuu uusille ajatuksille ja perustuu vanhimpiin
arvoihimme.
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Olemme toisen maailmansodan päättymisestä lähtien pyrkineet täyttämään lupauksen
demokratiasta ja oikeusvaltiosta.
Maailman kansakunnat ovat rakentaneet yhdessä kansainvälisen järjestelmän, joka edistää rauhaa ja
turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja taloudellista kehitystä.
Nyt juuri tämä on Venäjän ohjusten kohteena.
Se, mitä olemme nähneet Butšan kaduilla, hävitetyillä viljapelloilla ja nyt Ukrainan suurimman
ydinvoimalan porteilla, ei ole pelkästään kansainvälisten sääntöjen vastaista.
Tarkoituksena on nimenomaan olla piittaamatta niistä.
Tämä globaalin politiikan vedenjakaja edellyttää ulkopoliittisen asialistamme
uudelleentarkastelua.
Nyt on aika panostaa demokratioiden valtaan.
Tämä työ alkaa samanmielisten kumppaneiden ydinjoukon kanssa: ystäviemme kanssa maailman
kaikissa demokraattisissa kansakunnissa.
Näemme maailman samoin silmin. Meidän olisi myös hyödynnettävä kollektiivista voimaamme
globaalin hyvän muovaamiseksi.
Meidän olisi pyrittävä laajentamaan tätä demokratioiden ydintä. Välittömin keino tähän on
suhteiden syventäminen ja demokratioiden vahvistaminen Euroopassa.
Tämä alkaa maista, jotka ovat jo tiellä unioniin.
Meidän on oltava niiden rinnalla koko matkan.
Koska tie vahvaksi demokratiaksi ja tie kohti unionia ovat yksi ja sama.
Siksi haluan, että Länsi-Balkanin, Ukrainan, Moldovan ja Georgian kansat tietävät:
Olette osa perhettämme, tulevaisuutenne on unionissa eikä unioni ole valmis ilman teitä!
Olemme myös huomanneet, että on tarpeen lähestyä Euroopan maita – liittymisprosessin
ulkopuolella.
Tästä syystä kannatan ehdotettua Euroopan poliittista yhteisöä – ja esitämme ajatuksemme
Eurooppa-neuvostolle.
Tulevaisuutemme on riippuvainen myös kyvystämme toimia yhdessä muidenkin kuin
demokraattisten kumppaniemme ydinjoukon kanssa.
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Useat maat lähellä ja kaukana haluavat työskennellä kanssamme vuosisadan suurien haasteiden,
kuten ilmastonmuutoksen ja digitalisaation parissa.
Tämä on tärkein ajatus Global Gateway -investointiohjelmassa, josta ilmoitin täällä vuosi sitten.
Se tuottaa jo käytännön tuloksia.
Yhdessä afrikkalaisten kumppaniemme kanssa rakennamme Ruandaan ja Senegaliin mRNArokotetehtaat.
Rokotteita tullaan valmistamaan Afrikassa afrikkalaisille huipputeknologian avulla.
Hyödynnämme samaa lähestymistapaa myös Latinalaisessa Amerikassa osana laajempaa
toimintastrategiaa.
Tämä edellyttää investointeja globaalissa mittakaavassa.
Aiommekin yhdistää voimamme Yhdysvaltojen ja muiden G7-kumppaniemme kanssa tämän
toteuttamiseksi.
Tässä hengessä kutsumme presidentti Bidenin kanssa johtajat kokoukseen tarkastelemaan
täytäntöönpanohankkeita ja ilmoittamaan niistä.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Tämä on osa työtämme EU:n demokratioiden vahvistamiseksi.
Emme kuitenkaan saa jättää huomiotta sitä, että ulkomaiset autokratiat yrittävät vaikuttaa EU:n
jäsenvaltioihin.
Ulkomaisten toimijoiden rahoittamat tahot pyrkivät murentamaan arvojamme.
Niiden luoma disinformaatio leviää internetistä aina korkeakouluihimme saakka.
Amsterdamin yliopisto sulki aiemmin tänä vuonna riippumattomana esiintyneen tutkimuskeskuksen,
joka oli todellisuudessa kiinalaisten tahojen rahoittama. Tutkimuskeskus julkaisi ihmisoikeuksiin
liittyvää valetutkimusta, jossa uiguurien pakkotyöleirejä koskeva todistusaineisto sivuutettiin
huhupuheena.
Tällaiset valheet ovat myrkkyä demokratioillemme.
Mietitäänpä tätä: Olemme antaneet lainsäädäntöä, jolla turvallisuussyistä seurataan yrityksiin
tehtäviä suoria ulkomaisia sijoituksia.
Jos suojaamme näin talouttamme, miksi emme suojaisi samoin myös arvojamme?
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Meidän on suojauduttava paremmin pahantahtoiselta häirinnältä.
Sen vuoksi tulemme esittämään demokratian puolustuspaketin.
Sen avulla voimme paljastaa peitellyn ulkomaisen vaikutustoiminnan ja pimeän rahoituksen.
Emme anna yhdenkään autokratian hyökätä demokratioihimme sisältä päin.
Eurooppa on kulkenut kohti demokratiaa yli seitsemän vuosikymmenen ajan. Tämän pitkän
kehityksen tulokset eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja.
Monet ovat pitäneet demokratiaa itsestäänselvyytenä liian pitkään. Näin ovat tehneet erityisesti ne,
jotka itseni lailla eivät koskaan ole eläneet autoritäärisen hallinnon alla.
Nyt meille kaikille on selvää, että meidän on taisteltava demokratian puolesta joka ikinen päivä.
Meidän on puolustettavaa EU:n demokratioita sekä ulkoisilta uhkilta että voimilta, jotka murentavat
niitä sisältäpäin.
Komission velvollisuutena ja jalona tehtävänä on oikeusvaltion puolustaminen.
Haluankin vakuuttaa teille, että tulemme jatkossakin puolustamaan oikeuslaitoksen
riippumattomuutta.
Suojaamme myös talousarviotamme ehdollisuusjärjestelmällä.
Tänään haluaisin nostaa erityisesti esille korruption kaikissa muodoissaan. Sitä harjoittavat
ulkomaiset toimijat, jotka yrittävät vaikuttaa poliittiseen järjestelmäämme, sekä hämärät yritykset ja
säätiöt, jotka väärinkäyttävät julkisia varoja.
Jos haluamme olla uskottavia, kun vaadimme ehdokasmaita vahvistamaan demokratiaansa, meidän
on kitkettävä korruptio EU:n sisällä.
Tätä varten komissio aikoo tulevana vuonna esittää toimenpiteitä EU:n korruptionvastaisen
lainsäädännön päivittämiseksi.
Tiukennamme rikoksia koskevia normeja lahjonnan kaltaisten perinteisten rikosten lisäksi myös
laittoman vaurastumisen, vaikutusvallan kauppaamisen ja vallan väärinkäytön kaltaisten rikosten
osalta.
Lisäksi ehdotamme, että korruptio lisätään EU:n ihmisoikeuspakotejärjestelmään, joka on uusi
väline EU:n arvojen suojeluun ulkomailla.
Korruptio nakertaa luottamusta instituutioihimme. Meidän on vastustettava sitä kaikin laissa
säädetyin keinoin.
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Arvoisat parlamentin jäsenet
Unionin perustajien tarkoituksena oli valaa vain tällaisen demokratian peruskivi.
He uskoivat aina, että tulevat sukupolvet saattaisivat työn päätökseen.
”Demokratia ei ole poistunut muodista, mutta sitä on päivitettävä, jotta se voi jatkossakin parantaa
ihmisten elämää.”
Näin totesi David Sassoli, suuri eurooppalainen, jonka muistoa kunnioitamme tänään.
Sassoli oli sitä mieltä, että Euroopan olisi aina etsittävä uusia näköaloja.
Viimeaikaisten haasteiden myötä olemme alkaneet ymmärtää, mitä nuo näköalat voisivat olla.
Rohkeampi unioni,
joka on lähellä kansalaisiaan vaikeina aikoina
ja vastaa ryhdikkäästi historiallisiin haasteisiin ja eurooppalaisten päivittäisiin huoliin. Unioni, joka
tukee ihmisiä silloin, kun elämä koettelee.
Siksi Euroopan tulevaisuuskonferenssi oli niin tärkeä.
Se oli esimerkki uudenlaisesta, paljon vaaleja syvemmästä kansalaisten osallistamisesta.
Ja nyt kun EU on kuunnellut kansalaisiaan, sen on myös toimittava.
Kansalaispaneelit olivat keskeisessä roolissa tulevaisuuskonferenssissa, ja jatkossa niistä tulee
säännöllinen osa demokraattista toimintaa.
Tänään puhemies Metsolalle ja pääministeri Fialalle lähettämässäni aiekirjeessä olen luonnostellut
konferenssin tulosten pohjalta useita ehdotuksia tulevalle vuodelle.
Yksi tällainen ehdotus on mielenterveyttä koskeva uusi aloite.
Meidän olisi pidettävä toisistamme parempaa huolta. Sopiva, helposti saatavilla oleva ja
kohtuuhintainen tuki voi olla käänteentekevää monille, jotka tuntevat olonsa ahdistuneeksi ja
eksyneeksi.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Demokraattisten instituutioiden on jatkuvasti ansaittava kansalaisten luottamus.
Meidän on kyettävä vastaamaan alati eteemme tuleviin uusiin haasteisiin.
Juuri näin eurooppalaiset tekivät, kun miljoonat ukrainalaiset joutuivat lähtemään kotoaan.
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Tämä on Eurooppaa parhaimmillaan.
Määrätietoinen ja solidaarinen unioni.
Tämä määrätietoisuus ja solidaarisuus kuitenkin puuttuu maahanmuuttokeskustelusta.
Tukemme Ukrainan pakolaisille ei saa jäädä poikkeukseksi. Sen sijaan se voi toimia mallina sille,
miten toimimme jatkossa.
Meillä on oltava oikeudenmukaiset ja nopeat menettelyt, kriisinkestävä ja nopeasti käyttöön
otettava järjestelmä sekä pysyvä, oikeudellisesti sitova ja solidaarisuuden takaava mekanismi.
Samalla ulkorajojemme valvonnan on oltava tehokasta, ja sen on toimittava perusoikeuksia kaikilta
osin kunnioittaen.
Haluan, että Euroopassa muuttoliikettä hallinnoidaan ihmisarvoa kunnioittaen.
Haluan, että jäsenvaltiot jakavat vastuun yhteisistä haasteista.
Haluan, että Euroopassa osoitetaan solidaarisuutta kaikille jäsenvaltioille.
Olemme edistyneet muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen toteuttamisessa laatimalla tiekartan.
Nyt tarvitsemme riittävää poliittista tahtoa.
Arvoisat parlamentin jäsenet
Kolme viikkoa sitten minulla oli upea mahdollisuus tavata Taizéssa 1 500 nuorta Euroopasta ja
muualta maailmasta.
Nuorilla on erilaisia näkemyksiä, he ovat kotoisin eri maista, heillä on erilaiset taustat ja he puhuvat
eri kieliä.
Silti heitä myös yhdistää jokin.
Heillä on yhteiset arvot ja ihanteet.
He uskovat näihin arvoihin.
He ovat kiinnostuneita jostakin itseään suuremmasta.
Tuleva sukupolvi unelmoi mutta myös tekee.
Edellisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessani totesin, että toivoisin Euroopan olevan näiden
nuorten kaltainen.
Meidän olisi asetettava heidän toiveensa keskiöön kaikessa, mitä teemme.

20

UNIONIN TILA 2022
PUHE

Tämä tapahtuu perussopimusten kautta.
Kaikessa unionin toiminnassa tulisi noudattaa yksinkertaista periaatetta: emme saisi vaarantaa
lastemme tulevaisuutta.
Meidän olisi jätettävä seuraavalle sukupolvelle parempi maailma.
Arvoisat parlamentin jäsenet, mielestäni on aika kirjata sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n
perussopimuksiin.
On aika uudistaa eurooppalainen lupaus.
On myös kehitettävä tapaamme toimia ja tehdä päätöksiä.
Joidenkin mielestä aika ei ole kypsä. Jos kuitenkin todella haluamme valmistautua tulevaisuuteen,
meidän on voitava toimia ihmisille tärkeissä asioissa.
Jos haluamme laajentaa unionia, meidän on myös oltava valmiita uudistamaan unionia.
Uskon, että on tullut aika kutsua koolle valmistelukunta EU:n perussopimusten muuttamiseksi,
kuten Euroopan parlamentti on kehottanut.
YHTEENVETO
Arvoisat parlamentin jäsenet
Sanotaan, että valo palaa kirkkaimmin pimeässä.
Tämän kokivat Venäjän pommituksia paenneet naiset ja lapset.
He pakenivat sotaa surren taakseen jättämäänsä elämää ja peläten tulevaa.
Heidät kuitenkin otettiin avosylin vastaan. Monet eurooppalaiset avasivat heille ovensa, niin myös
nuoret puolalaisnaiset Magdalena ja Agnieszka.
He kiirehtivät Varsovan päärautatieasemalle heti kun kuulivat pakolaisia täynnä olevista junista.
He alkoivat järjestää asioita.
He pystyttivät teltan voidakseen auttaa mahdollisimman monia.
He keräsivät kauppaketjuilta ruokalahjoituksia ja pyysivät paikallisviranomaisia järjestämään
bussikuljetuksia vastaanottokeskuksiin.
Vain muutamassa päivässä he olivat koonneet 3 000 vapaaehtoisen joukon vastaanottamaan
pakolaisia kellon ympäri.
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Arvoisat parlamentin jäsenet
Magdalena ja Agnieszka ovat tänään täällä.
Antakaamme suosionosoitukset heille ja kaikille muille eurooppalaisille, jotka ovat avanneet
sydämensä ja kotinsa pakolaisille.
Heidän tarinansa ilmentää Euroopan unionin arvoja ja tavoitteita.
Heidän tarinansa kertoo myötätunnosta, luonteenlujuudesta ja solidaarisuudesta.
He ovat näyttäneet, mihin me eurooppalaiset pystymme, kun seisomme yhteisen tavoitteen takana.
Tämä on Euroopan henki.
Unioni, joka seisoo vahvana yhdessä.
Unioni, joka voittaa esteet yhdessä.
Kauan eläköön Eurooppa!
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