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Suomi on ollut Euroopan unionin 
jäsen 24 vuotta.  Suomalaiset  
ovat käyttäneet euroa  
käteisenä 17 vuotta. 
Yli 55 000 suomalaista nuorta on ollut 
Erasmus-vaihdossa eurooppalaisissa 
korkeakouluissa. Suomessa on kuluneen 
parinkymmenen vuoden aikana ollut yli 
70 000 Erasmus-opiskelijaa. Komission 
mukaan maailmassa oli jo vuonna 2014 
miljoona Erasmus-vauvaa eli vaihdossa 
toisensa löytäneiden nuorten lasta.

Eurooppalaisuus on meille arkea. 
Maasta toiseen on kulkeutunut koke-
muksia, ystävyyssuhteita ja kielitaitoa, 
mikä on sitonut meitä tiiviimmin yhtei-
seen Eurooppaan. Arkipäiväistyminen on 
hyvä asia.

Samalla tiedostamme, että EU-jäse-
nyys on enemmän kuin arkea. Se on va-
linta: valinta kuulua läntiseen arvoyhtei-
söön. Taloudellinen valinta. Se on meille 
turvallisuusvalinta. Se on meille järkiva-
linta: maanosamme kohtaa haasteita, 
joihin löydämme ratkaisut vain yhdessä. 
Suomen on oltava aktiivinen ja aloitteel-
linen ratkaisujen luomisessa.

Kokoomus on Suomen johtava Eu-
rooppa-puolue. Uskomme, että aktiivise-
na osana länttä Suomi pärjää parhaiten 
kansainvälisillä areenoilla. 

Vahva Euroopan unioni tarkoittaa 
vahvempaa itsenäistä Suomea.  EU:n kan-
nattaminen ei tarkoita kritiikittömyyttä. 
Kokoomus haluaa kehittää unionia pa-
remmaksi.

Euroopan unionin tulee olla libe-
raalin demokratian arvojen vahva puo-
lestapuhuja, joka on kansainvälisesti yk-
sittäisiä jäsenvaltioitaan vaikuttavampi. 
Unionin perusarvoihin kuuluvat demo-
kratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeu-
det, tasa-arvo sekä vapaus niin medialle 
kuin yksilöille ilmaista kantansa. 

EU:n pitää olla suuri suurissa ja pie-
ni pienissä asioissa. Suuria asioita, joihin 
meidän pitää yhdessä keskittyä ovat kes-
tävä kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä, 
turvallisuus ja puolustus, muuttoliikkeen 
hallinta sekä vapaan, sääntöperusteisen 
maailmankaupan puolustaminen.

Uskomme 
Eurooppaan
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Haluan vaikuttaa yrittäjyyden 
EU:hun – lisätä elinkeinoläh-
töistä päätöksentekoa, kään-
tää katseet arktisille alueille 
ja vahvistaa eurooppalaista 
kilpailukykyä.
Nyt on pohjoisten maiden vuo-
ro tuoda ratkaisukeskeistä, 
modernia asioidenhoitoa EU:-
hun.  Suomi näyttää suuntaa.

Yrittäjänä minulla on pitkä ura 
kv-kaupassa. Olen kielitaitoi-
nen arjen eurooppalainen, 
nordisti ja Kiina-konkari, jolla 
on tärkeät vaikuttajaverkostot 
kunnossa.

Paula
Aikio- 
tallgren
www.eupaula.fi

Haluan Suomen ottavan isom-
man roolin EU:n rakenteiden 
ja toiminnan kehittämisessä. 
EU:n puolustuksen toimivuus 
ja turvallisuuden keskinäis-
riippuvuus on laitettava 
kuntoon, koska se on Suomen 
turvallisuusetujen mukaista. 

Haluan arktisen alueen kehit-
tämiselle enemmän huomiota 
ja sisältöä EU:ssa. Ilmaston-
muutos on globaali haaste, 
ja EU:n toimenpiteiden oltava 
sen mukaiset. Haluan EU:n 
jatkavan Suomea hyödyttävää 
aluekehityspolitiikkaa.

Hans adolf
Ehrnrooth
www.hansadolfehrnrooth.fi
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Kokoomuksen 
Eurooppa-linjaus:

Hyvinvoiva, turvallinen ja yhtenäinen Euroopan unioni
 » Lisätään eurooppalaista yhteistyötä osaamisen vahvistamisessa ja tutkimuksessa. 
 » Asetetaan oikeusvaltioperiaatteen vaaliminen EU-rahoituksen ehdoksi. 
 » Otetaan EU:n jäseneksi vain sellaisia maita, jotka ovat siihen yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti valmiita. 
 » EU:n globaalin roolin vahvistamiseksi lisätään määräenemmistöpäätöksiä ulkopolitiikassa.

Kestävä Eurooppa
 » Suomen tulee EU:n puheenjohtajuuskaudellaan ottaa johtajuus ilmastoasioissa ja esittää EU:n päästövähennystavoitteen 

kiristämistä 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 
 » Kestävän kehityksen budjetointi on otettava osaksi EU:n monivuotista rahoituskehystä.
 » Tuetaan toimia kiertotalouden vahvistamiseksi ja jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi.

Suomi osana talouden suurvaltaa
 » Syvennetään sisämarkkinoita, jotta kansalaiset pääsevät hyötymään niistä täysimääräisesti.  
 » Tehdään EU-tasolla sääntelyä, joka mahdollistaa eikä tukahduta digitaalisen ja palveluliiketoiminnan syntymistä ja kasvua. 
 » Vaikutetaan aktiivisesti sääntöperusteisen maailmankaupan puolesta.
 » Jatketaan EU-tason ja kansainvälisen tason yhteistyötä veronkierron ja harmaan talouden torjunnassa.
 » Painotetaan jokaisen jäsenmaan vastuuta omasta taloudestaan.

Yhteistyö luo turvallisuutta
 » EU:n on tehtävä enemmän Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi. 
 » Vahvistetaan EU:n keskinäistä avunantoa käytännössä esittämällä yhteisiä harjoituksia muiden jäsenmaiden kanssa. 
 » Varaudutaan hybridi- ja kyberuhkiin ja kehitetään valmiuksia niiden torjumiseen yhdessä. Suomeen perustettu 

hybridiosaamiskeskus on avainasemassa.

Vastuullinen maahanmuuttopolitiikka
 » Tuetaan elinolojen kehitystä erityisesti turvapaikanhakijoiden lähtöalueilla ja edistetään kokonaisvaltaista kriisinhallintaa. 
 » Vahvistetaan yhteiskuntien vakautta, demokratiakehitystä ja tasa-arvoa kehitysyhteistyöllä. 
 » Vahvistetaan EU:n ulkorajavalvontaa ja tehostetaan yhteistyötä turvapaikkakäsittelyssä. 
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Mielestäni Suomen äänen on 
kuuluttava EU:ssa ja Suomen 
on pidettävä puolensa EU:n 
eduista päätettäessä. Tarvi-
taan jyrkkiä ja oikeudenmu-
kaisia  päätöksiä ilmaston-
muutoksen hallitsemiseksi. 

Talouspolitiikassa vaadin libe-
ralisointia, jolla on kuitenkin 
rajansa. Nuorten koulutus-
mahdollisuudet pistetään 
kärkeen. Haluan Naton ja EU:n 
syvään yhteistyöhön. Nykyinen 
EU:n kehitys johtaa lähtöruu-
tuun tai liittovaltioon. Näillä 
mennään kulttuuria ja taidetta 
unohtamatta.

Kari
Kallonen
www.kallonen.eu

Kohtaamme haasteita, joihin 
löydämme ratkaisut vain 
yhdessä. EU:lla pitää olla kun-
nianhimoinen ilmastopolitiik-
ka ja turvapaikkajärjestelmä 
on uudistettava. Suomen tulee 
olla aktiivinen niissä pöydis-
sä, joissa päätöksiä tehdään.
 
Unionin on otettava johtava 
rooli globaalikysymyksissä, 
eritysesti sääntöpohjai-
sen maailmanjärjestyksen 
puolustamisessa. EU on paitsi 
talous- ja turvallisuusyhteisö, 
myös arvoyhteisö – arvoista ei 
tingitä.

Matilda
Af Hällström
www.matildaafhallstrom.fi
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Ilmastonmuutos on aikakautemme 
suurin haaste. Uuden talouskasvun 
on perustuttava kestävien, 
uusiutuvien ja kierrätettävien 
materiaalien käyttöön, puhtaaseen 
teknologiaan ja vähähiilisyyteen. 
Tämä edellyttää kestävää teollista 
tuotantoa ja luonnonvarojen 
käyttöä.
Kestävä kehitys on ymmärrettävä iso-
na mahdollisuutena. Ympäristöstä 
huolehtiminen ja talouskasvu eivät ole 
vastakkaisia asioita. Kestävän kehityk-
sen budjetointi on otettava osaksi EU:n 
monivuotista rahoituskehystä. EU:n ja 
sen jäsenmaiden on tehtävä entistäkin 
määrätietoisempia ratkaisuja päästöjen 
vähentämiseksi. Suomen on tuettava ja 
edistettävä yhteistyötä komission ilmas-
tostrategian seitsemällä strategisella 
alalla, jotka ovat energiatehokkuus, uu-

siutuvien energialähteiden käyttö, puh-
das, turvallinen ja verkottunut liikkuvuus, 
kilpailukykyinen teollisuus ja kiertotalous, 
infrastruktuuri ja yhteenliitännät, biota-
lous ja luonnolliset hiilinielut sekä hiili-
dioksidin talteenotto ja varastointi.

YK:n alaisen hallitustenvälisen ilmas-
topaneelin IPCC:n raportti syksyllä 2018 
korostaa, että ilmaston lämpeneminen pi-
tää pysäyttää 1,5 asteeseen. Aikaisemmin 
tavoitteena pidetty kahden asteen nousu 
käytännössä tuplaisi ilmastonmuutok-
sen vaikutukset verrattuna puolentoista 
asteen nousuun. Erityisesti napajäätiköi-
den sulaminen, merenpinnan nousu sekä 
koralliriuttojen tuhoutuminen nousevat 
esille seurauksina ilmaston lämpenemi-
sestä. Peliä ei ole kuitenkaan menetetty. 
On aika toimia.

Ilmastonmuutoksen haasteisiin vas-
taaminen vaatii uusien energiamuotojen, 
kiertotalouden ja biopohjaisten raaka-ai-
neiden edistämistä.  EU:n pitkän aikavä-

lin ilmastotoimet on rakennettava siten, 
että EU saavuttaa hiilineutraalisuuden 
ennen vuotta 2050. EU:n päästökauppa-
järjestelmä on tehokas keino hiilidioksi-
dipäästöjen pienentämiseksi, mutta liian 
pieni hiilidioksiditonnin hinta ei ohjaa 
päästöjä alas riittävän nopeasti. Unionin 
päästövähennystavoitetta on kiristettä-
vä 40 prosentista 55 prosenttiin vuoteen 
2030 mennessä. Lisätaakka on pääosin 
jyvitettävä päästökauppasektorille. On 
varmistettava myös itäisen ja eteläisen 
Euroopan pysyminen tavoitteissa. Suo-
men tulee EU:n puheenjohtajuuskaudel-
laan ottaa johtajuus ilmastoasioissa ja 
esittää EU:n päästövähennystavoitteen 
kiristämistä. 

Jotta Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitteet saavutetaan, on EU:n yhä vah-
vemmin panostettava puhtaan energi-
an tuotantoon. Kestävän ja turvallisen 
energian saannin kannalta keskeistä on 
energiaunionin edistäminen sekä riittä-
vien tutkimus- ja kehitysresurssien koh-

Kestävä  
Eurooppa
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Ajan järkevää ilmasto- ja 
energiapolitiikkaa, jossa 
puhtainta toimijaa ei rangais-
ta. EU laittoi Kioto-kaudella 
satoja miljardeja veronmak-
sajien ja työnantajien euroja 
ilmastotoimiin. 

EU kyllä leikkasi oman tuotan-
tonsa päästöjä, mutta toi yhä 
enemmän hyödykkeitä sieltä, 
missä tuotanto on likaisempaa. 
Päästöt siis vain kasvoivat. 
Näin viedään saasteita, mutta 
tuodaan työttömyyttä. Se ei 
ole reilua, eikä se auta ilmas-
tokriisissä.

Eija-Riitta
Korhola
www.korhola.com

Euroopan idea on kaunis. 
Arvomme perustuvat kristil-
lis-humanistiseen perintöön. 
Me olemme Ateenan, Rooman 
ja Jerusalemin perillisiä. 

Yhdessä 500 miljoonan ihmisen 
yhteisönä me löydämme kestä-
viä ratkaisuja ilmastomuutok-
seen ja samalla luomme työtä. 

Puhun ranskaa, englantia, 
ruotsia ja suomea (vähän 
venäjää). Olen aviomies, isä, 
mustan vyön judoka, koulu-
neuvos ja luterilainen pappi. 
Olen kansainvälinen, tehokas 
ja verkostoitunut.

Jyrki
Koivikko
www.jyrkikoivikko.fi
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1) Liikenne

1)

2)

3)

4)

2) Metsät

4) Sopeutuminen
3) Kiertotalous

dentaminen alalle. Euroopan on pyrittävä 
vähentämään riippuvuuttaan ulkopuoli-
sesta energiasta ja panostettava myös jä-
senmaiden rajat ylittävien eurooppalais-
ten superverkkojen ja sitä kautta aitojen 
energiamarkkinoiden syntymiseen. 

Liikenne tuottaa neljänneksen kai-
kista EU-alueen päästöistä. Se on myös 
ainoa sektori, jossa päästöt ovat kasva-
neet. Ennusteiden mukaan liikennemää-
rät tulevat vain lisääntymään, joten eri 
keinot päästöjen vähentämiseksi on otet-
tava käyttöön. Liikennesektoria on säh-
köistettävä nopeasti ja kestävien biopolt-
toaineiden käyttöä on lisättävä etenkin 
raskaassa liikenteessä ja lentoliikentees-
sä. Sähköautojen akkutuotannossa on 
varmistettava ympäristövastuullisuus. 
Polttoaineiden ja autoteknologian lisäksi 
erityisesti paremmalla kaupunkisuunnit-
telulla, logistiikalla ja digitalisaatiolla on 
vielä paljon saavutettavissa.

Metsäpolitiikasta on päätettävä 
jatkossakin kansallisesti. Kuitenkin eu-
rooppalainen energia- ja ilmastopolitiik-
ka koskettaa myös metsiä. Suomen on 
näytettävä EU:lle ja muulle maailmalle 
esimerkkiä kestävässä metsänhoidossa. 
EU:n muovistrategia luo uusia mahdolli-
suuksia suomalaisille kestäville innovaa-
tioille. Samalla kun biopohjaiset materi-
aalit korvaavat fossiilisia raaka-aineita 
entistä laajemmin, on muistettava pitää 

huolta hiilinielujen säilymisestä elinvoi-
maisina. 

Kiertotalous nousee entistä kes-
keisempään rooliin jätteen muuttues-
sa valmistuksen ja energiantuotannon 
raaka-aineeksi. Tulevalla EU-kaudella 
on otettava rohkeasti kantaa kierrätyk-
seen, hävikin pienentämiseen ja edistet-
tävä luonnonvarojen kestävää käyttöä 
Euroopan laajuisesti. Muovituotteita on 
korvattava kestävillä vaihtoehdoilla ja 
muovijätteen vieminen EU:n ulkopuolelle 
on kiellettävä, ellei sitä osoiteta selvästi 
kierrätettävän kestävästi.

Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäk-
si tulee tarkastella myös muutoksen vaa-
timia sopeutumis- ja lieventämistoimen-
piteitä. Ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomiin luonnonhaittoihin sekä äärim-
mäisiin sääilmiöihin on varauduttava 
jatkossa paremmin. Ilmastonmuutos tuo 
muutoksia myös maatalouspolitiikkaan 
sääilmiöiden aiheuttaessa toisella puo-
len Eurooppaa kuivuutta, toisaalla tul-
via. Ruoantuotannon omavaraisuus on 
myös turvallisuuskysymys. Laadukkaan 
maatalouden harjoittamisen mahdolli-
suus tulee säilyttää jokaisen jäsenvaltion 
ulottuvilla, mutta samalla uudistaen EU:n 
maataloustukijärjestelmää pyrkien kohti 
ilmastokestävää ja markkinapohjaista 
maatalouspolitiikkaa. 
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Yliopistourani jälkeen olen 
työskennellyt Kuntien takaus-
keskuksen toimitusjohtajana, 
toimenkuvanani kansainväli-
nen rahoitus. 

Talouskasvua tarvitaan! Vas-
takkainasettelut ja talouspa-
kotteet ovat huonoja ideoita. 

Osaan kirjoittaa päätös-
muistioita tavalla, jossa asia 
menestyy. Olen 59-vuotias. 
Sotilasarvoni on lääkintäyliker-
santti, olen aviossa ja viiden jo 
aikuisen lapsen isä. Arvoiltani 
olen kristitty.

Heikki
Niemeläinen
www.heikkiniemelainen.fi

Kannatan jämäkkää 
maahanmuuttolinjaa sekä 
suomalaisille tärkeiden työn, 
koulutuksen ja teollisuuden 
huomioimista EU-tasolla. 

Koska olen pohjoisessa kasva-
nut ja sittemmin etelään muut-
tanut, tunnen hyvin Suomea 
maalta kaupunkiin. 

Tämä on hyödyksi EU:ssa, jossa 
haluan asettaa Suomen edun 
edelle. Suomen turvallisuudes-
ta ja kilpailukyvystä on huoleh-
dittava. Vaalipuheiden sijaan 
edustan rehellisiä mielipiteitä 
sekä faktoihin ja realismiin 
pohjautuvia päätöksiä.

Piia
Kurki
www.piiakurki.fi
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Haluan rakentaa ekologis-
ta, inhimillistä ja vaurasta 
Eurooppaa. Olen panostanut 
EU:n kiertotalouslainsäädän-
nön ja kestävän rahoituksen 
edistämiseen. 

Reilut työelämän pelisäännöt 
sekä ikäihmisten ja naisten 
aseman parantaminen ovat 
sosiaalisen Euroopan kulma-
kiviä.

Kaiken tämän perustana on 
oltava vakaa, toimintaky-
kyinen, hiilineutraali talous. 
Onnistuaksemme tässä 
tarvitsemme enemmän tutki-
musta ja tieteeseen perustuvaa 
päätöksentekoa.

Sirpa
Pietikäinen
www.sirpapietikainen.net

EU:ssa pitää olla metsien suh-
teen tarkkana. Eri politiikat 
yllättävät puun takaa, jos ei 
tunne kokonaisuutta. Tiedän, 
mistä puhun. 

Olen tehnyt pitkän päivän 
EU-asioiden parissa mm. Eu-
roopan komissiossa, metsäteol-
lisuudessa ja konsulttina.

Keskitytään asioihin, joissa 
EU tuo leveyttä Suomen har-
tioihin. Avataan markkinoita, 
rakennetaan puolustusta, 
neuvotellaan ilmastosopimuk-
sia ja edistetään ihmisoikeuk-
sia. Maailmassani asiat eivät 
tapahdu, ne tehdään.

Mikko
Ohela
www.ohela.fi
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Viimeiset viisi vuotta neuvon-
antajana EU-komissiossa ovat 
antaneet vahvan asiantunte-
muksen tehdä töitä järkeväm-
män EU:n puolesta. 

EU:n ei tule säännellä sosiaali- 
ja koulutuspolitiikkaamme tai 
puuttua tuloverotukseen. 

EU:n tulee keskittyä talouspo-
litiikkaan, ilmastonmuutok-
seen ja kehittämään yhteistä 
ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaa. Tutkimuspolitiikka ja 
opiskelijavaihto-ohjelma ovat 
myös erinomaisia esimerkkejä 
EU-tason yhteistyöstä.

Aura
Salla
www.aurasalla.fi

Yrittäjänä ja kansainvälisen 
kaupan tekijänä olen valmis 
tarttumaan EU:n asettamiin 
haasteisiin kehittääkseni 
vapaakauppaa yhä yrittäjäys-
tävällisemmäksi. 

Rajavalvontaan on kiinni-
tettävä entistä enemmän 
huomiota. Lisäksi on pidettävä 
huoli demokratialle tärkeästä 
sananvapauden säilymisestä.

Vapaus ja vastuu ovat niitä 
arvoja, joita haluan olla puol-
tamassa Euroopan unionissa.

Mikael
Ropo
www.mikaelropo.com

53

54



*

* tavaroiden, ihmisten, palveluiden

!!

ja pääomien vapaa liikkuvuus

Taloudellinen yhteistyö ja sen 
kautta vaurauden luominen on aina 
ollut Euroopan unionin ytimessä. 

EU-politiikassa kokoomus on kuluneella 
kaudella painottanut vastuullista talous- 
ja rahaliiton kehittämistä, EU:n yhteisen 
kauppapolitiikan merkitystä sekä osaa-
misen, tutkimuksen, kehityksen ja inno-
vaatioiden merkitystä kasvun ja työlli-
syyden edistämisessä. 

Euroopan unioni tarjoaa Suomel-
le pääsyn osaksi maailman suurinta 
sisämarkkinaa. Suomen taloudellinen 
hyvinvointi on keskeisesti riippuvainen 
EU-alueesta, joka on tärkein vientimark-
kinamme. Sisämarkkinoiden syventämi-
nen ja niiden toiminnan tehostaminen 
on juuri Suomen kaltaisen maan etujen 
mukaista. Ennen kaikkea kansalaiset 

hyötyvät toimivista sisämarkkinoista. 
Sisämarkkinoiden ytimen muodostavat 
neljä liikkumisvapautta eli tavaroiden, 
palveluiden, henkilöiden ja pääoman 
vapaa liikkuvuus. Pääsy EU:n sisämark-
kinoille vaatii kaikkien neljän vapauden 
kunnioittamista. 

Sisämarkkinoiden kehitys vaatii 
panostuksia tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiorahoituksen lisäksi digitaalisten 
mahdollisuuksien täysimääräiseen hyö-
dyntämiseen. Digitaalisiin sisämarkkinoi-
hin kuuluu esimerkiksi datan liikkuvuu-
den ja siihen liittyvien ansaintamallien 
kehittäminen. Sisämarkkinalainsäädän-
nön tulee elää ajassa ja mahdollistaa yhä 
joustavampaa kaupankäyntiä. Tavoittee-
na tulee olla turhien normien purkami-
nen ja hallinnollisen taakan keventämi-
nen. 

Veronkiertoa ja harmaata taloutta 
on torjuttava aktiivisesti niin kansallisel-
la, eurooppalaisella kuin kansainvälisellä 
tasolla. Yritysverotuksen laskentatavan 
harmonisointi edesauttaisi verovälttelyn 
torjuntaa ja vähentäisi samalla useissa 
EU-maissa toimivien yritysten hallinnol-
lista taakkaa. Siten se osaltaan helpottai-
si myös suomalaisten yritysten kasvua 
EU-alueelle.

Talous- ja rahaliiton kehittämisessä 
on edelleen työnsarkaa. Ylivelkaantu-
minen, markkinakurin puute sekä jä-
senvaltioiden ja pankkien välinen koh-
talonyhteys ovat talous- ja rahaliiton 
merkittävimmät ongelmat. Vakaus- ja 
kasvusopimuksen kunnioittaminen ja ra-
kenteellisten uudistusten aikaansaami-
nen jäsenvaltioissa ovat erittäin tärkeitä 
euron uskottavuuden sekä valuuttajärjes-
telmän vakauden vuoksi. Velkajärjestely-

Suomi osana 
talouden 
suurvaltaa
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Taloudellinen hyvinvointi 
edellyttää esteettömiä 
sisämarkkinoita ja vapaata 
liikkuvuutta. 

Ihmisen luovuus on talouden 
uudistusvoima. Liiallista 
sääntelyä on purettava. EU:n 
tehtävä on valvoa etujamme. 
Euroopan puolustusta on 
vahvistettava. 

Ulkorajojen ylittäminen tulee 
sallia vain asianmukaisella 
luvalla. Jäsenmaiden on 
noudatettava sovittuja sään-
töjä. Syyllistämisen sijasta 
teknologian kehitys on tapa 
torjua haitallisia päästöjä. 

Kimmo
Sasi
www.kimmosasi.fi

Votewatchin mukaan olen 
koko Euroopan vaikutusval-
taisimpia meppejä. Kaikista 
suomalaismepeistä olen 
tehnyt eniten mietintöjä. 

Olen mm. neuvotellut Suomeen 
yli 20 miljoonaa euroa EU:n 
globalisaatiorahastosta ja 
varmistanut jo kahdella parla-
menttikaudella Etelä-Suomen 
141-maataloustuen jatkumisen. 

Ensi syksynä, Suomen puheen-
johtajuuskaudella, haluan 
viedä maaliin budjettilain 
oikeusvaltioperiaatteesta. Olen 
tuossa lainsäädännössä parla-
mentin toinen pääneuvottelija. 

Petri
Sarvamaa
www.petrisarvamaa.eu
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mekanismin hallittu käyttöönotto takaisi 
sijoittajavastuun toteutumisen. Tehtyjen 
päätösten toimeenpanoa on vahvistet-
tava ja niiden noudattamista vaadittava 
tiukemmin, on kyseessä suuri tai pieni 
jäsenmaa.

Pankkiunioni tulisi saattaa valmiiksi 
jäsenvaltioiden yhdessä sopimien suun-
taviivojen mukaisesti. Yhteisestä talle-
tussuojasta voidaan aloittaa keskustelut, 
mutta ei ennen kuin nykyisiä riskejä on 
riittävästi vähennetty. Myös pääoma-
markkinaunionia tulee edistää. Yksityinen 
riskien jakaminen pääomamarkkinoiden 
kautta on keskeistä euron vakaudelle. Se 
myös vähentää painetta valtioiden väli-
sen yhteisvastuun lisäämiseen.

Unionin monivuotista rahoituske-
hystä eli budjettia on käytettävä euroop-
palaista lisäarvoa tuoviin tarkoituksiin. 
Budjetin suuruutta täytyy arvioida ensisi-
jaisesti sen sisällön kautta. Tutkimukseen, 
kehitykseen ja innovaatioihin panosta-
minen tukee talouskasvua, työllisyyttä ja 
osaamista kaikkialla Euroopassa. Lisäyk-
set Horisontti- ja Erasmus+ -ohjelmiin 
sekä uusien teknologioiden tai teknolo-
giaratkaisujen rahoittamiseen ovat oikea 
suunta. Yhteisiä haasteita, kuten ilmas-
tonmuutoksen hillintää, muuttoliikkeen 
hallintaa, turvallisuutta ja puolustusyh-
teistyötä, kannattaa rahoittaa yhdessä. 

EU:n budjetti on painottunut perin-
teisesti maatalouteen sekä sosiaali-, ra-
kenne- ja koheesiopolitiikkaan. Molempia 
ohjelmia on vuosien varrella uudistettu 
strategisempaan suuntaan painottamal-
la muun muassa ympäristöllisiä tai älyk-
kään erikoistumisen elementtejä tukien 
jakamisessa. Nämä painotukset ovat ol-
leet edullisia Pohjois- ja Itä-Suomelle. Tätä 
pitäisi painottaa edelleen pelkän tuotan-
non tai infrastruktuurin rahoittamisen 
sijaan. Maaseudun kehittämisrahaston 
osuus EU-budjetissa tulee säilyttää koh-
tuullisena, jotta ilmastonmuutoksen hil-
lintään ja ympäristön suojeluun liittyvät 
tavoitteet eivät vesity.  

Suomen kannalta yksi keskeisistä 
sisämarkkinoiden liikenneinfrastruktuu-
rihankkeista on TEN-T ydinverkon val-
mistuminen vuoden 2030 loppuun men-
nessä ja kattavan verkon valmistuminen 
vuoden 2050 loppuun mennessä. Erityistä 
huomiota tulisi kiinnittää pääratahank-
keeseen Helsingistä Tornion kautta Tuk-
holmaan. Jotta sisämarkkinat toimivat 
entistä tehokkaammin, onkin Verkkojen 
Eurooppa –kokonaisuuden toteutumista 
tuettava niin kansallisella kuin kansain-
välisellä tasolla.

Aitoja eurooppalaisia sisämarkki-
noita ei synny ennen kuin digitaalista ja 
palvelu-ulottuvuutta kehitetään edelleen 

kohti aidosti integroitua suuntaa sekä 
yhteisiä pelisääntöjä. Samalla korkeasta 
kuluttajansuojasta ja tuoteturvallisuu-
desta on pidettävä kiinni. Euroopan uni-
onin rahoittamana tehtävät digitaaliset 
hankkeet on syytä tuoda laajemman ylei-
sön hyödynnettäväksi. Myös digitaalisten 
hankkeiden tulosten kuten sisältöjen, pal-
veluiden, sovellusten ja niiden lähdekoo-
din tulisi olla kaikkien saavutettavissa ja 
käytettävissä.

Tutkimuspolitiikassa tulisi painottaa 
ennen kaikkea tulevaisuuden globaa-
lin kilpailukyvyn kannalta merkittävien 
yleiskäyttöisten teknologioiden kehittä-
mistä ja käyttöönottoa. Vuosikymmenen 
tai kahden sisällä tekoäly sekä muut 
merkittävät uudet innovaatiot alustata-
louden sekä materiaaliteknologian pa-
rissa muuttavat kansalaisten ja yritysten 
toimintaa yhtä merkittävästi kuin aiem-
min esimerkiksi sähkö tai internet. Digi-
talisaation nopeaan kehitykseen liittyy 
etiikkaan ja sääntelyyn liittyviä haasteita, 
joita on pohdittava jo tulevalla kaudella. 
Eurooppalainen sääntely ei saa tukahdut-
taa innovaatioita, mutta samalla sen on 
myös taattava yksityisyydensuoja sekä 
kansalaisten turvallisuus. 
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Olen ehdolla Euroopan par-
lamenttiin puolustaakseni 
Eurooppaa ja sen arvoja 
– avoimuutta, kansain-
välisyyttä ja länsimaista 
demokratiaa. 

Äänestämällä minua et 
anna ääntäsi rajojen sulke-
miselle, vaan syventyvälle 
eurooppalaiselle yhteistyölle, 
joka tuo konkreettisia 
ratkaisuja aikamme suuriin 
haasteisiin. Eurooppa ei saa 
vaipua populismin yöhön. 
Anna äänesi liberaalille 
vastavoimalle – Suomen 
Eurooppa-myönteisimmälle 
ehdokkaalle.

tuomas
tikkanen
www.tuomastikkanen.fi

Tärkein tavoitteeni on ilmas-
tonmuutoksen ratkaiseminen 
EU-tasolla. 

Muut teemani ovat korkea 
osaaminen, syrjäytymisen 
ehkäiseminen, mielenterveys, 
talous ja turvallisuus, eläinten 
hyvinvointi sekä tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus. 

Haluan myös nuorten ja tule-
vaisuuden äänen vahvemmin 
kuuluville. Olen tohtoriopintoja 
aloittava valtiotieteiden mais-
teri ja kokoomusopiskelijoiden 
puheenjohtaja. Seuraavan 
sukupolven Euroopan,  
#meidänEU:n, tulee olla sini-
vihreä ja liberaali.

Janika
Takatalo
www.janikatakatalo.fi

57

58



!

EU:n on tehtävä enemmän Euroopan 
turvallisuuden ja puolustuksen 
vahvistamiseksi ja kansalaisten 
suojelemiseksi. 
Puolustusyhteistyö on alue, jolla EU-jä-
senmaat voivat saavuttaa merkittävää 
eurooppalaista lisäarvoa. Jäsenvaltiot 
voisivat parantaa avunantolausekkeen 
toimivuutta käytännössä harjoittelemal-
la yhdessä.

Heikentynyt turvallisuustilanne on 
tiivistänyt EU:n rivejä erityisesti turval-
lisuuden saralla. EU:n yhteinen turvalli-
suus- ja puolustusyhteistyö on edennyt 
parissa vuodessa enemmän kuin koko 
EU:n olemassaolon aikana. Puolustusyh-
teistyö tukee kansallista suorituskykyä, 
parantaa ulkoisiin uhkiin varautumista, 
sekä edesauttaa sotilaallisen avun saa-
mista ja antamista. Suomelle on tärkeää 
keskinäisen avunantolausekkeen si-
toumus, joka vahvistaa samanaikaisesti 
EU:n ja Suomen turvallisuusasemaa. 

EU:n piirissä tapahtuva turvalli-
suus- ja puolustusyhteistyö on Natoa 

täydentävää, ja molemmilla vahviste-
taan eurooppalaisia suorituskykyjä. 
EU–Nato-yhteistyö edistää Suomen tur-
vallisuutta. EU:ta jättämässä olevalla Isol-
la-Britannialla on Euroopan suurimmat 
asevoimat, ja se on syytä pitää tiiviisti yh-
teistyössä mukana myös tulevaisuudessa.

Kaikki yhteistyö turvallisuudessa ja 
puolustuksessa on sotilasliittoihin kuu-
lumattomalle Suomelle turvallisuutta 
lisäävä tekijä. Pysyvällä rakenteellisella 
yhteistyöllä, puolustusmenojen vuosit-
taisella arvioinnilla sekä tutkimukseen 
ja suorituskykyihin tarkoitetuilla rahas-
toilla pyritään vahvistamaan Euroopan 
omaa toimintakykyä. Jäsenmaiden kan-
nattaa lisätä myös yhteisiä hankintoja 
ja puolustusyhteistyön sujuvoittamiseksi 
tulisi vahvistaa lainsäädäntökehikkoa, 
esimerkiksi sotilaskaluston liikkuvuuden 
osalta.

Perinteisen puolustusyhteistyön li-
säksi Euroopassa on varauduttava hybri-
di- ja kyberuhkiin ja kehitettävä valmiuk-
sia niiden torjumiseen. Hybridiuhat ovat 
luonteeltaan niin moninaisia, että niihin 
vastaamisessa tarvitaan sekä EU:ta että 

Natoa. Suomeen perustettu hybridiosaa-
miskeskus on avainasemassa. Sen lisäksi 
on laajemmin vahvistettava esimerkiksi 
medialukutaitoa, yhtenäistettävä käy-
täntöjä sekä vaihdettava tiiviimmin tietoa 
jäsenmaiden viranomaisten välillä. 

Kokoomus korostaa kokonaisval-
taista lähestymistä kansainvälisiin on-
gelmiin. Sotilaallisen kriisinhallinnan, 
siviilikriisinhallinnan, rauhanvälityksen, 
kehitysyhteistyön ja humanitaarisen 
avun yhteensovittaminen on keskeinen 
työväline kriisien ennaltaehkäisyssä ja 
ratkaisussa. 

Siviilikriisinhallinta on EU:n vahvuus 
globaalissa yhteisössä. Yhteiseen puolus-
tukseen kuuluu myös riittävä poliittinen 
ja materiaalinen valmius tarvittaessa 
toimia lähialueilla syttyvissä kriiseissä. 
Konfliktien ehkäisyn ja potentiaalisten 
kriisien monitoroinnin on oltava nykyistä 
huomattavasti merkittävämmässä roolis-
sa EU:n yhteisessä ulkopolitiikassa.

Yhteistyö luo 
turvallisuutta
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Haluan, että nykyisten 
EU-sopimusten toteutuksen 
tavoitteena on yhdenver-
tainen ihmisten Eurooppa. 
Politiikkaa on toteuttava 
lainsäädännön ja hankeoh-
jelmien kautta, joilla myös 
EU:n reuna-alueet otetaan 
mukaan kehitykseen. 

Suomalaisten tulee osallistua 
EU:n tiede-ja innovaatiopo-
litiikan (oma vahvuuteni) 
toteutukseen, nuorisopoli-
tiikkaan, lasten ja naisten 
oikeuksien parantamiseen, 
ilmastonmuutoksen torjun-
taan ja liikenneverkostojen 
kehittämiseen. ”Yhteinen 
Eurooppa”

Pirkko
Vihko
www.pirkkovihko.fi
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Osallistuin 1994 “Kyllä Eu-
roopalle” -liikkeeseen, sillä 
halusin Suomen liittyvän 
osaksi läntisten demokra-
tioiden yhteisöä. Valinta on 
ollut oikea.

Olen ehdolla toiselle kau-
delle kehittämään sellaista 
Eurooppaa, joka kannustaa 
jokaista yrittämään ja käyt-
tämään kykyjään. Euroop-
paa, jossa asuu sivistys ja 
jossa on uskallusta yrittää. 
Eurooppaa, joka rakentaa 
yhdessä turvallisuutta ja 
pysäyttää ilmastonmuu-
toksen. Osaamisesta se on 
kiinni.

Henna
Virkkunen
www.hennavirkkunen.fi



-> elinolot

-> kehy

-> Rajavalvonta
-> Hallittu 
prosessi

-> vastuusta 
sopiminen

Kansainvälisten konfliktien ja 
turvattomuuden aiheuttaman 
pakolaisuuden ja muuttoliikkeen 
lisäksi ilmastopakolaisten määrän 
ennakoidaan moninkertaistuvan 
tulevaisuudessa. 

Muuttoliikkeen hallinta edellyttää mas-
siivisia toimia Euroopan unionilta ja jä-
senmailta. Se tarkoittaa lisää yksityisiä 
investointeja, kauppaa, kehitysyhteistyö-
tä, kriisinhallintaa ja ylipäätään kahden-
välistä yhteistyötä. Jos EU ei onnistu täs-
sä, edessä on lisää köyhyyttä, konflikteja, 
pakolaisuutta ja radikalisoitumista. 

Euroopan unioni tarvitsee parem-
man yhteisen turvapaikkapolitiikan. EU:n 
ulkorajojen täytyy toimia tehokkaasti ja 
turvallisesti. Turvapaikkapolitiikassa pai-
nopistettä on siirrettävä rajan yli tapah-
tuvasta hallitsemattomasta hakemisesta 
kiintiöpakolaisuuteen ja EU:n ulkorajalla 
tapahtuvaan hakemusten käsittelyyn. 
EU:n ulkorajojen valvonnan on oltava us-

kottavaa. Toisaalta laillisten maahantu-
loreittien täytyy olla kunnossa. Jos EU ei 
onnistu tässä, edessä on lisää yhteiskun-
nallista levottomuutta EU-jäsenmaissa. 
Euroopan raja- ja merivartiovirasto Fron-
texia pitää vahvistaa ja tukea. Tehokas 
ulkorajavalvonta on viime kädessä keino 
varmistaa, että kaikille eurooppalaisille 
tärkeä ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n 
sisällä voidaan pitää voimassa.

EU:n tulee toimia etulinjassa kan-
sainvälisen rauhan ja vakauden edis-
tämisessä ja tukea työtä, joka keskittyy 
pakolaisuuden juurisyiden torjuntaan. 
Kehitysyhteistyön, jolla pyritään paran-
tamaan erityisesti Afrikan mantereen 
elinolosuhteita, tulisi lisätä paikallisväes-
tön luottamusta tulevaisuuteen ja kohen-
taa naisten sekä lasten yhteiskunnallista 
asemaa. Erityisesti tyttöjen koulutus on 
avainasemassa vakaiden ja turvallisten 
kehittyvien yhteiskuntien rakentamises-
sa.

Kokoomuksen mielestä EU:n tulee 
kulkea kohti järjestelmää, jossa kan-

sainvälisen suojelun tarjoaminen siirtyy 
suoraan kriisialueilta ja pakolaisleireiltä 
noutamiseen rajat ylittävän turvapaikan-
haun sijaan. EU:n yhteisestä pakolaiskiin-
tiöstä sopiminen olisi ennen kaikkea tapa 
saada Euroopan suuret maat oikeuden-
mukaisessa suhteessa mukaan kiintiöpa-
kolaistyyppiseen mekanismiin. On löydet-
tävä tapa sopia tästä siten, että samalla 
vastapainona rajoitetaan omaehtoiseen 
rajanylittämiseen perustuvaa turvapai-
kanhakua tehokkaasti.

Yhdenkään jäsenmaan ei pidä joutua 
turvapaikanhakijoiden määrän odotta-
mattoman kasvun takia kohtuuttomaan 
tilanteeseen. Yhteisesti sovitulla taakan-
jakomekanismilla on valmistauduttava 
ennakolta tilanteeseen, jossa jonkin jä-
senmaan kohtuullisesti hallittavissa oleva 
määrä turvapaikanhakijoita ylittyisi. On 
Suomen kansallisen edun mukaista, että 
tällaisiin tilanteisiin on valmiina yhteises-
ti sovittu malli maiden välisistä sisäisistä 
siirroista, sillä ilman sitä on todennä-
köistä, että turvapaikanhakijat siirtyvät 
maasta toiseen hallitsemattomasti. 

Vastuullinen 
maahanmuutto-
politiikka
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Hyödynnetään uusia 
toimintamalleja ja viedään 
pienyritykset maailmalle 
edelläkävijöiksi. 

Tunnistetaan alueiden vah-
vuudet, etsitään osaajat, 
sijoittajat ja parannetaan 
alueiden houkuttelevuutta. 

Viedään kuntoutus kan-
santerveyden keskiöön ja 
vahvistetaan kansalaisten 
hyvinvointia ja toimintaky-
kyä. Vahvistetaan järjestöjä 
ja tehdään Euroopasta 
kansalaisten Eurooppa. 
Tehdään erilaisuudesta 
voimavara ja muutetaan 
poliittista kulttuuria.

LEENA
ZITTLING
www.zittling.fi

Tuotamme Suomessa 
maailman parasta ruokaa. 
Maatalouden kannatta-
vuutta on parannettava ja 
byrokratiaa vähennettävä. 
Suomen on onnistuttava 
neuvotteluissa uusista 
maatalouden tukijär-
jestelmistä. Suomen on 
uskallettava ajaa EU:ssa 
omaa etuaan. 

Maaseudun omaisuuuden-
suojasta on huolehdittava. 
Peltojemme ja  metsiemme 
käyttöä ei saa rajoittaa. 
Viljelijöiden ja metsänomis-
tajien tulee saada korvaus 
hiilinielujen hyvästä hoita-
misesta.

Sami
Yli-rahnasto
www.yli-rahnasto.fi



Osaaminen + koulutus
Painopiste! ihmisten kuunteleminen

Turvallisuuspolitiikka, 
talouskasvun perustan 
vahvistaminen ja teknologinen 
kehitys ovat tärkeitä, mutta ne ovat 
lopulta vain välineitä tehdä ihmisten 
elämästä parempaa. 
Myös Euroopan unioni on rakennettu en-
nen kaikkea kansalaistensa hyväksi. Kou-
lutus, kulttuuri, terveys ja taidot ovat jo-
kapäiväisen elämänlaatumme kannalta 
tärkeitä elämänalueita. Unionin jäsene-
nä pystymme, ja meidän kannattaa, olla 
mukana vahvistamassa näiden teemojen 
eurooppalaista lisäarvoa.

Euroopan unionin vaurauden ja me-

nestyksen perustana ovat koulutetut ja 
osaavat kansalaiset, jotka saavat tehdä 
mielekästä työtä. Työelämä on nyt isossa 
murroksessa; globalisaatio, automatisaa-
tio ja robotisaatio muuttavat yhteiskun-
tia sekä talouden ja työelämän rakentei-
ta. Siksi entistä tärkeämmäksi on noussut 
jokaisen mahdollisuus päivittää omaa 
osaamistaan läpi työelämän. Tässä koko 
Euroopalla, mutta myös Suomella on pal-
jon tehtävää. Työ on kaiken hyvinvoinnin 
ja kasvun perusta. 

Siksi kokoomus on ehdottanut yhdek-
si Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
painopisteeksi osaamista ja koulutusta. 
Osaamisen ja koulutustason nostami-
sella ja ylläpitämisellä voimme kääntää 

työelämän murrokseen liittyvät haasteet 
mahdollisuuksiksi.

Populismin nousu Euroopassa koros-
taa kansalaisten osallistamisen tärkeyttä 
poliittisessa päätöksenteossa. Euroopan 
unioni on usein vaikeiden kansallisten 
päätösten syntipukkina. Unionin tuomat 
konkreettiset hyödyt tulisikin tuoda sel-
keämmin esille samalla kun kansalaiset 
on tuotava myös EU-päätöksenteon kes-
kiöön. Tulevaisuutta ja luottamusta vah-
vistettaessa on tärkeää, että EU kuuntelee 
yhä herkemmällä korvalla jäsenmaiden-
sa kansalaisia sekä uskaltaa keskustella 
avoimesti myös arvopohjaa haastavista 
kysymyksistä. 

Hyvinvoiva, 
turvallinen ja 
yhtenäinen 
Euroopan unioni
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Ollakseen ulkoisesti uskottava perus-
arvojen puolestapuhuja, EU:n on pidettä-
vä arvoistaan johdonmukaisesti kiinni 
myös sisäisesti. Suomella on erityinen 
rooli sananvapauden, oikeusvaltioperi-
aatteen ja tasa-arvon puolestapuhujana. 
Oikeusvaltiomekanismi, jonka avulla ko-
missio voi seurata oikeusvaltiotilanteen 
kehittymistä jäsenmaissa, sai alkunsa 
Suomen, Saksan, Hollannin ja Tanskan 
kirjeestä komissiolle kokoomuksen ollessa 
pääministeripuolue vuonna 2013. Oikeus-
valtioperiaatteen vaalimisen asettaminen 
EU-rahoituksen ehdoksi on tervetullut 
muutos, jonka puolesta kokoomus on pu-
hunut. 

Demokraattiset arvot ovat yhtä tär-
keät unionin sisällä kuin suhteessa ul-
kovaltoihin, kuten Turkkiin ja Venäjään. 
Turkki ei ole nykyisessä tilassaan valmis 
EU-jäsenyyteen. Uusien EU:n jäsenmaiden 
tulee täyttää poliittiset, taloudelliset sekä 
oikeudelliset jäsenyyskriteerit – muun 
muassa vakaiden instituutioiden, toimi-
vien markkinoiden sekä unionin yhteisiin 
periaatteisiin sitoutumisen kautta. EU:n 
laajentuminen itsessään ei ole tavoitelta-
vaa, elleivät uudet jäsenvaltiot ole talou-
dellisesti ja yhteiskunnallisesti valmiita 
sekä sitoutuneita yhteiseen eurooppalai-
seen näkemykseen tulevaisuudesta.

Euroopan unionin ulkopolitiikan on 
oltava aidon yhteistyön alue yhteisen 
suuremman hyvän tavoittamiseksi eikä 
jäsenmaiden keskinäisen kilpailun kent-
tä. Juuri ulkopolitiikan saralla tiiviisti in-

tegroitunut, yhtenäinen Eurooppa tuot-
taisi suurimman hyödyn jäsenmailleen 
esimerkiksi tukemalla demokraattista 
talouskehitystä lähialueilla ja kehityspo-
litiikassaan sekä muun muassa vaikut-
tamalla YK-järjestelmään tai maailman-
kaupan periaatteisiin omien arvojensa 
mukaisesti. Määräenemmistöpäätösten 
käyttö ulkopolitiikassa mahdollistaisi 
EU:n aktiivisemman roolin maailmassa.

Suurvaltapolitiikassa EU:n tulee toi-
mia yhtenäisesti jäsenmaidensa puoles-
ta. Yhteisiä tavoitteita, joiden päälle on 
mahdollista rakentaa kestävälle pohjal-
le perustuvaa yhteistyötä, on kyettävä 
löytämään idästä ja lännestä. Yksi yh-
teistyön mahdollistava kokonaisuus on 
arktiseen alueeseen liittyvät kysymykset. 
EU:n on entistä tärkeämpää vahvistaa 
suhteitaan Yhdysvaltoihin kaikilla tasoil-
la. Minskin sopimuksen toimeenpano on 
edellytys Krimin laittoman liittämisen ja 
Itä-Ukrainan konfliktin takia asetettu-
jen EU:n Venäjän vastaisten pakotteiden 
purkamiselle.  Suhteessaan Kiinaan, EU:n 
tulee vahvistaa yhteistyötä globaaliky-
symyksissä, mutta samalla pitää kiinni 
kauppaan ja investointeihin liittyvistä 
intresseistään ja ihmisoikeuksiin liitty-
vistä periaatteistaan.  

Suomen EU-puheenjohtajakausi vuo-
den 2019 jälkipuoliskolla tulee kriittiseen 
aikaan Brexitin ollessa ajankohtainen, 
päätettäessä unionin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja uuden komission 
muovatessa seuraavaa viisivuotisohjel-

maansa. EU:n sisällä Brexit-neuvottelut 
ovat tuoneet vauhtia unionin uudista-
miseen ja jopa vahvistaneet jäsenmaiden 
yhtenäisyyttä. Euroopassa on nyt tilaa 
jäsenmaille, joilla on ideoita ja aktiivinen 
ote kehittämistyöhön.

Brexit muuttaa Euroopan unionia. 
Suomen ei pidä vain sopeutua Britan-
nian lähtöön. Meidän tulee luoda uusia 
ja vaalia vanhoja yhteistyösuhteita sa-
manmielisiin jäsenmaihin. Pohjoisten 
jäsenmaiden valtiovarainministereistä 
koostuva Hansa-ryhmä on saanut yhte-
näisen äänensä kuuluviin talous- ja raha-
liiton kehittämisessä. 

Suomen on suhtauduttava puheen-
johtajuuskauteensa ja EU-politiikkaan 
yleensä kunnianhimoisesti. EU ei ole 
edunvalvonnan kohde. EU olemme me. 
Kokoomuksen linja ei ole jarruttaa eu-
rooppalaista yhdentymistä, vaan viedä 
sitä haluamaamme suuntaan. Yhtenäi-
nen ja vahva EU kykenee edustamaan 
jäsenmaitaan ja kansalaisiaan kansain-
välisillä areenoilla. Suomen on painotet-
tava EU:n ulkosuhteissa nimenomaan yh-
teisellä äänellä puhumista sen sijaan, että 
Euroopan ääntä käyttäisivät yksittäisten 
jäsenmaiden johtajat. Yhtenäisenä ulkoi-
sesti toimiva EU kykenee tuottamaan tur-
vallisuutta ja hyvinvointia kansalaisilleen 
enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

Mitä vahvempi EU, sitä vahvempi on 
Suomen itsenäisyys.
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Kokoomuslaiset eurovaaliehdokkaat:


