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Koti kuntoon – tuuletusta Eurooppaan
Toukokuun eurovaalit ovat sekä kansallisesti että Euroopan unionin kannalta tärkeimmät sitten vuoden
1995, jolloin Suomi liittyi yhteisön jäseneksi. Unionia koettelevan talouskriisin nujertaminen vaatii edelleen
määrätietoista politiikkaa sekä unionilta että sen jäsenmailta. Ukrainan kriisi nostaa esiin kysymyksen,
pystyykö EU säilyttämään asemansa rauhan, vakauden ja demokratian turvaajana maanosassamme.
EU‐vaalit ovat sekä kotimainen että eurooppalainen linjavaali.
EU:ssa pitää keskittyä liittovaltion rakentamisen sijasta käytännönläheiseen yhteistyöhön. EU:n on
paneuduttava suuriin, koko maanosan menestyksen kannalta oleellisiin kysymyksiin ja jättää pienemmät
asiat kunkin jäsenmaan ratkaistavaksi.
Keskustan mielestä talouskriisin hoidossa on korostettava jokaisen EU:n jäsenmaan omaa vastuuta.
Kaikkien jäsenmaiden pitää sitoutua yhdessä sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen. Emme halua EU:sta
tulonsiirtounionia, jossa jäsenmaat maksattavat muilla oman taloudenpitonsa virheet.
Kokoomuksen ja SDP:n eurooppalaisten puolueryhmien kärkiehdokkaat kannattavat eurobondien
käyttöönottoa. Se johtaisi käytännössä yhteiseen velkaan, omien laskujen maksattamiseen muilla.
Keskustan eurooppalaisen puolueryhmän, keskustaliberaalin ALDE:n, enemmistö vastustaa eurobondeja.
Keskustan mielestä Eurooppa tarvitsee nyt ennen muuta uusia yrittäjiä ja työpaikkoja. Niin Suomessa kuin
muuallakin Euroopassa uudet työpaikat syntyvät nyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siksi vaadimme
eurooppalaisia byrokratian purkutalkoita yrittäjyyden helpottamiseksi.
Uusien työpaikkojen luomisessa avainsana on biotalous. Keskustan mielestä niin Suomen kuin EU:nkin on
otettava rohkea askel fossiilitaloudesta biotalouteen. Teollinen tuotanto on liitettävä teknologian avulla
osaksi luonnonkiertoa. Tämä askel on välttämätön, koska luonnonvarojen ylikulutus ja ympäristön
kestokyky eivät mahdollista enää jatkamista nykyisellä kehityspolulla. EU ei saa vaikeuttaa
kunnianhimoisten uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista asettamalla rajoittavaa lainsäädäntöä ja
estää biotuotannon työllistäviä vaikutuksia. Esimerkiksi puuta on voitava käyttää jatkossakin eri tavoin.
Puun päästökertoimen on oltava nolla.
Keskustan mielestä EU:n on pidettävä kiinni eurooppalaisesta yhteisestä arvopohjasta sekä demokratian,
markkinatalouden ja luovuttamattomien ihmisoikeuksien periaatteista. Samalla meidän on huolehdittava
tiukasti omien kansallisten etujemme ajamisesta EU:n päätöksenteossa.
Keskusta vaatii hallitusta vastuuseen
Jyrki Kataisen (kok.) hallitus on epäonnistunut Suomen kansallisten etujen puolustamisessa erityisesti
Suomelle tärkeissä rakenne‐ ja maatalouspolitiikan ratkaisuissa. Suomen liittymissopimukseen sisältyneestä
eteläisen Suomen maataloudelle tärkeästä 141‐artiklasta luovuttiin ilman taistelua, vaikka kaikki edelliset
hallitukset olivat kyenneet neuvottelemaan artiklalle jatkoa rahoituskausien vaihtuessa. Näin menetimme
tärkeän erityisolosuhteet tunnistavan artiklan.
Hallitus taipui liian helposti myös aluekehitykseen tarkoitettujen määrärahojen tuntuvaan leikkaukseen.
Mikä pahinta, hallitus oli vähällä vaarantaa tämän niukentuneenkin rahoituksen saamisen leikkaamalla
tämän kevään kehysriihessä aluepolitiikan kansallista vastinrahaa. Keskustan mielestä EU:n maatalous‐ ja
aluepolitiikka ovat keskeisimpiä kansallisen edunvalvonnan kohteita myös tulevaisuudessa.

Nykyisen hallituksen lepsuilun lisäksi Suomen etujen puolustamista on vaikeuttanut sekin, että
perussuomalaisten eurooppalainen viiteryhmä ei ole osoittanut minkäänlaista ymmärrystä Suomen
tarpeille rakenne‐ ja maatalouspolitiikassa.
Nykyisen hallituksen aikana työssä olevien määrä on vähentynyt ja työttömien määrä kasvanut. Valtion
budjetti on ollut joka vuosi 7‐8 miljardia alijäämäinen. Mikä pahinta, Suomen talouskasvu on pudonnut
muun Euroopan vauhdista. Kansantuote supistui viime vuonna 1,4 prosenttia ja vuonna 2012 yhden
prosentin. Samaan aikaan Ruotsin talous kasvoi 0,9 prosenttia vuonna 2012 ja 1,5 prosenttia vuonna 2013.
Myös Euroopan talousveturi Saksa on yltänyt kumpanakin vuonna pieneen kasvuun.
Kataisen hallitus on suurelta osin vastuussa Suomen talouden alamäestä. Päähallituspuolueen johtavat
ministerit ovat yksi toisensa jälkeen jättämässä hallituksen. Kun hallitus vaihtuu kesäkuussa, pelkkä
ohjelman päiväyksen muutos ei riitä. Tarvitaan kokonaan uusi ohjelma. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa
siihen, että vuoteen ei tehtäisi mitään suuria päätöksiä kasvun aikaansaamiseksi ja työttömyyden
nujertamiseksi.
Keskusta lähtee eurovaaleihin tunnuksella ”Koti kuntoon – tuuletusta Eurooppaan”. Äänestäjien tuella
voimme muuttaa Suomen suunnan nykyiseltä näivettymisen uralta. Jos emme saa kotimaan asioita
kuntoon, menetämme puhevaltamme myös EU:n taloutta koskevissa ratkaisuissa.

