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Euroopan parlamentin puhemiehen Roberta Metsolan puhe  

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 23. ja 24. kesäkuuta 2022 

 

Nämä kuukaudet eivät ole olleet helppoja. Vastassamme on pelin säännöt rikkonut aggressiivinen 

Venäjä, ja kaikki valtiot – kaikki johtajat – ovat täysin uudenlaisten paineiden edessä: 

 Inflaatio on noussut ennennäkemättömälle tasolle.  

 Energiakriisi kutistaa tarjontaa ja nostaa kustannuksia.  

 Elintarvikepula saattaa johtaa maailmanlaajuiseen nälänhätään. 

 Yhteiskuntiemme heikoimpiin kohdistuu päivä päivältä enemmän yhteiskunnallisia 

vaikutuksia, vaikka he ovat hädin tuskin toipuneet kaksivuotisesta pandemiasta.  

 Markkinoiden heilahtelu ruokkii epävarmuutta.  

 Venäjän disinformaatio lietsoo populismia ja nationalismia ja lisää eristäytymistä.  

 

Meidän on nyt puhallettava yhteen hiileen. Emme halunneet tätä, mutta tilanteeseen on vain 

sopeuduttava. 

 

Tiedän, etteivät ratkaisut tai päätökset ole helppoja ja että on myös vääriä ratkaisuja, joita meidän täytyy 

välttää. 

  

Olisi ollut historiallinen virhe, jos Ukrainalle ja Moldovalle ei olisi tänään annettu ehdokasmaan asemaa 

tai Georgialle selkeitä ehdokkuuslupauksia. 

 

Ehdokasmaan asema  

 

Olen tyytyväinen, että tässä pöydässä päästiin yhteisymmärrykseen päätöksestä, joka on oikea, 

välttämätön ja toteutettavissa. Tämä päivä jää historiaan! 

 

EU:n jäseneksi ei tulla hetkessä. Siitä olemme aina olleet rehellisiä. Ehdokasmaan asema antaa 

kuitenkin sysäyksen vertaansa vailla olevalle uudistussuunnitelmalle, antaa pääsyn ohjelmiin ja antaa 

etenkin toivoa kärsiville ihmisille Ukrainassa ja lievittää huolta Moldovassa. Se merkitsee konkreettista 

edistystä, eikä se ole vain symbolinen ele vaan toimi, joka vahvistaa sekä EU:ta että Ukrainaa ja 

Moldovaa ja osoittaa kaikkien näiden maiden kansalaisille, että arvomme eivät ole pelkkää sanahelinää. 

Toivo voi johtaa konkreettisiin tuloksiin. Myös muiden ehdokkuutta odottavien maiden – Länsi-

Balkanin maiden – on nähtävä tämä. Nyt on aika toimia.  

 

Sotaväsymys 

 

Ei ole itsestään selvää, että yleinen mielipide asettuu jatkossakin tukemaan toimiamme Ukrainan 

hyväksi, eikä Venäjän vaikutusvallan laajuutta pidä aliarvioida. Inflaation myötä väsymys kasvaa, ja 

monissa tapauksissa kansalaisten kyky sietää sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia vähenee. Tarvitaan 

sinnikkyyttä. Kremlin narratiivia on torjuttava. Sen levittämiä pelkoja ei pidä ruokkia. 

 

Hintojen nousun tai inflaation huiman kasvun – joissakin tapauksissa lähelle 20:tä prosenttia – syynä ei 

ole vihreän kehityksen ohjelma. Ostovoiman väheneminen ei johdu pakotteistamme. Syynä on se, että 

Kreml haluaa lisää vaikutusvaltaa. Syynä on se, että he haluavat itselleen vasallivaltioita. Syynä on se, 

että heidän mielestään demokratia on hatara, valtiota heikentävä konsepti. Toki tiedämme, että asia on 

aivan päinvastoin. 

 

Ilmasto ja energia 

 

Keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteista on pidettävä kiinni. Venäjän energiasta on päästävä 

eroon, Euroopan energiasaarekkeet on lopetettava ja on turvattava energiaomavaraisuus. Mitä muuta 

olisi strateginen riippumattomuus? Emme saa myöskään livetä seuraavalle sukupolvelle antamastamme 
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lupauksesta: sekä turvallisuus- että ympäristöasiat ovat tärkeitä. Välittömistä lyhyen aikavälin 

toimenpiteistä ei saa tulla nk. uutta normaalia keskipitkällä aikavälillä.  

 

Inflaatio ja sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 

 

Kustannusten nousua ja inflaatiota ei saa aliarvioida ja pitää pelkkänä ohimenevänä ilmiönä. Tilanne 

voi myös huonontua edelleen. Monissa maissa huippua ei ole vielä saavutettu. Tarvitsemme vakaan, 

selkeän ja yhtenäisen kehyksen osoittaaksemme yksituumaisuuttamme. Kohtaamiimme sosiaalisiin ja 

taloudellisiin vaikutuksiin ei ole olemassa kaikille sopivaa ratkaisua. Kaikesta on voitava keskustella. 

 

Pakotteet ja Ukrainalle annettava tuki 

 

Ukrainalle on toimitettava sotilaallista, humanitaarista ja taloudellista apua nopeammin ja pakotteita on 

lisättävä.  

 

Pakotteista on hyötyä, jos ne pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Seuraava pakotepaketti on otettava 

käyttöön, ja tarvittaessa on tukittava mahdolliset porsaanreiät. Tämä on tosiaan välttämätöntä, sillä 

Venäjä odottaa meidän antavan periksi ensin. He uskovat, että heidän harjoittamansa yhteiskunnallinen 

painostus rikkoo yhtenäisyytemme ja että he vielä pystyvät palaamaan rautaesirippujen ja etupiirien 

tulevaisuuteen, jossa vastakkain ovat ”me” ja ”he” ja jossa vallitsee ”vahvemman oikeus”. Mutta 

Eurooppa on päässyt niin pitkälle, ettei se voi antaa tämän tapahtua. Paineet kasvavat myös Venäjällä.  

 

Elintarviketurva 

 

Venäjän valheellinen ja kyyninen propaganda väittää, että näköpiirissä oleva elintarvikekriisi johtuu 

Ukrainan toimista tai EU:n pakotteista. Tätä propagandaa täytyy torjua. Syy on ilman muuta 

hyökkääjän. 

 

Pidän tässä yhteydessä myönteisinä komission ja jäsenvaltioiden toimia solidaarisuuskaistoja koskevan 

aloitteen toteuttamiseksi. Niitä tarvittaisiin lisää. Myös logistisiin pullonkauloihin olisi puututtava.  

 

Muuttoliike 

 

Katsomme itään, mutta emme saa aliarvioida sodan vaikutusta eteläiseen naapurustoomme. Meidän on 

oltava valmiita tarjoamaan apua, emmekä saa joutua yllätetyiksi, kun muuttovirrat kääntyvät taas 

kasvuun. Pelkään, että olemme pian täysin ennustettavissa olevassa tilanteessa, johon olemme kuitenkin 

jälleen täysin valmistautumattomia. Tähän yleiseen kriisiin, jossa haavoittuvassa asemassa olevia 

ihmisiä käytetään geopoliittisten pelien pelinappuloina, on olemassa ratkaisuja. 

 

Euroopan tulevaisuus 

 

Euroopan tulevaisuuden suhteen tarvitaan kunnianhimoa. Voimme parantaa unionin valmiuksia 

terveyden, energian, puolustuksen ja perusarvojen kaltaisilla keskeisillä aloilla. Parlamentti on valmis 

kahden päätöslauselmansa mukaisiin toimiin. Niitä ei saa jättää huomiotta. Seuraava luonnollinen askel 

on valmistelukunnan perustaminen, johon jotkut teistä ovat vastahakoisia. Mutta sen ansiosta voimme 

jatkaa keskustelua EU-hankkeestamme. Meidän on kyettävä tarkastelemaan toimintatapojamme ja 

pohtimaan, mitä voimme parantaa.  

 

Euroopan parlamentti on valmis näihin haasteisiin yhdessä muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden 

kanssa. 

 


