
EU-ajankohtaisseuranta, tekijä: Markus Korhonen 

 

Viikko 8 (19.2. - 25.2.) 
 
Toisen seurantaviikkoni aikana tuli Suomen EU-historiaan merkittävä virstanpylväs, kun ensimmäinen 

suomalainen valittiin EU-elimen pääsihteeriksi. Myös komissiossa tehtiin uusia nimityksiä. Puolan ja 

Euroopan unionin suhteet ovat jälleen olleet koetuksella, tällä kertaa Puolan metsähakkuiden vuoksi. 

Talouden saralla EU veti rajansa, kun rahanpesusta epäilty latvialaispankki ja sen tytäryhtiö päästettiin 

kaatumaan. 
 
“Suomalainen nousi ensimmäistä kertaa ison EU-elimen pääsihteeriksi: Marjut Santoni mursi samalla 

ukkokerhon lasikaton” 
HS: Suomalainen nousi ensimmäistä kertaa ison EU-elimen pääsihteeriksi(...), julkaistu 20.2., luettu 20.2. - 

kirjoittanut Annamari Sipilä 
 Suomalainen Marjut Santoni on nimetty Euroopan investointipankin pääsihteeriksi. Hän on 

pääsihteerinä myös ensimmäinen nainen. EU:n yleinen tuomioistuin on aiemmin nuhdellut EIP:tä 

naisten huonosta urakehityksestä, ja Santonin mukaan johtajistoon tarvitaankin lisää 

monimuotoisuutta. Pääsihteerinä Santonin tehtävä on kehittää pankin strategiaa ja vastata mm. 

budjetoinnista, minkä lisäksi hän istuu kaikissa tärkeissä kokouksissa. 

 

“Eurooppaa peitti muinoin yhtenäinen metsäalue, jonka viimeisiä jäänteitä Puola kaataa - EU on 

linjaamassa hakkuut laittomiksi” 
HS: Eurooppaa peitti muinoin yhtenäinen metsäalue(...), julkaistu 20.2., luettu 20.2. - kirjoittanut Tommi 

Hannula 
 Puolan ja EU:n välit ovat kiristyneet entisestään Puolan rikottua EU-lakia sallimalla vuodesta 2016 

alkaen hakkuut Białowieżan metsässä, joka on Unescon maailmanperintökohde. EU-tuomioistuin 

antaa päätöksensä asiasta myöhemmin, julkisasiamies Yves Botin esitettyä ensin ratkaisuehdotuksen 

asiaan. Puolan ympäristöministeriö on kommentoinut, että Puola tulee noudattamaan tuomioistuimen 

lopullista päätöstä. 

 
“Juncker’s right-hand man made secretary general of European Commission” 
The Irish Times: Juncker's right-hand man made secretary general of European Commission, julkaistu 

21.2., luettu 22.2. - kirjoittanut Patrick Smyth 
 Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin “oikeasta kädestä”, nykyisestä 

henkilöstöpäälliköstä Martin Selmayrista on tehty komission pääsihteeri. Selmayrin korvaa 

henkilöstöpäällikön tehtävässä espanjalainen Clara Martinez Alberola, josta tulee ensimmäinen 

puheenjohtajan kabinettia johtava nainen. Selmayrin nimityksen on epäilty vahvistavan saksalaisten 

kontrollia komissiosta, mutta Junckerin mukaan komission työntekijät nähdään ensisijaisesti 

eurooppalaisina. 

 
“Latvialaispankki ja sen luxemburgilainen tytär selvitystilaan - EU ei pelasta rahanpesupankkeja” 
Kauppalehti: Latvialaispankki ja sen luxemburgilainen tytär selvitystilaan(...), julkaistu 24.2., luettu 25.2. - 

kirjoittanut Kaija Ahtela 
 Latvialainen ABLV-pankki ja sen luxemburgilainen tytäryhtiö ABLV Bank Luxemburg eivät pysty 

enää vastaamaan veloistaan ja muista sitoumuksistaan, joten ne ovat Euroopan keskuspankin 

valvontaelimen mukaan kaatumassa tai kaatumaisillaan. Kriisinratkaisuneuvosto ei pidä 

kriisinratkaisua näiden pankkien osalta tarpeellisena, sillä julkinen intressi ei edellytä niiden 

pelastamista. Lisäksi kriisinratkaisuneuvosto ja EKP katsoivat, etteivät mitkään valvojan tai 

yksityissektorin toimet voi estää pankkien kaatumista. ABLV:tä ja sen tytäryhtiötä on pitkään epäilty 

rahanpesusta ja rahoituskytköksistä Pohjois-Korean ohjusohjelmaan. 
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