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“Unkarin saamia EU-tukia epäillään valuvan pääministeri Orbánin lähipiirin taskuihin” 
HS: Unkarin saamia EU-tukia epäillään valuvan pääministeri Orbánin lähipiirin taskuihin, julkaistu 12.2., 

luettu 12.2. - kirjoittanut Oona Lohilahti 
 Artikkelissa kerrotaan Unkarin saamien EU-tukien epäilyttävästä käytöstä. Rahoituskohteiden, kuten 

Orbánin kotikylän perinnejunan ja stadionin tarpeellisuutta on kyseenalaistettu, minkä lisäksi EU-

tuetuista projekteista näyttää hyötyvän eniten Orbánin lähipiiri, kuten hänen isänsä sekä ystävänsä 

Lőrinc Mészáros, jotka ovat saaneet EU-tuettuja infrastruktuuriurakoita ilman kilpailua. Epäilykset 

eivät rajoitu vain Unkariin. Myös Kroatian ja Puolan saamien tukien käyttö on herättänyt 

kysymyksiä. Molemmissa maissa lähes puolessa kilpailutuksista tarjoajia on vain yksi. 

 
“EU-synen skapar gnissel i Nato” 
Göteborgs-Posten: EU-synen skapar gnissel i Nato, julkaistu 13.2., luettu 13.2.  - kirjoittanut Wiktor 

Nummelin 
 Vaikka Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on viime vuonna kehunut järjestön tiivistyvää yhteistyötä 

EU:n kanssa, on EU-maiden välinen puolustusyhteistyö Pesco herättänyt vastustusta Yhdysvaltojen 

yhä EU-skeptisemmässä johdossa. Erityisesti Yhdysvaltoja huolettaa, että Pesco:sta tulisi 

protektionistinen elin EU:ssa, jonka seurauksena amerikkalaisia, brittiläisiä tai norjalaisia tuotteita 

jätettäisiin ulkopuolelle. Naton pääsihteeri Stoltenberg vakuuttaa, ettei ketään jätetä ulkopuolelle. 

Hänen sanoo olevansa avoin kaikille kokeiluille vahvistaa puolustusyhteistyötä, niin kauan kuin ne 

eivät luo esteitä. 

 
“EU:lle ehdotetaan superjohtajaa, joka olisi Euroopan kasvot ulkomaille” 
Turun Sanomat: EU:lle ehdotetaan superjohtajaa, joka olisi Euroopan kasvot maailmalle, julkaistu 14.2., 

luettu 15.2. - kirjoittanut Anniina Luotonen 
 Euroopan komission mukaan Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajien tehtävät tulisi 

yhdistää yhdeksi superviraksi, jonka haltija edustaisi unionia kansainvälisissä tapaamisissa. Tämän 

toivottaisiin parantavan paitsi tehokkuutta, myös unionin julkikuvaa. EU-johtajat keskustelevat myös 

ensi viikon epävirallisessa huippukokouksessa siitä, valitaanko komission puheenjohtaja jatkossakin 

puolueiden kärkiehdokkaiden joukosta. 

 
“Boris Johnson urges remainers to recognise benefits of leaving EU” 
The Guardian: Boris Johnson urges remainers to recognise benefits of leaving EU, julkaistu 14.2., luettu 

15.2. - kirjoittanut Jessica Elgot 
 Ison-Britannian ulkoministeri Boris Johnson kehottaa Brexitin vastustajia hyväksymään EU:sta 

lähtemisen hyödyt. Ystävänpäivän puheessaan hän luetteli alueita, joilla Britannia voi Brexitin 

myötä poiketa EU:n säännöstelystä: finanssipalvelut, kantasolututkimus ja ympäristölainsäädäntö. 

Hän sanoi myös haluavansa ojentaa kätensä tappiota tunteville Brexitin vastustajille. Puheen jälkeen 

Johnson osoitti tukensa pääministeri Theresa Maylle, jonka hän sanoi olevan oikea henkilö 

johtamaan neuvotteluja. 

 

 

“Miten Brexitin reikä tukitaan? EU-komissio väläyttää yhteisiä veroja ja paria muuta luovaa ratkaisua” 
YLE: Miten Brexitin reikä tukitaan(...)?, julkaistu 15.2., luettu 18.2. - kirjoittanut Juha-Matti Mäntylä 

 EU ongelmana on pian kymmenien miljardien rahoitusreikä. Noin 20 miljardia syntyy Britannian 

EU-eron seurauksena, jonka lisäksi suurta määrää rahoitusta vaativat myös terrorismintorjunta, 

pakolaiskriisit, EU:n yhteinen puolustus, digitalisaatiohankkeet, opiskelijoiden vaihto-ohjelmat sekä 

tutkimus ja tuotekehitys. Ongelma on ratkaistava ennen seuraavaa seitsemän vuoden mittaisen 

budjettikauden alkua 2020. Rahoituksen lähteiksi on ehdotettu mm. EU:n osuutta jäsenmaiden 

päästökaupasta, alv-pohjaisten maksujen lisäämistä, EU:n yritysveroa ja osuutta seigniorage-

tuloista.   
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“Hallitus on valmis kasvattamaan EU-kustannuksia - Maksuosuuden on oltava kohtuullinen ja 

oikeudenmukainen” 
YLE: Hallitus on valmis kasvattamaan EU-kustannuksia(...), julkaistu 16.2., luettu 18.2. - STT 

 EU:n budjetti on ollut noin yhden prosentin jäsenmaiden yhteenlasketusta kansantuotteesta, mutta 

Brexitin ja uusien EU:lle kaavailtujen tehtävien myötä komissio on vihjannut budjetin nostamista 1,1 

prosenttiin. Suomen hallitus on ilmaissut olevansa valmis joustamaan ja tarvittaessa kasvattamaan 

EU:n budjettia. Tätä perustellaan parempien tulosten tavoittelulla maataloustuissa ja alueille 

suunnatuissa koheesiorahoissa. Suomen lisäksi mm. Saksa, Baltian maat, Unkari ja Puola ovat 

osoittaneet halua joustaa budjetin koossa. 
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