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ESIPUHE 

 

 

 

Euroopan parlamentti vietti 29. marraskuuta 2000 Gaetano Martinon syntymän 100-vuotismuistojuhlaa. Gaetano 

Martino on ollut epäilemättä yksi merkittävimmistä henkilöistä parlamentissa, jonka puhemiehenä hän toimi kahteen 

otteeseen 1960-luvun alussa. Puheista, jotka hän piti Strasbourgin istuntosalissa vuosien 1958 ja 1967 välillä, välittyy 

hänen voimakas moraalinen oikeudentajunsa ja tarkka poliittinen vaistonsa. 

 

Gaetano Martino oli kansainvälisesti tunnettu fysiologian professori ja Rooman yliopiston dekaani, joka käytti suuren 

osan toiminnastaan Euroopan hyväksi yliopisto-opetuksen kehittämiseksi. Hän johti muun muassa sinnikästä 

kamppailua Firenzen eurooppalaisen yliopiston perustamisen puolesta. Yliopistosta oli tarkoitus tulla väline, joka 

palvelee eurooppalaisen tietoisuuden levittämistä ja opettamista. Tälle unionin tienraivaajalle kulttuuri merkitsi 

ainutlaatuista kannustinta yhdentymisprosessin edistämiseksi ja vauhdittamiseksi. 
 

Toinen tärkeä osa-alue hänen parlamenttitoiminnassaan oli eurooppalaisen tieteellisen tutkimuksen kehittäminen. 

Häntä voidaan pitää yhtenä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelman alullepanijana, sillä hän esitti 

hallituksille vaatimuksia tutkimukseen tarvittavien varojen myöntämiseksi, jotta jo 1960-luvulla mannertamme 

ravistellut aivovienti olisi saatu pysähtymään. 
 

Hänen tärkein työnsä oli epäilemättä Messinan kokouksen järjestäminen 1.–2. kesäkuuta 1955. Kokouksen ansiosta 

eurooppalainen liike käynnistyi uudelleen ja yhteismarkkinoista tuli todellisuutta. Lienee paikallaan muistuttaa, että 

vajaata vuotta ennen Messinassa aikaansaatua eurooppalaisen liikkeen uutta alkua Euroopan puolustusyhteisö oli 

ajautunut karille. Ilman uutta alkua unioni ei olisi voinut edetä tilanteeseen, jossa nyt olemme: eurooppalainen alue, 

jolla ei ole sisäisiä rajoja; perusoikeuskirja; Euroopan parlamentin edustajien valitseminen yleisillä vaaleilla; euron 

luominen. 
 

Gaetano Martinon puheista käy ilmi hänen uskollisuutensa kahdelle asialle: eri kansojen perinteille ja yhteisen 

kulttuurin periaatteille. Yhteismarkkinoita ei pidä käsittää etujen kasaantumisena, vaan keinona, jolla päästään 

korkeampaan tavoitteeseen: vapaiden kansojen yhdentymiseen. Tämän eurooppalaisen suurmiehen näkemyksen mukaan 

poliittiset ja taloudelliset sopimukset sekä puolustussopimukset ovat toki tärkeitä, mutta niiden on sopeuduttava yleiseen 

viitekehykseen, jossa oleellisinta on yksilönvapauksien, demokratian, oikeusvaltion ja kansalaisyhteiskunnan 

kukoistaminen. 
 

Selvänäköisyytensä ansiosta hän ymmärsi, että yhteisöllisen Euroopan alkuperäinen ydin tulisi laajentumaan vähä 

vähältä, niin että lopulta koko suuri Eurooppa kuuluisi siihen. Saman selvänäköisyyden on kannustettava meitä 

hoitamaan hyvin historiallinen tehtävämme, kun olemme mukana päättämässä Euroopan unionin seuraavasta 

laajentumisesta: unionin toimielimille on taattava keinot, joiden avulla ne pystyvät toimimaan asianmukaisesti ja 

tekemään tehokkaita päätöksiä. 
 

 

 

Nicole Fontaine 
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Euroopan yhdentyminen 
 

Puhe 19. maaliskuuta 1958 
 
Pienen Euroopan valtioiden kansat ovat astumassa elämässään uuteen vaiheeseen. Ensimmäistä 
kertaa mantereen historiassa, jota viime vuosiin asti ovat leimanneet sodat useammin kuin rauha, 
saamme osallistua eurooppalaisen talouden yhdentymiseen. Tulevaisuus on näin turvattu ja 
suuntaviivat on piirretty eri kielten, tapojen ja uskomusten kansoja yhdistävälle suurelle yhteisölle, 
jonka yksi perustuslaillinen elin on tämä yleiskokouksemme. 
 
Haluan palauttaa lyhyesti mieliimme sen vastustuksen, epäuskon ja epäluulon, jotka meidän on 
täytynyt voittaa ennen kuin Messinassa kesäkuun 1955 ensimmäisinä päivinä suunniteltu työmme, 
jota kutsutaan "Euroopan uudeksi aluksi", voitiin aloittaa, suorittaa ja saattaa päätökseen. Työ johti 
onnistuneesti kahta vuotta myöhemmin Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamiseen. Muistutukseni, joka samalla kertoo tehtävänämme olleiden edistysaskeleiden 
todellisesta laajuudesta Euroopan yhdentymisen tiellä, varoittaa myös niistä vaaroista ja esteistä, 
joita kohtaamme viedessämme eteenpäin toimia, joiden toteuttamiseen olemme tänään sitoutuneet. 
 
Yhteisön toimielimet valmistautuvat todelliseen voimainkoitokseen. Tällä vaikealla hetkellä, jolloin 
toimielimet muuttuvat teoreettisista suunnitelmista käytännön todellisuudeksi, meidän – kokouksen, 
ministerien, toimeenpanevien valiokuntien – on kohdattava ja ratkaistava kaikki niiden toimintaan ja 
tasapainoon liittyvät ongelmat. 
 
EHTY:llä, Euroopan talousyhteisöllä ja Euroopan atomienergiayhteisöllä on sopimuksissa tarkasti 
määritellyt tavoitteet ja rajat, mutta niiden perustaminen on osa laajempaa Euroopan mantereen 
poliittisen yhdentymisen prosessia. Uskon näin ollen, että kohdistaessamme katseemme tiukasti 
Euroopan poliittiseen yhdentymiseen, sovellamme ja tulkitsemme sopimusten määräyksiä oikein. 
Jos emme toimisi näin, vaan päättäisimmekin jostain syystä rajata toimivaltuuksiamme ja 
oikeuksiamme, eli katsoisimme taaksepäin emmekä eteenpäin, me loukkaisimme perussopimusten 
henkeä ja antaisimme kuoliniskun Euroopan yhteisölle jo sen syntyhetkellä. 
 
Diplomaattisten tahojen 25. maaliskuuta vaatima eurooppalaisen elämän uudistaminen voi toteutua 
vain toimimalla tiiviisti ja herkeämättä kehityksen ja edistyksen puolesta. 
 
Emme voi väittää vastanneemme kaikkien niiden toiveisiin, jotka ylevän eurooppalaisen eliitin 
edustajina ovat edistäneet kolmen yhteisön perustamista ajatuksillaan ja toiminnallaan sekä sillä 
ehdolla, ettei lopullinen tavoite eli Euroopan täydellinen yhdentyminen, koskaan unohtuisi. 
 
Tällä suurten tunteiden hetkellä ajatukseni palaavat erääseen toiseen historialliseen hetkeen, joka oli 
alkusoittoa ensimmäiselle onnistuneelle poliittiselle yhdentymiselle, jonka ansiosta kansat 
yhdistyivät tekemään yksimielistä yhteistyötä yhteiskunnan kehittämiseksi. 
 
Tämä yhdentyminen tapahtui Amerikan vapaalla maaperällä. On paikallaan, että muistelemme sitä 
tänään, eikä vain siksi, että kyseessä on alkuperältään eräs kaikkien aikojen onnistuneimmista ja 
kokonaisimmista poliittisista rakennelmista, vaan myös siksi, että kyseessä oli tuolloin ensimmäinen 
kerta, jolloin Euroopan maat liittyivät yhteen – olkoonkin, että se tapahtui kaukana täältä. 
 



   

Samalla tavoin kuin me nyt, myös yhdistyneen Amerikan perustajat kokivat pelon ja toivon 
vuorottelua, mutta lopulta pelot voitettiin kaukonäköisten ja aikaansaavien miesten "tarmokkuuden" 
ansiosta ja heidän toiveensa muuttuivat varmuudeksi. Madison puhuu aiheesta Federalist-
sanomalehden 14. esseessä sanoin, joiden mieleenpalauttaminen ei tässä juhlallisessa kokouksessa 
liene turhaa: "Jälkimaailman on kiitettävä tuota tarmokkuutta amerikkalaisen yhteiskunnan 
toteuttamista lukuisista edistysaskeleista, joilla turvataan yksilön oikeudet ja kaikkien hyvinvointi ja 
jotka ovat esimerkkinä koko maailmalle", hän kirjoittaa. "Jos vallankumousta johtaneet miehet 
olisivat toimineet vain edeltäjiensä tavoin, eikä tuota uudenlaista, esikuvatonta hallitusta olisi 
muodostettu, Yhdysvaltojen kansa olisi nyt yksi niistä surullisista, lyhytnäköisten 
kansalliskokousten uhreista... Onneksemme nämä miehet seurasivat uutta ja jalompaa tietä ja 
perustivat hallituksia, joiden vertaisia ei ole maan päällä nähty; he luonnostelivat suuren valtioliiton, 
jonka kehittäminen ja säilyttäminen on heidän seuraajiensa vastuulla." 
 
Toisin kuin amerikkalaisilla perustuslain säätäjillä, meillä on tänä päivänä apunamme tarkkoja 
esikuvia – Yhdysvaltojen mallista Sveitsin malliin, joka on niin lähellä meitä ja jota on viime 
aikoina kutsuttukin "amerikkalaisen makrokosmoksen mallin mukaiseksi eurooppalaiseksi 
mikrokosmokseksi". 
 
Euroopan parhailla miehillä De Gasperista Schumaniin, Adenauerista Churchilliin, Sforzasta 
Spaakiin, oli moraalinen ja poliittinen usko yhdentyneen Euroopan ihanteeseen silloinkin, kun 
vanhan mantereen rappio vaikutti heistä toisen maailmansodan synnyttämän vakavan kriisin 
väistämättömältä seuraukselta. Usko pohjautui syvälliseen, pohdiskelevaan ajatteluun sekä 
realistiseen käsitykseen aikakauden tilanteesta ja tarpeista: aineellinen valta monissa muodoissaan 
on saavuttanut sellaisen kehitysasteen, ettei yksittäisillä Euroopan valtioilla ole keinoja hallita sitä. 
On selvää, etteivät valtiomme, jotka vaikuttavat maailmanhistoriaan ilmestyneiden, 
mantereenlaajuisten valtavien voimajärjestelmien rinnalla mittasuhteiltaan vaatimattomilta, pysty 
ratkaisemaan ongelmiaan yhdistymättä ja hyödyntämättä pysyvän yhteistyön muotoja. Kaikki 
Euroopan maat poikkeuksetta tarvitsevat tätä luontaista yhdentymistä, jos ne haluavat osallistua 
eurooppalaisen sivistyksen kehittymiseen. 
 
Mutta jos unioni perustuisi vain käytännön tarpeille, se olisi tuomittu hyvin lyhytikäiseksi ja 
ohimeneväksi. Poliittiset, taloudelliset ja sotilaalliset sopimukset ovat tarpeellisia, tärkeitä ja 
kiireellisiä, mutta ne eivät riitä. Euroopan yhdentymisen todellinen perusta on luonteeltaan 
henkinen. 
 
Eurooppa on jo yhtenäinen kulttuurin ja sivistyksen osalta: emmehän epäröi kutsua Dantea tai 
Goethea, Shakespearea tai Pascalia eurooppalaisiksi, ja pidämmehän yhteisenä perintönämme 
yksilönvapautta, poliittista demokratiaa, oikeusvaltiota; kaikkia niitä asioita, jotka Eurooppa on 
saanut haltuunsa niiden lukuisten menneiden vuosisatojen aikana, jotka ovat johtaneet kohti 
yhdentymistä. 
 
Ei kuitenkaan riitä, että olemme vain tietoisia kulttuurin ja sivistyksen yhtenäisyydestä; Euroopan 
kansojen on lisäksi vahvistettava tuo yhtenäisyys myönteisten toimien avulla. 
 
Pitkä ja vaikea kriisi, jonka kourissa Eurooppa on ollut jo yli viidenkymmenen vuoden ajan, johtuu 
ennen kaikkea siitä, että kansoilta puuttuu "aktiivinen" usko eurooppalaiseen sivistykseen ja sen 
ihanteisiin, periaatteisiin ja arvoihin, tai tämä usko on riittämätön. Lukuisat eurooppalaiset ovat 
uskoneet ja uskovat vieläkin, että heidän korvaamaton ja ainutlaatuinen henkinen perintönsä säilyy 



  
 

muuttumattomana, kun todellisuudessa perintö on omaisuus, jota tulee uudistaa päivittäin, 
sinnikkäästi ja hellittämättä. Joka kerran, kun missä tahansa Euroopan kolkassa ihmisarvoa on 
loukattu, poliittista vapautta rajoitettu tai oikeutta poljettu jalkoihin, uhriksi ei ole joutunut vain 
"yksityishenkilö" Machiavellin termein, vaan koko läntisen Eurooppamme kulttuuri. 
 
Tästä lähin meillä ei ole vaihtoehtoja: kaikkien hyvinvoinnin takaamiseksi Eurooppa on nostettava 
kuilusta, johon se on vajonnut sen takia, ettemme osanneet tehokkaasti puolustaa Euroopan henkisiä 
perusarvoja. Sen vuoksi tarvitsemme nyt juuri tuota "tarmokkuutta", josta Madison puhui. 
Tarvitsemme sitä voittaaksemme mielessämme väijyvän pelon, itsekkyyden ja viimeiset jäänteet 
valloituksenhalustamme. 
 
On totta, että Euroopan yhdentymisponnistelut ovat ennen kaikkea yritys ohittaa 
kansallismielisyyden vaihe, mutta missään tapauksessa yhdentyminen ei saa tarkoittaa Euroopan 
kansojen omien erityiskykyjen tukahduttamista. 
 
Historia opettaa meille, että tässä Eurooppamme upeassa puutarhassa taiteen ja ajattelun jaloimmat 
ja korkeimmat ilmentymät ovat aina olleet kahden eri uskollisuuden muodon hedelmä: tarvitaan 
uskollisuutta eri kansojen perinteille ja uskollisuutta yhteisen kulttuurin periaatteille. Kun Euroopan 
kansat osoittavat todellista omaperäisyyttään ja luovaa mielikuvitustaan, ne osoittavat joka kerta 
muille olevansa eurooppalaisia, mutta kun kansat päättävät eristäytyä ja arvioivat olevansa 
kykenemättömiä tehtävään, ne tuomitsevat itsensä hedelmättömyyteen ja rappioon. 
 
Haluamme ohittaa kansallismielisyyden vaiheen historiassa, mutta päästäksemme uuteen 
vaiheeseen, meidän ei tarvitse tuhota ajatusta kansasta. Riittää, että ponnistelemme hiukan 
enemmän, jotta ajatus kansasta puhdistuu alkuperäiseen muotoonsa ja vapautuu turmiollisista 
aineksista, jotka ovat muuttaneet tämän yhteiskunnan hyvän ja aktiivisen voiman pahaksi ja 
tuhoavaksi. Kansallisuusaate on tähän asti ollut maailmalla kansojen vapauden ja omanarvontunnon 
ilmentymä; nyt tarvitaan uusia tuulia, jotka antavat kansallisuusaatteelle korkeampia vapauden ja 
arvostuksen muotoja ja johtavat ihmisten kokonaisvaltaisempaan yhdentymiseen. 
 
Yksi monessa: Euroopan poliittisen yhtenäisyyden on perustuttava moninaisuuteen ja erilaisuuteen. 
Siitä muodostuu moraalisen ja yhteiskunnallisen kehityksen väline vain, jos kansamme saadaan 
tekemään ja edistämään luovaa ja rakentavaa työtä. 
 
Meidän on saatava liikkeelle elollinen prosessi, joka etenee pikemminkin sisäisiä kuin ulkoisia teitä. 
Tämä on suurin vaikeutemme, joka meidän on voitettava. Mutta me voimme voittaa vain, jos 
työmme ohjenuorana on usko, josta Goethe sanoi näin: "Tästä lähin on jatkettava eteenpäin 
rohkeasti, mutta myös odotettava kärsivällisesti, että hyvä kasvaa, toimii ja kantaa hedelmää." 
 
 

 



   

Eurooppalainen yliopisto 

 

Puhe 12. toukokuuta 1959 
 
Liberaaliryhmä on antanut minulle kunnian puhua puolestaan ja tuoda kokouksen tietoon, että 
ryhmä kannattaa yksimielisesti eurooppalaisen yliopiston perustamisen periaatetta sellaisena kuin se 
on luonnosteltu Geigerin erinomaisessa mietinnössä. Haluaisin vuorostani onnitella Geigeria 
mietinnön johdosta. 
 
Ennen kuin puhun varsinaisesta eurooppalaisen yliopiston perustamisesta – josta en muuten aio 
puhua kovin monisanaisesti – ja liberaaliryhmän suhtautumisesta siihen, esitän omasta puolestani 
muutamia oikeudellisia huomioita. Sanoin "omasta puolestani", ja tarkoitan sillä kahta asiaa. 
Ensinnäkään en itse ole lakimies enkä asianajaja vaan lääkäri, joten en halua sitoa liberaaliryhmää 
lausumiini sanoihin, jotka eivät ehkä ole tieteellisestikään täysin tarkkoja. Toiseksi liberaaliryhmä ei 
ole täysin yksimielinen niiden tekstien oikeudellisesta tulkinnasta, jotka ovat perustana kuuden 
maan tavoitteelle perustaa yliopistotasoinen laitos. Tämä kävi ilmi myös Peyrefitten 
mielenkiintoisesta puheenvuorosta, jonka kuulimme aiemmin. 
 
Euratom-sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa sanotaan: "Perustetaan yliopistotasoinen laitos, jonka 
toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta..." 
 
Paljon on keskusteltu ja nähdäkseni keskustellaan edelleenkin siitä, onko Euratomin 
perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohta määräys vai onko se vain yksi esimerkki ohjelmasta. 
Mielestäni minkäänlaista epäilystä kohdan merkityksestä ei kuitenkaan pitäisi enää olla, jos otamme 
huomioon yhteisön ministerineuvoston päätöksen, joka annettiin 20. toukokuuta 1958: 
"Tarkoituksena on perustaa eurooppalainen yliopisto itsenäiseksi ja pysyväksi laitokseksi..." 
 
On siis selvää, että Euratomin perustamissopimuksen allekirjoittaneiden kuuden hallituksen mukaan 
9 artiklan 2 kohta on määräys eikä vain yksi kohta ohjelmasta, jota alalla toteutetaan. Meidän 
velvollisuutemme on perustaa tämä yliopistotasoinen laitos, ja nähtäväksi jää, mikä muodostuu 
laitoksen olennaiseksi sisällöksi. 
 
Sanotaan – ja jotkut tämän tilaisuuden läsnäolijat ovat kuulemma myös sitä mieltä – että sen tulee 
olla ydinalaan erikoistunut opintokeskus. Valitettavasti joudun kuitenkin ilmoittamaan tosiasian, 
joka on itsestäänselvyys niille, jotka ovat tekemisissä yliopistoa koskevien kysymysten kanssa: 
sellainen keskus ei olisi tarkasti ottaen yliopistotasoinen laitos. Mitä oikeastaan tarkoittaa 
yliopistotasoinen laitos? Miksi sopimuksessa puhutaan yliopistotasoisesta laitoksesta eikä 
pelkästään yliopistosta? Tätäkin kysymystä on pohdittu paljon ja pohditaan jatkossakin. 
 
Yliopistotasoinen laitos on laitos, jossa yliopistojen tapaan opiskelijat suorittavat tutkintoja, jotta he 
voivat harjoittaa ammattia. Kaikilla yliopistotasoisilla laitoksilla on institutionaaliset 
perusvelvollisuudet. Erikoistunut opintokeskus saattaisi kuitenkin olla, tapauksesta riippuen, 
yliopiston jälkeistä opetusta tarjoava laitos tai tutkimuskeskus, eikä yliopistotasoinen laitos. 
 
Mutta miksi sopimuksessa puhutaan "yliopistotasoisesta laitoksesta" eikä "yliopistosta"? 
 



  
 

Eräissä maissamme, varsinkin Ranskassa ja Italiassa, opetus on järjestetty niin, että siihen kuuluu 
perinteisiä, tiedekuntiin jaettuja yliopistoja, sekä toisaalta laitoksia, joilla on samat perustehtävät 
kuin yliopistoillakin, mutta vaikka opiskelijat suorittavat niissä ammatin harjoittamiseen tähtääviä 
tutkintoja, ne eivät ole yliopistoja, vaan monista eri syistä itsenäisen säännöstön omaavia laitoksia. 
Esimerkkinä tästä Ranskan korkeakoulu (Ecole normale), josta puhuttiin hetki sitten, ja monet 
Italian laitokset, jotka mainitsen osoittaakseni, miten laajalle levinnyt tämä rakenteellinen 
järjestelmä on maassani. 
 
Luettelen siis Italian yliopistotasoisia laitoksia, jotka eivät kuulu kansallisten tai yksityisten 
yliopistojen järjestelmään, vaikka niillä on sama oikeudellinen asema kuin yliopistoilla: Milanon 
"Politecnico", joka ei kuulu Milanon yliopistoon; Torinon "Politecnico", Milanon "Istituto di 
economia e commercio", Venetsian "Istituto di economia e commercio di lingue e letteratura 
straniere" (tämä on varsin mielenkiintoinen, sillä siihen kuuluu kaksi tiedekuntaa yhden sijaan, 
minkä vuoksi se muistuttaa enemmän perinteistä yliopistoa), Venetsian "Istituto superiore di 
architettura", Napolin "Istituto superiore orientale", Napolin "Istituto superiore navale", Pisan 
korkeakoulu, Rooman "Istituto di alta matematica", Catanian "Istituto superiore di magistero", 
Genovan "Istituto superiore di magistero", Aquilan "Istituto superiore di magistero", Napolin 
"Istituto superiore di magistero femminile", Rooman "Istituto superiore di magistero femminile" ja 
Salernon "Istituto superiore di magistero". 
 
Yli viisitoista yliopistollista laitosta myöntää tutkintoja aivan kuten yliopistotkin, mutta niitä ei 
lasketa Italian maaperällä olevien 25 yliopiston joukkoon. Ilmaisua "yliopistotasoinen laitos" on 
käytetty ilmeisesti siksi, ettei laitoksen rakennetta ja sen jakautumista tiedekunniksi haluttu 
valmiiksi määrätä. Toimivaltaisten elinten olisi pitänyt ratkaista tämä kysymys sopimuksen 
allekirjoittamisen ja ratifioinnin jälkeen. Ilmaisulla ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että kyseessä olisi 
perinteisen yliopiston sijaan ydintieteen täydennysopintokeskus tai yliopistotasoinen laitos, jossa 
olisi vain yksi tiedekunta, esimerkiksi fysiikan ja matematiikan tiedekunta. 
 
Euratomin perustamissopimuksen 9 artikla jakautuu kahteen kohtaan. Ensimmäinen kuuluu näin: 
"Komissio voi talous- ja sosiaalikomitean lausunnon hankittuaan perustaa yhteisen 
ydintutkimuskeskuksen" – keskuksen, jonka perustaminen on pakollista – "yhteyteen kouluja 
asiantuntijoiden kouluttamiseksi erityisesti malminetsinnän, erittäin puhtaiden ydinaineiden 
tuottamisen, säteilytettyjen polttoaineiden käsittelyn, atomitekniikan, terveyden suojelun sekä 
radioaktiivisten isotooppien tuotannon ja käytön alalla." Jos tarkoituksena olisi ollut perustaa 
vastaavanlainen kulttuurikeskus, kohtaa 2 ei olisi irrotettu kohdasta 1, niin kuin on tehty, eikä lisäksi 
olisi käytetty tätä määräävää muotoa: "Perustetaan yliopistotasoinen laitos, jonka toimintaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta." 
 
Näillä kahdella kohdalla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Kysymyksessä on kaksi eri asiaa: 
1 kohdassa Euratomin toimeenpanevalle komissiolle annetaan mahdollisuus perustaa 
asiantuntijakouluja ydintutkimuskeskuksen yhteyteen; 2 kohdassa puhutaan yliopistotasoisen 
laitoksen, tai eurooppalaisen yliopiston, perustamisesta. 
 
Muistutan tässä kohdassa siitä, miten asiat ovat edenneet. Tiedän toki vallan hyvin, vaikken olekaan 
lakimies, että lait rajoittuvat siihen, mitä niissä sanotaan, mutta ennakkotapauksillakin on 
merkityksensä, ja kun syntyy epäilyksiä jonkun laissa annetun määräyksen tulkinnasta, on tapana 
käyttää apuna ennakkotapauksia. Minä olen ollut mukana seuraamassa, kun näitä ennakkotapauksia 



   

on tehty. Olen yksi niistä kuudesta ulkoministeristä, joilla oli mahdollisuus seurata 
yhteismarkkinoiden ja Euratomin perustamissopimuksien hidasta, vaivalloista ja pitkää kehittymistä 
alusta loppuun, eli Messinasta Roomaan asti. Muistan erittäin hyvin puheen, jonka piti Hallstein, 
joka on iloksemme keskuudessamme tälläkin hetkellä Euroopan talousyhteisön toimeenpanevan 
komission puheenjohtajana. Saksan liittotasavallan hallituksen nimissä hän suositteli tuolloin 
eurooppalaisen yliopiston perustamista. 
 
Hallstein sanoi toiveenaan olevan kokonaisen yliopiston, ja kertoi perustelunsa. "Kokonainen 
yliopisto" tarkoitti hänen mukaansa yliopistoa, joka ei olisi vain tieteellisesti, vaan myös 
humanistisesti suuntautunut. Muistaakseni hän viittasi myös tieteenalaan, jonka erinomainen 
asiantuntija hän itse on: oikeustieteeseen. 
 
Peyrefitte ei mielestäni ole täysin asioiden tasalla väittäessään, että kuusi hallitusta eivät 
kannattaneet Hallsteinin ehdotusta, vaan antoivat periaatepäätöksensä ainoastaan "poliittisen 
kohteliaisuuden" vuoksi. 
 
Itse puolestani muistan päinvastoin, että juuri tässä kohdassa vallitsi yksimielisyys ja jos keskustelua 
ei käyty, se johtui siitä, että kaikki tunnustivat välittömästi, että Hallstein oli oikeassa korostaessaan, 
ettei Euroopan taloudellinen ja poliittinen yhdentyminen ole mahdollista ilman todellisen 
eurooppalaisen tietoisuuden muodostumista. Jos haluamme saavuttaa Euroopan poliittisen 
yhtenäisyyden, meidän on tehtävä tarvittavat toimenpiteet, jotta eurooppalainen tietoisuus kehittyy 
ja leviää. 
 
Uskon, että on paikallaan muistuttaa tästä: kun olimme koolla Messinassa 1. ja 2. kesäkuuta 1955 
luomassa "Euroopan uutta alkua" – ilmaisu, joka ei ole kovin tyylikäs –, tavoite, jonka itsellemme 
määrittelimme, ei ollut pelkästään taloudellinen, vaan olennaisesti poliittinen. Kokoonnuimme 
Messinaan, koska Ranskan kansalliskokous oli hylännyt Euroopan puolustusyhteisön 
perustamissopimuksen ja toive Euroopan poliittisesta yhdentymisestä, joka näytti sopimuksessa 
toteutuvan, oli sammunut. Yhteismarkkinat ja Euratom olivat mielissämme vain keinoja, välineitä 
saavuttaa poliittinen yhdentyminen. Ajattelimme, että ainoa vaihtoehto olisi lähteä pitemmälle, 
mutkikkaammalle ja vaikeammalle matkalle kohti taloudellista yhdentymistä, jotta lopulta 
saavutettaisiin se poliittinen yhdentyminen, joka oli Euroopan puolustusyhteisön lopullisena 
tavoitteena, sillä Ranskan kansalliskokouksen jälkeen suoran poliittisen yhdentymisen järjestelmää 
ei voitu ajatella sovellettavan. Lopullisena tavoitteenamme eivät olleet yhteismarkkinat, vaan 
Euroopan poliittinen yhtenäisyys eli Euroopan yhdysvaltojen liittovaltio. 
 
On hyvä muistaa nämä seikat, kun pyritään edessämme olevien sopimusten hengen ja kirjoitusten 
oikeaan tulkintaan. 
 
Mutta miksi artikla eurooppalaisesta yliopistosta on sisällytetty Euratomin perustamissopimukseen 
eikä yhteismarkkinoiden perustamissopimukseen? Artikla muistuttaa arkipäiväisiksi kutsutuista 
huomioista, joskaan en muista, kuka niitä kutsui arkipäiväisiksi. Olen yhtä mieltä De Smetin kanssa 
siitä, että nämä huomiot ovat arkipäiväisiä, mutta on muita huomioita, jotka eivät sitä ole, 
päinvastoin. Niiden ansiosta ymmärrämme helposti, miksi valitsimme Euratomin 
perustamissopimuksen emmekä yhteismarkkinoiden perustamissopimusta. 
 
Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Euratomin perustamissopimus ole tutkimuksen, tieteen ja 
kulttuurin alalla huomattavasti tärkeämpi kuin yhteismarkkinoiden perustamissopimus. Mitä 



  
 

sanoisittekaan nyt, jos 9 artiklan 2 kohta olisikin yhteismarkkinoiden perustamissopimuksessa eikä 
Euratomin perustamissopimuksessa? Sanoisitte ehkä, että sopimuksen laatijoiden aikomuksena oli 
perustaa pelkästään talous- ja kauppatieteellinen tiedekunta fysiikan ja ydintieteen tiedekunnan 
sijaan. 
 
Ihmetellään, miksei asetusta ole annettu molemmissa sopimuksissa. Sellaisia määräyksiä toki on, 
jotka toistuvat kummassakin sopimuksessa; tällaisia ovat varsinkin toimielimiä koskevat 
määräykset. Toisaalta on myös niitä, joita ei toisteta, mutta jotka kuuluvat yhtä lailla kumpaankin 
sopimukseen, sillä merkitykseltään ne ovat yleispäteviä. Esimerkkinä mainitsen määräyksen 
opintonimikkeiden vastaavuudesta, jota ei ole Euratom-sopimuksessa, vaan ainoastaan 
yhteismarkkinoiden perustamissopimuksen 57 artiklassa. Väittäisittekö, että tämä määräys ei koske 
fysiikan ja ydintieteen alojen tutkintoja ja nimikkeitä? Olisitteko sitä mieltä, että vastaavuutta 
sovelletaan vain talous- ja kauppatieteellisten tiedekuntien tutkintoihin? Ette tietenkään: tämä on 
määräys, jonka arvo määräytyy sen sisällön perusteella eikä sen perusteella, mihin se on kirjoitettu 
tai kumpaan sopimukseen se sisältyy. Eurooppalaisen yliopistolaitoksen (tai yliopistotasoisen 
laitoksen) ensimmäinen tavoite on se, jonka Hallstein selvästi ilmoitti Messinassa ja jota kukaan ei 
kertaakaan vastustanut pitkien Euratomin ja yhteismarkkinoiden perustamissopimuksiin johtaneiden 
neuvottelujen aikana. Se on eurooppalaisen tietoisuuden luominen, mikä on välttämätöntä 
sopimusten laatijoiden lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi, jota emme saa unohtaa: Euroopan 
poliittisen yhdentymisen. 
 
Poliittiseen yhdentymiseen tarvitaan kansan tietoista ja aktiivista osallistumista. Jos kansa ei ole 
tietoisesti mukana epäilemättä vaikealla matkalla kohti poliittista yhdentymistä, lopullista tavoitetta 
eli Euroopan yhdysvaltojen liittovaltiota ei koskaan saavuteta. 9 artiklan 2 kohdan tavoite ei näin 
ollen ole vain taata eri jäsenvaltioiden kulttuurien koordinoiminen kuten Peyrefitte liian 
vaatimattomasti esittää, vaikkakin myös koordinointi on ehdottoman hyödyllistä; todellinen tavoite, 
ylin päämäärä, on todellisen eurooppalaisen tietoisuuden synnyn ja levittämisen edistäminen. 
 
Yliopiston on siksi oltava perinteinen yliopisto, jossa on eri tiedekuntia, eikä sen päämäärien pidä 
olla yksinomaan teknisiä ja tieteellisiä. Niinpä eurooppalaisen yliopiston organisaatiossa täytyy ottaa 
huomioon varsinkin eräät humanististen tieteiden alat. 
 
Jos hyväksyisimme Peyrefitten (joka kuitenkin näyttää suhtautuvat myönteisesti eurooppalaisen 
yliopiston perustamiseen) ehdottaman periaatteen, joka tarkoittaa minun mielestäni neuvotteluja 
uudesta sopimuksesta ja sopimuksen ratifiointia kuudessa asianomaisessa valtiossa, se merkitsisi 
sitä, ettemme tahdo perustaa eurooppalaista yliopistoa. Peyrefitte on erinomainen diplomaatti ja 
siksi sopimukset ja ratifioinnit ovat hänen alaansa. Sen sijaan kaikki ne läsnäolijat, joilla ei ole 
takanaan samanlaista uraa ja jotka eivät sen tähden ole innostuneita moisesta, ajattelevat 
todennäköisesti, ettei ole tarpeellista tehdä uutta sopimusta ja suorittaa uutta ratifiointia kuudessa 
valtiossa. Euratomin perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdastahan on jo olemassa oikea tulkinta 
(joka mielestäni unohdetaan liian usein). 
 
20. toukokuuta 1958 kuuden maan ulkoministerit kokoontuivat ja 9 artiklan 2 kohdan osalta 
todettiin seuraavaa: "suunnitteilla on perustaa eurooppalainen yliopisto itsenäiseksi ja pysyväksi 
laitokseksi opetusta ja tutkimusta varten, jossa lähinnä yhteisön jäsenvaltioista tulevat opettajat ja 
opiskelijat kohtaavat." 
 



   

Sopimuksen allekirjoittaneet kuusi hallitusta tulkitsivat siis 9 artiklan 2 kohdan näin. Voiko joku 
väittää, ettei tämä olisi oikea tulkinta? Voidaanko todella kuvitella, että meidän täytyisi pyytää 
keskuudessamme olevia oikeustieteen oppineita tulkitsemaan kohdan, jotta ymmärtäisimme, mitä 
nämä kuusi hallitusta halusivat sanoa ja tehdä, kun he allekirjoittivat 9 artiklan 2 kohdan? 
 
Peyrefitten esittämä väite, jonka mukaan kuusi hallitusta eivät halunneet hyväksyä Hallsteinin 
Messinassa tekemää ehdotusta, ei siis pidä paikkaansa. He tulkitsivat määräyksen niin kuin teille 
olen osoittanut: yksiselitteisesti ja täysin selvästi. 
 
Päätän tähän henkilökohtaiset pohdiskeluni aiheesta ja kerron seuraavaksi kannasta, jonka 
liberaaliryhmä, johon minulla on kunnia kuulua, on ottanut asiaan. 
 
Liberaaliryhmä toteaa yksimielisesti, että yliopiston perustaminen eurooppalaisen tietoisuuden 
opettamisen ja levittämisen välineeksi on ajatus, jonka yleiskokouksemme olisi otettava vastaan 
mitä suurimmalla kannatuksella. 
 
Yhdentyneen Euroopan ajatuksen henkisellä perustalla on kauas ulottuvat juuret. Juurten etsiminen 
on johtanut viime aikoina useiden erittäin mielenkiintoisten historiantutkimusten julkaisemiseen, 
mutta jo viime vuosisadalla kuuluisat oppineet olivat kiinnostuneita juurten etsimisestä. Mainitsen 
tässä vain yhden suuren nimen, Léopold Ranken. Kaikkien oppineiden mielestä perustavanlaatuinen 
tekijä on ollut ajatus Euroopan yhtenäisyydestä ja eurooppalaisen kulttuurin, joka on tehokas 
Euroopan yhdentymisliikkeen edistämisen ja vauhdittamisen väline, kehittämisestä. Meidän on 
käytettävä hyväksemme kulttuuria saadaksemme tietoisuuden yhdentyneestä Euroopasta 
kehittymään ja leviämään. 
 
On kuitenkin totta, että eurooppalaiset oppineet ovat edistäneet enemmänkin jakautumista kuin 
yhdentymistä: heidät tunnetaan taipumuksestaan pikemminkin pirstoa kuin yhdistää; he julistivat 
uskoa yksittäiseen ennemmin kuin yleiseen. Tämä johtuu siitä, että eurooppalaisten oppineiden 
mielissä niin rakkaat paikalliset perinteet edustivat viime vuosisatojen ajan paikalliskulttuurien 
kehittymisen perustekijää. 
 
Euroopan oppineet ovat aina pelänneet, että Euroopan yhdentymisen kehittyminen johtaisi 
perinteiden ja paikallisten poliittisten järjestelmien katoamiseen. Ehkäpä se selittää, miksi heidän 
joukossaan voi edelleenkin tavata vastustusta ja vastarintaa. Minua edeltänyt puhuja oli kertomansa 
mukaan haastatellut muutamia hollantilaisten, belgialaisten ja saksalaisten yliopistojen rehtoreita ja 
havainnut heidän vastustavan eurooppalaisen yliopiston perustamista. 
 
Itse olen yli kolmenkymmenen vuoden ajan ollut mukana yliopistomaailmassa. Neljäntoista vuoden 
ajan olin Messinan yliopiston rehtorina; nyt olen Rooman yliopiston rehtori. Olen siksi saanut ja 
saan edelleenkin mahdollisuuksia tavata tieteen maailman edustajia ja yliopistojen oppineita hyvin 
usein. Voinkin todeta, että ne, jotka vastustavat eurooppalaisen yliopiston perustamista, eivät taatusti 
kuulu Euroopan maiden oppineiden enemmistöön: he edustavat korkeintaan pienen pientä 
vähemmistöä. En luonnollisesti ole tehnyt asiasta tarkempaa tutkimusta, mutta olen saanut sellaisen 
vaikutelman, että vain hyvin pieni joukko oppineita suhtautuu eurooppalaisen yliopiston 
perustamiseen epäilevästi. Syitä tähän ovat jo mainitsemani pelko siitä, että eurooppalainen yliopisto 
voisi jotenkin vahingoittaa paikallisia perinteitä, sekä pelko sen seurauksista, että uusi 
yliopistotasoinen koulutusjärjestelmä kilpailee heidän edustamiensa yliopistotasoisten 
koulutuslaitosten kanssa. Näin ei kuitenkaan ajattele oppineiden suuri enemmistö, sillä he tietävät 



  
 

ensinnäkin, ettei paikallisilla perinteillä ole mitään pelättävää, päinvastoin: yhdistyneessä 
Euroopassa ne ovat entistä suuremmassa arvossa. He tietävät myös, ettei uuden yliopistotasoisen 
koulutuslaitoksen synty voi mitenkään vahingoittaa muita eurooppalaisia kulttuurilaitoksia tai 
kansallisia yliopistoja, päinvastoin: se hyödyntää niitäkin, aivan kuten menneillä vuosisadoillakin 
uusien kulttuurilaitosten synty on aina edistänyt jo olemassa olleiden tahojen kehittymistä, eikä se 
ole koskaan koitunut niiden tuhoksi. 
 
Eurooppalaiset tiedemiehet tietävät kyllä tämän. Uskallan siksi vakuuttaa, että voimme olla 
rauhallisin mielin. On täysin varmaa, että eurooppalaisen yliopiston perustaminen saa suurta tukea 
yliopistomaailmasta, eikä suinkaan kohtaa siellä voimakasta vastustusta. Olen myös vakuuttunut 
siitä, että olisi täysin mielivaltaista perustaa eurooppalainen yliopisto, jolla ei olisi mitään yhteyksiä 
nykyiseen eurooppalaiseen kulttuurimaailmaan ja joka jäisi sen ulkopuolelle. 
 
Olemassa olevien kansallisten yliopistojen täytyy tehdä yhteistyötä eurooppalaisen yliopiston 
perustamisen ja kehittämisen alalla. Yhteistyö on juuri se tärkein tekijä, jonka ansiosta 
eurooppalainen yliopisto voi kehittyä. Yhteistyö helpottaa myös eurooppalaisen tietoisuuden 
heräämistä ja kehittymistä. Yhteistyön ansiosta eurooppalaisesta yliopistosta voi tulla esikuva, josta 
kansalliset yliopistot ottavat mallia ja edelläkävijä, joka on oppaana kansallisille yliopistoille tässä 
mahtipontisessa yhteisessä tehtävässä: eurooppalaisen tietoisuuden luomisessa ja levittämisessä. 
 
Väitin äsken, että ensimmäinen eurooppalaista yliopistolaitosta koskeva ehdotus esitettiin 
Messinassa, mutta itse asiassa ajatus oli syntynyt jo aiemmin: mikäli en erehdy, se esitettiin 
Lontoossa tammikuussa 1949. 
 
Lontoossa kokoontunut Eurooppa-liikkeen kongressi ehdotti nimen omaan eurooppalaisen 
yliopiston perustamista. Strasbourgissa huhtikuussa 1949 federalistinen unioni otti ehdotuksen 
uudelleen esille; sen jälkeen muita konkreettisia ehdotuksia teki Euroopan neuvosto, EHTY ja 
OEEC. Hallstein oli todennäköisesti saanut innoituksensa näistä viimeksi mainituista ehdotuksista, 
kun hän Messinassa suuren, mahtavan kulttuurivaltion edustajan arvovallalla ja myös edeltävien 
ehdotusten pohjalta julisti niin innostuneesti ja ponnekkaasti eurooppalaisen yliopiston perustamisen 
ajatusta. Edeltävien ehdotusten takia ajatusta ei myöskään vastustettu missään vaiheessa Messinan ja 
Rooman välillä. 
 
Tämä todistaa kuitenkin myös sen, että eurooppalaisen yliopiston kysymys ylittää pienen Euroopan 
rajat; se ylittää yhteisömme ja ulottuu Messinan kokouksen kuuden maan rajojen ulkopuolelle. 
 
Eurooppalainen yliopisto kiinnostaa kaikkia läntisen Euroopan maita; kaikkia niitä maita, jotka 
kuuluvat samaan sivistysperinteeseen ja joissa on vallalla sama kulttuuri. Väittäisin jopa, että 
yliopiston kannalta olisi hyödyllistä, jos kuuden yhteisöömme kuuluvan maan lisäksi kaikki yhteisen 
kulttuurin ja yhteisen sivistyksen maat toisivat siihen panoksensa. 
 
Messinassa ja Messinan jälkeen olemme pitäneet yhteisömme oven auki uusille jäsenille, ja samoin 
tehtiin Roomassa 25. maaliskuuta 1957 allekirjoitetuissa sopimuksissa. Toiveemme ovat 
kohdistuneet ja kohdistuvat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta myös Skandinavian maihin ja 
muihin Euroopan maihin, jotka jakavat kanssamme saman kulttuurin ja sivistyksen. 
 
Kysymys jää avoimeksi. 



   

 
Alahuoneen jäsenet käsittelivät 12. helmikuuta liberaalien ehdotusta Yhdistyneen kuningaskunnan 
liittymisestä suoraan Euroopan yhteismarkkinoiden jäseneksi, jolloin vapaakauppa-alueen 
perustamishankkeesta voitaisiin luopua. Maudling kertoi tässä yhteydessä kiinnostavia tietoja: hän 
esitti kolme tärkeintä syytä, joiden vuoksi hänen majesteettinsa Yhdistyneen kuningaskunnan 
kuningattaren hallitus ei pidä Euroopan yhteismarkkinoille liittymistä mahdollisena ainakaan vielä. 
 
Nämä syyt ovat: 
 
1 Yhteismarkkinoille liittyminen merkitsisi yhteisen kauppapolitiikan hyväksymistä. 
2 Tämä puolestaan merkitsisi kansainyhteisön "free entry" -politiikasta luopumista. 
3 Kuten Maudling sanoi, kuuden valtion todellisena päämääränä ei ole taloudellinen yhdentyminen, 
vaan poliittinen yhdentyminen. Yhteismarkkinoille liittyminen tarkoittaisi näin ollen liittymistä 
Euroopan yhdysvaltojen liittovaltioon. 
 
Tästä huolimatta 12. helmikuuta 1959 Yhdistyneen kuningaskunnan yhteismarkkinoille liittymistä 
koskevan kysymyksen käsittely ei päättynyt tähän. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin 
arvovaltaisessa liberaalilehdessä "Economist" kerrottiin keskustelusta, jota myöhemmin oli käyty 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja nimen omaan täysin poliittisissa piireissä. Keskustelun aiheena 
oli se, olisiko Yhdistyneen kuningaskunnan liityttävä Euroopan yhteismarkkinoille vai ei, mikä 
tarkoittaa Maudlingin poliittiset pohdinnat huomioon ottaen sitä, olisiko Yhdistyneen 
kuningaskunnan jäätävä ei vain taloudellisia vaan myös poliittisia vaikutuksia omaavan Euroopan 
yhdentymisjärjestelmän ulkopuolelle. 
 
Sanotaan, ettei Yhdistynyttä kuningaskuntaa voi käsittää ilman Eurooppaa. Lisään, ettei Eurooppaa 
voi käsittää ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Kaikkien meidän todellista Euroopan yhdentymistä 
haluavien kunnianhimoinen tavoitteemme on se, että Yhdistynyt kuningaskunta ottaa osaa 
pyrkimyksiimme; että Yhdistynyt kuningaskunta liittyy kohtaloomme. Tämä ei kuitenkaan koske 
vain Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Skandinavian maita tai niitä Euroopan maita, jotka kuuluvat 
Atlantin liittoon ja joilla on samat perustavanlaatuiset poliittiset syyt kuin meilläkin Euroopan 
yhdentymisen puoltamiseksi – huoli turvallisuudesta ja maittemme itsenäisyydestä -, vaan kaikkia 
niitä Euroopan maita, jotka jakavat kanssamme saman läntisen kulttuurin ja sivistysperinteen. 
Toivomme, että eräänä päivänä kaikki voisivat liittyä yhteiseen järjestelmäämme. 
 
Eurooppamme, joka on nyt yhdentynyt taloudellisesti ja pian poliittisesti, haluaa olla ja sen täytyy 
olla ydin laajemmalle liittoutumiselle, joka kattaa todella kaikki yhteisen kulttuurin ja sivistyksen 
omaavat maat. 
 
Tässä on liberaaliryhmän mielestä pohtimista jokaiselle meistä. 
 
Liberaaliryhmän mukaan eurooppalaisen yliopiston perustaminen on oleellisen tärkeää, ja näin on 
siksi, että eurooppalainen yliopisto ei ole eikä voi olla vain pienen Euroopan kuuden valtion laitos; 
se on ja sen on välttämättä oltava yliopiston esikuva ja yhteisen sivistyksen ja kulttuurin omaavien 
Euroopan maiden henkinen opas. 
 



  
 

Euroopan parlamentin jäsenten valitseminen yleisillä vaaleilla 
 

Puhe 17. toukokuuta 1960 
 
Ennen kuin keskustelu tarkistuksista alkaa, liberaaliryhmä katsoo tarpeelliseksi tarkentaa yleistä 
kantaansa komission mietinnöstä, sillä yleinen kanta määrittää useimpien liberaaliryhmän jäsenten 
valinnan äänestettäessä ehdotetuista tarkistuksista. 
 
Useat liberaaliryhmän arvostetut jäsenet osallistuivat työryhmän työskentelyyn. Myös poliittisten 
asioiden valiokunnan liberaaliryhmän edustajat ovat kannattaneet valiokunnassa melko monia 
tarkistuksia, jotka on yleensä hyväksytty. Liberaaliryhmän mukaan komission kertomus on erityisen 
syvällisen työn tulos, jossa yhdistetään onnistuneesti eurooppalaisten toimielinten kehittämistä 
voimakkaasti kannattava suuntaus ja tietoisuus todellisista psykologisista ja poliittisista 
mahdollisuuksista. 
 
Tästä syystä liberaaliryhmä kannattaa lähestulkoon yksimielisesti komission mietintöä eikä ole 
innokas hyväksymään lisätarkistuksia, jotka saattaisivat murtaa herkän tasapainon, joka komission 
mietinnössä on saavutettu. 
 
Haluamme kiinnittää työtovereidemme ja varsinkin tarkistusten allekirjoittajien huomion siihen 
seikkaan, että keskustelun aiheena oleva mietintö on altis useille riskitekijöille. 
 
Ensinnäkin sille, että ministerit hylkäävät sen. Ministerit voivat hylätä sen – enkä voi liikaa 
tarkentaa tätä – kahdesta syystä: joko siksi, etteivät he hyväksy mietinnön määräyksiä, tai siksi, ettei 
hetki ole heidän mielestään otollinen. 
 
Vaarana on myös se, että ministerineuvoston hyväksynnän jälkeen joku kuuden maan parlamenteista 
jättää luonnoksen ratifioimatta. 
 
Lisäksi suurimpana riskinä on se, että ministerineuvoston hyväksynnän ja parlamenttien ratifioinnin 
jälkeen luonnos ei herätäkään kansan innostusta, eli edustajakokouksen vaaleissa vastassa onkin 
kansan välinpitämättömyys. 
 
Liberaaliryhmä on omasta puolestaan valmis hyväksymään kaikki nämä riskit ja käyttämään 
jokaisessa kuudessa valtiossa kaiken vaikutusvaltansa niiden hallitsemiseksi. Mutta ryhmä arvioi, 
että riskit olisivat vieläkin vakavampia, jos tietyt tarkistukset – tai sellaiset päätöslauselmaesitykset 
kuten tulevaisuuden yleiskokouksen valtuuksia ja toimivaltaa koskevat päätöslauselmaesitykset – 
hyväksyttäisiin. Emme vastusta tarkistuksissa esitettyjä toiveita, mutta olemme sitä mieltä, että ne 
ovat yksinkertaisesti liian ennenaikaisia. Nyt kun olemme arvioineet riskitekijät, toivomme, että 
puhemies tai joku valiokunnan esittelijöistä tarkentaisi menettelyn, jonka mukaisesti mietintö 
annetaan ministerineuvostolle. 
 
Annetaanko luonnoksen mukana kirje valiokunnan puheenjohtajalta tai yleiskokouksen 
puhemieheltä? Sisältyykö kirjeeseen esitelmä mietinnön perusteluista? Eivätkö työryhmän esittelijät 
tai puheenjohtaja pyydä tulla kuulluiksi ministerineuvostossa, jotta valiokunnan työlle 
luonteenomainen varovainen henki voitaisiin selittää kommenttien avulla? 
 



   

Toistakin kohtaa tulisi täsmentää. Jos ministerineuvosto suunnittelee suuria muutoksia 
sopimusluonnokseen, pyytääkö työryhmä tai valiokunta ministerineuvostolta tiedonantoa 
muutoksista ennen kuin mainittu neuvosto hyväksyy ne? Tämä antaisi työtovereillemme, jotka ovat 
käyttäneet lähes kaksi vuotta tähän työhön, mahdollisuuden kertoa mielipiteensä, ennen kuin 
käsittelymme läpäissyt teksti mullistetaan täydellisesti. 
 
Tiedämme kyllä, että useissa kohdissa, kuten yhteensopimattomuudessa tai parlamentin jäsenten 
määrässä, sopimusteksti on kompromissiteksti. Tämä on meille syy puolustaa sitä, sillä luonnoksen 
täytyy läpäistä kansallisten parlamenttien käsittely, ja siellä kompromissilla on parhaimmat 
mahdollisuudet tulla ratifioiduksi. Pyydämme pitämään jatkuvasti mielessä sen, että luonnoksen on 
ylitettävä lukuisia esteitä ennen kuin se pääsee maaliin. 
 
Työryhmä ja poliittisten asioiden valiokunta ovat punninneet ehdottamiensa päätöslauseiden hyviä 
ja huonoja puolia kauan ja perusteellisesti. Liberaaliryhmä pyytää jäseniään pidättäytymään 
mielijohteista ja kokousimprovisoinneista ja kannattamaan valiokunnan tekstiä sellaisenaan. 
 
Monet meistä ovat huomanneet, että yhteismarkkinoiden vauhdittamisen ja yleiskokouksen 
välittömillä vaaleilla valitsemisen välillä on olemassa tietty yhteys. Tuntemattomia tekijöitäkin vielä 
löytyy, esimerkiksi äänestämättä jättävien määrä, jota ei tällä hetkellä voi laisinkaan ennustaa. Mutta 
eikö tämä kansan innostuksen tuntematon tekijä riipukin tämän hetken viisaudestamme ja 
selvänäköisyydestämme? 
 
Kysymys on kansan kannatuksesta. Kuten Maurice Faure on sanonut, tämä on suurin vaara. 
 
Suurena kysymyksenä ovat myös merentakaisten alueiden edustajat ja se, mitä seurauksia 
kysymyksestä onkaan, eikä vain Euroopalle ja Afrikalle vaan koko maapallolle. 
 
Muita suhdanne- ja rakenteellisiakin ongelmia tulee esiin seuraavien kuukausien aikana. Älkäämme 
siis käyttäkö aikaamme enkeleitten sukupuolesta kiistelemiseen. 
 
Olkaamme järkeviä; ajatelkaamme ennen kaikkea Euroopan rakentamisen tärkeyttä omien tämän 
hetken mieltymystemme sijaan. Muistakaamme, että välittömät vaalit on viimeisin vaihe 
kehityksessä, jota meillä ei ole oikeutta hidastaa. 
 
Me olemme muodostaneet yhteisen edustajakokouksen. Edustajakokous on ansainnut Euroopan 
kiitollisuuden. Jos haluamme vielä vuorostamme, että meidänkin yleiskokouksemme ansaitsee 
Euroopan kiitollisuuden, meidän on vauhditettava viisaasti sen kehitystä aikakaudella, jolla historia 
joka puolella nopeuttaa kulkuaan. 
 
Toimikaamme niin, ettei myöhemmin voida syyttää nykyistä parlamentaarista yleiskokousta 
sellaisen todellisen Euroopan parlamentin synnyn hidastamisesta, joka valitaan todellisilla 
eurooppalaisilla yleisillä vaaleilla. 
 
Sen jälkeen, mitä Dehousse sanoi, voisin jättää pitämättä puheenvuoron. Haluan kuitenkin lisätä 
hänen esittämiinsä perusteluihin vielä yhden perustuslaillisen argumentin, joka on mielestäni tärkeä 
ja koska toivon, että Vendroux ottaisi huomioon hankkeensa toteuttamiseen liittyvät objektiiviset 
vaikeudet ja luopuisi siitä. Sanon ensinnäkin, että suhtaudun varsin myönteisesti hänen aloitteensa 
tavoitteeseen eli kansanäänestykseen Euroopasta, vaikka hän ajoittain rajoittuukin käsittelemään 



  
 

eurooppalaisten vaalien ongelmaa. Tässä olisi mahdollisuus saada kansa osallistumaan tietoisesti 
suoraan Euroopan luomisprosessiin, ja juuri sitä me tarvitsisimme voidaksemme edetä nopeammin 
vaikealla tiellämme. 
 
Väitän kuitenkin, että kansanäänestyksen järjestäminen eurooppalaisia vaaleja koskevasta 
sopimuksesta viivästyttäisi vain huomattavasti tarvittavan menettelyn käyttöönottoa siihen 
tilanteeseen pääsemiseksi, että vaalit todella järjestetään. 
 
Kansanäänestys ei korvaisi sopimusten ratifiointimenettelyä kuudessa parlamentissa eikä se 
pohjimmiltaan lisäisi paljonkaan mahdollisuutta kuulla kansan ääni, joka kuullaan joka tapauksessa 
ratifioinnissa, jonka tekevät kuuden valtiomme kansojen edustajat. Lisäksi Belgian perustuslaillisten 
esteiden tapaan myös Italiassa törmätään hyvin suuriin esteisiin. Italian tasavallan perustuslaissa 
määrätään vain kahdesta erimuotoisesta valtion lakien säätämiseen liittyvästä kansanäänestyksestä: 
kansanäänestys, jossa äänestetään jo olemassa olevien lakien kumoamisesta ja kansanäänestys, jossa 
hyväksytään perustuslaillisia lakeja, jotka eivät ole saaneet taakseen tarvittavaa päätösvaltaista 
jäsenmäärää kahdessa parlamentin kamarissa. Näin ollen on mahdotonta äänestää 
kansanäänestyksessä tällaisesta laista, jota käsittelemme nyt, sillä perustuslaissa ei ole ennakoitu 
vastaavaa tapausta. Mutta on muutakin. Italian perustuslaissa vastustetaan kansanäänestyksen 
järjestämistä kansainvälisten sopimusten ratifiointilaeista. 75 artiklassa tämä nimen omaan 
kielletään: "Kansanäänestystä ei saa järjestää veroihin tai talousarvioon, armahdukseen tai 
rangaistuksen lyhentämiseen ja kansainvälisten sopimusten ratifioinnin sallimiseen liittyvistä 
laeista." 
 
Jotta Vendroux'n ehdottama kansanäänestys voitaisiin järjestää, Italian tasavallan perustuslakia 
täytyisi siis muuttaa. Perustuslakimme on hyvin jäykkä ja menettely, joka tarvitaan lain 
muuttamiseen, on pitkä ja hankala. Jos aiomme tehdä näin, se merkitsisi käytännössä välittömien 
yleisten vaalien torpedointia, enkä usko, että se oli Vendroux'n tarkoituksena. Päinvastoin, hänen, 
kuten minunkin, tavoitteena on se, että kansa voisi suoraan ja laillisesti hyväksyä ajatuksemme. 
 
Ehdotan siis Vendroux'lle, että hän vetäisi esityksensä pois. Jos esitys lähetetään poliittisten asioiden 
valiokunnan käsittelyyn, joka tekee siitä mietinnön yleiskokoukselle, menettely, jonka Vendroux 
haluaa aloittaa, tukahtuu varmasti, enkä usko, että hän toivoo sitä millään hinnalla. Hänen 
suosittelemansa keino, jonka avulla hänellä on ollut tarkoitus edistää yleiskokoukselle 
esittelemäänsä kansanäänestyshanketta, aiheuttaisi mahdollisesti kohtalokkaan viivästyksen 
eurooppalaisten yleisten välittömien vaalien järjestämiselle. 
 



   

Valitseminen Euroopan parlamentin puhemieheksi 

 

Puhe 27. maaliskuuta 1962 
 
Ensimmäiseksi haluan kiittää teitä päätöksestänne valita minut yleiskokouksen puhemieheksi. 
Samalla kiitän omasta ja teidän puolestanne ikäpuhemiestämme Burgbacheria, Berliinistä tulevaa 
jäsentä, hienosta puheestaan, jossa hän minun puhettani ennakoiden avasi yleiskokouksemme 
työkauden. 
 
Olen aina pitänyt itseäni onnekkaana, kun julkisia velvollisuuksiani hoitaessani olen voinut antaa 
vaatimattoman panokseni Euroopan yhdentymisen asialle ja niinpä valintanne on minulle suuri 
kunnia ja ilo. 
 
Rooman sopimusten allekirjoittamisesta Capitolessa on kulunut viisi vuotta, mitä muistamme 
juhlallisesti ylihuomenna. Sopimukset suunniteltiin syntymäkaupungissani Messinassa kokouksessa, 
johon minulla oli kunnia osallistua maani ulkoministerinä. Messinan ja Rooman välillä kuluneiden 
lähes kahden vuoden aikana käytyjen hankalien neuvottelujen aikana sain osallistua sopimusten 
suunnitteluun ja luomiseen yhdessä muiden etevien työtovereitteni kanssa, jotka nyt ovat myös läsnä 
tässä istuntosalissa. Heitä ovat yhteismarkkinoiden toimeenpanevan elimen puheenjohtaja Hallstein, 
yleiskokouksemme ja poliittisen ryhmäni kokenut jäsen Maurice Faure sekä Messinan kokouksen 
aikainen Italian ministerineuvoston puheenjohtaja Mario Scelba. 
 
Tästä syystä valintanne merkitsee minulle erityisen paljon. Olen siitä hyvin ylpeä ja iloinen. 
 
Haluan lisäksi vielä ilmaista erityiskiitokset lahjakkaille työtovereilleni liberaalien ryhmässä ja 
vastaavissa ryhmittymissä. He ovat useita kertoja osoittaneet luottamuksensa minuun esittämällä 
minua ehdokkaaksi ja tukemalla ehdokkuuttani innokkaasti ja sinnikkäästi. Kunnianosoitus, jonka 
he ovat tehneet minulle, mutta jota en katso ansaitsevani, saa minut vaivautuneeksi ja hämilleni. 
 
En voi salata itseltäni, enkä teiltä, epävarmuuttani ja huolestuneisuuttani ajatellessani edeltäjiäni, 
joilla on niin paljon korkea-arvoisempia saavutuksia takanaan kuin minulla. Robert Schumanin ja 
Hans Furlerin nimet on tästä lähin kirjoitettu historiankirjoihin niiden harvinaisten miesten seuraan, 
jotka perustivat eurooppalaisen isänmaamme. He näkivät mielessään yhdistyneeksi poliittiseksi ja 
taloudelliseksi järjestelmäksi suunnitellun uuden Euroopan, jonka tehtävänä on säilyttää 
kansalaisten vapaus ja taata yhteiskunnallinen ja moraalinen kehitys, tai he olivat mukana sen 
toteuttamisen alkuvaiheissa. 
 
Olen vakuuttunut siitä, että tulkitsen yleiskokouksemme yksimielisen tunteen ilmaistessani 
liikuttuneen kiitollisuutemme ja mitä syvimmän kiitoksemme loistavasta työstä, jonka he ovat 
tehneet Euroopan yhdentymisen ihanteen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi keskuudessamme ja 
muuallakin. 
 
Olen tietoinen voimieni rajallisuudesta ja minua odottavan tehtävän vaikeudesta, ja vetoan siksi 
ymmärtäväisyyteenne ja erinomaiseen yhteistyöhönne, jotta voin suoriutua tehtävästä, jonka olette 
ystävällisyydessänne minulle uskoneet. 
 
Rooman sopimusten voimaantulosta on kulunut neljä vuotta. Puolueeton tarkkailija ei voi väheksyä 
niitä merkittäviä tuloksia, jotka on saavutettu taloudellisen yhdentymisen tiellä näin lyhyessä ajassa. 



  
 

Tulokset ovat ennen kaikkia Euroopan talous- ja atomienergiayhteisöjen komissioiden jäsenten ja 
EHTY:n korkean viranomaisen innokkaan työn tuloksia. Sopimuksissa syntyneet yhteisöt ovat 
nopeassa tahdissa tehneet selvää jälkeä kritiikistä ja epäilyistä, jotka ympäröivät niiden kehittämistä 
ja luomista: ne ovat osoittaneet olevansa täysin elossa ja jopa täynnä energiaa ja usein jopa 
yritteliäämpiä ja rohkeampia kuin mitä niiden suunnittelijat uskalsivat kuvitellakaan! 
 
Jäsenvaltiot ovat täyttäneet niille asetetut velvollisuudet ja ovatpa jopa olleet edellä ennakoidusta 
aikataulusta. Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin viime vuoden heinäkuussa tekemä päätös 
aloittaa lähentyminen pienen Euroopan kuuteen maahan, tarkoituksena liittää Yhdistynyt 
kuningaskunta Euroopan yhteisöihin, sekä tätä päätöstä seurannut neuvottelujen alkaminen 
lokakuussa, ovat osatekijöitä Euroopan kehityksen tiellä. Tehdyt päätökset avaavat uusia näkymiä 
siirtymisestä pienestä Euroopasta suureen Eurooppaan, jota on toivottu alusta asti. Tanska ja Irlanti 
ovat seuranneet Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen esimerkkiä, ja Kreikan jälkeen Itävalta, 
Sveitsi, Ruotsi ja muutkin maat ovat esittäneet assosiaatiopyyntöjä. 
 
Eteneminen yhteismarkkinoiden siirtymäkaudesta toiseen vaiheeseen edustaa toista yhtenäisyyteen 
innostavaa voimaa. Yhteisön ministerineuvoston tämän vuoden 14. tammikuuta tekemää päätöstä ei 
hyväksytty helposti; lopulta kuitenkin epäilykset ja varaukset väistyivät etenemistä haluavien 
päättäväisyyden edessä. 
 
Joitakin päiviä ennen 14.:ttä tammikuuta oli sattunut tapaus, jota voi yksiselitteisesti kutsua 
poikkeuksellisen merkittäväksi Euroopan yhteiselle elämälle: tarkoitan presidentti Kennedyn 
ilmoitusta viestissään, joka koski unionin tilannetta vuonna 1962. Amerikan Yhdysvaltojen 
presidentti julisti, että yhteismarkkinoiden kehitys oli ajan "suurin haaste", ja hän lisäsi, että 
yhteismarkkinat etenevät. Hän sanoi, että "olettaen, että Yhdistynyt kuningaskunta liittyy 
yhteismarkkinoihin, meillä on Atlantin toisella puolella kauppakumppani, jolla on käytössään 
vastaavanlainen yhteinen tariffi kuin meilläkin ja jonka talous on lähes samanarvoinen meidän 
taloutemme kanssa. Sopeudummeko me amerikkalaiset ajatukseen näistä uusista näkymistä ja 
tulevaisuuden luonnoksista, vai odotammeko niin kauan, että tapahtumat ajavat ohitsemme?" 
 
Tämän seurauksena yhteismarkkinat eivät enää ole edustaneet eivätkä nykyään edusta pelkkää 
Euroopan alueen magneettista vetovoimakeskusta; yhteismarkkinoiden menestys, jatkuva 
vahvistuminen ja myöhemmän kehityksen näkymät ovat jo aiheuttaneet sen, että yhdistyneen 
vyöhykkeemme ja Pohjois-Amerikan talousalueen väliset suhteet olisi määriteltävä kiireellisesti. 
Yhteismarkkinahankkeita ehdotetaan myös Keski- ja Etelä-Amerikassa. Atlantin kahden rannan 
välillä solmittaneen näin ollen piakkoin uusia yhteyksiä, joiden tulisi omalta osaltaan vahvistaa 
vapaan maailman solidaarista perustaa. 
 
Eikä tässä ole vielä kaikki. Yksityisistä sopimuksista muodostuva tiivis verkko taloudellisesti 
yhtenäisen alueen sisällä on vahvistanut yhteismarkkinoiden perustaa. Teollisuuden alalla yritysten 
välinen yhteistyö, patenttikauppa ja molemminpuolinen osallistuminen rahoitukseen ovat luoneet 
yhteyksiä, joita on vaikea murtaa. Olemme luonnollisesti iloisia kaikesta tästä. Yhteismarkkinoilla 
hieman yli neljänkymmenen vuoden aikana saadut tulokset ovat osoittaneet ennakkoarviot sekä 
Messinan kokouksen osallistujien ja Rooman sopimusten laatijoiden toiveet tosiksi. Olemme iloisia 
tästä edistyksestä, mutten sanoisi tyytyväisiä, sillä lukuiset kiistattomat kehitysvaiheet taloudellisen 
yhdentymisen tiellä eivät ole saaneet seuraa vastaavista kehitysvaiheista poliittisen yhdentymisen 
tiellä. Poliittisessa yhdentymisessä ei ole tapahtunut mitään mainitsemisen arvoista kehitystä. 



   

 
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, ettei taloudellisen yhdentymisen prosessin etenemisestä johtuvia 
poliittisia vaikutuksia saisi väheksyä. Siirtyminen yhteismarkkinoiden toiseen vaiheeseen – jossa 
useilla aloilla sovelletaan määräenemmistösääntöä –, yhteisten direktiivien toimeenpano kuuden 
maan talouspolitiikassa kuulemisten ja kausittaisten keskustelujen avulla sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja muiden Euroopan maiden liittyminen taloudellisen yhteisön elämään ovat 
tapahtumia, joilla on väistämättä poliittisia seurauksia. Minusta vaikuttaa kuitenkin kiistattomasti 
siltä, että tarvitaan luonteeltaan selvästi poliittisia, tehokkaita ja yksiselitteisiä päätöksiä ennen kuin 
Euroopan yhdentyminen pääsee suuntautumaan lopullista määränpäätään kohti. 
 
Poliittisen yhdentymisen näkymät olivat alun perin niitä, joiden tuli työstää raunioista ja sodista 
nousevan Euroopan uusia kasvoja. Euroopan puolustusyhteisö ja Euroopan poliittinen yhteisö olivat 
kaksi rohkeaa ja avarakatseista suunnitelmaa, joiden tarkoituksena oli luoda yhteinen 
eurooppalainen viranomainen, joka olisi kaikkien jäsenvaltioiden yläpuolella ja joka päättäisi viime 
kädessä niiden puolesta. Suunnitelmien epäonnistuminen ei lannistanut niiden toivoa ja tahtoa, jotka 
tekevät työtä todellisen yhdentyneen Euroopan puolesta. Historian tapahtumat pakottivat etsimään 
muita keinoja, joiden avulla päästäisin yhdentyneen Euroopan satamaan. 
 
Messinassa kesäkuun 1955 alussa valittu tie oli taloudellisen yhdentymisen tie – ainoa, joka pystyi 
avaamaan kansallisiin linnoituksiin aukon ja joka oli välttämätön myöhempää poliittista 
yhtenäisyyttä varten. Ei ole siis oikein väittää, että Messinan operaatio koskisi vain taloudellisen 
yhdentymisen prosessia: taloudellisten näkökohtien oli tarkoitus olla vain keino, jonka avulla 
päästäisiin poliittiseen yhdentymiseen. Euroopan unionin ihanne säilyi koskemattomana. Messinassa 
laadittu suunnitelma ennakoi samaa luomistyötä, jota olivat toivoneet Monnet, Schuman, Sforza, De 
Gasperi, Adenauer ja monet muut: todellista Euroopan poliittista unionia. Tämä on helposti 
todistettavissa Rooman sopimusten avulla: niissä valmistellaan sarja toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on perustaa yhteinen poliittinen valtaelin. Jos tutkitaan sopimusten historiallisia, 
oikeudellisia ja poliittisia tekijöitä, päädytään siihen lopputulokseen, että sopimuksista voi tunnistaa 
täydellisen liittovaltion tyyppisen järjestelmän alkion, joka voi kehittyä ja tulla täydelliseksi 
itsenäisesti, toimielinkoneiston toiminnan ansiosta. 
 
Valitettavasti tämä itsenäisen kehityksen ja täydentymisen näkymä ei yhteisössä toteutunutkaan. 
Neljän vuoden aikana ilmenneitä perusongelmia ei ole vielä ratkaistu. Mitään konkreettista ei ole 
tehty yhteisöjen toimeenpanevien elinten yhdistämiseksi, yleiskokouksen jäsenten valitsemiseksi 
yleisillä välittömillä vaaleilla, eurooppalaisen yliopiston tai yhteisöjen elinten yhteisen toimipaikan 
perustamiseksi. Hankkeita on kehitelty hankkeiden jälkeen, mutta mitään muuta ei ole saatu 
tulokseksi kuin arkistoihin jääviä kansioita.  
 
On totta, että jotkut ovat kannattaneet ja kannattavat sitä kantaa, jonka mukaan olisi parempi olla 
vauhdittamatta liikaa poliittista yhdentymistä, jottei otettaisi sitä riskiä, että menetetään kaikki 
saavutettu sen vuoksi, että pyydetään liikaa. Euroopan puolustusyhteisön epäonnistuminen 
mielessään he haluaisivat mieluummin taata lujan taloudellisen yhtenäisyyden, jota he pitävät 
luonnollisena keinona saavuttaa sellaiset olosuhteet, joita poliittinen yhtenäisyys vaatii. He 
tahtoisivat toisin sanoen poimia poliittisen yhtenäisyyden kypsän hedelmän taloudellisen 
yhtenäisyyden puusta. En voi yhtyä tähän mielipiteeseen. Siinä unohdetaan se seikka, että nykyinen 
kansallinen tilanne entisine ja nykyisine kriiseineen ja lukuisine edelleen avoimine haavoineen vaatii 
ensimmäiseksi yhdentyneen Euroopan poliittisen perustan vahvistamista. 
 



  
 

Ennen poliittisen yhtenäisyyden saavuttamista emme pääse eroon Euroopan ja maailman rauhaa 
uhkaavista vaaratekijöistä, ja lisäksi olemme jatkuvasti tilanteessa, jossa on vaarana menettää 
hetkessä kaikki kahden raskaan työvuoden aikana vaivalla hankitut voitot. 
 
Yhteismarkkinoiden eteneminen siirtymäkaudelta toiseen vaiheeseen aiheuttaa keskustelua ja 
kiistoja, jotka varoittavat meitä. Ainoa tapa suojautua epämiellyttäviltä yllätyksiltä on todellisen 
yhtenäisyyden luominen suhteellisen lyhyessä ajassa. Älkäämme myöskään unohtako, että 
poliittisen yhdentymisen pysähtyminen on antanut voimia ja rohkeutta yhdentymisen vastustajille. 
Kaupunkien jumalat ovat loistossaan ilmestyneet takaisin Euroopan historian näyttämölle estämään 
maailmankaikkeuden jumalien saapumisen. Näyttää valitettavasti siltä, että Luigi Einaudin 
"suvereniteettimyytiksi" kutsuma ilmiö on palaamassa voimiinsa. Ja kuten tällä suurella 
valtiomiehellä, joka on jo keskuudestamme poistunut, oli tapana ennakoida: niin kauan kuin myyttiä 
kunnioitetaan, Eurooppa ei voi saavuttaa yhtenäisyyttä. 
 
Yleiskokouksemme kiistattomien suurten saavutusten joukosta on mainittava se, että olemme aina 
pitäneet pääasiallisena tavoitteena poliittista yhdentymistä. Euroopan parlamentaarinen yleiskokous 
on sille asetetun vallan rajoissa ollut aina etujoukoissa edistämässä ja tukemassa tähän 
yhdentymiseen tähtääviä pyrkimyksiä. Yleiskokous on useaan otteeseen varoittanut pysähtymisen ja 
rutiinin vaaroista sekä kehottanut antamaan lisäpontta yhdentymisprosessin poliittisille ja henkisille 
tekijöille. Yleiskokous on lukuisissa eri tilaisuuksissa korostanut voimakkaasti sitä, että Euroopan 
yhdentymistaistelua ei voiteta vain taloudellisella kentällä vaan voittoon tarvitaan myös poliittinen 
ja henkinen ulottuvuus. Euroopan yhdentyminen ei voi lähteä kasvamaan, ennen kuin se on 
juurtunut yksilöiden tietoisuuteen. Jos yhdentymisessä ei anneta kansan tahdolle mahdollisuutta 
osallistua suoraan uuden Euroopan hallintaan ja jos yhdentyminen ei herätä eikä tue ihmisten 
mielissä viriävää ajatusta yhdentymisestä, Euroopan yhteisön tulevaisuudesta ei ole minkäänlaisia 
takeita. 
 
Yleiskokouksessamme laaditut suunnitelmat ja päätöslauselmat, joissa pyritään yleiskokouksen 
tulevien jäsenten valitsemiseen yleisillä suorilla vaaleilla, tuetaan eurooppalaisen yliopiston 
perustamista sekä edistetään liittoja ja yhteistyötä entisten siirtomaiden kansojen kanssa, ovat 
todistus toiminnasta, jonka tarkoituksena on elvyttää yhdentymisprosessin poliittisia ja henkisiä 
tekijöitä. Uskon, että aikomuksenamme on lisätä tätä toimintaa, joka on entistäkin tärkeämpää sen 
vuoksi, että muunlaiset poliittisen yhteistyön muodot, jotka perustuivat vanhentuneiksi 
luulemillemme kuvioille ja myönnytyksille, näyttävät voimistuvan ja palaavan takaisin. 
 
Tällä hetkellä emme voi antaa sijaa epäilykselle. Nyt on päätösten aika; mieliimme palautuu se 
historian vaihe, joka edelsi ensimmäistä poliittisen yhteisön kokeilua, johon osallistuvat kansat 
pyrkivät kehittymään yksimielisen yhteistyön kautta. Kokeilu, joka tapahtui suurella vapaalla 
Amerikan mantereella, ansaitsee jäädä mieliimme, eikä vain siksi, että siinä perustettiin yksi 
kaikkien aikojen täydellisimmistä ja todellisimmista rakennelmista, vaan myös siksi, että se oli 
ensimmäinen kerta, kun Eurooppa onnistui yhdentymisessään, vaikkakin vain vieraalla ja 
kaukaisella maalla. 
 
Niin kuin me tänään, yhdistyneen Amerikan perustajat kokivat silloin yhtä aikaa pelkoa ja toivoa. 
Mutta nämä kaukonäköiset ja aikaansaavat miehet voittivat pelot "tarmokkuudensa" ansiosta ja 
heidän toivonsa muuttui pian loistavaksi varmuudeksi. Madison puhui tuosta "tarmokkuudesta" 
Federalistin 14. esseessä sanoin, jotka haluan muistuttaa mieliinne: 



   

 
"Jälkimaailman on kiitettävä tuota tarmokkuutta amerikkalaisen yhteiskunnan yksilön oikeuksien ja 
kaikkien suuren hyvinvoinnin puolesta toteuttamista lukuisista uudistuksista, ja maailman on 
kiitettävä sitä tästä esimerkistä", hän kirjoitti. "Jos vallankumouksen johtajat eivät olisi tehneet 
tekoja, joille ei ole edeltäjiä historiassa ja jos he eivät olisi muodostaneet hallitusta, jolle ei ollut 
esikuvaa, Yhdysvaltojen kansaa voisi pitää yhtenä harmillisena esimerkkinä sellaisten 
kansalliskokousten uhreista, joissa toimitaan harkitsemattomasti. Onneksi he seurasivat uutta ja 
jalompaa tietä. He perustivat hallintoelimiä, joilla ei ole vertaisia koko maapallolla; he piirsivät 
suuren liittovaltion suunnitelmat ja jättivät seuraajiensa tehtäväksi suunnitelmien parantamisen ja 
ikuistamisen." 
 
Meidän on vuorostamme valittava menneen ajan ja uuden aikakauden väliltä. Menneessä meitä 
kiehtovat perinteiden, tapojen, ennakkokäsitysten ja kompromissien tarjoamat mahdollisuudet. Uusi 
aikakausi vaatii rohkeutta, uhrauksia ja työtä, jonka tuloksista vasta lapsemme ja lastenlapsemme 
pääsevät nauttimaan. 
 
Miten Eurooppa valitsee? Täytyykö meidän ajatella, että oltuamme tuhansien vuosien ajan 
ihmiskunnan henkisen kehityksen kehto ja "maailman muisti", Eurooppa kieltäytyy valitsemasta 
uutta aikakautta? Täytyykö meidän ajatella, että Eurooppa, viisauden esikuva, sulkee silmänsä 
poliittisen maailman nykytodellisuudelta, jossa vain suurilla, mannerten kokoisilla järjestelmillä on 
toiveita tulevaisuudesta ja kehityksestä? 
 
Uskomme Euroopan valitsevan oikein. Tämän uskomme vuoksi meidän on tehostettava 
pyrkimyksiämme, jotta voisimme luoda ja lisätä eurooppalaisiin tuota tarmoa, josta Madison puhui, 
josta yhdentyneen Euroopan tulevaisuus viime kädessä riippuu. Siksi yleiskokouksemme on 
johtanut ja johtaa jatkossakin – olen siitä varma – sinnikkäästi taistelua, jonka päämääränä on 
eurooppalaisen yliopiston perustaminen. Yleiskokous on oikeassa pitäessään eurooppalaista 
yliopistoa yhtenä tärkeimmistä välineistä Euroopan henkisen perinnön rikastuttamisessa. 
 
Innoituksena yliopistolle, jota olemme jo vuosia odottaneet, on ajatus yhteisen henkisen perinnön 
omaavasta Euroopasta. Se on pikemminkin ihanne henkisestä elämästä kuin yhteisöllisestä 
järjestelmästä, jossa parannetaan puolustusmahdollisuuksia tai fyysisen selviytymisen 
mahdollisuuksia ja lisätään Euroopan kansalaisten aineellisen hyvinvoinnin määrää. Kaikkein 
jaloimpien ja tärkeimpien eurooppalaisten henkisten arvojen säilyttäminen ja rikastuttaminen meitä 
ja jälkeläisiämme varten on välttämätön ehto uusien virstanpylväiden asettamiselle mantereemme 
poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen tiellä. 
 
Eurooppalaisen hengen säilyttäminen on lopulta perusta kaikelle muulle toiminnalle, jolla 
osallistutaan uuden yhteisen eurooppalaisen järjestelmän luomiseen. Se on vaikea tehtävä, jos mekin 
kiellämme Euroopan erityisarvot. Näin on tapahtunut jo niin useita kertoja menneinä aikoina, ja 
tuloksena historiaamme on jäänyt surullisia valistuksen vastaisia ja mielettömiä jaksoja. Euroopan 
yllä jatkuvasti leijuva, piilevä ja uhkaava, erityisen salakavala vaara vaatii meiltä alituista 
tarkkaavaisuutta. Luonnollisesti oikeutettua Eurooppaa, sen vähempää kuin luonnollisesti 
oikeutettuja kansoja, ei ole olemassakaan: eurooppalaiseksi tullaan, samoin kuin tullaan 
saksalaiseksi tai ranskalaiseksi tai italialaiseksi, tiedostamisen kautta. 
 
Renanin kuuluisaa lausetta lainaten voitaisiin sanoa, että Eurooppa, niin kuin kansa, on 
jokapäiväinen kansanäänestys. Se on kansanäänestys, joka tapahtuu löytämällä eurooppalaisen 



  
 

hengen lähteet, jotka ovat tehneet Euroopasta maailman sielun ja järjen: kreikkalaisen ajatuksen, 
jonka mukaan ihminen on "kaiken mittari", latinalaisen mietelmän, jossa kirjataan yhteiskunnan 
perussäännöt seuraavin ytimekkäin sanoin: honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere 
(elä rehellisesti, älä vahingoita ketään, anna jokaiselle ansionsa mukaan) ja kristillisen opin, joka 
nosti ihmisen jumalaiseen arvoon kutsumalla häntä "Jumalan pojaksi". Näistä ajatuksista syntyi 
nykyaika: suvaitsevuus, poliittinen vapaus ja demokraattinen hallintotapa. Nämä kolme ylintä 
periaatetta edustavat kulttuurimme riemuvoittoa. 
 
Puhuin "eurooppalaisesta hengestä", mutta on selvä, että todellisuudessa tämä henki ei ole vain 
eurooppalainen, vaan se on yleismaailmallinen. Sen kutsumuksena on täyttää yleismaailmallinen 
tehtävä ja levittää siipensä kaikkialle maan päälle, jossa on ihmisiä, joiden elämään Euroopan 
kolmen vuosituhannen aikana keräämät ihanteet, periaatteet ja arvot kuuluvat. Eurooppalainen henki 
on vapaan maailman henki, vaikka sen kotipaikka onkin edelleen Euroopassa. Euroopan keskeinen 
rooli henkisen elämän ylläpitäjänä on vieläkin tärkeämpi ja valovoimaisempi aikana, jolloin 
vanhalla mantereella ei enää ole sitä merkittävää roolia maailman poliittisella näyttämöllä, joka sillä 
oli aikoinaan. "Euroopan tuhatvuotinen olemassaolo", kirjoitti Jaspers, "antaa nykyisessä maailman 
tilanteessa mahdollisuuden suunnata sen liikkeen kohti uutta luomista... Henki, joka loi tieteen ja 
tekniikan, pystyy varmasti myös palauttamaan järjestyksen maailmaan." 
 
Nämä jalot sanat tulkitsevat meidän palavimman toiveemme. Jospa eurooppalaiset voisivat löytää 
tuhatvuotisesta kulttuuristaan voiman ja uskon, jota tarvitaan rohkeampaan ja nopeampaan 
yhdentymiseen. Se on lopullinen tavoite, ylin määränpää mutkittelevan tien päässä. 
 



   

 
Toiveittemme Eurooppa 

 

Puhe, joka on pidetty 17. syyskuuta 1962 Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston neuvoa-
antavan kokouksen yhteisessä kokouksessa 

 
Minulla on kunnia olla kokoustemme yhteisen kokoontumisen ensimmäisen osan puheenjohtajana 
Euroopan neuvoston arvostetun puhemiehen Federspielin kohteliaisuuden ansiosta. Minulle on siis 
annettu mahdollisuus – jota kuitenkin aion käyttää kohtuuden rajoissa – pitää teille pieni puhe 
alustaakseni poliittisen keskustelun, jonka perustana on Eduardo Martinon Euroopan parlamentin 
nimissä esittelemä erinomainen mietintö. 
 
Tällaisessa tilanteessa olemme voineet useita kertoja aiemminkin korostaa keskustelun kiistatonta 
tärkeyttä, ja tein siten itsekin, kun sain kunnian olla vuoden 1959 esittelijänä. Keskustelu on 
Euroopan yhteisön avoimen ja vapaamielisen hengen ilmentymä. Tänään käytävässä keskustelussa 
meillä on tilaisuus miettiä yhteisön aikaansaamaa huomattavaa edistystä ja uusia näkymiä, jotka 
näyttävät avautuvan edessämme lähitulevaisuudessa ja kaukaisemmassa tulevaisuudessa. 
Taloudellisen yhteenkuuluvuuden alalla on edetty merkittävästi ja uudet tapahtumat ovat osoittaneet, 
että Euroopan yhdentymisprosessissa on odotettavissa muitakin edistysaskelia. Siksi Eduardo 
Martinon mietinnössä vaaditaan enemmän kuin koskaan ennen tietoista harkintaa meiltä ja kaikilta 
niiltä, jotka rakentavat kärsivällisesti uutta Eurooppaa. 
 
Yhteisön toiminta on vähä vähältä vahvistuessaan lujittanut sen rakennelman perustukset, joille 
Rooman sopimukset antoivat alkusysäyksen; samalla yleisestä tasapainosta on tullut olennainen 
tekijä, jonka avulla voimme taata rauhan epävakaana aikakautenamme sekä luottaa pysyvämpään 
järjestykseen ja turvallisuuteen tulevaisuudessa. 
 
Mutta tyytyväisyytemme taloudellisen yhdentymisen alalla saavutettuihin yhä lisääntyviin 
menestyksiin ei saa pysäyttää meitä pitkällä ja vaikealla tiellä, jolle olemme lähteneet. Päinvastoin, 
meidän täytyy ammentaa niistä uutta voimaa uusia valtauksia varten. Olisi vakava virhe jäädä 
saavutettuihin asemiin tai hidastaa vauhtiamme aloitetun tehtävän edistämisessä, sillä silloin 
unohdettaisiin, että tehtävän tarkoituksena on perustaa laajempia ja täydellisempiä liittoja Euroopan 
maiden välille. 
 
Ihanne, joka on jatkuvasti innostanut ja vauhdittanut Euroopan neuvoston neuvoa-antavan 
kokouksen ja Euroopan parlamentin toimintaa, ei koskaan muutu todellisuudeksi, jos tämän päivän 
yhteisöllinen Eurooppa ei vähä vähältä laajenna rajojaan niin, että niiden sisälle mahtuu koko suuri 
Eurooppa. Yhteismarkkinoita ei pidä käsittää päämääränä, vaan keinona, jolla päästään 
korkeampaan tavoitteeseen: Euroopan vapaiden kansojen poliittiseen yhdentymiseen. 
Yhteismarkkinat, jotka suunniteltiin Messinassa ja toteutettiin Rooman sopimuksilla, luotiin 
avoimeksi yhteisöksi, jonka pitäisi kasvaa lakkaamatta ja moninkertaistaa tehtäviään. Jos mietimme, 
miten siitä on tullut niin nopeasti niin suuren onnistumisen esikuva ja Euroopan sekä Euroopan 
ulkopuolisten alueiden vetovoimakeskus, joka ylittää optimistisimmatkin odotukset, ainoaksi 
selitykseksi jää sisäinen vireys ja Euroopan yhteismarkkinoiden luonteelle ominainen 
laajentumiskyky. Jos yhteismarkkinat haluttaisiin pysäyttää nykyisiin rajoihinsa, niiltä katkaistaisiin 
siivet, saavutetut tulokset vaarannettaisiin ja yhteismarkkinat tuomittaisiin kohtalokkaaseen 
kuihtumiseen. 
 



  
 

Elämme maailmassa, joka muuttuu nopeaa vauhtia, ja tiedämme, että muutos on elämän laki. Emme 
siis voi toivoa pysähtyneisyyttä. Meidän tulee haluta ja me haluamme, että vain muutos Euroopan 
yhdentymiseen johtavalla tiellä merkitsee kehittymistä, ei pysähtyminen tai taaksepäin palaaminen. 
 
Ne, jotka ovat sinnikkäästi ja innokkaasti ylläpitäneet Euroopan yhdentymisen ihannetta, ovat 
huolestuneina seuranneet edelleen jatkuvia neuvotteluja Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä 
yhteismarkkinoille. He ovat ottaneet ilolla vastaan ensimmäiset muiden Euroopan maiden 
liittymiseen tähtäävät lähentymispyrkimykset. Kukaan ei tietenkään väheksy niiden ongelmien 
monimutkaisuutta ja vakavuutta, jotka on ratkaistava, ennen kuin pienestä Euroopasta voi tulla suuri 
Eurooppa. Ei ole helppoa esimerkiksi sovittaa yhteen Yhdistyneen kuningaskunnan 
erityisvaatimuksia ja sitä ensisijaista edellytystä, jonka mukaan yhteisön hallintorakennetta ei saa 
heikentää, sillä yhteisössä on nähtävissä Euroopan liittovaltion alkuydin. Täytyy löytää oikea keino 
sopeuttaa yhteisön koneisto uuteen tilanteeseen pitäytymällä kuitenkin ehdottoman ja tinkimättömän 
uskollisesti periaatteissa ja ajatuksissa, jotka olivat Rooman sopimusten synnyn innoittajina. 
Olisikin epäedullista ja harmillista kaikkien kannalta, jos tämän operaation takia jouduttaisiin 
muuttamaan tai hylkäämään niitä olennaisia ominaisuuksia, joista yhteisö rakentuu. 
 
Yhteismarkkinat on varsin hyödyllinen hanke maille, jotka sen perustivat, sillä yhteismarkkinoiden 
ansiosta niiden voimavarat ovat lisääntyneet nopeasti ja ennen kaikkea voimavaroja on ohjattu 
koordinoituun kehittämistyöhön. Yhdentyneen alueen kasvaessa etujen tulisi asteittain lisääntyä. 
Mitä laajemman alan yhteismarkkinat kattaa, sitä paremmin se voi seurata nyky-Euroopan 
tuotannon laajentumisen rytmiä. Mutta taloudelliset syyt eivät ole ainoita syitä. Tärkeämmät 
poliittiset syyt sitovat ja pakottavat jopa helpottamaan ja vauhdittamaan Euroopan 
yhdentymisliikettä. 
 
Vaikka meneillään olevalla taloudellisen yhdentymisen prosessilla ja sen laajenemisella 
lähitulevaisuudessa on kiistatta poliittisia seuraamuksia, poliittisen yhdentymisen prosessin 
nopeutuminen on tiukasti sidottu Rooman sopimuksissa perustettujen instituutioiden täyteen 
soveltamiseen ja täydelliseen toimivuuteen. Meidän täytyy siis pohtia, onko todella tarpeen jättää 
hyödyntämättä jo olemassa olevat välineet ja etsiä uusia poliittisen yhdentymisen keinoja. 
Liittovaltion dynaamiset osatekijät ovat jo olemassa nykyisessä yhteisössä. Ne täytyy ottaa 
aktiivisemmin käyttöön ja niitä tulee voimistaa, jos haluamme todella antaa poliittiselle 
yhdentymiselle ratkaisevan sysäyksen. 
 
Emmehän voi kieltää sitä, etteikö todellisen ja tehokkaan yhteisen poliittisen rakenteen luominen ole 
tärkein tehtävämme Eurooppaa kohti johtavan kulkumme tässä vaiheessa. Tulevaisuus näyttää 
synkältä, emmekä voi karkottaa uhkaa muutoin kuin lisäämällä Euroopan poliittista painoarvoa. 
 
Myös Atlantin toisella puolella Amerikan Yhdysvallat kehottavat meitä entistäkin kiireellisemmin 
toteuttamaan yhdentymispyrkimyksemme. Sotien jälkeinen historia on Amerikan ja Euroopan 
välisen jatkuvasti kasvavan yhteistyön ja asteittaisen lähentymisen aikakautta. Lähentyminen ja 
yhteistyö ovat lisääntyneet sitä mukaa, kun Eurooppa on toteuttanut yhdentymiskutsumustaan. 
Yhteismarkkinoiden perustaminen ja alullepano on nostanut esiin kysymyksen Atlantin 
vastakkaisilla rannoilla sijaitsevien suurten markkinoiden riippuvuudesta toisistaan. Aikaisemmin 
Atlantin sopimus oli ollut yhteisen puolustuspolitiikan pohja. Euroopan yhdentymisprosessi ja 
Atlantin liitto eivät milloinkaan ole olleet toistensa vaihtoehtoja, vaan täydentäviä tekijöitä. Ne ovat 



   

ennemminkin sulautumassa yhdeksi prosessiksi, jonka päämäärä on Atlanttia ympäröivän maailman 
yhdentyminen. 
 
Yhdysvaltojen presidentti otti Philadelphiassa viime heinäkuussa pitämässään puheessa esiin aiheen, 
joka oli myös tärkeässä asemassa hänen unionin nykytilaa koskevassa viestissään kongressille. Hän 
ilmoitti, että Amerikan ja Euroopan yhteistyön lopullinen tavoite on kahden mantereen kansojen 
lopullinen liittoutuminen, vaikka se olisikin vielä kaukana tulevaisuudessa. 
 
"Ainoastaan tämän liiton kautta voimme ajatella auttavamme alikehittyneitä kansoja ja 
vapauttavamme heidät köyhyyden ikeen alta", hän sanoi sananmukaisesti. "Ainoastaan 
liittoutumalla voimme toivoa luovamme maailman, jossa vallitsee oikeus ja vapaa valinta ja jossa 
sota ja pakottaminen on kiellettyä." 
 
Mutta hän muistutti, että eurooppalaisten on otettava ensimmäinen askel: 
 
"Eurooppalaisten on jatkettava täydellisen yhdentymisen toteuttamista, minkä jälkeen liittoutuminen 
amerikkalaisten kanssa on mahdollista." 
 
Monet luonnehtivat presidentti Kennedyn suunnitelmaa mielikuvitukselliseksi ja utopistiseksi, mutta 
monet myös totesivat, että se vastaa kuvaa läntisen maailman loogisesta kehityksestä. Kuulun itse 
jälkimmäisiin. 
 
Uskon, että yhteinen henkinen prosessi muistuttaa kypsymistä, jossa tulemme tietoisiksi yhteisöstä, 
jossa vallitsevat amerikkalaista ja eurooppalaista elämäämme määrittävät korkeammat arvot ja 
ihanteet, joita ilman Amerikan sen paremmin kuin Euroopankaan tulevaisuus ei ole taattu. 
 
Amerikan kansa todistaa jo korkeimman edustajansa äänellä tästä tietoisuudesta, eikä voida kieltää 
sen seikan tärkeää merkitystä, että Philadelphian julistus annettiin päivänä; joka oli vanhan ja uuden 
maailman eroamisen muistopäivä. Melkein kaksi sataa vuotta tuon historiallisen hetken jälkeen 
Amerikka julisti haluavansa yhdistyä uudelleen ja pysyvästi Euroopan kanssa. Ei ole lainkaan 
mielivaltaista tai harhaanjohtavaa väittää, että uusi kausi ihmiskunnan historiassa on alkamassa. 
 
Atlantin toiselta puolelta lähetettyyn kutsuun vastaaminen merkitsee Euroopalle sitoutumista 
nopeaan ja päättäväiseen kehitykseen, joka johtaa täydelliseen poliittiseen yhtenäisyyteen. On myös 
tiedostettava se, että yhtenäisyydestä on tarkoitus tulla kahden mantereen liiton eli koko läntisen 
maailman yhtenäisyyden perusta. Tämä korkeamman ja täydellisemmän tason liitto on ainoa 
mahdollisuus turvata yhteinen kulttuuri. 
 
Eurooppa ponnistelkoon "täydellisen yhtenäisyyden" saavuttamiseksi tehokkaasti, nopeasti ja 
päättäväisesti, Eurooppa voittakoon kansallisen itsekkyyden jäänteet ja torjukoon vanhentuneet 
ajatukset, jotka Thomas Mannin sanojen mukaan "saastuttavat ilman ja halvaannuttavat elämän". 
 
"Toiveiden Euroopaksi" on kutsuttu tätä uutta, hitaasti esiin nousevaa Eurooppaa, joka lupaa edistyä 
nopeammin ja yksimielisemmin kuin eilisen Eurooppa. Meillä on aihetta uskoa, että uusi Eurooppa 
ei petä toiveita, joita sille nyt asettavat suurin osa vapaista ihmisistä, jotka haluavat säilyttää 
vapautensa ja moninkertaistaa sen hedelmät. He haluavat taata itselleen ja lapsilleen mahdollisuuden 
elää nykyistä vapautuneemmassa maailmassa, jossa, niin kuin presidentti Kennedy toivoi, 
hirmuvallan ja sotien kauhukuvat on kielletty. 



  
 

 



   

Yhteisön sisäinen toiminta 

 
Puhe 21. marraskuuta 1962 

 
Uuden yhteisöjen ministerineuvostojen ja Euroopan parlamentin välisen kokouksen päättyessä 
haluan omasta ja työtovereideni puolesta kiittää sydämellisesti ja lämpimästi neuvostojen jäseniä ja 
heidän puheenjohtajaansa Piccionia, joka antoi uuden todisteen järkkymättömästä uskostaan 
Euroopan ihanteeseen. Haluan myös kiittää kaikkia niitä ministereitä, puheenjohtajia sekä 
toimeenpanevien ja parlamentin valiokuntien jäseniä, jotka osallistuivat keskusteluun tuodakseen 
ilmi ajatuksensa ja luodakseen näin juuri päättyneistä keskusteluista rakentavammat ja 
hedelmällisemmät kuin koskaan ennen. 
 
Kokouksenne voi oikeutetusti olla tyytyväinen: yhteisön toiminnasta vastaavissa toimielimissä on 
nähtävissä yhä kasvava varmuus siitä, että Euroopan yhteisön poliittisen kehittymisen 
nopeuttaminen on tiukasti sidoksissa yhteisön hallintorakenteen lujittumiseen ja kehittymiseen. 
Parlamentaarinen yleiskokous on tukenut voimakkaasti ja jatkuvasti hallintorakenteen lujittamista ja 
kehittymistä talous- ja atomienergiayhteisön synnystä lähtien. Yleiskokous on näin tehdessään ollut 
sopimusten tekstin ja hengen mukainen. Kuuden kansan tahdonilmausta, vaikkakin vielä vain 
epäsuoraa, kuvastivat Rooman sopimukset. Kansojen tahto ilmenee historiallisesti katsottuna yhä 
konkreettisemmalla tasolla: se kuvastuu tietoisuutena yhteisön poliittisesta kehittymisestä ja sen 
liikkeellepanevana voimana. Poliittisen yhtenäisyyden tietoisuus ja liikkeellepaneva voima, sitä 
Euroopan parlamentti juuri on. Siksi se on joutunut ja joutuu jatkossa nykyistä enemmän 
tarkkailemaan tulevaisuutta. Parlamentti on pyrkinyt valmistelemaan tulevaa käytössään olevien 
keinojen avulla: käyttäen toimielimiä, jotka sopimuksissa on tarkoitusta varten määrätty, yrittäen 
parantaa niiden toimintaa ja pyrkien avaamaan uusia teitä, jotka ovat sopimusten institutionaalisten 
puitteiden mukaisia ja jotka mahdollistavat uudenlaisten ja hyödyllisempien tasapainosuhteiden 
löytämisen yhteisön johtavien elinten välille. 
 
Tässä toiminnassa on joskus voinut käydä niin, että Euroopan parlamentti on antanut sellaisen 
kuvan, että se haluaisi pakottaa tekemään jotakin sellaista, jonka aika ei vielä ollut tullut. On myös 
voinut sattua niin, että joissakin kiivaissa keskusteluissa, joissa kansallisten hallitusten mielipiteet 
ovat törmänneet Euroopan yhtenäisyyttä ajavaan poliittiseen liikkeeseen, on paljastunut aikomuksia, 
jotka eivät vastaa asioiden todellista tilaa. Miten asian laita sitten onkaan, mielestäni parlamentti on 
toimielimiä koskevan ongelman esiintuonnilla ja jatkuvalla keskustelullaan aiheesta estänyt sen 
mahdollisuuden, että tekijät, jotka hidastavat Euroopan yhdentymisprosessia sekä kansallisella että 
yhteisön tasolla, olisivat jollakin epävarmuuden hetkellä voittaneet ja pysäyttäneet tai suistaneet 
raiteiltaan koko prosessin. Samalla parlamentti on luonut otolliset olosuhteet yhteisön puhtaasti 
poliittiselle kehittymiselle, joka on tosin hidasta, mutta jossa on jo saavutettu huomattavaa edistystä. 
Tämän kaikki ovat voineet todeta huomioidessaan esimerkiksi ministerineuvostojen vähä vähältä 
valtaaman uuden ja mielenkiintoisen aseman yhteisön johtokoneistossa tai muistellessaan 
parlamentin ja neuvostojen aina uudelleen järjestettyjen kokousten lyhyttä mutta tiivistä historiaa. 
 
Aloite kokousten järjestämiseksi tulee juuri niistä pyrkimyksistä, joihin juuri viittasin: pyrkimyksistä 
toimielinten välisiin uusiin tasapainosuhteisiin, joiden avulla voitaisiin säilyttää niin pitkälle kuin 
mahdollista poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen matkareittien rinnakkaisuus, jos sallitte minun 
käyttää tällaista vertauskuvaa. Aloite on vastannut ja vastaa tarpeeseen keskustella alustavasti 
parlamentin ja toimeenpanevien elinten näkökohdista, jotka koskevat Euroopan toimintaa ja 
tulevaisuutta. Kokeelliseksi tarkoitetusta aloitteesta on muodostunut käytäntö, joka kuuluu nyt 



  
 

olennaisena osana niihin institutionaalisiin toimintatapoihin, joiden avulla yhteisöjen toiminnasta 
vastaavien toimielinten välinen, välttämätön yhteistyö toteutetaan. Tyytyväisenä totean, että ansio 
käytännön aloittamisesta ja lujittamisesta kuuluu suurimmaksi osaksi ministerineuvostoille. Ne 
hyväksyivät välittömästi parlamentin kannan ja ovat tehneet tapaamisistamme yhä 
hedelmällisempiä. Mutta olen vieläkin tyytyväisempi siihen, että alkanut vuoropuhelu on siirtynyt 
tekniseltä tasolta tyypillisesti poliittiselle tasolle, ja se on saavuttanut laajat ulottuvuudet. Tämä 
ilmenee selvästi kahdesta aiheesta, joista olemme keskustelleet tänä vuonna. 
 
Näiden päivien aikana meillä on ollut mahdollisuus keskustella perusteellisesti aiheista, jotka eivät 
koske vain yhteisön toimintaa jollakin tietyllä alalla, vaan yhteisön toimintaa kokonaisuudessaan, 
sellaisena kuin se on näyttäytynyt tässä alkaneessa uudessa vaiheessa, joka on todella ratkaiseva 
Euroopan yhteisön tulevaisuuden kannalta. Tässä vaiheessahan enemmistöpäätöksiä koskeva sääntö 
on tullut voimaan – niin kuin on jo mainittukin –, ja se korvaa yksimieliset päätökset. Lisäksi 
olemme määritelleet yhteisen maatalouspolitiikan periaatteet, mikä on huomattava uudistus 
kansojen yhteistyön alalla. Mielestäni on täysin sopivaa vakuuttaa, että olemme nähneet Euroopan 
yhdentymisen maaperällä ensimmäiset hedelmät siitä liittovaltion siemenestä, joka Rooman 
sopimuksilla kylvettiin. 
 
Tuskin on sattumaa, että keskustelun kaksi aihetta liittyvät kiinteästi toisiinsa. On selvää, että 
samalla hetkellä, kun yhteisö nopeuttaa kulkuaan kohti poliittista suuntaa, toimielimiä koskeva 
kysymys nousee uudelleen esiin ajanmukaisena ja kiireellisenä. Puhun siitä perustavanlaatuisesta 
kysymyksestä, jonka ratkaisemista olemme aina pitäneet välttämättömänä ehtona lopulliseen 
päämäärään eli poliittiseen yhtenäisyyteen pyrkimisen nopeuttamiselle ja yhteisön pysyvyyden 
takaamiselle. Minusta vaikuttaa siltä, että näiden päivien aikana käydyn yhtämittaisen keskustelun 
perusteella voisimme päätellä, että yhteinen kantamme, jonka neuvostot ottanevat huomioon, koskee 
tarvetta nopeuttaa toimia nykyisten hallintorakenteiden parantamiseksi eli vahvistamiseksi ja 
tarvittaessa muuttamiseksikin. 
 
Käytän tilaisuuden hyväkseni korostaakseni vielä kerran, ettei hankkeen, joka koskee Euroopan 
parlamentin jäsenten valitsemista suorilla yleisillä vaaleilla, toteuttamista saa enää viivyttää. Siinä 
on kysymyksessä sopimuksen tarkan säännön soveltaminen. Sääntöä ei saa jättää toteuttamatta enää 
yhtään kauempaa. Parlamentin on oltava yhteisön poliittisen kehityksen keskipiste ja sen on voitava 
kuvastaa mahdollisimman tarkasti kansojen demokraattista henkeä. Yhteisöjen poliittista kehitystä 
ei voi suunnitella ilman demokraattista henkeä, sen enempää kuin poliittista Eurooppaakaan ei voi 
rakentaa ilman kansan tahdon suoraa osallisuutta. 
 
On myös mahdotonta olla ennakoimatta parlamentin poliittisen toimivallan laajentumista nyt, kun 
kohdattavana on yhteismarkkinoiden toisen vaiheen seuraamukset, jotka jo mainitsin, ja kun 
odotamme rajojen loitontuvan uusien valtioiden liittymisen myötä. Parlamentista on tultava 
vähemmän tekninen ja enemmän poliittinen: sillä on vastaavasti oltava toimivalta, jonka ansiosta se 
voi suorittaa parlamentaarista valvontaa. Poliittisten valtuuksien lisääntyminen ei voi olla muuta 
kuin hyvä asia, sillä sen tarkoituksena on tehdä selvä ero valvontatoimien ja toimeenpanevien 
toimien välille. Näin eri toimista vastaavien elinten toimintakyky kasvaa. 
 
Hallintorakenteiden muokkaaminen ei tietenkään voi rajoittua parlamenttiin, vaan sen on ulotuttava 
muihinkin yhteisöjen keskeisiin toimielimiin. Jos haluamme saavuttaa uuden ja järkevämmän 
tasapainon institutionaalisten rakenteiden välille järjestämällä ne jollain muulla tavalla, kuin mitä 



   

Rooman sopimuksissa on määrätty, muutokset on tehtävä samanaikaisesti kaikissa hallintorakenteen 
toimielimissä. Ennen kolmanteen vaiheeseen siirtymistä olisikin ratkaistava kysymys Euroopan 
yhteisön yhden ainoan toimeenpanevan elimen perustamisesta, joka korvaisi kolme eri 
toimeenpanevaa elintä, sekä kysymys yhdestä ainoasta neuvostosta: tarvitsemme yhden ainoan 
parlamentin, yhden ainoan tuomioistuimen, yhden ainoan ministerineuvoston ja yhden ainoan 
komission. Toistaminen ei liene tarpeellista sen ymmärtämiseksi, että yksi ainoa toimeenpaneva elin 
on epäilemättä myös vahvempi toimeenpaneva elin. Vahvemman ja dynaamisemman 
toimeenpanevan elimen ilmaantuminen Euroopan yhteisöön olisi täysin demokraattisten 
periaatteiden mukaista. Lippman kirjoitti, ettei demokratiaan kuulu hallituksen toimimisen 
estäminen, vaan siihen kuuluu mahdollisuus muuttaa hallitusta. Toimeenpanevan elimen on voitava 
suorittaa tehtävänsä tarmokkaasti ja oikealla hetkellä. 
 
Ne, jotka vielä vastustavat välttämättömiä rakenneuudistuksia, joista osa merkitsee vain sopimusten 
tarkkaa soveltamista tai sopimusten hengen uskollista tulkitsemista, eivät näytä täysin käsittävän 
yhteisön uutta etenemisvauhtia, välittömiä kehitysnäkymiä ja tätä erityistä historiallista hetkeä, jossa 
nyt elämme. Jos haluamme todella huolehtia yhteisön ja samalla Euroopan tulevaisuudesta, meidän 
on tehostettava yhteisön toimielinten uudistuspyrkimyksiä. Haluan tässä yhteydessä muistuttaa Jean 
Monnet’n sanoista, jotka ovat mielestäni varsin valaisevia. 
 
Hän sanoi, että Euroopan kansojen tulevaisuuden kannalta on tärkeämpää luoda toimielimiä, jotka 
ovat uusien yhteisten sääntöjen mukaisia, kuin edistää tekniikan ja aineellisten keinojen kehittymistä 
yhteismarkkinoiden avulla. Ihmiselämä alkaa aina alusta, mutta instituutiot viisastuvat keräämiensä 
yhteisten kokemuksien ansiosta. Kokemus ja viisaus saavat aikaan sen, että ihmiset, jotka 
noudattavat samoja sääntöjä, eivät ehkä sentään muuta luontoaan, mutta muuttavat ainakin 
käytöstään vähä vähältä. Instituutiot säätävät ihmisten välisistä suhteista. Ne ovat kulttuurin 
todellisia tukipylväitä. 
 
Me kaikki läsnäolijat uskomme tehneemme kokouksen aikana parhaamme löytääksemme keinot sen 
tien tasoittamiseen, jonka kautta yhteisön toimielimet voivat viisastua. Mutta tiedämme myös, että 
suurin osa työstä on vielä tekemättä ja se on tehtävä mahdollisimman pian. Aikaisempien syiden 
joukkoon on tullut uusia, painavampia syitä, ja ne eivät vain ehdota poliittisen yhdentymisen 
vauhdittamista, vaan suorastaan pakottavat tekemään niin. 
 
Viime viikkojen kansainväliset tapahtumat ovat jälleen kerran osoittaneet selvemmin kuin koskaan, 
että maailmanrauhan säilyminen on hyvin pienestä kiinni. Sodanpelko on ollut jälleen suurempi kuin 
toivo rauhasta. Pahimmalta on onneksi vältytty, mutta uusien myrskypilvien ilmestymisen 
mahdollisuus ajaa poliittiset päättäjät luomaan olosuhteita, joissa rauhan säilyminen olisi 
turvatumpaa. Yksi vaikuttavista tekijöistä on kaikkien mielestä Euroopan todellinen yhtenäisyys. 
Taloudellisesti yhdentyneen Euroopan lisäksi myös poliittisesti yhdentynyt Eurooppa on perustava 
tekijä. Väittäisin jopa, että sillä on ratkaiseva tehtävä rauhan säilyttämisessä maailmassa. Tämän 
vuoksi nyt on luovuttava epäilyistä, epäröinnistä, omista eduista ja itsekkyydestä ja tehtävä tilaa 
dynaamiselle toiminnalle, joka johtaa Euroopan poliittiseen yhdentymiseen. 
 
Toiveeni siitä, että toiminta voisi olla mahdollisimman pikaista, on samalla lämmin kiitos teille 
kaikille: toivon, että samanlaiset tapaamiset, kuin mitä tänään olemme kokeneet, voisivat vahvistaa 
ja tehostaa entisestäänkin yhteistyötä, joka on osoittautunut toivottavaksi ja hedelmälliseksi. 



  
 

 

Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit 
 

Puhe 4. helmikuuta 1963 
 
Roomassa pidettiin 11. tammikuuta kokous, johon osallistuivat Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin puhemiehet. Pidän asiaankuuluvana velvollisuutenani tehdä 
teille selkoa kokouksesta ennen istunnon alkamista. 
 
Haluan ensin kiittää vielä kerran Euroopan yhteisön kuuden jäsenvaltion parlamentteja, jotka 
ystävällisesti vastasivat kutsuuni ja osallistuivat kokoukseen, jonka järjestämistä olin ehdottanut 
Euroopan parlamentin puhemieheksi valitsemiseni jälkeen yhteisön kuuteen valtioon tekemieni 
virallisten vierailujen aikana. Tarve kokouksen järjestämiseksi yhteisistä asioista keskustelua varten 
oli kuitenkin ilmaantunut jo jokin aika sitten, niin kuin myöhemmin yksityiskohtaisesti selvitän. 
Vaikka aloitteeni siis onnistui, se ei niinkään johtunut sinnikkyydestäni, vaan tilanteesta, jossa 
mainitsemani tarve oli tullut niin pakottavaksi, ettei kokouksen järjestämistä voinut enää lykätä. 
Minä sain vain kunnian poimia hedelmän, joka oli kypsynyt puussa. Se ei luonnollisesti kuitenkaan 
vähennä tyytyväisyyttäni siihen, että kokous järjestettiin. Kokouksen merkitys lienee selvä teidän 
lisäksenne myös yleiselle mielipiteelle sekä kaikille niille, joiden sydämissä on erityinen paikka 
Euroopan yhdentymiselle. 
 
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maaliskuun 1957 Rooman sopimuksilla perustetun yhteisön 
vielä lyhyessä, mutta sitäkin tapahtumarikkaammassa historiassa kansallisten lakiasäätävien elinten 
puhemiehet ja Euroopan parlamentin puhemies kokoontuivat keskustelemaan kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisistä suhteista Eurooppaa koskevissa asioissa. Kysymys 
on monimutkainen ja vaikea, ja sen ratkaisulla on suuri vaikutus yhteisön nykyhetkeen ja 
tulevaisuuteen. Ensimmäisessä kokouksessamme olimme päättäneet vaihtaa ajatuksia 
laajamittaisesti, jotta voisimme verrata ja punnita erilaisia näkökohtiamme. Uskon, että 
tehdessämme näin olimme oikeassa: yksityiskohtainen esityslista olisi rajannut keskustelun liian 
pieniin puitteisiin. Oli kuitenkin selvää, että mielipiteiden vaihto koskisi pääasiassa Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien toimien jakautumista sekä keinoja, joiden avulla Euroopan 
parlamentin toiminta saisi laajempaa vastakaikua yhteisön valtioissa. 
 
Heti yhteisön perustamisen jälkeen kysymys yhteistyöstä kansallisten parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin välillä nostettiin esiin niiden toimesta, jotka huolehtivat eri lainsäädäntöelinten 
mahdollisimman pitkälle viedystä yhdenmukaisuudesta. Yhdenmukaisuus on yksi yhteisön 
toiminnan ja ennen kaikkea sen asteittaisen poliittisen kehittymisen välttämättömistä edellytyksistä. 
Yhteisön perustamisen jälkeisinä vuosina taloudellisen unionin edistyminen ei ole saanut seuraa 
vastaavasta poliittisen unionin edistymisestä johtuen olosuhteista, jotka tunnemme niin hyvin, että 
minun ei tarvitse niistä teille muistuttaa. Ne, jotka osallistuvat yhteisön elämään, mutta myös ne, 
jotka ulkopuolelta seuraavat sen onnistumisia ja epäonnistumisia, ovat yhä selvemmin havainneet 
sen, että taloudellisen unionin ja poliittisen unionin välille on syntymässä epätasapaino, jonka 
jatkumisella voi olla hyvin vakavia seurauksia yhdentymisprosessin tulevaisuudelle. 
 
Monet ovat sanoneet sanomasta päästyäänkin, että olemme saapuneet ratkaisevaan hetkeen siinä 
historian vaiheessa, joka alkoi Rooman sopimuksista. Joko "pienen Euroopan" kuusi valtiota 
tehostavat pyrkimyksiään tiiviin poliittisen unionin saavuttamiseksi, tai ne joutuvat toteamaan 



   

taloudellisenkin unionin kehityksen lamaantuvan. Eikä tämä ole mikään kuvitteellinen uhka: kaikki 
tähänastiset taloudellisen yhteisön onnistuneet ja – mieleni tekisi sanoa – ihmeen kautta saavutetut 
edistysaskeleet eli taloudellisen yhteisön rooli liikkeellepanijana ja innostajana eurooppalaisen 
yhteiskunnan kaikilla aloilla, sen tehtävä esikuvana ja oppaana ja sen houkuttelevuus Euroopassa ja 
koko maailmassa, eivät saa kätkeä meiltä sitä tosiasiaa, että taloudellinen yhteisö ei voi elää eikä 
kantaa uutta ja parempaa hedelmää, jos se ei pysty muuttumaan todelliseksi poliittiseksi yhteisöksi. 
Yleinen mielipide, jonka mukaan "Euroopan yhteisö ei voi jäädä pelkäksi taloudelliseksi unioniksi", 
pitää sisällään kiistattoman totuuden. Ilman johtavan poliittisen vallan yhtenäisyyttä yhteinen 
taloudellinen politiikka ei pitkällä tähtäimellä voi toimia. Vakavan varoituksen tästä meille antoi 
viime vuoden alussa yhteisen maatalouspolitiikan kaikkien hyväksymän muodon löytämiseksi 
tarvittujen pyrkimysten laajuus. Yhteisen maatalouspolitiikan kehittelyyn tarvittiin niinkin paljon 
kuin neljäkymmentä Euroopan talousyhteisön ministerineuvoston istuntoa. Ranskan 
maatalousministeri totesi sopimuksen solmimisen jälkeen, että ministerit "oli tuomittu 
onnistumaan", mutta totta oli myös Yhdistyneen kuningaskunnan ministerin seuraava kommentti: 
"Nähtäväksi jää, nousevatko jotkut näistä onnistumaan tuomituista jossain vaiheessa kapinaan siksi, 
ettei maatalouspolitiikka heidän mielestään vastaakaan kansallisia etuja". 
 
Maatalouspolitiikka on vain esimerkki muiden joukossa. Se osoittaa Euroopan taloudellisen 
yhteisön perusteiden pysyvän heikkouden. Yhteisössä, jonka rakentaminen vaati niin paljon työtä ja 
kärsivällisyyttä, on monia muitakin heikkoja kohtia, jotka saattavat aiheuttaa todellisia murtumia 
suureen rakennelmaan, jos emme riittävän tarmokkaasti ja nopeasti omaksu julkisella alalla 
tarvittavia toimenpiteitä. 
 
Tammikuun 11. päivän kokouksessa oli tarkoitus nimen omaan luoda yksi perustekijä yleisen tason 
toimintaan, jolla pyritään niin ponnekkaasti kuin mahdollista edistämään Euroopan poliittista 
yhdentymistä. Ei ole vaikea ymmärtää syitä, joiden vuoksi tarvitaan yhä laajempaa ja yhä tiiviimpää 
yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välille, tai poliittisia tavoitteita, jotka 
yhteistyön ansiosta voidaan saavuttaa. Kansalliset parlamentit ovat suorana yhdyssiteenä 
kansojemme mielen ja tietoisuuden ja Euroopan yhteisön toimielinten välillä siihen asti, kunnes 
Euroopan parlamentin jäsenet valitaan yleisillä välittömillä vaaleilla. Euroopan poliittisen unionin 
luominen ilman kansan tahdon laajempaa, aktiivisempaa ja tietoisempaa osallisuutta olisi 
harhaanjohtavaa. Valitettavasti tämä ajatus ei ole nykyisin tarpeeksi yleinen, ja lisäksi välineet, joilla 
ajatusta voitaisiin vahvistaa ja levittää, puuttuvat. Suurin osa kuuden valtiomme kansalaisista, jotka 
eivät seuraa tarkasti yhteisön toimintaa, eivät voi tehdä tietoista, Euroopan tulevaisuuteen 
vaikuttavaa valintaa, kun heidät kutsutaan äänestämään. Tällä hetkellä kansamme käyttävät 
oikeuttaan valita edustajansa vain kansallisella tasolla. Euroopan yhteisöistä näyttää tulleen 
enemmänkin "kuuden hallituksen asia" kuin "kuuden kansan asia". 
 
Euroopan kansalaisten aktiivisempi ja tietoisempi osallistuminen yhteisön elämään on välttämätöntä 
myös toisestakin perustavanlaatuisesta syystä: demokratian vahvistamiseksi Euroopassa. Osuvasti 
on todettu, että "Euroopan yhdentyminen ilman demokraattista valvontaa johtaisi demokratian 
asteittaiseen taantumiseen kaikkialla Euroopassa". Yhteisössä on nyt noussut esiin ilmiö, jota täytyy 
seurata tarkasti: toimeenpanevat elimet ovat alkaneet jättää Euroopan parlamentin kannan 
huomioimatta. Eikä siinä ole kaikki. Tietyillä hyvinkin tärkeillä aloilla, kuten yhteisen 
maatalouspolitiikan alalla tai työvoiman vapaan liikkuvuuden alalla, neuvoston päätökset saatetaan 
hyväksyä ilman parlamentin väliintuloa tai kansallisten parlamenttien valvontaa. 
 



  
 

On ilmiselvää, että demokratia ei täysin toteudu tietyillä yhteisön toiminnan aloilla, jotka tosin ovat 
melko kapeita aloja. Tällainen suuri oikeudellis-poliittinen, varsinkin poliittinen epäkohta on 
poistettava nopeasti Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistoimin, jos emme 
halua nähdä yhteisön sisäisten valtiojohtoisten ja itsehallinnollisten suuntauksien voimistuvan. Jos 
ne yhdistyisivät valitettavasti kansallismielisissä piireissä edelleen elossa ja voimissaan oleviin 
eriyttäviin suuntauksiin, ne voisivat aiheuttaa kuilun Euroopan yhteisön ja kansallisten hallitusten 
välille. Erkanemisesta olisi vahingollisia seurauksia poliittisen yhdentymisen kehittymisvauhdille, 
mutta myös Euroopan demokraattisten toimielinten toiminnalle. Mielestäni ei saa unohtaa sitä, että 
ainoa tie, joka johtaa Euroopan yhdentymiseen, on demokratian leveä tie. 
 
Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, ettei kansallisten parlamenttien eurooppalaiseksi kutsuttu 
toiminta vähene, vaikka päätös valita Euroopan parlamentin jäsenet yleisillä välittömillä vaaleilla 
hyväksyttäisiinkin. Kysymys, joka on edessämme jo nyt ja joka tarkentuu sitä mukaan, kun 
toivomamme poliittinen yhteisö kehittyy, eli kysymys tasapainon luomisesta Euroopan liittovaltion 
hallituksen ja kansallisten hallitusten välille, on helpompi ratkaista sitten, kun välttämättömät ehdot 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin väliselle yhteistyölle on asetettu ja lopullisesti 
laadittu. 
 
Nämä tiedot riittänevät kertomaan Rooman kokouksen ulottuvuuksista ja poliittisesta merkityksestä. 
 
Kokoukseen osallistuivat kaikkien Euroopan parlamentaaristen kansalliskokousten puhemiehet, 
joista kolmea edusti heidän varapuhemiehensä sairaudesta johtuneen poissaolon vuoksi. Ainoa 
puhemies, joka ei voinut osallistua kokoukseen, oli Ranskan kansalliskokouksen puhemies, joka 
joutui osallistumaan samaan aikaan järjestettyyn valtion talousarviokeskusteluun. Puhemies Chaban-
Delmas vahvisti kuitenkin, että hän kannatti aloitettani, ja hän pyysi saada tietoonsa kokouksen 
tulokset. 
 
Päätelmät on esitetty lopputiedotteessa ja pääsihteeristön tiedonannossa, jonka puhemiesten kokous 
hyväksyi muutamin muutoksin ja lisäyksin. Nämä asiakirjat on myöskin annettu teille tiedoksi. 
 
Kokouksen tärkein tulos oli mielestäni yksimielinen ja juhlallinen vahvistus yhteisestä uskosta 
Eurooppaan ja yksimielisesti ilmaistu aikomus myötävaikuttaa yhdentymisprosessin kehittymiseen 
kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välisen pysyvän yhteistyön avulla. 
 
"Puhemiehet ovat vakuuttuneita siitä, että Euroopan parlamentin toiminnan ja sen käsittelemien 
asioiden tunnettavuuden lisääminen yhteisön jäsenvaltioissa voi myötävaikuttaa eurooppalaisen 
tietoisuuden syntymiseen. Siitä riippuu Euroopan poliittisen rakentamisen kohtalo", sanotaan 
lopputiedonannossa. 
 
Ja tuonnempana: "Kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välinen yhteistyö 
myötävaikuttaa varmasti olennaisella tavalla Euroopan rakentamisen kehitykseen. Puhemiehet 
ehdottavat näin ollen toimivaltojensa rajoissa yhteistyön toteuttamista laajemmalla pohjalla." 
 
Mitä tulee käytännön keinoihin, joiden avulla Euroopan parlamentin toiminnan ja sen käsittelemien 
asioiden tunnettavuutta voidaan lisätä, joitakin ehdotuksia on laadittu välittömästi ja helposti 
sovellettavien toimien käyttöön ottamiseksi. Toimet voidaan toteuttaa kansallisten 
lainsäädäntömenetelmien puitteissa tai ne eivät ole lainsäädäntöjen vastaisia. On ehdotettu 



   

"Euroopan asioista vastaavan alivaliokunnan" tai "valiokunnan" perustamista. Kyseinen toimielin 
järjestäisi yhden tai useampia vuosittaisia keskusteluja Euroopan yhdentymisen tilasta. Keskustelut 
voitaisiin järjestää hallituksen aiheesta laatiman mietinnön pohjalta. Euroopan parlamentin 
hyväksymien erityisen tärkeiden päätöslauselmien antamista tiedoksi kansallisille parlamenteille on 
myös ehdotettu, samoin kuin niiden keinojen kehittämistä, joita kansalliset parlamentit käyttävät 
saadakseen tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta. 
 
Nyt on kulunut noin kuusi vuotta siitä, kun Rooman sopimukset allekirjoitettiin ja Euroopan talous- 
ja atomienergiayhteisöt saivat alkunsa. Yhteisöjen institutionaalinen rakennelma on samanlainen 
kuin jo olemassa olevan EHTY -järjestelmän, ja ne muodostavat yleisesti "Euroopan yhteisöksi" 
kutsutun yhteisön. 
 
Minä, joka osallistuin Rooman sopimusten valmistelu- ja laatimistyöhön, ja jolla nyt on kunnia 
puhua teille, muistan erinomaisesti epäilykset, jotka aikanaan liitettiin kahden yhteisön 
perustamistyöhön. Suurin osa ihmisistä ajatteli tuolloin, etteivät kaikki kansalliset parlamentit 
ratifioisi sopimusta, eikä se selviäisi tulevista koettelemuksista. Onneksi epäilyksen pilvet haihtuivat 
nopeasti ja Euroopan yhteisö todisti nopeasti olevansa jopa elinvoimaisempi kuin mitä sen perustajat 
olivat osanneet kuvitella. Useampia kertoja on julistettu, että yhteisö edustaa "sodan jälkeisen ajan 
vallankumouksellisinta toimea ja ehkä merkittävintä tapahtumaa Rooman imperiumin kukistumisen 
jälkeen". Näin imartelevassa arviossa on kiistatta hieman tottakin, kunhan muistamme, ettei 
yksikään poliittinen rakennelma, vaikka olisi kuinka valtava, voi kestää pitkään, ellei sen 
elinvoimana ole ihmisten tahto ja tunteet. 
 
Kuullessa ja lukiessa näitä ylistyksiä huomaa, että niissä oletetaan, että yhteismarkkinat on nyt 
lopullisesti saavutettu osa aikakautemme todellisuutta ja että ne voivat toimia ja kehittyä itsenäisesti 
ja erillään kansallisista politiikoista tai jopa niiden vastakohtana. Mielestäni tämä on vakava 
virhearvio. Euroopan yhteisö luotiin sellaiseksi kuin eurooppalaiset sen halusivat sillä historian 
hetkellä. Tulevaisuudessa yhteisö on sellainen kuin eurooppalaiset haluavat sen olevan sillä hetkellä. 
Tarkoitan sitä, että yhteisön kohtalo on täysin Euroopan kansalaisten käsissä eikä persoonattoman ja 
teoreettisen historian armoilla. Historiaa kirjoitetaan päivä päivältä ja tunti tunnilta ihmisten 
toiminnan perusteella, ja meidän on pakko valitettavasti todeta, että tällä hetkellä eurooppalaiset 
eivät näytä riittävästi tajuavan Euroopan yhteisön merkitystä yksilön ja yhteisön elämälle. 
 
Kaikesta huolimatta toiveet yhteisön poliittisesta ja taloudellisesta tulevaisuudesta ovat tällä hetkellä 
selvästi suurempia kuin epäonnistumisen tai taantumisen pelko, sillä perustellusti voidaan olettaa, 
että lähitulevaisuudessa yhä useammat eurooppalaiset tulevat tietoisiksi nykyisen läntisen maailman 
uudesta hengestä ja pyrkivät sovittamaan toimintansa sen mukaiseksi. Se on henkisen, taloudellisen 
ja poliittisen yhtenäisyyden henki, josta saa alkunsa historiallinen sysäys, joka johtaa läntisen alueen 
kansojen yhdentymiseen. 
 
Maailmassa, jossa etäisyydet pikku hiljaa lyhenevät ja tilaa vallataan rohkeasti, mutta jossa toisaalta 
vallitse syvä kahtiajako vastakkaisten ja yhteensopimattomien elämänkäsitysten välillä, on 
oletettavaa, että saman ihanteen palveluksessa olevat tahot pyrkivät yhdistymään yhdeksi rivistöksi. 
Yhdentymispyrkimyksiä edustavat koko läntisessä maailmassa nämä etapit: Naton, OEEC:n, 
Euroopan neuvoston, EHTY:n, WEU:n, yhteismarkkinoiden ja Euratomin perustaminen. En 
myöskään voi jättää mainitsematta presidentti Kennedyn vetoomusta, jossa hän kehotti perustamaan 
Atlantin kummankin puolen vapaiden demokraattisten kansojen välille rohkeampia ja tiiviimpiä 
solidaarisuuden muotoja. Näihin täytyy laskea mukaan yhteismarkkinoiden laajentuminen 



  
 

Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisen ja muiden valtioiden myötä, mitä toivomme sydämemme 
pohjasta. Mainitsen lopuksi myös tapahtuman, joka on mielestäni kaikista merkittävin: ekumeeninen 
kirkolliskokous, jonka voi lyhyesti määritellä kristinuskoisten kansojen unionin 
kirkolliskokoukseksi. 
 
Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisen aiheuttamien jäsenvaltioiden hallitusten välille syntyneiden 
dramaattisten repeämien johdosta haluaisin tässä tilanteessa tuoda rauhoittavaa viestiä, joka kertoo 
kokouksemme toiveista, huolenaiheista ja peloista. 
 
Euroopan parlamentti on aiheesta keskustellessaan jo ilmaissut yksimielisen toiveensa siitä, että 
Brysselin neuvotteluissa edettäisiin kohti myönteistä lopputulosta. Parlamentti totesi, että 
Yhdistynyt kuningaskunta täyttää täysin ehdot, jotka ovat välttämättömiä uusien jäsenten 
liittymiselle Euroopan yhteisöön. Parlamenttimme on varmasti ensimmäisenä muistuttamassa siitä, 
että uusien jäsenvaltioiden liittyminen ei saa aiheuttaa muutoksia Rooman sopimuksiin. Parlamentti 
on vakuuttunut ehdottomasta tarpeesta noudattaa kokonaisuudessaan yhteisön elämää ja kehitystä 
sääteleviä sopimuksia, ja juuri siksi se on vaatinut, että tietyt olennaisen tärkeät poliittiset säännöt 
pantaisiin täytäntöön. Kaikki hallitukset eivät ole tähän mennessä olleet halukkaita soveltamaan 
niitä. On tietysti selvää, että sopimusten rakennetta voidaan muuttaa tuntuvasti – tässä tapauksessa 
sanoisin perusteellisesti – hylkäämällä yksinkertaisesti olemassaolevia määräyksiä ilman, että uusia 
määräyksiä lisätään. 
 
Mutta me olemme aina ajatelleet, että Brysselin neuvottelujen olisi tullut palvella seuraavaa 
tarkoitusta eli kaikkien hyväksymien sellaisten keinojen etsimistä, joiden ansiosta joitakin tiettyjä 
hankalia tekijöitä voitaisiin poistaa ilman, että olemassaolevia sopimuksia muutetaan. Hyvät 
työtoverit, olen nyt tunteidenne tulkki ja ilmaisen hartaan toivomuksemme siitä, että löydettäisiin 
keino jatkaa keskeytyneitä neuvotteluja ja saattaa ne onnistuneeseen päätökseen. 
 
Eurooppa on jälleen myötävaikuttanut eniten yhdentymissysäykseen, josta äsken puhuin. Tämän 
velvollisuudeksi muuttuneen tehtävänsä ansiosta Eurooppa on jälleen kerran löytänyt paikkansa 
"maailman keskipisteenä". Euroopan yhteisön toimielimet edustavat Euroopan liittovaltion tulevaa 
hallitusta pähkinänkuoressa ja ovat jo nyt sen esikuva, vaikkakin vain pienen tekijän osalta. 
 
Yhdentymisprosessi voidaan kuitenkin pysäyttää tai saada luopumaan saavutuksistaan koko laajassa 
läntisessä maailmassa tai pienemmässä Euroopassa. Siksi on välttämätöntä, että eurooppalaiset 
kulkevat päättäväisesti eteenpäin yhdistymisen tiellä. He kykenevät tekemään niin, sikäli kuin he 
pystyvät vahvistamaan uskoaan Eurooppaan ja pääsemään yli lannistumisen hetkistä, joita saattavat 
aiheuttaa jotkut vaikeudet, jotka väistämättä liittyvät näin tärkeään ja jaloon työhön. 
 
Kaikkien eurooppalaisten tulisi tietää, että yhdentyminen tarkoittaa vapauden, kansanvallan ja 
yhteiskunnan kehittymisen lisäksi ennen kaikkea ja varsinkin rauhaa. Ihmiskunta on nyt 
kahdeksantoista vuoden ajan elänyt siinä pelossa, että uusi, viimeksi nähtyä vieläkin paljon 
vakavampi murhenäytelmä toteutuu. Muutama kuukausi sitten olimme perikadon partaalla. Jos 
Eurooppa onnistuisi todella yhdentymään taloudellisen tason lisäksi myös poliittisella tasolla, 
pysyen samalla lujasti ankkuroituna Atlantin liitossa, sillä olisi valtava merkitys maailmanrauhan 
säilyttämiselle. 
 



   

Vaikka toimintamme rajoittuu pienelle alalle ja vaikka sen on tarkoitus vaikuttaa vain osaan yleistä 
yhteisön poliittisten osatekijöiden kehitys- ja vahvistamisprosessia, Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien välisen yhteistyön, joka alkoi Rooman kokouksessa, merkitys ei siitä 
vähene. Olen myös vakuuttunut siitä, että velvollisuudentunteemme ja tahtomme sen tehtävän 
edessä, johon olemme kaikki yhdessä sitoutuneet, eivät vähene niin kuin eivät myöskään vähene 
kansallisten parlamenttien velvollisuudentunne ja tahto. 
 



  
 

Valitseminen Euroopan parlamentin puhemieheksi toisen kerran 

 
Puhe 25. maaliskuuta 1963 

 
Haluan kiittää teitä luottamuksesta, jota olette osoittaneet minulle kutsuessani minut uudelleen 
Euroopan parlamentin puhemieheksi. Haluan myös ilmaista syvän kiitollisuuteni ystävällisistä ja 
imartelevista sanoista, jotka kokouksemme ikäpuhemies osoitti minulle. 
 
Olen imarreltu valinnastani sitäkin enemmän, kun parlamenttimme toiminta on saamassa 
ensisijaisen tärkeän poliittisen aseman ja sen tehtävänä on vaikuttaa huomattavasti Euroopan 
yhdentymisprosessin tulevaisuuteen. Rooman sopimuksiin kirjoitettujen tehtävien lisäksi 
parlamentin on luonnollisesti edistettävä yhdentymisprosessia ja saatava se etenemään 
taloudelliselta tasolta, johon yhdentyminen on ollut pysähtynyt, poliittisemmalle tasolle. Mikään 
muu yhteisön toimielin ei voi tehdä tätä tehtävää yhtä suurella pätevyydellä, sillä näyttää selvästi 
siltä, että parlamentti ja vain parlamentti voi ilmaista kansojemme tunteita ja ajatuksia, mikä on 
välttämätöntä yhteisön toiminnalle, vaikkakin vain epäsuorasti. 
 
Viime vuoden aikana osoitettu aktiivisuus kertoo Euroopan parlamentin halusta ja kyvystä ottaa 
yhdentymisprosessin liikkeellepanijan rooli. Tehtävää on helpottanut tehokas yhteistyö, innokkuus 
ja varaukseton omistautuminen Euroopan asialle, mistä ovat todistaneet poliittisten ryhmien 
puheenjohtajat ja korkean viranomaisen toimeenpanevat jäsenet. Haluaisin tänään tältä 
puhujakorokkeelta kiittää heitä kaikkia lämpimästi myös teidän puolestanne. 
 
Mainitsin jo, että parlamentti on "yhdentymisprosessin tietoisuus ja edistymisen alullepanija". Siinä 
valossa parlamentti kiistämättä näyttäytyi viime vuoden marraskuussa, kun se keskusteli 
neuvostojen edustajien ja yhteisöjen toimeenpanevien elinten kanssa lähitulevaisuuden tärkeimmistä 
poliittisista kysymyksistä, tai kun se helmikuun täysistunnossa johti levollisesti keskustelua, joka 
koski Yhdistyneen kuningaskunnan yhteismarkkinoille liittymisen ja sitä koskevien Brysselin 
neuvottelujen kariutumista. Keskustelun voi lennokkuutensa ansiosta sijoittaa Euroopan valtioiden 
ylevimpien ja huomattavimpien parlamentaaristen perinteiden joukkoon, ja se käytiin yhdellä 
kaikkein kriittisimmistä yhteisön lyhyen, mutta tapahtumarikkaan elämän hetkistä. Tässä valossa 
parlamentti näyttäytyi myös silloin, kun se pyysi ja sai puolelleen yhteisön jäsenvaltioiden 
kansallisten parlamenttien tuen ja yhteistyön Euroopan rakentamisen edistämiseksi. Euroopan 
parlamentin ennen kaikkea poliittisesta toiminnasta kertoo propagandakampanja, jonka avulla 
parlamentti halusi myötävaikuttaa siihen, että kansoissamme syntyisi ja kehittyisi tietoisuus 
yhdentymisestä. Parlamentti järjesti jäsenvaltioiden tuhansille nuorille vierailuja parlamenttiin ja 
yhteisön toimielimiin, suoritti tutkimustehtäviä kaikissa yhteisön valtioissa, lisäsi 
mahdollisuuksiensa rajoissa omien tiedotusvälineidensä määrää ja pani alulle kokouksia ja 
keskusteluja Euroopasta. 
 
Tietäen olevansa teidän edustajanne puhemiehenne muisti yhteisön kuuden jäsenvaltion hallituksiin 
tekemiensä virallisten vierailujen yhteydessä kertoa aina toivomuksestamme, että Rooman 
sopimuksen edelleen toteutumattomat säännöt viimeinkin pantaisiin täytäntöön. Näillä säännöillä on 
poliittinen sisältö ja niiden tavoitteena on saada yhdentymisprosessi etenemään taloudelliselta 
tasolta poliittiselle tasolle. On järjetöntä ajatella, että Euroopan rakennelma voisi säilyä hengissä ja 
edistyä pysymällä pelkästään poliittisella tasolla, niin kuin monet nykyään näyttävät uskovat. 
Euroopan rakentaminen on tuomittu epäonnistumaan, jos se rajoittuu taloudelliselle tasolle. On 



   

myös järjetöntä ajatella, että Euroopan poliittinen rakennelma voisi toteutua ilman kansan 
tietoisuuden ja mielipiteen osallisuutta. Euroopan luomiseen ei riitä hallitusten kylmä järki, vaan 
siihen tarvitaan välttämättä myös kansojen intohimoa. "Intohimo", kirjoitti eräs filosofi 
kuolemattoman teoksensa otsikkoon, "on tuuli, ja järki on vain purje". Kansan intohimon tuulen on 
pullistettava hallitsijoiden järjen purjeet. Parlamentin työn on toisin sanoen voitava perustua 
eurooppalaisten päättäväiselle ja vilpittömälle osallistumiselle. Siksi aiemmin esille ottamieni 
poliittisluonteisten sääntöjen joukosta se, jossa määrätään Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla, on perustavanlaatuisen tärkeä meneillään olevan 
prosessin edistymisen ja vahvistumisen kannalta. Me emme saisi koskaan kyllästyä toistamaan 
toivomustamme, kiireellistä pyyntöämme ja haluamme, jonka mukaan tätä Rooman sopimusten 
sääntöä sovelletaan mahdollisimman pian. Vain se mahdollistaa kansojemme aktiivisen 
osallistumisen yhteisiin pyrkimyksiin uuden Euroopan rakentamiseksi. 
 
Meidän täytyy ennen kaikkea olla sitkeitä kriisin hetkillä, kuten nyt, jolloin pilvet kasautuvat 
horisonttiin ja uhka kärsivällisesti, työläästi ja niin monen pettymyksen kautta rakennetun, vielä 
heikon rakennelman vaurioitumisesta ja sortumisesta painaa mieliämme. 
 
Emme voi unohtaa, miten 20. tammikuuta kuilu repeytyi yhteisön jäsenvaltioiden välille. Sen syistä 
on jo pitkään keskusteltu yleiskokouksessamme ja niistä keskustellaan edelleen seuraavassa 
maaliskuun täysistunnossa. Kuilun olisi täytynyt sulkeutua nopeasti, eikä se olisi saanut laajentua. 
Näin kuitenkin valitettavasti tapahtui sen jälkeen, kun kahden yhteisön jäsenvaltion hallitukset 
päättivät kieltäytyä allekirjoittamasta merentakaisten maiden assosiaatiosopimusta tai lykkäsivät 
sitä, vaikka sopimus oli jo parafoitu joulukuussa. Parlamentti voi vain valittaa tapahtunutta. Hyvät 
työtoverit, tulkiten niiden pelkoa, jotka ovat uskoneet ja uskovat vieläkin, että vain yhdentyminen 
voi pelastaa Euroopan rappiolta, esitän kiireellisen vetoomuksen yhteisön jäsenvaltioiden 
hallituksille ja kansoille: pyrkikäämme hylkäämään se, mikä erottaa ja etsimään sitä, mikä yhdistää; 
voittamaan tämän hetken vaikeudet ja jättämään oven auki tulevaisuuden toivolle. "Maa kuuluu 
eläville." Tämä kuuluisa valistuksen mietelause osoittaa meille selvästi suunnan, johon meidän on 
suunnattava kulkumme. 
 
Näkökohtaerot ja vastakkaisuudet eivät saa ajaa meitä kadottamaan tietoisuuttamme yhteisestä 
henkisestä ja kulttuurillisesta alkuperästämme, arvojen ja ihanteiden perustavanlaatuisesta 
identiteetistämme, joka on vuosisatojen aikana muokannut Euroopan historiaa; tietoisuutta siitä, että 
eurooppalaisten unionia ei tarvita pelkästään aineellisten, sotilaallisten tai talouskehityksen 
tarpeiden täyttämiseksi, vaan ylempien, henkisten syiden vuoksi. Poliittisia ja taloudellisia syitä 
tärkeämpiä ovat ylemmät henkiset syyt, jotka innoittivat Rooman sopimusten tekijöitä. Rooman 
sopimusten allekirjoittamisesta Capitolessa on muuten sattumalta kulunut juuri tänään kuusi vuotta. 
Unionimme on tarpeellinen ennen kaikkea siksi, että vain unionin kautta voimme pysyä uskollisina 
näille syille ja tehdä niistä tekijöitä, jotka innoittavat tulevaa elämäämme ja ovat meille esikuvina. 
 
Kaikki palaa lopulta samoihin ikuisiin ihanteisiin, jotka ovat menneisyydessä antaneet kansoillemme 
niin jalon, sivistyneen ja humaanin luonteen. Toivoisimme, että ne hyväksyttäisiin uusien, 
suoritettaviksemme tulleiden tehtäviemme perustaksi. Sattuvasti on sanottu, että todellinen 
realistinen politiikka ei pidä toimintaa erillään ihmiskunnan ihanteista, vaan pitää ihanteita 
toiminnan todellisena voimana. On siis välttämätöntä, että pysymme uskollisina ihanteillemme, jos 
haluamme, että työstämme tulee hyödyllinen ja hedelmällinen. "Vain Jumala tuntee tulevaisuuden", 
sanoi eräs antiikin filosofi. Mutta jos katsomme ympärillemme, huomaamme, että niin kaukana kuin 



  
 

on mahdollista nähdä, näkyy syitä toivoa. Tärkeintä on mielestäni innostus, jolla yhä useammat 
nuoret tänä päivänä ottavat Euroopan yhdentymisen asiakseen ja palvelevat tätä ihannetta. 
 
Aloittakaamme siis työ luottavaisin mielin ja uusin sydämin, jotta osaisimme omalta osaltamme 
rakentaa kansojen yhteistä tulevaisuutta Euroopassa, joka uskoo Jumalaan ja vapauteen. Olkoon 
suuren italialaisen, mutta samalla eurooppalaisen ja koko maailman kansalaisen, runoilija Dante 
Alighierin henki oppaanamme tiellä, jota olemme lähteneet kulkemaan ja joka ei varmasti ole 
helppo eikä varma. Dante Alighieri "näki kaupunkivaltion yläpuolella kansan ja kansan yläpuolella 
kansojen liiton", kuten De Sanctis kirjoittaa. "Se oli utopia, joka piirsi historian kulun." 
 
 



   

Kunnianosoitus John F. Kennedyn muistolle 

 
Puhe 25. marraskuuta 1963 

 
Yksi valistuneimmista, hienostuneimmista ja jalomielisimmistä amerikkalaisista poliittisista 
johtajista sitten itsenäisyyden; yksi nerokkaimmista, rohkeimmista, luovimmista ja 
tarmokkaimmista henkilöistä, jotka ovat olleet maailman politiikan näyttämöllä pääosassa; yksi 
ylevimmistä ja esikuvallisimmista ihmisistä, jotka ovat olemassaolollaan kunnioittaneet ja 
jalostaneet ihmisen osaa maailmassa, John Kennedy, Amerikan Yhdysvaltojen nuori presidentti, on 
kuollut. Hänet murhattiin traagisesti hänen ollessaan suorittamassa korkean virka-asemansa vaatimia 
velvollisuuksia. 
 
Koko sivistynyt maailma on nyt hänen valtavan varjonsa alla, eikä aika koskaan pysty sitä 
pienentämään eikä varsinkaan pyyhkimään sitä pois. 
 
Kolmen presidenttivuotensa aikana hän oli liittänyt nimeensä perustavanlaatuisen tärkeitä 
tapahtumia. Hän jäi historiankirjoihin ensinnäkin "uusien rajojen" presidenttinä: hän edusti sellaista 
poliittista käsitettä ja hallituskäytäntöä, joka pyrki lujittamaan ja puolustamaan vapautta ja 
demokratiaa Amerikan maaperällä rikastuttamalla ja kehittämällä valtion periaatteita ja ihanteita ja 
taistelemalla jatkuvasti ja armotta kaikkia niitä tekijöitä vastaan, jotka vaarantavat elämän ja 
kehityksen. Näitä tekijöitä ovat kurjuus, tietämättömyys, sairaudet, syrjintä ja sosiaaliset vääryydet. 
"Uusi raja" oli paluu ja kutsu rehellisyyden, rohkeuden, johdonmukaisuuden ja elinvoimaisen 
yritteliäisyyden ilmapiiriin, joka oli ominainen amerikkalaisen yhteiskunnan laajentumiskaudelle ja 
joka antoi yhteiskunnalle tarvittavat henkiset periaatteet taatakseen vapauden, tasa-arvon ja 
järjestyksen kehittymisen. 
 
Sellainen oli presidentti Kennedyn johtaman kristillisen ja vapaamielisen – sanan ylevimmässä 
merkityksessään – sisäpolitiikan henki, joka ei epäröinyt eikä tehnyt aselepoa tai kompromisseja 
sisäisten oppositioiden kanssa. Presidentti Kennedy oli vakuuttunut siitä, että "ihmisen on aina 
tehtävä velvollisuutensa ja tämä periaate on perusta koko ihmisen moraalille". Hän pyrki Civil rights 

bill -lakialoitteensa, mutta myös rotu-, koulutus-, talous- ja sosiaalipolitiikkansa kautta antamaan 
jatkuvasti uusia, syvällisempiä arvoja liberaaleille ja demokraattisille toimielimille. 
 
"Uusien rajojen" henki ei puhaltanut vain sisäpolitiikassa, vaan myöskin ja sanoisin jopa ennen 
kaikkea Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa kolmen viime vuoden aikana. Presidentti Kennedyn 
traaginen kuolema tekee siksi murheelliseksi Yhdysvaltojen kansan lisäksi myös kaikkien vapaan 
maailman ja sivistyneen ihmiskunnan kansalaisten mielen. 
 
Presidentti Kennedy jää historiaan läntisen maailman kansojen vapauden pelottomana voittajana ja 
liennytyksen ja sovittelun edistäjänä. Hän työskenteli tässä tehtävässään erityisen vaikeissa 
kansainvälisen politiikan olosuhteissa, joissa oli paljon tuntemattomia tekijöitä. Kuuban kriisin 
hetkellä hän osasi käyttää kaiken päättäväisyytensä ryhtyessään vapaan maailman periaatteiden ja 
elintärkeiden vaatimusten puolustajaksi. Aikaisemmin arvostelijat eivät olleet säästelleet häntä 
syyttäessään, ettei hän osannut tarkasti arvioida voimia, jotka vastustivat vapaata maailmaa ja ettei 
hän osannut olla yhtä luja kuin edeltäjänsä, kun vastassa oli vastustajan petollinen ja häikäilemätön 
politiikka. Mutta kun kolmetoista kuukautta sitten vapaata maailmaa kohtasi välitön uhka, hän ei 
epäröinyt ottaa omalla vastuullaan käyttöön toimenpiteitä, joiden ansiosta uhka murrettiin. Päätös 



  
 

osoitti, että demokraattisella suvaitsevaisuudella on rajat, joita ei voi ylittää ottamatta riskiä 
maailmanlaajuisen konfliktin syttymisestä. 
 
En tiedä, oliko presidentti Kennedyn asenne Kuuban tapauksen yhteydessä syynä hänen traagiseen 
kuolemaansa. Mutta on varmaa, että juuri se asenne aloitti uuden kansainvälisen politiikan vaiheen, 
jonka aikana läntisen maailman henkinen voima oli kukoistuksissaan ja ihmiskunta voi ydinkokeista 
tehdyn, vaikka vain osittaisenkin sopimuksen ansiosta nähdä uuden valon, joka vahvisti yhteistä 
uskoa varmempaan ja kirkkaampaan tulevaisuuteen. 
 
Haluaisin erityisesti mainita erään puolen presidentti Kennedyn politiikasta. Me, jotka elämme ja 
työskentelemme siinä osassa Eurooppaa, joka on jo saavuttanut tietyn yhtenäisyyden, jota yritämme 
kaikin voimin ja vastustajistamme välittämättä lujittaa ja laajentaa, muistamme presidentti 
Kennedyn myös miehenä, joka puolusti vaikutusvallallaan ja peräänantamattomuudellaan Euroopan 
todellisen yhtenäisyyden ajatusta, joka ei ollut päämäärä sinänsä, vaan väline, joka lujittaisi Atlantin 
kansojen välistä yhteenkuuluvuutta ja olisi lähtömerkkinä koko vapaan maailman yhdentymiselle. 
Yhdentymisen elinvoimana olisi rauha, "jossa kansat elävät yhdessä kunnioittaen toisiaan ja tekevät 
yhdessä työtä ottaen toisensa huomioon". 
 
Historiallisessa puheessaan, jonka hän piti Philadelphiassa 4. heinäkuuta 1962 presidentti Kennedy 
vaati, että Amerikan ja Euroopan välisiä suhteita tiivistettäisiin. Se olisi ensimmäinen askel kohti 
ylevän ajatuksen eli Atlantin kansojen suuren yhdentymisen toteutumista. Ylevillä ja voimakkailla 
sanoillaan hän kiirehti Eurooppaa "aloittamaan luovan ja päättäväisen toiminnan uuden kodin 
rakentamiseksi" ja samalla hän kehotti yhdysvaltalaisia ajattelemaan toimintaansa mantereiden 
välisenä eikä vain mantereen laajuisena. "Vain yhdistymällä voimme myötävaikuttaa oikeudelle ja 
vapaalle valinnalle perustuvan, sodattoman ja sorrottoman maailman toteutumiseen", hän vakuutti. 
 
Hänen mukaansa ei ole vain Yhdysvaltojen, vaan koko vapaan maailman ja koko ihmiskunnan, joka 
haluaa ankkuroitua rauhan satamaan, etujen mukaista, että Eurooppa yhdentyy. Yhdentyneestä 
Euroopasta, joka on sidottu Amerikkaan lujin ja kestävin sitein, tulisi uskomaton tarmon ja 
edistyksen lähde. 
 
Philadelphian puheen olennaiset ajatukset ja suunnitelmat otettiin uudelleen esiin vähintään yhtä 
suuressa ja muistettavassa presidentti Kennedyn puheessa, jonka hän piti 25. kesäkuuta Frankfurtin 
Paulskirchessä. Hän muistutti jälleen kerran vapaiden kansojen yhteisen edun lisäksi historiallisesta 
tarpeesta perustaa pysyvästi yhdentynyt Eurooppa, joka on pysyvästi mukana Atlantin ylittävässä 
liittoutumassa. Liittouma muodostuu itsenäisistä valtiosta, jotka jakavat tasapuolisesti vastuun ja 
päätöksenteon ja jotka ovat tasa-arvoisesti yhdentyneet suorittamaan työtä, jonka rauhan 
puolustaminen ja ylläpitäminen vaatii. 
 
Eikä tämä ole vain turhaa haaveilua: liittoutuma voitaisiin toteuttaa "tekemällä konkreettisesti työtä 
niiden sotilaallisten, taloudellisten ja poliittisten ongelmien ratkaisemiseksi, joiden parissa me kaikki 
kamppailemme", hän sanoi. "Liittoutuminen ei ole asenne, vaan jatkuva prosessi, joka vahvistuu 
vuosi vuodelta, sitä mukaa kuin suoritamme yhteisiä tehtäviämme." 
 
Presidentti Kennedy vahvisti jälleen Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen yhteenkuuluvuuden 
ehdotonta tärkeyttä ja toivoi yhtä lailla, että neuvostomaailman kanssa voitaisiin aloittaa laajempi 
vuoropuhelu. Mutta hän myös varoitti meitä: "Pyydämme niitä, jotka pitävät itseään meidän 



   

vastustajinamme, ymmärtämään sen, ettemme vaihda yhden kansan etua toisen kansan etuun 
ollessamme kanssakäymisissä heidän kanssaan, vaan vapauden asian puolustaminen on meille 
kaikille yhteistä." Mitenkään aliarvioimatta meitä, hän tunnusti rehellisesti, että "toiveiden 
toteutumisen tiellä olevat esteet ovat suuria ja uhkaavia". Hän päätti näihin sanoihin: "Maailman 
rauhan on oltava päätöstemme tavoitteena ja aikomustemme innoittajana nyt ja tulevaisuudessa... 
Me olemme kaikki idealisteja ja haaveilijoita. Toivon, ettei tästä Atlantin sukupolvesta voida sanoa, 
että se jätti ihanteet ja unelmat vanhemmilleen ja ajattelun ja päätösten järkkymättömyyden 
vastustajilleen. 
 
Tein hiljattain virallisen vierailun Yhdysvaltoihin parlamentin puhemiehenä, ja matkani aikana sain 
välittömän ja arvokkaan todistuksen presidentti Kennedyn halusta auttaa meitä Euroopan 
yhdentämisessä ja taistella kanssamme takaiskuja ja hyödyttömän ja rikkonaisen menneisyyden 
myyttejä vastaan. Hän halusi etsiä kanssamme välineitä, jotka parhaiten auttaisivat meitä pääsemään 
yli riidoistamme, joiden hän toivoi olevan ohimeneviä ja merkityksettömiä. Hän halusi saada 
tietoonsa kaikki kiireellisimmät ja vakavimmat ongelmat, jotka Euroopan yhteisö joutui 
kohtaamaan, ja hän vakuutti keskustelumme aikana kannattavansa täysin Euroopan parlamentin 
aloittamaa työtä. 
 
Presidentti Kennedyn poismenon myötä yhdentyneen Euroopan asia menetti suuren ystävän ja 
liittolaisen. Nöyrtyessämme liikuttuneina ja kunnioituksen vallassa hänen muistonsa edessä tällä 
hetkellä, jolloin Yhdysvaltain kansa antaa viimeisen kunnianosoituksen presidentilleen, uskon, että 
velvollisuutemme on luvata itsellemme valvoa tarkasti viestiä, jonka hän meille jätti, ja jatkaa 
etenemistä tiellä, jonka avaamiseen hän myötävaikutti ja jonka hän moneen kertaan osoitti olevan 
ainoa historian tarjoama tie; ainoa tie, joka voi taata meille ja lapsillemme vapauden ja ihmisarvon, 
joiden ansiosta elämä on elämisen arvoinen. 



  
 

 
Yhteisö ja demokratia 

 
Puhe 21. lokakuuta 1964 

 
Kerron vain muutamin sanoin ajatuksistani, joita de Lipkowskin tekemät ilmoitukset herättävät 
mielessäni. Tarkoituksenani on rauhoittaa keskustelua, joka syntyi Ranskan hallituksen tiedonannon 
lukemisen jälkeen. Vaikka en olekaan, samoin kuin Pleven ja Dehousse, innostunut ajatuksesta 
turvautua Euroopan esittämään uhkavaatimukseen, jotta sopimuksia noudatettaisiin, minun täytyy 
kuitenkin huomauttaa, että de Lipkowski on oikeassa sanoessaan, että maatalouspolitiikka on yksi 
Messinassa aiotuista (ja Rooman sopimuksissa mainituista) välineistä rakentaa taloudellisesti 
yhdentynyttä Eurooppaa. Mielestäni se on enemmänkin: se on yksi välineistä, joiden avulla päästään 
myöhemmin Rooman sopimusten todelliseen päämäärään, joka on kaiken tekemämme työmme 
tavoitteena, eli poliittisesti yhdentyneeseen Eurooppaan. Samalla minun täytyy kuitenkin lisätä, että 
tämä ei koske vain yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan poikkeuksetta kaikkia muitakin Rooman 
sopimuksen lukuja. Sopimuksista muodostuu johdonmukainen kokonaisuus, jota oli ensin 
syvällisesti tutkittu, jotta taattaisiin nimen omaan se, että jonain päivänä päästäisiin sopimusten 
avulla Euroopan poliittiseen ja taloudelliseen yhdentymiseen. 
 
En ole samaa mieltä Spaakin kanssa, joka oli yksi Rooman sopimusten laatijoista, jopa niiden 
tärkein laatija (emmehän ole unohtaneet, että Spaak oli puheenjohtajana asiantuntijakomiteassa, 
jolla oli pitkän aikaa tapana kokoontua Val Duchessessa), kun hän väittää, että Rooman sopimusten 
laatijat tekivät virheen luottaessaan "historialliseen kohtaloon", joka ulottaisi taloudellisen tason 
yhdentymisprosessin poliittiselle tasolle. Se ei pidä paikkaansa. On totta, että pidimme Euroopan 
taloudellista yhdentymistä keinona saavuttaa myöhemmin Euroopan todellinen poliittinen 
yhdentyminen, mutta emme antaneet asiaa historiallisen kohtalon huoleksi, vaan luotimme siihen, 
että Rooman sopimusten kaikkia määräyksiä noudatetaan ja sovelletaan kokonaisuudessaan. Jotkut 
yksinomaan poliittisluonteisista määräyksistä tarkoitettiin juuri helpottamaan siirtymistä 
taloudellisen tason yhdentymisprosessista poliittisen tason yhdentymisprosessiin. 
 
Viittaan esimerkiksi Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 9 artiklaan, joka koskee 
eurooppalaisen yliopiston perustamista. Artiklan tarkoituksena oli antaa tarvittava väline 
eurooppalaisen tietoisuuden opettamiseen ja levittämiseen, mikä on ehdottoman välttämätöntä 
Euroopan liittovaltion eli poliittisesti yhdentyneen Euroopan luomiselle. 
 
Olisi järjetöntä uskoa, että Eurooppaa voitaisiin rakentaa vain hallitusten, tai "suurten", tahdon 
voimalla: Eurooppa täytyy rakentaa kansojen tahdon osallistumisen avulla. Jos kansat eivät osallistu 
työhön, poliittisesti yhdentynyt Eurooppa jää ikuiseksi kuvitelmaksi ja utopiaksi. ETY:n 
perustamissopimuksen 138 artiklaa, jossa määrätään Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta 
yleisillä välittömillä vaaleilla ja joka eilen oli melkein de Lipkowskin pilkan kohteena, ei puolestaan 
ole kirjoitettu "täydellisyyden tavoittelun" vuoksi, kuten de Lipkowski sanoi, vaan välineeksi, joka 
takaa kansojen tahdon suoran osallisuuden Euroopan rakentamisprosessiin. 
 
Miten on mahdollista rakentaa poliittisesti yhdentynyttä Eurooppaa, jos kansan mieli ei 
myötävaikuta siihen? Tästä syystä yleiset välittömät vaalit on yksi olennaisen tärkeistä tekijöistä 
poliittisesti yhdentyneen Euroopan rakentamisessa! 
 



   

Miten selitettäisiin puolestaan muut määräykset, jotka koskevat yhteisöjen kotipaikan valintaa, 
tulevan Euroopan valtion pääkaupungin tunnusta, yhteisöjen rahallista ja budjettiriippumattomuutta? 
Miten selitettäisiin määräykset, joita ei ole tähän mennessä sovellettu vain siksi, että hallitukset eivät 
ole halunneet soveltaa niitä? 
 
Älkää luulko, että syytän jotakuta yhteisön jäsenvaltioiden hallituksista; mietin vain, pitäisikö 
meidän kaikkien tutkiskella omaatuntoamme nähdäksemme, onko oman valtiomme hallitus 
osasyyllisenä Rooman sopimusten tietyn tai useampien määräyksien soveltamatta jättämisessä. 
 
Uskoisin, että meidän tulisi korostaa nimen omaan tätä seikkaa, herra puhemies. Kun itselläni oli 
kunnia olla tämän yleiskokouksen puhemiehenä, kävin keskusteluja yhteisön jäsenvaltioiden 
hallitusten ja poliittisten johtajien kanssa ja vakuutin aina, että kaikki mahdolliset ja kuviteltavissa 
olevat keinot, joiden tarkoituksena olisi mahdollistaa poliittinen yhteistyö jäsenvaltioiden hallitusten 
välillä, tulisi ottaa käyttöön, sillä poliittinen yhteistyö on tärkeä väline Euroopan rakentamisessa. 
Vanha Fouchet'n suunnitelma oli tähän tarkoitukseen suunniteltu väline, samoin kuin uusi Spaakin 
suunnitelma ja monet muut hankkeet, jotka ovat olleet tai voivat olla mahdollisia Euroopan 
poliittisen unionin luomisen välineitä. Niissä kaikissa luonnostellaan välttämätöntä yhteistoimintaa. 
Yhdellä ehdolla kuitenkin: yhdentymisprosessi ei saa taantua yhdentymisvaiheesta takaisin 
itsenäisten valtioiden yhteistoimintavaiheeseen; meneillään olevassa yhdentymisprosessissa saa 
mennä taaksepäin, kuten korkean virkamiehen puheenjohtaja äsken sanoi. 
 
Me olemme jatkuvasti tästä huolissamme: pelkäämme, että taaksepäin palaamisen henki, jonka 
mukaisesti Rooman sopimuksia ei pitäisi soveltaa, kuten de Lipkowski eilen sanoi, on todella 
olemassa hallitsijoiden mielessä. Pelkäämme, että tämä on syynä siihen, ettei tiettyjä määräyksiä ole 
sovellettu ja että tietyt hallitukset itsepintaisesti kieltäytyvät sitoutumasta Rooman sopimusten 
määräysten soveltamiseen kokonaisuudessaan Fouchet'n suunnitelman puitteissa. 
 
Ehkäpä, herra de Lipkowski, taaksepäin palaamisen henki näkyy nimen omaan aikomuksena siirtää 
yhdentymisprosessi yhdistymisen tasolta itsenäisten valtioiden välisen yhteistoiminnan tasolle. 
 
Itsenäisten valtioiden yhteistoiminta ei kuitenkaan koskaan ole eikä voi olla yhdentynyt Eurooppa! 
 
Yhdentyneen Euroopan vaatimuksena on se, että hylkäämme ikuisiksi ajoiksi myytin itsenäisistä 
valtioista! 
 
Tästä syystä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin ei pitäisi pahastua Ranskan hallituksen 
ilmoituksesta, jonka tänään kuulimme, vaan sen on noustava yksittäisten riitojen yläpuolelle ja 
ilmaistava todellinen yksimielinen mielipiteensä eli se, että kaikkien Rooman sopimusten 
määräysten soveltaminen on välttämätöntä (ja että on hallitusten velvollisuus valvoa, ettei yhtäkään 
niistä unohdeta tai jätetä huomioimatta). Määräysten soveltaminen kokonaisuudessaan on perusta 
Euroopan todelliselle rakentamiselle. 
 
Meidän ja kaikkien niiden, jotka uskovat Euroopan tulevaisuuteen ja toivovat poliittista ja 
taloudellista unionia, velvollisuus on kehottaa eri valtioiden hallituksia sitoutumaan siihen. 



  
 

Messinan kokous ja Euroopan poliittinen unioni 
 

Puhe 19. tammikuuta 1965 
 
Nyt, kun suunnittelemme Euroopan yhdentymisen tulevaa kehitystä, on mielestäni aika muistella 
tiettyjä olennaisia perusperiaatteita, jotka olivat johtoajatuksina yhdentymistä toteutettaessa. 
Tarkoitan Messinan kokouksen sopimuksia ja Rooman sopimusten laatimista. 
 
Mielestäni tämä on välttämätöntä, vaikka sovimmekin Euroopan poliittisen rakentamisen, 
sanoisinko teknisten näkökohtien käsittelyn jättämisestä maaliskuun täysistuntoon, jolloin 
järjestetään laajempi ja syvällisempi keskustelu aiheesta. 
 
Tuolloin vaikutti siltä, että kahden uuden yhteisön perustaminen, josta päätettiin juuri Messinan 
kokouksessa, ei olisi mahdollista puhtaasti taloudellisella tai puhtaasti poliittisella tasolla. Eurooppa, 
joka yhdistyi taloudellisesti tai joka paremminkin yritti yhdistyä yhteisöjensä avulla, suoritti samalla 
myös sekä luonteeltaan että vaikutuksiltaan mitä suurimmassa määrin poliittista toimintaa. Vaikutti 
itsestäänselvältä, että toimintaa arvosteltaisiin historiallisessa kontekstissaan eli suhteessa tuloksiin, 
joita vanhan mantereen osan heti sodan jälkeen aloittamat yhdentymispyrkimykset olisivat saaneet 
aikaan tiettyyn hetkeen mennessä. Poliittisen yhdentymisen yritys oli jäänyt tuloksettomaksi, mutta 
taloudellinen yhteistyö hiili- ja teräsyhteisön välityksellä oli ollut rakentavaa ja hedelmällistä. 
Ranskan parlamentin hylättyä rohkean ja kauaskantoisen Euroopan puolustusyhteisöhankkeen 
kesällä 1954 ja epäilysten ja pettymysten vallattua Euroopan, kuuden valtiomme ulkoministerit 
kokoontuivat Messinan kokoukseen ja tunnustivat, että uusien yhdentymisvälineiden kehittäminen 
oli välttämätöntä ja niissä olisi korostettava nimen omaan hyviä tuloksia antaneen taloudellisen 
yhdentymisen laajentumista. Se ei kuitenkaan ollut riittävä syy hidastaa ja lopettaa pyrkimyksiä, 
joiden yhteisenä tavoitteena oli Euroopan täydellinen poliittinen ja taloudellinen yhdentyminen. 
Taloudellinen yhtenäisyys ei ollut päämäärä itsessään, vaan keino, joka meille jäi käytettäväksi tuon 
historian vaiheen erikoisessa poliittisessa tilanteessa Euroopan yhdentymisprosessin edistämiseen 
sekä poliittisella että taloudellisella tasolla. Tästä syystä Rooman sopimuksiin on sisällytetty useita 
puhtaasti poliittisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa yhteisön poliittisen 
kehittymisen jatkuminen taloudellisen kehittymisen rinnalla, tai siirtää nopeasti yhteisön toiminta 
taloudelliselta tasolta poliittiselle tasolle. 
 
Toinen Messinassa sovittu olennainen periaate oli uusien yhteisöjen avoin luonne. Kaikki ne, jotka 
olivat pitkään keskustelleet sopimusten yleisistä suuntaviivoista ja jotka tekivät kahden vuoden ajan 
lujasti työtä sopimusten laatimiseksi, olivat samaa mieltä ja erittäin vakuuttuneita siitä, että 
toteuduttuaan hallinnollisella tasolla Euroopan yhteisö ei voisi jäädä eristyksiin, jos se haluaisi 
selvitä hengissä ja kehittyä. Heidän mielissään pieni Eurooppa ei saisi eristäytyä sen enempää 
suuresta Euroopasta kuin Atlantin liitostakaan, eikä se saisi eristäytyä niistä Afrikan osista, joissa se 
oli myötävaikuttanut aktiivisemman elämän ja kehityksen syntyyn. Niinpä Messinan kokouksen 
lopputiedotteessa kutsuttiin virallisesti Yhdistynyt kuningaskunta liittymään yhteisöihin ja ilmaistiin 
suoraan toive, jonka mukaan liittymisen piti tapahtuman sopimusten synnyn yhteydessä. Jatkossa 
tähdättiin myös liittoutumiseen merentakaisten alueiden ja maiden kanssa. Ei ole epäilystäkään siitä, 
etteivätkö Rooman sopimuksilla perustetut kaksi uutta yhteisöä olisi syntyneet yhteisöiksi, jotka 
ovat avoimia ulospäin. 
 



   

Kolmas Messinassa vahvistettu periaate koski kahden uuden yhteisön, joita yhdessä kutsuttiin ja 
määriteltiin yhteismarkkinoiksi, todellista luonnetta. Haluan korostaa sitä seikkaa, että 
yhteismarkkinoiden suunniteltiin olevan suuri näyttö uskosta vapauteen ihanteena ja elämäntapana. 
Yhteismarkkinoiden tarkoituksena oli olla rohkea ja selvänäköinen toimi, jolla pyrittiin laajemmassa 
mittakaavassa ottamaan käyttöön järjestelmiä, joiden ansiosta elinolosuhteita voitaisiin parantaa ja 
hyvinvointia lisätä tuntuvasti nykyaikaisessa maailmassa. 
 
Nämä ovat Rooman Capitolessa 25. maaliskuuta 1957 allekirjoitettujen sopimusten perustana olevat 
olennaiset periaatteet. 
 
Lähes kahdeksan vuotta tämän juhlallisen seremonian jälkeen ja hieman yli seitsemän vuotta sen 
jälkeen, kun sopimukset tulivat voimaan, Euroopan sodanjälkeisen historian dramaattisimpana ja 
pelottavimpana vaiheena tehdystä aloitteesta on tullut yksi hienoimmista rakennelmista, mitä 
Eurooppa on tuhatvuotisen historiansa aikana onnistunut toteuttamaan. Taloudellisen tason 
yhteismarkkinat ovat kehittyneet voimakasta, yllättävää ja ihmeellistä tahtia, osittain myös 
toimeenpanevien elinten älykkään toiminnan ansiosta. Ulkopuolelta nähtynä Euroopan yhteisö 
edustaa, kuten jotkut ovat määritelleet, "yhtä maailmanlaajuisesti tärkeimmistä taloudellisista 
valloista" ja jopa "maailman suurimpaa kaupallista elintä". Kuuden valtion kansallisten talouksien 
yhdistäminen yksille markkinoille on "moninkertaistanut" entiset taloudet ja synnyttänyt täysin 
uuden ja erilaisen kokonaisuuden, jota ei voi verrata vain tekijöidensä summaan. Nykyisin 
yhteismarkkinat kattavat noin kolmanneksen maailmankaupasta eli saman verran kuin Amerikan 
Yhdysvallat, mutta sen kasvuvauhti ja sen ulkomaankauppa ovat vielä suurempia kuin 
Yhdysvalloilla. 
 
Yhteismarkkinat ovat näin antaneet näytön siitä, että ne ovat sellainen uudistava ja 
vallankumouksellinen väline, jollaiseksi niiden perustajat ja tekijät olivat ne kuvitelleet työstäessään 
niitä. Kaikista viivästyksistä, puutteista ja virheistä huolimatta, joita yhdentymisprosessissa on 
esiintynyt ja esiintyy edelleen, vuosisatojen taistelujen ja sotien jälkeen saavuttamamme 
yhdentymisen alku on yhteismarkkinoiden ansiota. Jos yrityksemme olisi epäonnistunut, poliittisen 
yhdentymisen ongelmaakaan ei nyt olisi. 
 
Meidän on siis tunnustettava, että tähänastisella taloudellisella yhdentymisellä on ollut 
vaikutuksensa myös poliittiseen alaan. Jo pelkkä taloudellisen yhteisön olemassaolo on poliittinen 
voima. Emme myöskään voi aliarvioida tiettyjen sopimusten määräysten hyväksymisestä seuraavia 
poliittisia vaikutuksia. 
 
Pakko on kuitenkin todeta, että tähän mennessä saadut epäsuorat poliittiset tulokset eivät ole 
lainkaan riittäviä. Yhteisön taloudellisen tason valtavan ja jatkuvan kasvun rinnalla poliittisen 
yhtenäisyyden perusta on tullut yhä kapeammaksi, ohuemmaksi ja hauraammaksi. 
 
Mainitsin jo, että taloudellinen yhdentyminen oli alun perin tarkoitettu välineeksi, jolla päästään 
poliittiseen yhtenäisyyteen. Tämä käy ilmi sopimuksista löytyvistä olennaisesti poliittisista 
määräyksistä, jotka liittyvät Euroopan parlamenttiin, eurooppalaiseen yliopistoon, yhteen ainoaan 
hallintopaikkaan, yhteisön rahalliseen ja budjettiin liittyvään riippumattomuuteen, yhteiseen 
kauppapolitiikkaan ja hallintokoneiston järjestelmien kehittämiseen. 
 
Mikään ei olisi ollut esteenä sille, että poliittinen yhdentymisprosessi olisi nopeutunut taloudellisen 
yhdentymisprosessin nopeutumisen rinnalla. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt. Yhteisössä ei 



  
 

ole puhtaasti poliittisella tasolla tapahtunut minkäänlaista vakavasti otettavaa edistystä. Epäsuhta 
taloudellisten ulottuvuuksien ja poliittisten ulottuvuuksien välillä on syy nykyiseen vakavaan 
epätasapainoon. 
 
Usein sanotaan, että Euroopan taloudellinen yhtenäisyys on nyt saavutettu tila, jonka aiempiin 
vaiheisiin ei voi palata. 
 
Tämä ajatus saa meidät hämmentyneiksi. Se ei pidä paikkaansa, että taloudellinen 
yhdentymisprosessi olisi suojassa taantumisen tai tuhoutumisen vaaralta. Riittää, kun muistamme, 
mitä tapahtui tammikuussa 1962, kun yhteismarkkinoilla edettiin siirtymävaiheesta toiseen 
vaiheeseen: silloin törmättiin niin vakaviin ja dramaattisiin erimielisyyksiin, että pelättiin 
yhteismarkkinoiden välittömän lopun tulleen. Erimielisyydet olivat, kuten tiedämme, varsinkin 
poliittisia. Seuraavan vuoden tammikuussa kohdattiin uusi koettelemus, kun neuvottelut 
Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä yhteismarkkinoille kariutuivat, jälleen pelkästään 
poliittisten syiden vuoksi. Tuloksena oli kriisi, joka koetteli koko yhdentymisprosessia, ja kriisin 
seuraukset ravistelevat ja halvaannuttavat yhteisön elämää ja politiikkaa edelleenkin, vaikka päälle 
päin näyttäisikin siltä, että kriisi on ohitettu. Muistakaamme vielä dramaattiset erimielisyydet, jotka 
syntyivät yhteisestä maatalouspolitiikasta ja jotka nousivat jälleen esiin muutamia viikkoja sitten, 
ennen päätöksentekoa viljojen yhtenäisistä hinnoista. 
 
Niin kauan, kun poliittisen yhtenäisyyden perusta puuttuu, yhdistynyt talous on kansallisten 
politiikkojen suuntaviivojen ja aikomuksien varassa. Parhaassa tapauksessa Euroopan yhteisö jatkaa 
elämäänsä tai, kuten on ennustettu, kitkuttaa eteenpäin suurella vaivalla, tarrautuen kiinni 
saavutettuihin asemiin ja valvoen, ettei sen saamia tuloksia oteta siltä pois, liikkumattomana, ilman 
elinvoimaa ja vaikutusvaltaa. Näissä olosuhteissa on kohtalokasta, jos niiden pelottavien 
teknokraattien valta, jotka ovat yhteismarkkinoiden teknisessä vallankahvassa, vahvistuu ja laajenee. 
On kohtalokasta, jos päädymme suuressa mittakaavassa ja korkeammalla tasolla samanlaiseen 
tilanteeseen kuin missä kansalliset, omavaraiset ja feodaaliset taloudet ovat: sisäänpäin kääntyneinä, 
ilman elämää ja henkeä. 
 
Näin pääsimmekin takaisin ensimmäiseen perusperiaatteeseen, johon viittasin hetki sitten: 
periaatteeseen, jonka mukaan yhteismarkkinat on taloudellinen keino päästä poliittiseen 
yhtenäisyyteen. On harhaanjohtavaa kuvitella, että voisimme päästä tavoitteeseemme odottamalla 
passiivisesti, että asiat tapahtuvat. Päinvastoin: on ehdottoman välttämätöntä panna alulle 
poliittisluonteista toimintaa, joka lähtee suoraviivaisesta, selvästä ja päättäväisestä poliittisesta 
tahdosta. Kaikki ne, jotka ovat tällä hetkellä vastuussa Euroopan hallitsemisesta, ovat samaa mieltä 
tästä asiasta ja Euroopan parlamentti on myös esittänyt asiaa koskevan kantansa selvästi ja useita 
kertoja. 
 
Monissa eri tilanteissa kaikki ovat olleet yhtä mieltä poliittisen Euroopan luomisen tärkeydestä. 
Mutta jos raotamme puhtaasti muodollisten ilmoitusten verhoa ja tarkastelemme Euroopan johdossa 
nyt olevien henkilöiden todellisia ajatuksia, huomaamme, että tosiasiassa mielipiteet ja poliittiset 
arviot eroavat huomattavasti toisistaan sen suhteen, miten ja millaisella aikataululla poliittisesti 
yhdentynyt Eurooppa voitaisiin perustaa. Ensinnäkin on niitä, jotka haluavat vain ulkonaisesti 
yhdentynyttä Eurooppaa, jossa eri valtioilla on mahdollisimman paljon valtaa. Sitten on niitä, jotka 
päinvastoin haluavat sisäisesti yhdentyneen Euroopan, jossa eri valtioilla on mahdollisimman vähän 
valtaa. 



   

 
Uskon jopa, että vaikka olemmekin jättäneet maaliskuun täysistunnossa pidettäväksi syvällisen 
keskustelun, jossa käsittelemme yksityiskohtaisesti näitä kysymyksiä, meidän tulisi jo nyt kertoa 
näkemyksemme joistakin perusperiaatteista, joille erimielisyys perustuu. Euroopan valtioliitto vai 
Euroopan yhdysvaltojen liittovaltio? Kumpaan tavoitteeseen meidän tulisi pyrkiä? Mikä on 
lopullinen päämäärä, jota kohti haluamme edetä? 
 
Tämä ei ole marginaalinen kysymys. Kyseessä on sekä oikeudellisesta että poliittisesta 
näkökulmasta katsottuna perustavanlaatuinen ero. Lakimiehet opettavat meille, että liittovaltion ja 
valtioliiton ero riippuu siitä, miten "suvereniteetti-periaatetta tulkitaan". Liittovaltio on valtioiden 
liittouma, jossa ylinnä on uusi valtio, joka syntyy, kun osa liittoutuneiden valtioiden toimivallasta 
siirretään ja yhdistetään, mutta valtioilla on myös itsenäisiä, riippumattomia valtuuksia. Valtioliitto 
sen sijaan on vain valtioiden yhteenliittymä, jossa uutta hallitsevaa tahoa ei synny. Eri valtiot ovat 
keskenään samanarvoisia ja ne säilyttävät omat toimivaltansa ja oman riippumattomuutensa. Jos 
tarkastelemme menneisyyttä, valtioliitot eivät koskaan ole olleet elinvoimaisia tai hedelmällisiä, 
eivätkä ne ole koskaan pystyneet vastustamaan vastakkaisten voimien hyökkäyksiä, olivatpa ne 
sitten sisältä tai ulkoa tulevia. 
 
Jos sen sijaan mietimme valtioliittoa ja liittovaltiota poliittisesta näkökulmasta, huomaamme, että 
valtioliitto on "itsenäisten ja riippumattomien valtioiden etujen satunnainen yhdistelmä, jossa yksi 
valtio tai joukko valtioita on johtoasemassa muihin nähden." Vain liittovaltiossa toteutuu valtioiden 
välinen todellinen tasa-arvo. Liittovaltiossa on mahdollista toteuttaa politiikkaa, jossa ilmenevät 
samalla eri jäsenvaltioiden ja ylimmän liittovaltion hallintotason politiikat. Liittovaltiolla on näin 
ollen demokraattinen sisältö ja ominaisuudet, mutta samaa ei voi sanoa valtioliitosta. 
 
Valtioliiton puolustajat ovat useita kertoja viitanneet kansallisvaltioiden tämänhetkiseen tilaan. He 
ovat huomauttaneet, että nyky-Euroopan historiallinen kenttä on edelleen kansallisvaltioiden 
säikeistä kudottu. Mutta he kiinnittävät huomionsa vain asioiden ulkonäköön eivätkä niiden 
sisältöön, ja he kieltäytyvät katsomasta tulevaisuuteen. Kansallisvaltiot ovat kaikki 
taantumisvaiheessa siksi, että se historiallinen syy, joka on ollut niiden alkuunpanijana ja 
kehittäjänä, on kadonnut. Poliittinen ja taloudellinen elämä ei voi olla enää rajattu kansallisten 
maaperien pienille aloille, vaan sen on yhä kiihkeämmin päästävä levittäytymään mantereiden 
kokoisille alueille. 
 
Eikä siinä ole kaikki. Yhdentynyttä Eurooppaa puolustaessamme me puolustamme poliittista 
Eurooppaa, mutta ennen kaikkea henkisellä ja eettisellä tasolla yhdentynyttä Eurooppaa, jota 
hallitsevat vapaamieliset, demokraattiset toimielimet ja joka voi kasvaa ja laajentua asteittain niin, 
että sen nykyiset rajat ulottuvat lopulta koko vapaan Euroopan yli, niille äärirajoille asti, jotka 
oikeudesta piittaamattomat vastavoimat ovat asettaneet. Me puolustamme Eurooppaa, joka on aina 
auki niille, jotka haluavat olla osa sitä ja hyväksyä sen perusperiaatteet. Mutta suunnitelmamme ei 
lopu tähän. Euroopan, jossa kokoontuvat yhteen kaikki siihen kuuluvat vapaat valtiot, olisi 
ylläpidettävä kaikkein tiiviimpiä mahdollisia suhteita Amerikan Yhdysvaltojen kanssa vapaan 
läntisen maailman kansojen suuressa yhteisössä. Suuren, vapaan Euroopan, jota luonnostelemme, 
tarkoituksena on olla tuon yhteisön toisena pilarina jakamassa tähänastisen ainoan pilarin eli 
Amerikan Yhdysvaltojen kanssa kaikki oikeudet, velvollisuudet ja vastuut täydellisen 
tasavertaisessa asemassa. 
 



  
 

Tämä on ihanteidemme ja politiikkamme kulkusuunta. Jos haluaisimme yhtyä valtioliiton 
kannattajien asiaan, kulku katkeaisi. Eurooppa yhdentyisi vain osittain, kuvitteellisesti ja 
sattumanvaraisesti. Päätyisimme välttämättä Eurooppaan, johon muodostuisi tiettyjen hallitsevien 
valtioiden ryhmä – voimakkaimpien ja rikkaimpien – ja tiettyjen hallittujen valtioiden ryhmä – 
heikompien ja köyhempien –, mikä ehkä on niiden tavoitteenakin, jotka ehdottavat valtioliittoa ja 
toivovat sen perustamista. Tällainen Eurooppa jäisi kuitenkin nykyisten rajojensa suuruiseksi, ja 
Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja muilla vielä yhteisöön kuulumattomilla mailla olisi vain vähän 
tai ei ollenkaan mahdollisuuksia päästä mukaan. Lisäksi tällainen Eurooppa uhmaisi väistämättä 
Amerikan Yhdysvaltoja. 
 
Tämä on mielestäni asian ydin. Valtioliittomuotoinen Eurooppa haluaisi tulla kolmanneksi 
mannervallaksi niiden kahden vallan väliin, jotka nykyään ovat vastakkain, ja Eurooppa puolestaan 
vastustaisi niitä kumpaakin. 
 
Tämä rooli, joka tulisi valtioliiton myötä, on syynä siihen, että ilmaisemme avoimesti 
vastustuksemme. Meidän mielestämme tämän päivän pieni Eurooppa ja kuvittelemamme huomisen 
suuri Eurooppa eivät saa olla päämääriä sinänsä, vaan merkkipaaluja prosessissa, jonka 
loppuvaiheessa läntisen maailman vapaiden ja kristinuskoisten kansojen välille syntyy laajempi ja 
täydellisempi yhteenkuuluvuus. 
 
Tämä ei ole utopistinen kuvitelma, vaan poliittinen hanke, joka vastaa täysin Yhdysvaltain politiikan 
pääsuuntaviivoja. 
 
Yhdysvaltain johtava luokka on aina tarkkaillut Euroopan yhdentymistä mitä suurimmalla 
myötätunnolla ja kiinnostuksella. Riittää, kun muistamme, että Euroopan yhdentymisen 
ensimmäinen ydin syntyi Marshallin suunnitelman ympärille. Riittää, kun muistelemme 
Yhdysvaltain julkisen elämän tärkeimpien henkilöiden sodanjälkeisiä julistuksia. Dean Achesonin 
kuuluisa vakuutus, jonka mukaan "Eurooppa voi houkutella Yhdysvaltoja yhdentymisensä kautta, 
mutta hajaantumisen kautta Yhdysvallat pysyvät loitolla", antaa erityisen selvän kuvan 
Yhdysvaltojen politiikan omaksumasta asenteesta Euroopan yhdentymisen suhteen. 
Yhteismarkkinoiden synty ja nopea kehittyminen ovat asettaneet Yhdysvalloille kiireellisen 
kysymyksen suhteiden määrittelystä Euroopan kanssa, joka ei enää ole perinteisessä muodossaan, 
vaan sisäisesti ja pysyvästi yhdentynyt ja laajenemassa samalla sekä taloudelliselle että poliittiselle 
tasolle. 
 
Vuonna 1962 asetettiin uuden, Amerikan Yhdysvaltojen ja yhdentyneen Euroopan välisen 
riippuvuuspolitiikan perusta. Politiikka kantaa edesmenneen presidentti Kennedyn nimeä. 
4. heinäkuuta 1963 Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen 186. muistopäivän juhlatilaisuudessa hän 
piti kuuluisan puheen, jota kutsutaan juuri "keskinäisen riippuvuuden" puheeksi. Se on epäilemättä 
yksi historian suurimmista, ylevimmistä ja rohkeimmista ulkopoliittisista puheista. "Atlantin 
liittoutumisen rakentaminen ei voi tapahtua halvalla ja helposti", julisti Kennedy muun muassa. 
"Haluan kuitenkin nyt tänä itsenäisyyspäivänä sanoa, että Yhdysvallat on valmis keskinäisen 
riippuvuuden julistukseen, että olemme valmiit neuvottelemaan yhdentyneen Euroopan kanssa 
tavoista ja keinoista, joiden avulla voimme perustaa Euroopassa syntyvän uuden unionin ja melkein 
kaksi vuosisataa sitten perustetun vanhan Yhdysvaltain unionin välille todellisen Atlantin 
liittoutuman, joka on hyödyllinen kummallekin osapuolelle." 
 



   

Tämän suuren ja ylevän hankkeen, jonka perusteet ovat ensin henkisiä ja eettisiä ja vasta sitten 
poliittisia, toteutumisen tärkeimpänä ja välttämättömänä ehtona on ollut ja on edelleen todellisen 
eikä kuvitteellisen yhdentyneen Euroopan eli Euroopan yhdysvaltojen perustaminen. 
 
On selvää, että ajatus Euroopan valtioliitosta, joka edustaisi kolmatta maailmanpolitiikan voimaa, on 
tämän ehdotuksen vastainen. Jos valtioliitto epäonneksemme pääsisi voitolle, "Kennedyn linja" 
häviäisi ja yhdysvaltalaiset eristystä ajavat tahot tulisivat voimiinsa, ja Eurooppa jäisi eristyksiin 
turhan ja hyödyttämän arvovaltansa kanssa. 
 
Euroopan valtioliiton ajatus on siis hylättävä, mutta emme myöskään voi hyväksyä niiden ehdotusta, 
jotka haluaisivat Euroopan yhteisön pidättäytyvän kaikkien aloitteiden tekemisestä siihen asti, 
kunnes poliittinen ja historiallinen tilanne on sellainen, että kulkua kohti laajempaa ja 
täydellisempää yhtenäisyyttä voidaan jatkaa. On tarpeellista ja kiireellistä tehdä jotakin poliittisen 
Euroopan unionin toteuttamisen edes varovaiseksi ja vaatimattomaksi aloittamiseksi. Emme voi 
enää odottaa vaarantamatta meneillään olevaa yhdentymisprosessia ja tekemättä tyhjiksi tähänastisia 
suurella vaivalla loppuunsaatettuja toimia. Jo Pariisin kongressissa vuonna 1900 pääteltiin, että 
Euroopan yhdysvaltojen rakentaminen olisi asteittaista. Jo silloin ehdotettiin yhteistoimintaa 
itsenäisten valtioiden välille, jotta kansat "tottuisivat työskentelemään yhdessä". Poliittisen 
yhteistoiminnan muodot, joita ennakoidaan eri aloitteissa ja ehdotuksissa, näyttävät olevan 
hyväksyttävissä, mutta yhdellä ehdolla: ne eivät saa aiheuttaa yhdentymisprosessin taantumista 
yhdistymisvaiheesta takaisin yhteistoiminnan vaiheeseen, ja niissä on myös sovellettava sopimusten 
poliittisia määräyksiä kokonaisuudessaan. Tätä ajatusta olen kannattanut jo vuosien ajan ja 
korostanut kaikissa mahdollisissa tilanteissa, varsinkin vuoden 1963 kriisin jälkeen ja erityisesti 
ollessani Euroopan parlamentin puhemiehenä. 
 
Emme voi käsittää, miksi vain sopimusten taloudellisia määräyksiä tulisi soveltaa ja poliittiset 
määräykset pitäisi jättää kuolleiksi kirjaimiksi. 
 
Mielestäni määräysten soveltamatta jättäminen on syynä siihen, miksi yhteisö ei kehity poliittisella 
tasolla. Yhteisön kehittyminen on ollut epänormaalia, jos sitä verrataan Rooman sopimusten 
laatijoiden ennakkoajatuksiin ja tahtoon. Taloudellisen kasvun vauhti on jopa ylittänyt ennakko-
odotukset, mutta poliittisella tasolla yhteisö on jäänyt lähtökuoppiinsa. Tuloksena on ontuva 
järjestelmä, joka uhkaa kaatua millä hetkellä hyvänsä vastustavien voimien sitä ajoittain koetellessa. 
Taloudellisen ja poliittisen tason tasapainoinen kehittyminen olisi sen sijaan taannut 
yhdentymisprosessin vakauden ja lujuuden ja se olisi edesauttanut nopeaa edistystä lopullista 
päämäärää kohti. 
 
Tästä syystä olen sitä mieltä, että olemassaolevien sopimusten kaikkien määräysten, myös puhtaasti 
poliittisten määräysten oikea soveltaminen on ehdoton edellytys sille, ettei yhdentymisprosessi 
taannu yhdistymisvaiheesta takaisin itsenäisten valtioiden välisen yhteistoiminnan vaiheeseen. 
 
Mitä tarkasti ottaen tarkoittaa "sopimusten pääosin poliittisten määräysten soveltaminen"? 
 
Se tarkoittaa ensinnäkin ja ennen kaikkea sitä, että yhteisön toimeenpanevat elimet tulisi sulauttaa 
yhteen, sillä se on ensimmäinen askel kohti yhteisöjen yhteensulautumista. 
 
Mutta poliittisten määräysten soveltaminen tarkoittaa myös sitä, että yhteisölle määrätään lopultakin 
kotipaikka ja että eurooppalaisen yliopiston perustamista ei enää lykätä. Nämä kaksi tekijää eli 



  
 

yhteisön kotipaikka ja yliopisto voivat vaikuttaa toissijaisilta, mutta ne eivät todellakaan sitä ole, 
sillä niillä on hyvin suuri poliittinen merkitys. Yhteisön toimielinten kotipaikan sijoittaminen yhteen 
paikkaan ja eurooppalaisen yliopiston avaaminen pitkän odotuksen jälkeen ilmaisisivat Euroopan 
kansojen todellista halua yhdentyä ja olisivat merkki yhteisistä pyrkimyksistämme saavuttaa 
yhdentymisen tavoitteet. 
 
Sopimusten tarkka soveltaminen merkitsee siis ja ennen kaikkea nykyisen Euroopan parlamentin 
jäsenten vaalijärjestelmän muuttamista. Sanoin "ennen kaikkea", sillä yleiskokousta koskevan 
taistelun voittaminen on suuri loikkaus eteenpäin poliittisen yhdentymisen tiellä. Euroopan 
parlamentaarisen yleiskokouksen tarkoitus oli Messinan suunnitelmien mukaisesti olla poliittisen 
toiminnan liikkeellepaneva voima ja koko Euroopan yhteisön sydän. Sen oli tarkoitus tuoda yhteisön 
toimintaan Euroopan kansojen tahdon suora vaikutus. Minulla on ollut kunnia taistella sopimusten 
laatimisvaiheen kaikkien myrskyisien ja uuvuttavien hetkien ajan kaikin voimin, vaikka 
vaatimattominkin, todellisen Euroopan parlamentin perustamisen puolesta. 
 
Parlamentin jäsenten valitseminen yleisillä välittömillä vaaleilla oli mahdoton tavoite heti alussa, 
joten ehdotin toistuvasti tarkan päivämäärän määrittämistä, johon mennessä välillinen vaalitapa olisi 
korvattu demokraattisemmalla välittömällä vaalitavalla, joka vastaisi paremmin yhteisön poliittisen 
kehittymisen vaatimuksia. Ehdotustani ei kuitenkaan kuunneltu. Kompromissiratkaisuna 
sopimuksiin sisällytettiin kohta, jonka ansiosta yleiskokouksella on valtuudet kehitellä hankkeita, 
jotka koskevat sen omien jäsenten valitsemista yleisillä välittömillä vaaleilla. Euroopan 
parlamentaarisen yleiskokouksen kesäkuussa 1960 valmistelemaa hanketta ei edes ole vielä käsitelty 
asiasta vastaavissa yhteisön toimielimissä. 
 
Euroopan parlamenttia koskeva poliittinen kysymys ei kuitenkaan liity ainoastaan vaalitapaan, 
vaikka onkin täysin kiistatonta, että vain yleinen välitön vaalitapa voi liittää Euroopan kansat tiiviisti 
yhteisönsä toimielimiin, kuten jo aikanaan rouva de Staël totesi. On täysin selvää, että niin kauan 
kuin kansa ei suoraan osallistu Euroopan yhteisön elämään, yhteisöltä puuttuu sen tärkein tuki. 
Toinen poliittinen näkökohta koskee Euroopan parlamentin toimivaltaa. Nykyisellään toimivallan 
rajat ovat niin vaatimattomat ja pienet, että parlamentti ei edes pysty täyttämään niitä tehtäviä, jotka 
kuuluvat kaikille todellisille parlamenteille. Tietyt yhteisöä kiinnostavat asiat ovat nykyään kaiken 
poliittisen valvonnan ulkopuolella, sillä kansallisilta parlamenteilta on poistettu asioita koskeva 
toimivalta, mutta sitä ei ole kuitenkaan annettu Euroopan parlamentille. On siis syntynyt tahoja, 
joiden olemassaolosta on puhuttu täällä ja ulkopuolella: hallitsemattomia ja valvomattomia 
viranomaistahoja, jotka ovat yhteensopimattomia oikeusvaltiolle ominaisten demokraattisten ja 
vapaamielisten toimielinten kanssa. 
 
Kaksi vuotta sitten yleiskokouksen puhemiehenä sain tilaisuuden valittaa sitä seikkaa, että 
toimeenpanevat elimet pystyvät tekemään perustavanlaatuisia päätöksiä erittäin tärkeillä aloilla, 
kuten yhteisen maatalouspolitiikan alalla, ilman, että Euroopan parlamentti tai kansalliset 
parlamentit voivat valvoa tai arvostella päätöksentekoa. 
 
Olen henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että kun yleiskokouksen jäsenten vaalitapaa muutetaan ja 
kun parlamentti voi todella käyttää kaikkia niitä valtuuksia, jotka sille kuuluvat, poliittinen 
yhdentymisprosessi saa uutta vauhtia. En kuitenkaan aliarvioi vaikeuksia, joihin törmäisimme tämän 
toteutuessa. Mutta nyt on hetki valita: joko hylkäämme ja unohdamme kaiken sen, mitä on tehty 



   

kuluneiden seitsemän vuoden aikana, tai sitten hyväksymme Euroopan poliittisen rakentamisen 
ihanteet ja perusteet kaikkine seurauksineen. 
 
Hyvät työtoverit, meidän on nyt tehtävä lopullinen valinta. Emme voi enää jättää sitä tekemättä, 
emmekä voi lykätä päätöksentekoa. Kuuden valtion hallitusten on tehtävä historiallinen valinta tällä 
vakavalla hetkellä, jota varjostavat niin monet huolet, pitäen mielessään kaikkien niiden ihmisten 
edut, jotka asuvat tässä osassa mannertamme. 
 
Toivon, että nykyisen Euroopan näkymät auttavat ja rohkaisevat heitä täyttämään velvollisuutensa. 
Kun hallitukset ovat epäilysten ja epäröinnin vallassa eivätkä onnistu sopimaan tavasta, joka johtaisi 
niiden todelliseen yhtenäisyyteen, Eurooppaa rakennetaan pienistä ja suurista asioista: tiiviistä 
verkosta, jossa yhteiset edut sekoittuvat toisiinsa, sattuvat yksiin ja sulautuvat; moninaisista 
aloitteista, jotka pureutuvat mielenkiintoisiin aiheisiin ja kysymyksiin ja jotka eivät ole minkään 
yksittäisen maan aloitteita, vaan käytännössä koko Euroopan aloitteita; kulttuuri- ja 
matkailijavaihdosta lukuisten nuorten kulkiessa vanhaa mannertamme pitkin ja poikin. He 
ymmärtävät vähä vähältä Euroopan yhtenäisyyden ja ottavat osaa yleiskokouksemme työhön ja ovat 
siitä kiinnostuneita. 
 
Näin Euroopan yhtenäisyyden viesti leviää näkyviä ja näkymättömiä teitä pitkin, lähentäen toisiinsa 
ja vallaten koko ajan yhä useampien ihmisten mieliä. Euroopan yhtenäisyyteen uskovien määrä 
jäsenvaltioissamme kasvaa, ja he ovat miehiä ja naisia, joita niin hyvin sopii nimittää Euroopan 
kansalaisiksi. 
 
Tämä voi ja sen täytyy innostaa meitä jatkamaan kulkuamme yhtä tarmokkaasti. Se kohottaa 
mielissämme uskoa ja toivoa yhdentyneen Euroopan synnystä. Euroopan, joka takaa lastensa 
hyvinvoinnin ja tulevaisuuden ja joka pystyy saamaan äänensä kuuluviin maailman johtavien 
valtojen joukossa vapauden, rauhan ja oikeuden palvelijana. 



  
 

Yhteisö ja Euroopan parlamentin toimivaltuudet 

 
Puhe 25. maaliskuuta 1965 

 
Viime maanantaina pitämässänne puheessa muistutitte, että toukokuussa tulee kuluneeksi viisitoista 
vuotta siitä, kun Robert Schuman antoi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisjulistuksen. 
Haluaisin lisätä, että muutaman viikon kuluttua siitä juhlimme toista merkkipäivää: tulee kuluneeksi 
kymmenen vuotta Messinan kokouksesta, jossa päästiin sopimukseen ja luotiin pohja niille 
sopimuksille, jotka allekirjoitettiin Rooman Capitolessa vuonna 1957. 
 
Yksi Messinan kokousta hallitsevista pääperiaatteista – johon olen jo onnistunut kiinnittämään 
yleiskokouksemme huomion ja jota haluan korostaa vielä kerran – on se, että taloudellinen 
yhdentyminen ei ollut enempää eikä vähempää kuin keino tai väline, jonka tulee ohjata Eurooppa 
yhdentymään poliittisella tasolla. 
 
Jos ottaa tämän huomioon, minusta vaikuttaa mahdottomalta, että tämänhetkistä kehitystä voisi 
tarkastella pelkästään taloudelliselta kannalta. Näin kuitenkin valitettavasti tehtiin 
ministerineuvoston puheenjohtajan tänä aamuna pitämässä muutoin niin merkittävässä puheessa. 
"Poliittinen yhdentyminen on välttämätön tekijä Euroopan myöhemmälle taloudelliselle 
kehitykselle." Nämä sanat eivät ole omiani, vaan Ranskan tasavallan presidentin, kenraali de 
Gaullen. Hän on mielestäni täysin oikeassa, kun taas Dehousse on väärässä sanoessaan, että olemme 
jo ylittäneet "vaiheen, josta ei ole enää paluuta entiseen". Sellaista vaihetta ei tässä yhteydessä ole 
olemassakaan eikä mikään ole peruuttamatonta. 
 
Jos Eurooppaa rakennetaan pelkästään talouden alalla, se sortuu väistämättä, kuten savijalkainen 
jättiläinen. Viime joulukuuhun saakka saimme lukuisia esimerkkejä vaikeuksista, jotka johtuvat 
siitä, ettei yhteisössä ole keskitettyä poliittista valtaa, joka auttaisi meidät yli yhteisöämme aika ajoin 
koettelevista kriiseistä. 
 
Tämän vuoksi odotamme paljon konferenssilta, joka järjestetään Venetsiassa 10. toukokuuta. 
Olemme todella pahoillamme siitä, ettei Couve de Murville, joka luopui Ranskan 
ulkoasiainministerin ominaisuudestaan käyttääkseen puheenvuoron ministerineuvoston 
puheenjohtajana, sanonut mitään, mikä loisi meihin uutta uskoa tai luottamusta. Muutama päivä 
sitten saatoimme lukea ranskalaisesta sanomalehti Le Mondesta, joka on yleensä hyvin perillä 
asioista, että Ranskan hallitus on ainoa, joka ei ole ilmoittanut myönteistä kantaansa Italian 
hallituksen aloitteeseen järjestää konferenssi toukokuussa. Olisimme ottaneet mielihyvin ja 
kiitollisena vastaan ministerineuvoston puheenjohtajan Ranskan ulkoasiainministerin 
ominaisuudessa antaman vahvistuksen asiasta. 
 
Noudattaakseni parlamentin puheenmiehen asettamia rajoituksia haluan rajata puheenvuoroni 
muutamiin huomioihin, jotka koskevat Euroopan parlamentin toimivaltuuksia. 
 
Couve de Murville kertoi aamulla pitämässään puheessa, että osa yhteisön jäsenvaltioiden 
hallitusten tekemistä ehdotuksista on jo hyväksytty; osa ehdotuksista jouduttiin hylkäämään, kun 
niistä ei päästy yksimielisyyteen. Tässä kohdassa haluaisimme tietää, mitkä ehdotukset hyväksyttiin 
ja mitkä ovat ne Italian, Belgian, Alankomaiden ja Saksan hallitusten tekemät ehdotukset, jotka 
ministerineuvosto hylkäsi. Tämä on siksikin välttämätöntä, että Alankomaiden ulkoministeri Luns 



   

kertoi 1. joulukuuta ministerineuvostossa pitämässään puheessa – joka on neljälle kielelle 
käännettynä levinnyt laajalle – ettei ministerineuvosto ole tähän mennessä halunnut hyväksyä 
tehtyjä ehdotuksia ja että se on tyytynyt antamaan ongelman tutkittavaksi pysyvien edustajien 
komitealle. Luns moitti kollegoitaan siitä, että nämä vastustavat Euroopan parlamentin 
toimivaltuuksien lisäämistä sillä näennäisellä verukkeella, ettei parlamentin jäseniä ole vielä valittu 
yleisillä välittömillä vaaleilla. Samanaikaisesti kollegat vastustavat parlamentin valitsemista yleisillä 
välittömillä vaaleilla, koska sillä ei ole tarpeeksi toimivaltaa. Puheessaan Luns osoitti, että olemme 
joutuneet noidankehään, josta meidän on päästävä pois hinnalla millä hyvänsä. 
 
Onko tilanne muuttunut 1. joulukuuta jälkeen? Sanoisin että ei, sillä vain muutama päivä sitten, 
tavattuaan kenraali de Gaullen, parlamenttimme puhemies Duvieusart kertoi lehdistölle 
puolustaneensa – tosin turhaan – Euroopan parlamentin asemaa keskustellessaan Ranskan tasavallan 
presidentin ja hallituksen ministereiden kanssa. 
 
Minua ei eniten huolestuta se, että parlamentin toimivaltuuksia ei haluta lisätä Rooman sopimusten 
mukaisesti vaan se, että näitä toimivaltuuksia halutaan vähentää. Olen samaa mieltä Vendroux’n 
kanssa siitä, ettei asiasta voida yksistään syyttää Ranskan hallitusta, sillä se ei missään tapauksessa 
ole Euroopan yhteisön ainoa paha haltija. Rohjetkaamme myöntää se tosiasia, että kaikkien 
jäsenvaltioiden hallitukset ovat olleet yksimielisiä niiden toimivaltuuksien vähentämisestä, jotka 
Rooman sopimukset takaavat Euroopan parlamentille. Pitäkäämme mielessä, että esimerkiksi tietyt 
menettelykysymykset eivät vaadi yksimielisyyttä, vaan niistä päätetään sopimusten mukaan 
yksinkertaisella enemmistöllä, mutta silti näyttää olevan mahdotonta saavuttaa edes yksinkertaista 
enemmistöä Euroopan parlamentin toivomusten tyydyttämiseksi. 
 
Mitä lainsäädäntötoimintaan tulee, onko todellakin niin, että Rooman sopimusten sanamuodon 
mukaisesti parlamentti on vain neuvoa-antava toimielin, kuten ministerineuvosto tahtoo 
itsepintaisesti asian ilmaista? Ei toki. Rooman sopimukset uskovat lainsäädäntövallan tiiviisti 
yhteistyötä tekevälle troikalle: komissiolla on aloiteoikeus, parlamentilla oikeus tulla kuulluksi ja 
neuvostolla päätöksenteko-oikeus. Nämä kolme tekijää ovat lainsäädäntötoiminnan kannalta 
välttämättömiä. Riittää, kun katsoo parlamentin kokoonpanoa sekä siellä käytyjen väittelyjen ja 
keskustelujen julkista luonnetta ymmärtääkseen, ettei parlamentti voi olla ainoastaan neuvoa-antava 
elin. 
 
Mistä sitten on kyse? Puheenjohtaja luetteli tänä aamuna asetuksia, jotka neuvosto on hyväksynyt. 
Kyseiset asetukset ovat merkittäviä ja sisältävät kaikissa yhteisön maissa viipymättä sovellettavia, 
laaja-alaisia lakeja (jotka koskevat kilpailusääntöjä, työvoiman vapaata liikkuvuutta, viljan hintaa 
jne.). Ministerineuvosto on tietenkin hyvin usein pyytänyt parlamentilta lausunnon ennen komission 
ehdotuksen tarkastelua ja ennen suoria neuvotteluja, joissa komissiolta voidaan pyytää alkuperäisen 
tekstin muuttamista. Kuten joissakin aikaisemmin mainitsemissani tapauksissa on käynyt, 
ministerineuvoston lopullisesti hyväksymä ehdotus on siis ollut muodoltaan täysin erilainen kuin se, 
johon parlamentilta on pyydetty lausunto. 
 
En tarkoita tällä sitä, etteikö neuvosto voisi tehdä muutoksia ehdotukseen, johon parlamentti on jo 
antanut lausuntonsa, kun kysymyksessä on merkitykseltään toissijainen asia, mutta jos ehdotusta 
muutetaan merkitsevästi, eikö ole neuvoston velvollisuus pyytää yleiskokoukselta uusi lausunto? 
Eikö aikaisemmin mainitsemani troikka menetä yhden olennaisen tekijän, jos lausuntoa ei pyydetä? 
Onko ministerineuvosto asiasta eri mieltä vai pitäisikö ajatella, että kuuden jäsenvaltion ministerit 



  
 

ovat aina hyväksyneet menettelyn, joka loukkaa parlamentin oikeuksia ja joka oikeastaan kääntää 
päälaelleen jopa Rooman sopimuksen sisällön? 
 
Talousarvion ja varainhoidon valvontaa koskeva kysymys on vielä tärkeämpi. Ymmärrän, jos 
ministerineuvoston puheenjohtaja on jo kyllästynyt kuulemaan samasta asiasta useita kertoja saman 
päivän aikana. Sallikaa minun kuitenkin sanoa, että aiheesta täällä pidetyt puheet ansaitsevat tulla 
vakavien pohdintojen aiheeksi. On vaikea kuvitella demokraattista hallintoa, jossa toimeenpanevan 
elimen varainhoitoa ei valvo kukaan. 
 
Kansalliset parlamentit ovat todellisuudessa jo luopuneet tästä valvonnasta, mutta Euroopan 
parlamentti ole vielä ottanut sitä tehtäväkseen. Couve de Murville kertoi meille, että varainhoidon 
valvontaa ja etenkin yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta koskeva ongelma otetaan esille 
Euroopan yhteisöjen yhteensulauttamisen yhteydessä. Arvoisa herra puheenjohtaja, aikaa kuluu 
lähes kolme vuotta ennen kuin toimeenpanevien elinten yhteenliittymisestä päästään yhteisöjen 
sulautumiseen. Toimivatko asiat sinä aikana kuten ne ovat tähän saakka toimineet? 
 
Lopuksi käsittelen kolmansien maiden kanssa tehtäviä assosiointisopimuksia koskevaa ongelmaa eli 
238 artiklan tulkintaa. En aio toistaa selkeiltä ja päivänselviltä vaikuttavia motiiveja, joiden 
perusteella Euroopan parlamentti antoi neuvoston tulkinnasta eroavan oman tulkintansa. Muistutan 
kuitenkin, että lokakuussa 1963, kun olin parlamentin puhemiehenä, minulla oli kunnia kirjoittaa 
kirje yhteisön ministerineuvoston puheenjohtajalle. Kirjeessäni pyysin, että aloitettaisiin suorat 
neuvottelut tämän Rooman sopimusten määräyksen tulkinnasta ja jos neuvotteluissa ei päästä 
yksimielisyyteen, tulkinta jätettäisiin yhteisöjen tuomioistuimen tehtäväksi. Seuraavan marraskuun 
aikana ministerineuvoston puheenjohtaja tuli luoksemme ja vakuutti meille ottaneensa parlamentin 
asemaa koskevan asian esille ministerineuvostossa, mutta lisäsi ettei heillä valitettavasti ollut ollut 
aikaa käsitellä lähettämääni kirjettä. Nyt lokakuusta 1963 on kulunut jo useita kuukausia ja uskoisin, 
että neuvostolla on ollut tarpeeksi aikaa tutustua Euroopan parlamentin puhemiehen heille 
lähettämään kirjeeseen ja vastata siihen. 
 
Päätän puheeni, sillä olen ylittänyt minulle varatun ajan jo kauan sitten. Yhdymme Couve de 
Murvillen esittämään pyyntöön, että kansalliset parlamentit ratifioisivat Rooman sopimuksia 
muuttavan sopimuksen mahdollisimman pian, etenkin koska juuri nyt olisi hyvä tilaisuus ehdottaa 
sellaisia säännöksiä, joilla Euroopan parlamentin toimivaltuuksia voitaisiin lisätä. Olemme 
pahoillamme, ettei tätä tilaisuutta haluta käyttää. Mielestämme yhteisöjen sulautuminen veisi 
yhdentymistä eteenpäin ja panostamme siihen, että se toteutuisi mahdollisimman pian. 
 
Mutta jotta voisimme Euroopan parlamentin toimivallan vähenemisestä huolimatta luottaa siihen, 
että toimeenpanevien elinten yhdistyminen vie yhteisöä eteenpäin eikä taaksepäin, 
ministerineuvoston tulisi antaa asiasta jonkinlainen takuu. Se voisi tehdä pöytäkirjan tai antaa 
Rooman sopimuksia muuttavan sopimuksen yhteydessä aiejulistuksen. 
 
Couve de Murville sanoi tänä aamuna puheensa lopuksi, että viime vuonna aikaansaadut 
edistysaskeleet kannustavat meitä eteenpäin tulevaisuudessa. Siitä ei ole epäilystäkään – olen asiasta 
täysin vakuuttunut. Mutta olen myös vakuuttunut siitä, että meidän tehtävämme on toimia niin, että 
voimme hyödyntää viime vuonna tehdyistä edistysaskeleista saamamme kannustuksen edessäpäin 
odottavien lukuisten esteiden ylittämisessä. 
 



   

Euroopan parlamentin budjettivalta 

 
Puhe 11. toukokuuta 1965 

 
Aivan aluksi haluan kiittää liberaaliryhmän puolesta Valsia hänen merkittävästä mietinnöstään ja 
esityksestään mietinnön käsittelyn alustamiseksi. 
 
Vals tarttui – mielestäni aivan oikeutetusti – Euroopan talousyhteisön komission tekemässä 
ehdotuksessa ilmenevään poliittiseen näkökohtaan, johon yleiskokouksen tulisi kiinnittää aivan 
erityistä huomiota. Yleiskokouksen poliittinen valiokunta halusi korostaa samaa asiaa vaatiessaan 
asiassa toimivaltaisen valiokunnan asemaa. Valiokunnan tarkoituksena ei luonnollisestikaan ollut 
esittää vastaväitteitä tai ilmaista pettymystään puhemiehistön tekemään päätökseen tai vielä 
vähemmän erinomaisen puheenjohtajansa tekemään päätökseen, vaan se halusi vain tuoda esiin 
esitetyn asiakysymyksen poliittisen luonteen, joka merkitsi automaattisesti sitä, että asia kuuluu 
parlamentin poliittisen valiokunnan toimivaltaan. 
 
Käsittelemme yhden Rooman sopimusten säännöksen soveltamista. Rooman sopimukset laadittiin 
viemään yhdentymisprosessi pelkästään taloudelliselta tasolta enemmänkin poliittiselle tasolle. 
Käsiteltävänämme on ehkä määräyksistä tärkein – kuten tiedämme, näillä säännöksillä vahvistettiin 
yhteisön hallintopaikka, perustettiin eurooppalainen yliopisto, vahvistettiin yleiskokouksen 
valitseminen yleisillä välittömillä vaaleilla jne. –, joten meidän tulisi valvoa sen soveltamista 
erityisen huolellisesti. Tämän vuoksi emme vastaa niiden kutsuun, jotka yrittävät saada meitä 
lykkäämään päätöksentekoa siihen asti, että asiasta on tehty tarkempi tutkimus, jonka se kyllä 
ansaitsisi. Edessämme on kuitenkin poliittinen säännös, joka vaatii yleiskokoukselta poliittista 
päätöstä, eikä poliittista päätöksentekoa voi lykätä. Tästä liberaaliryhmä on yksimielinen. Ryhmän 
mielestä yleiskokouksen tulisi tämän keskustelun jälkeen ainakin ilmoittaa kantansa asiaan selkeästi 
ja yksiselitteisesti. Tiedämme kaikki, että komission aloite on saanut osakseen arvostelua, 
varauksellisuutta ja vastustusta. Tänä aamuna saatoimme lukea arvovaltaisesta ranskankielisestä 
sanomalehdestä, että verrattuna Ranskan hallituksen viralliseen mielipiteeseen – ja luulisin voivani 
lainata sanatarkasti sanomalehden kohtaa – komission päätös vaikuttaa provosoinnilta. En tahdo 
esittää, en epävirallisesti enkä virallisesti, komission asianajajaa – komissio osaa sitä paitsi 
puolustaa itseään varsin hyvin. Haluaisin kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja käyttää aiheesta 
puheenvuoron käsitelläkseni hieman mainitsemaani arvostelua, varauksellisuutta ja vastustusta. 
Komission väitetään ylittäneen valtuutensa. Ministerineuvosto oli 15. joulukuuta 1964 pidetyssä 
istunnossa antanut komissiolle tehtäväksi tehdä ehdotuksia jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien 
korvaamisesta yhteisön omilla varoilla yhteisen maatalouspolitiikan ja etenkin niiden alojen 
rahoituksessa, joilla yhteismarkkinat ovat astuneet jo voimaan. Komissio otti kuitenkin esiin myös 
yleisemmän kysymyksen jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien korvaamisesta yhteisön omilla varoilla 
eli kysymyksen yhteismarkkinoiden perustamissopimuksen 201 artiklan mukaisesta yhteisön 
taloudellisesta ja talousarvion riippumattomuudesta sekä parlamentin toimivaltuuksista. Haluaisin 
kuitenkin kysyä – nyt kun asia on otettu esille – eikö ole päivänselvää, että tässä yhteydessä olisi 
pitänyt selvittää, mikä on Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 201 artiklan 
soveltamisala? Jättikö yhteisön komissio tämän tekemättä? Komission toimien suhteen 201 artikla 
on luonteeltaan sääntelevä: artikla antaa neuvoston tehtäväksi hyväksyä säännökset ja suosittaa niitä 
jäsenvaltioille näiden perustuslain asettamien vaatimusten mukaisesti, kun taas komission tehtävä 
201 artiklan mukaisesti on tutkia olosuhteet ja esittää neuvostolle ehdotuksia. Neuvosto "voi", 
komission "täytyy". Säännökset ovat siis komission toiminnan kannalta välttämättömiä eikä se voi 
paeta velvollisuuksiaan. Jos neuvosto antaa komissiolle tehtäväksi tutkia, kuinka jäsenvaltioiden 



  
 

rahoitusosuudet voidaan korvata yhteisön omilla varoilla, on selvää, että komission täytyy tehdä 
myös ehdotuksia, jotka koskevat 201 artiklan sisältöä yleisemmällä tasolla. Jotkut ovat väittäneet, 
että komissio olisi tehnyt ehdotuksensa ennenaikaisesti ja että nyt riittäisi, jos komissio tekisi vain 
niitä aloja koskevat ehdotukset, joilla yhteismarkkinat ovat jo astuneet voimaan ja tekisi lisää 
ehdotuksia sitä mukaa, kuin yhteismarkkinat astuvat voimaan muilla aloilla. Näin komissio on itse 
asiassa toiminutkin: se ei ole missään vaiheessa ehdottanut uuden järjestelmän käyttöönottoa heti 
niillä aloilla, joilla yhteismarkkinat eivät vielä ole astuneet voimaan, vaan se on ehdottanut 
järjestelmän alkamisajankohdaksi 1. heinäkuuta 1967. Komissiolla tuntuu olevan neuvostoa 
optimistisempi näkemys siitä, että tuohon ajankohtaan mennessä yhteismarkkinat ovat astuneet 
voimaan kaikilla aloilla eli ei ainoastaan maatalouden, vaan myös teollisen talouden aloilla. 
 
Komissiota on arvosteltu myös sen vuoksi, että se on puuttunut parlamentin 
toimivaltuuskysymykseen ja on tehnyt asiaa koskevia ehdotuksia. Mutta eikö kysymys parlamentin 
toimivaltuuksista ole yhteydessä Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 201 artiklan 
soveltamiseen? Eikö demokraattisen ajatustavan mukaan ole johdonmukaista ajatella, että kun 
yhteisö saavuttaa taloudellisen ja talousarvion riippumattomuuden, on yleiskokouksen tehtävä 
valvoa sen toimintaa? Voisiko komissio olla ajattelematta näin? Voisiko se sulkea silmänsä 
todellisuudelta? Paitsi perustamissopimuksen, myös edessämme olevien tosiasioiden 
johdonmukaisuus on tämän ajattelutavan takana. Voisiko komissio olla ottamatta huomioon 
Alankomaiden parlamentin toisen huoneen vastikään hyväksymää päätöstä? Pitäisikö sen piilottaa 
päänsä pensaaseen, sulkea silmänsä todellisuudelta? 
 
Komissio on jakanut ehdotuksensa kolmeen osaan. Liberaaliryhmän nimissä minun on sanottava, 
että mielestämme näitä kolmea osaa ei voi erottaa toisistaan. Ne muodostavat kokonaisuuden ja 
yhtenäisen ehdotuksen, vaikka ne on komission ehdotuksessa jaettu selkeyden vuoksi kolmeen 
lukuun. Ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja liberaaliryhmä vastustaa yrityksiä, joiden 
tarkoituksena on erottaa ne toisistaan. Yhteisen maatalouspolitiikan rahoittaminen omin varoin, 
yhteisön kaikkien toimien rahoittaminen omin varoin, parlamentin toimivaltuudet – kaikki nämä 
muodostavat yhtenäisen ja erottamattoman kokonaisuuden. Simul stabunt, simul cadent: emme voi 
hyväksyä yhtä osaa ja hylätä tai lykätä toista. 
 

Omalta osaltani haluaisin kiittää komissiota sen osoittamasta harkitsevaisuudesta. Komissio on 
osoittanut suurta viisautta ja maltillisuutta tehdessään porrastettuja ehdotuksia, jotta uusi järjestelmä 
voitaisiin ottaa käyttöön asteittain. Minun täytyy kertoa (ja korostaa näin ollen, että kyseessä on 
täysin henkilökohtainen arvio), ettei liberaaliryhmä ole tästä asiasta yksimielinen. Jotkut ryhmän 
jäsenistä ovat huomattavasti tinkimättömämpiä kuin minä. Mielestäni maltillisuus on kuitenkin osa 
Rooman sopimusten suosittelemaa järjestelmää. Sopimuksissa määrätään, että yhdentymisprosessin 
tulisi tapahtua asteittain ja hitaasti. Jotta jäsenvaltioiden talouksien yllättäviltä häiriöiltä vältyttäisiin 
ja jotta uuden järjestelmän, joka luonnollisesti mullistaa tähän saakka vallinneen järjestelmän, 
käyttöönotto helpottuisi, sopimuksissa on vahvistettu kahdentoista vuoden siirtymäaika, jota voidaan 
tarvittaessa pidentää viiteentoista vuoteen. Mielestäni komissio ehdotukset sopivat yhteen 
sopimusten johdonmukaisuuden kanssa. Minusta vaikuttaa kiistattomalta, että parlamentin nykyiset 
toimivaltuudet – joka on varsinainen aiheemme (ja jota minua edeltävät ja seuraavat puhujat 
käsittelevät) – eivät riitä siihen, että parlamentti voisi hoitaa uudet velvollisuutensa, joita Euroopan 
talousyhteisön komissio on sille ehdottanut. Arvioin parlamentin toimivaltuudet riittämättömiksi, ei 
ainoastaan suhteessa Rooman sopimusten sisältöön, vaan myös suhteessa sopimusten tulkintaan.  
 



   

Mitä parlamentin toimivaltuuksiin tulee, yhteisö ei ole tulkinnut sopimusten – mielestäni 
päivänselvää – sisältöä asiaankuuluvalla tavalla. On sanottava kiertelemättä, että tässä kohtaa 
ministerineuvosto on osoittanut selvää vastahakoisuutta. Ministerineuvostossa 2. joulukuuta viime 
vuonna pitämässään puheessa Luns, joka on yksi neuvoston arvostetuimmista jäsenistä, paljasti 
tämän vastahakoisuuden ja tämän Rooman sopimusten säännösten virheellisen tulkinnan 
sanoessaan: "Meidän on rehellisyyden nimissä tunnustettava, että on totta, että olemme kuulleet 
yleiskokousta useaan otteeseen, ja siitäkin huolimatta emme juuri koskaan ole ottaneet sen 
mielipidettä huomioon." 
 
Taipumus jättää parlamentin mielipide huomioimatta ja pitää kuulemista vain muodollisena 
seikkana osoittaa selvästi ministerineuvoston vastahakoisuuden yhteisön tulevaisuuden ja 
yhdentymisprosessin kannalta ensiarvoisen tärkeän asian eli lainsäädäntövallan suhteen. 
 
Ministerineuvosto antoi uuden esimerkin vastahakoisuudestaan allekirjoittaessaan Brysselissä 
8. huhtikuuta Euroopan yhteisöjen toimielinten sulautumissopimusta. Tuolloin olisi ollut mitä 
parhain tilaisuus ottaa esille parlamentin toimivaltuuksia koskeva ongelma, vaikkakin vain siitä 
syystä, että allekirjoittaessaan tämän sopimuksen jäsenvaltioiden hallitusten edustajat vahvistivat 
sen, että parlamentin toimivaltuuksia supistetaan siitä, mitä voimassa olevat sopimukset sille 
takaavat. 
 
Olipa puheenjohtajien komissio, joka Pariisin sopimuksen mukaisesti vastaa yhteisön toimielinten 
talousarvion hyväksymisestä, miten vaatimaton tahansa, se on siitä huolimatta elin, jonka kautta 
parlamentti voi ilmaista mielipiteensä tai jopa osallistua talousarviota koskevien 
ryhmävapautuspäätösten tekoon. Toimielinten sulautuessa yhteen tämä komissio lakkaa kuitenkin 
toimimasta. On siis luonnollista, että ministerineuvosto halusi mieluummin korvata puheenjohtajien 
komission jollain muulla organisaatiolla, kuin että se antaisi parlamentin pitää yhden sen 
tärkeimmistä velvollisuuksista eli se antaisi parlamentin päättää talousarvion hyväksymisestä. 
Kansanedustuslaitoksen ulkoasiainvaliokunnan Roomassa 31. maaliskuuta pitämässä kokouksessa 
ulkoministeri Fanfani lupasi valiokunnan pyynnöstä (joka tehtiin minun aloitteestani), että 8. 
huhtikuuta pidettävässä istunnossa hän tukisi väitettä, jonka mukaan oli välttämätöntä, että 
parlamentin toimivaltajärjestelmää koskeva uudistus on mukana allekirjoitettavassa sopimuksessa. 
Lehtitietojen mukaan Fanfani todellakin puolusti tätä näkemystä ministerineuvostossa. Hän teki sen 
hyvin hillitysti, sillä hän yksinkertaisesti vain pyysi, että kuuden valtion hallitukset antaisivat 
aiejulistuksen. Kun tiedämme, kuinka monta kertaa hallitukset ovat yksityiskohtaisesti tutkineet 
julkisesti parlamentin toimivaltuuksia koskevaa ongelmaa, on vaikea ymmärtää, miksei Italian 
ulkoministerin vaatimaton ehdotus saanut lainkaan vastakaikua. 
 
Nyt asiaa yritetään selitellä sanomalla, että nämä kuusi hallitusta ovat sopineet lykkäävänsä niin tätä 
ongelmaa koskevaa tutkimusta kuin ratkaisun etsimistä yhteisöjen sulautumiseen saakka. Mielestäni 
tässä tehdään vakava virhe, sillä on käsittämätöntä, ettei Euroopan parlamentilla ole yhteisöjen 
sulautumiseen väistämättä kuluvana aikana tarvittavia valtuuksia puuttua asioihin tehokkaasti, 
varsinkaan sen tärkeimmällä toimialalla eli yhteisön toimielinten talousarvion laatimisessa, joka 
kuuluu minkä tahansa parlamentin tyypilliseen toimialaan. 
 
Näin ollen parlamentin toimivaltuuksia tulee laajentaa välittömästi, jotta yhteinen tahto tulisi 
selkeästi esille parlamentin välityksellä talousarvion valmisteluvaiheessa ja yhteisön varainhoidossa. 
 



  
 

Tämä kysymys on täysin erillinen siitä, miten Euroopan parlamentti tulisi valita. Kaikki tietävät, että 
olen taistellut taukoamatta yleisen, välittömän vaalitavan puolesta. Kuten Vals äskeisessä 
puheenvuorossaan oikeutetusti muistutti, toimivaltakysymys ei liity mitenkään siihen, miten 
parlamentti valitaan. Mielestäni ongelmaa on vääristelty tarkoituksellisesti sekoittamalla nämä kaksi 
kysymystä keskenään. Sanottiin, ettei parlamenttia voida valita yleisillä välittömillä vaaleilla, koska 
sillä ei ole tarpeeksi toimivaltaa. Samaan aikaan julistettiin, ettei parlamentille voida antaa lisää 
valtuuksia, koska sitä ei valita yleisillä välittömillä vaaleilla. Mutta kun ehdotin Val Duchesselle – 
kuten läsnä ollut Hallstein voi todistaa – että Euroopan parlamentti valittaisiin yleisillä välittömillä 
vaaleilla ja kun sen jälkeen vaadin asetettavaksi päivämäärän, jolloin yleiskokous valittaisiin 
yleisillä välittömillä vaaleilla, se ei todellakaan tapahtunut sen vuoksi, että parlamentilta vietäisiin 
sen toimivaltuudet. Sillä hetkellä ei käynyt mielessäkään sekoittaa näitä kahta kysymystä keskenään. 
Se, että tuin niin innokkaasti parlamentin valitsemista yleisillä välittömillä vaaleilla, johtui 
ainoastaan siitä, että mielestäni se oli ainoa tapa toteuttaa yleinen tahto – jota myös kansan tahdoksi 
kutsutaan – Euroopan rakennusprosessissa. On järjetöntä kuvitella, että poliittinen Eurooppa 
voitaisiin rakentaa ainoastaan hallitusten sitä toivoessa, yksinkertaisen kylmästi valtiollista syistä. 
Takana on jo kaksi epäonnistumista – Euroopan poliittinen yhteisö ja Euroopan puolustusyhteisö – 
ja syynä niihin on nimenomaan se, ettei kansan tahto ollut niiden takana. Kansan tahto on kuitenkin 
välttämätön tekijä tämän laajuisessa poliittisessa rakennelmassa. 
 
Tämän vuoksi ajattelin, että Euroopan parlamentti tulisi valita yleisillä välittömillä vaaleilla; tämän 
vuoksi vakuutin alituiseen, että tämä tekijä on rakennustyömme eli Euroopan poliittisen 
rakentamisen, ehdottomista välttämättömyyksistä kiireellisin. Rehellisesti sanottuna en ymmärrä 
ajatustapaa, jonka mukaan parlamentille ei voida myöntää laajempia toimivaltuuksia niin kauan kuin 
sitä ei valita yleisillä välittömillä vaaleilla. Miten parlamentti sitten valitaankin – tapahtuu se sitten 
yleisillä välittömillä vaaleilla tai välillisillä vaaleilla, kuten yleiskokouksemme valitaan – on 
välttämätöntä, että se tapahtuu demokraattiselta pohjalta eli perustuu kansan tahtoon. 
 
On ilmiselvää, että parlamentilla on oikeus vaatia valtuuksiaan, jotka kuuluvat mille tahansa 
parlamenttimme kaltaiselle kansanedustuslaitokselle, jonka takana kansa seisoo. Sallikaa minun 
lisätä, että mielestäni on kummallista, että samat tahot, jotka vastustivat kaikissa käänteissä niin 
sinnikkäästi – ja minun on sanottava menestyksekkäästi – eurooppalaisen teknokratian esiinmarssia 
ja perustamista, ovat samoja henkilöitä, jotka ovat sinnikkäästi vastustamalla tarvittavien 
toimivaltuuksien myöntämistä parlamentille vaatineet perustettavaksi Brysseliin 
teknokratiakeskuksia, joita eivät koske mitkään demokratian säännöt ja jotka eivät noudata 
perusperiaatteita oikeuden ensisijaisuudesta. 
 
Onko todellakin välttämätöntä tarkistaa Rooman sopimukset, jotta voisimme päätyä tehokkaaseen 
parlamentaariseen valvontaan? Eikö riittäisi, että ministerineuvosto hyväksyy sisäisen 
työjärjestyksen, joka vahvistaa – 203 artiklan mukaisesti – sovellettavan menettelyn siitä, miten 
talousarvio hyväksytään tai miten parlamentti voi tehdä siihen tarkistuksia? En tiedä riittääkö, mutta 
tiedän, että jos parlamentti vaatii, että sille sopimuksia muuttamalla myönnetään valtuudet hyväksyä 
lopullisesti talousarvioon liittyvät päätökset, tämä johtuu siitä, ettei ministerineuvostolla ole tähän 
saakka ollut poliittista tahtoa myöntää, että parlamentin osallistuminen talousarvion 
hyväksymismenettelyyn on välttämätöntä. Tämän vuoksi meidän on pakko ehdottaa Rooman 
sopimusten tarkistamista, vaikka olemme tietoisia kaikista sen mukanaan tuomista mahdollisista 
haitoista. 
 



   

Mielestäni Euroopan talousyhteisön komission tekemä aloite ansaitsee kiitoksen myös valitun 
ajankohdan vuoksi. Aloite on tehty hetkellä, jolloin "uusi yritys" Euroopan poliittisen liiton 
perustamisesta ja Italian hallituksen ehdotus järjestää konferenssi Venetsiassa ovat kaatuneet. Nämä 
epäonnistumiset ovat jättäneet syvän jäljen vannoutuneiden Euroopan kannattajien mieliin; ne ovat 
osoittaneet, että menee vielä pitkän aikaa, ennen kuin poliittinen ja taloudellinen Eurooppa on 
todella valmis. Olemme toistuvasti sanoneet – Ranskan tasavallan presidentti ensimmäisenä – että 
rakenteilla olevaa taloudellista yhdentymistä täytyy välttämättä tukea poliittisella liitolla. "Euroopan 
taloudellista kehitystä ei voi todellisuudessa taata ilman poliittista unionia", on kenraali de Gaulle 
sanonut. 
 
Miksi sitten kieltäydyttiin mahdollisuudesta etsiä Venetsiassa ratkaisua, jonka avulla voitaisiin luoda 
Euroopan kansojen välinen poliittinen unioni? Kun – kuten muistatte – yhteisön ministerineuvoston 
puheenjohtajana toimiva Couve de Murville esitteli maaliskuussa tälle yleiskokoukselle mietintönsä 
neuvoston toimista edellisenä vuonna, kysyin häneltä, aikoiko Ranskan hallitus tukea Italian 
Venetsian konferenssia koskevaa aloitetta, ja hän vastasi lähtevänsä seuraavana päivänä Roomaan 
keskustellakseen kysymyksestä Italian ulkoministerin kanssa. Viattomasti ajattelin, että näin sanoen 
Couve de Murville halusi vakuuttaa minulle Ranskan hallituksen myönteisestä suhtautumisesta 
Italian aloitteeseen. Olin kuitenkin todella pettynyt hänen vastaukseensa, enkä voinut uskoa 
välttelevän muodon johtuvan vain tyypillisestä ulkoministereiden ilmoituksia verhoavasta 
diplomaattisesta varautuneisuudesta. Minun täytyi siis etsiä vastausta parlamentaaristen 
keskustelujen lomasta ja suureksi hämmästyksekseni vastaus avautui minulle – irrallaan tarkasta 
kysymyksestäni, joka minulla oli ollut kunnia esittää – seuraavassa muodossa: "Minun täytyy itse 
asiassa palata Pariisiin jo tänä iltana, koska huomenna lähden lyhyelle lomalle sen maan 
pääkaupunkiin, jonka arvovaltaisena edustajana Martino täällä on." 
 
Italian ehdotus järjestää konferenssi Venetsiassa ei kaatunut herättämättä jonkinasteista 
levottomuutta, sillä vaikuttaa siltä, että se vahvistaa sellaisen selvän suuntauksen olemassaolon, joka 
haluaa rajoittaa yhdentymisprosessin koskemaan ainoastaan taloutta. Siteeraamistani presidentti de 
Gaullen sanoista huolimatta minusta tuntuu, että Ranskan hallitus on edelleen tämän taipumuksen 
kannalla. Se on vakava virhe, koska pitemmällä tähtäimellä yhdentymisprosessi ei voi onnistua, jos 
se rajoittuu pelkästään talouteen. Jos sitä ei tueta sopivilla poliittisilla rakenteilla, se luhistuu. 
Toisaalta minusta on kummallista, että pysyäksemme elossa meidän tulisi luopua siitä, mikä antaa 
meille syyn elää. Yhdentymisprosessin lopullisena tavoitteena on Euroopan poliittinen yhtenäisyys. 
Taloudellista yhtenäisyyttä sinänsä ei ole koskaan pidetty varsinaisena tavoitteena, vaan keinona 
saavuttaa poliittinen yhtenäisyys. Toimiva eurooppalaisten yhteisö on välttämätön, koska yksikään 
kansallisvaltio ei voi, eikä voi väittää voivansa vastata omin voimin tämän päivän maailman 
dramaattisiin ongelmiin. Vielä vaikeampi valtioiden on hallita vielä vakavampiakin ongelmia, jotka 
ihmiskunta joutuu todennäköisesti kohtaamaan tulevaisuudessa. Tästä tietoisena koko maailma 
toivoo tänä päivänä yhtenäisyyttä. Yhdentymisyritykset eivät ole ainoastaan meidän mantereemme 
yksinoikeus: yrityksiä löytyy joka puolelta maapalloa, mikä todistaa sen, että ihmiset ovat 
huomanneet, että vain suuret, mantereen ylittävät valtioryhmittymät voivat ratkaista tämän päivän ja 
tulevaisuuden suuret ongelmat. Yhdentymisen tie on ainut, joka voi edistää vapautta, taata rauhan 
maan päällä, toteuttaa ihanteen veljeydestä – ihanteen, joka on vanhin ja jaloin ihmiskunnassa 
vallinnut ihanne. Se on ainut tie, joka voi johtaa mielten yhteyden liittämiseen rotujen yhteyteen – 
samanlaisuuteen ja sopusointuun. 
 
Kansallisuusaatteet eivät kuulu tähän ihanteeseen. Päinvastoin, ne ovat vastoin ihmisten välistä 
veljeyttä ja – kuten Benedetto Croce niin iskevästi kirjoitti – tuhotakseen toisensa aatteet ne 



  
 

rähjäävät koko ajan toisilleen. Sen vuoksi panimme toivomme tähän Venetsian konferenssin 
tarjoamaan poliittisen unionin uuteen mahdollisuuteen. Sen vuoksi ajattelimme, että siinä 
mahdottomassa tilanteessa, jossa yritämme luoda uusia poliittisia järjestelmiä, jotka 
mahdollistaisivat yhdentymisprosessin edistymisen, meidän täytyy tyytyä voimassa olevien 
sopimusten tarjoamiin mahdollisuuksiin – sopimusten, jotka sisältävät kaikki tarpeelliset säännökset 
yhdentymisprosessin edistämiseksi ja sen viemiseksi taloudelliselta tasolta poliittiselle tasolle. 
 
Edessämme on yksi näistä säännöksistä. Riippuu meistä, sovelletaanko jäljellä olevia säännöksiä 
kokonaisuudessaan ja oikein tavalla, joka ei petä sitä sisältöä tai henkeä, joihin kansamme ovat 
juhlallisesti sitoutuneet asianosaisten parlamenttien ratifioidessa sopimukset. 
 
Tämän vuoksi kiitämme Euroopan yhteisön komissiota sen tekemästä aloitteesta, jolle annamme 
kaiken tukemme. Aloite on rohkea: se voidaan hyväksyä tai hylätä, mutta kysymystä ei voi vältellä 
tai karttaa. Vastaammepa aloitteeseen sitten kyllä tai ei, uskon että samalla hyväksymme tai 
hylkäämme Euroopan rakentamisen. 
 
 



   

Selviytyminen yhteisön kriisistä 

 
Puhe 20. tammikuuta 1966 

 
Joidenkin mielestä tammikuun 17. ja 18. päivänä koitti totuuden hetki. Tällä tarkoitettiin sitä, että 
yhteisön ministerineuvostossa oli koittanut rehellisen ja avoimen keskustelun hetki, jolloin kaikilla 
oli mahdollisuus lyödä korttinsa pöytään. Englantilaiset kutsuvat hetkeä nimellä showdown 
(välienselvittely). Ennusteet eivät valitettavasti pitäneet paikkaansa, sillä todellisuudessa 
Luxemburgissa 17. ja 18. tammikuuta pidettyjen neuvottelujen osapuolina olivat yhtäällä Ranska ja 
toisaalla loput viisi hallitusta ja on sanomattakin selvää, että totuus ei tule neuvotteluissa koskaan 
päivänvaloon. Sitä paitsi Platonkin hyväksyi ajatuksen, jonka mukaan hallitus voi jättää totuuden 
kertomatta, jos se on tarpeen vihollisen harhauttamiseksi tai jonkin asian salaamiseksi suurelta 
yleisöltä valtion edun nimissä. Koska meillä ei ole hallituksen tehtäviä, meillä on etuoikeus kertoa 
totuus. Voimme ilmaista täällä rehellisen mielipiteemme ja paljastaa ajatuksemme sitäkin 
helpommin, kun Pierre Werner on kannustanut meitä tunnetuilla kohteliaisuuksillaan. Olen iloinen 
nähdessäni hänet tässä istuntosalissa, Belgian ja Alankomaiden kollegojensa vieressä – heitä 
yhdistää jonkinlainen Benelux-maiden välinen solidaarisuus, joka on hieno esimerkki ja hyvä enne 
yhteisöllemme. 
 
Liberaaliryhmän ja vastaavien ryhmittymien puolesta haluan esittää vilpittömät onnitteluni kaikille 
yhteisön jäsenvaltioiden hallituksille niiden ponnisteluista etsiessään sovintoratkaisua 30. kesäkuuta 
puhjenneen vakavan kriisin aiheuttamiin ongelmiin ja yrittäessään ohjata yhteisön takaisin oikealle 
tielle. Onnittelen kaikkia hallituksia, mikä tarkoittaa sitä, etten aio sulkea Ranskaa näiden kiitosten 
ulkopuolelle. Ranskan asenteessa on ollut havaittavissa positiivisia piirteitä, josta täytyy mielestäni 
antaa rehellinen tunnustus. 
 
Yksi positiivisista piirteistä on mielestäni ollut ministerineuvoston ylimääräinen kokouksen 
hyväksyminen. Kokouksessa etsittiin keinoja tämänhetkisten ongelmien voittamiseksi. Toinen 
positiivinen seikka on ollut sopimusten mukaisten tullialennusten käyttöönotto 1. tammikuuta 
alkaen. Kolmas on yhteistä ulkoista tullitariffia koskevan päätöksen hyväksyminen, kun sen hetki 
koittaa. 
 
Uskon siis, että voimme kiittää kaikkia yhteisön jäsenmaiden hallituksia, vaikka kaikkia 
huolenaiheitamme ei olekaan poistettu. Huolia on meillä edelleen huolimatta siitä, mitä täällä on 
tänä aamuna sanottu ja etenkin sen vuoksi, mitä täällä on jätetty sanomatta. 
 
Tässä mielessä Wernerin puhe oli vakuuttava, huolimatta varovaisuudestaan, jota kutsuisin – olen 
vannonut kertovani totuuden – epäröinniksi. 
 
Olemme huolestuneita etenkin kahdesta tekijästä. En aio kommentoida päiväjärjestystä, koska 
uskon, että kyseessä on pelkkä inhimillinen "kömmähdys". Tartun kahteen päätekijään eli Ranskan 
esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat Euroopan talousyhteisön komission roolia ja neuvoston 
äänestyksiä koskevaa määräenemmistösääntöä. 
 
Lehtitietojen mukaan (joita ei sitä paitsi ole oikaistu) vaikuttaa siltä, että komission osana on olla 
syntipukkina näille Ranskan ja sen viiden työtoverin poikkeaville näkökannoille. 
 



  
 

Voi olla, että eräät epäkohdat, joista on valitettu, ovatkin perusteltuja ja että joiltakin komission 
jäseniltä puuttuu välttämätön kyky olla arvostelematta julkisesti yhden jäsenvaltion hallitusta; voi 
olla, että tällainen asenne voidaan luokitella epäkorrektiksi. Mutta kun puhutaan virheiden 
korjaamisesta, täytyy sanoa, ettei se voi tapahtua vain yhteen suuntaan: sen täytyy olla 
molemminpuolista. Euroopan talousyhteisön komission jäsenillä on oikeus pyytää ja vaatia, että 
hallitukset kunnioittavat heitä ja heidän rooliaan samalla tavalla kuin hallitukset voivat oikeutetusti 
odottaa kunnioitusta komission ja sen jäsenten taholta. 
 
Jos tämä on ollut motiivina Euroopan talousyhteisön komissiota koskevan ongelman tutkimiseen, 
vaikuttaa siltä, että syiden ja seuraamusten välillä vallitsee epätasapaino. Vaikuttaisi 
oikeutetummalta ja loogisemmalta, jos Euroopan talousyhteisön ministerineuvoston ja komission 
väliseen kiistaan olisi järkevämpi selitys. Komission tuomitseminen sen poissaollessa, antamatta 
sille oikeutta puolustautua, olisi – sallikaa minun sanoa – suurta typeryyttä osoittava teko. 
 
Tässä yhteydessä haluaisin kysyä ministerineuvoston puheenjohtajilta, onko totta, että Euroopan 
talousyhteisön komission puheenjohtajan tehtäville on toivottu tietynlaista pysyvää epävakautta, 
joka ei todellakaan palvelisi yhteisön toimivuutta ja joka herättää ihmetystä varsinkin, jos pyyntö on 
lähtöisin vakaiden julkisten tehtävien sanansaattajalta. Toinen kysymys on seuraavanlainen: onko 
Euroopan talousyhteisön komission täydellistä uudistamista, sen kaikkien jäsenten vaihtamista, 
todellakin pyydetty? Minun täytyy sanoa, että parlamentilla on useaan otteeseen ollut mahdollisuus 
korostaa Euroopan talousyhteisön komission uskomattomia saavutuksia. Maailmanlaajuista 
huomiota ja ihailua osakseen saaneen yhteismarkkinoiden suunnattoman kehityksen takaa löytyvät 
komission pätevyys, aloitekyky ja dynaamisuus. Näitä miehiä, Hallsteinia ja hänen työtovereitansa, 
jotka ovat ansainneet Euroopan kiitoksen, ei voi nöyryyttää nyt tällä tavalla. 
 
Rehellisesti sanottuna meitä huolestuttaa eniten se, että nyt yritetään käyttää hyväksi tilaisuutta, jos 
ei jopa tekosyytä, ja muuttaa Euroopan talousyhteisön komission roolia. Komissio halutaan toisin 
sanoen muuttaa poliittisesta elimestä toiminnalliseksi elimeksi. 
 
Euroopan talousyhteisön komissio on yhteisössä poliittinen elin – tässä kohtaa perustamissopimus 
on tinkimätön – koska se vastaa toiminnastaan Euroopan parlamentille, joka voi aiheellisin 
menettelyin vaatia komission eroa antamalla sille epäluottamuslauseen. Näin ollen jopa 
perustamissopimuksen nojalla komissio on poliittinen eikä toiminnallinen elin. Voimme siis havaita, 
että ministerineuvosto yrittää tieten tahtoen muuttaa komission roolia, eikä tukeudu edes 
perustamissopimuksen tarkistamiseen varattuun menettelyyn. Komission roolista ei päätä 
ministerineuvosto, vaan yksinomaan Rooman sopimukset. 
 
Toinen tässä suhteessa huolestuttava kysymys on seuraavanlainen: Olettakaamme, että komission 
roolia voidaan muuttaa niin, että siitä tulee toiminnallinen elin. Kuka silloin on vastuussa Euroopan 
parlamentille? Jos komission jäsenistä tehdään yhteisön virkamiehiä, mielestäni ei voida olettaa, että 
he ovat vastuussa Euroopan parlamentille. Itse en tunne esimerkkejä demokraattisista maista, joissa 
virkamiehet ovat henkilökohtaisesti vastuussa parlamentille. Poliittinen vastuu kuuluu aina ja 
kaikkialla hallitukselle. Onko ministerineuvosto, joka katsoo olevansa yhteisön ainut poliittinen elin, 
valmis täyttämään omat velvollisuutensa ja olemaan niistä vastuussa parlamentille, saapua 
parlamentin käsittelyyn ja kokea mahdollisesti epäluottamuslauseemme vaikutus? Tämä tuntuu 
tietenkin mahdottomalta. 
 



   

Jäljellä on siis vain yksi vaihtoehto – joka meitä huolestuttaakin – eli se, että komission 
uudelleenjärjestelyllä päädytään poistamaan Euroopan parlamentilta Rooman sopimusten sille 
takaama etuoikeus eli toimeenpanevan elimen toimintojen poliittinen valvonta. 
 
Siirtykäämme seuraavaan kohtaan, joka koskee ministerineuvoston päätöksentekoa 
määräenemmistöllä. Tämän suhteen haluaisin esittää tyynesti henkilökohtaisen mielipiteeni. Uskon, 
ettei määräenemmistösääntöä sovelleta käytännössä koskaan ministerineuvoston päätöksenteossa. 
Sovellettavana tulee aina olemaan kompromissisääntö, mikä on täysin luonnollista. Ei ole 
mahdollista, että valtio jäisi vähemmistöön. Hodic mihi cras tibi, tänään minulle, huomenna sinulle: 
tänään Ranskalle, huomenna Saksalle, sitten Italialle. Tällä tapaa päädytään varmasti tilanteeseen, 
jossa Sveitsin liittoneuvosto usein on: tilanteeseen, jossa perustuslaki edellyttää enemmistöpäätöstä, 
mutta jossa enemmistöpäätöksiä ei todellisuudessa tehdä koskaan, koska päätökset tehdään aina 
yksimielisesti kompromissiratkaisun pohjalta. 
 
Minun täytyy todeta, ettemme voi hyväksyä perustamissopimuksen mukaista 
enemmistöpäätössäännöksen poistamista. Säännöstä tarvitaan estämään niitä tahoja, jotka haluavat 
veto-oikeuttaan käyttämällä estää joidenkin säännösten soveltaminen tai hidastaa 
yhdentymisprosessin säännöllistä etenemistä. Riittää, että sääntö on osoittamassa, ettei pelkällä veto-
oikeudella ole mahdollista estää asioiden etenemistä. Se on tämän säännön päätehtävä: se on 
eräänlainen pelotuskeino, pelotusvoima, jota kenelläkään ei ole tarkoitus käyttää, mutta jonka kaikki 
haluavat haltuunsa pelotellakseen mahdollisia hyökkääjiä. 
 
Mutta ennen kaikkea olisi äärettömän typerää teeskennellä, että säännös voitaisiin poistaa 
gentleman’s agreementin, herrasmiessopimuksen avulla, kuten mielestäni virheellisesti sanotaan. 
Miten ihmeessä? Tämän juonen avulla halutaan muuttaa Rooman sopimusta, melkeinpä salaa. 
Välttämällä epäonnistuminen parlamenttikäsittelyssä estetään mahdollinen keskustelu kansallisissa 
parlamenteissa tapahtuvan ratifioinnin aikana. Kansallisissa parlamenteissa keskustelu olisi 
armotonta ja sietämätöntä. Sallikaa minun sanoa, enkä halua loukata ketään, että se olisi agreement, 
mutta ei taatusti gentleman’s agreement. 
 
Jos tällainen ehdotus on todella tehty, tekivät ne, jotka nousivat vastustamaan tätä Ranskan 
hallituksen aietta, aivan oikein. He (ja haluan erityisesti onnitella läsnä olevaa Spaakia), jotka 
taistelivat – Rooman sopimuksen säännöksiä kyseenalaistamatta – sellaisella viisaudella, 
kiihkeydellä ja kekseliäisyydellä löytääkseen lopulta Ranskan hallitusta tyydyttävän sanamuodon, 
tekivät aivan oikein. 
 
"Spaakin suunnitelmaksi" kutsutun suunnitelman kolme kohtaa (tunnemme sen tällä nimellä, koska 
lehdistö on käyttänyt sitä) pitävät mielestäni sisällään tiettyjä positiivisia tekijöitä. Ensimmäiseen 
kohtaan minulla ei ole mitään kommentoitavaa. On mahdotonta hyväksyä, että 
enemmistöpäätöksellä muutettaisiin jotain sellaista, mistä on aikaisemmin päätetty yksimielisesti: se 
olisi suuri vääryys, ja uskon ettei kukaan halua sellaista. Ensimmäinen kohta on siis tarpeeton. Näin 
ollen voimme, jos haluamme, antaa Ranskan hallitukselle siitä vakuutuksen. En vastusta myöskään 
toista kohtaa: joistain toimenpiteistä olisi voinut tehdä päätöksen yksimielisesti vuonna 1965, mutta 
kriisistä johtuen näin ei tehty. Kriisi johtui Ranskan hallituksen "lakosta". Se pitkä kokemus, joka 
meillä jo on, opettaa meille, että julkisten palvelujen lakoissa ei sovelleta koskaan niitä varten laissa 
määrättyjä sanktioita. En siis ymmärrä, miksi kysymyksistä, joista olisi pitänyt päättää yksimielisesti 
vuonna 1965, pitäisi nyt rankaista sanktioilla, joiden käytöstä seuraisi enemmistöpäätöksiä. 
 



  
 

Kolmannen kohdan suhteen yhdyn edellisen puhujan esittämiin huomioihin. Kolmen istunnon 
järjestelmä lainsäädäntömenettelyssä horjuttaa Rooman sopimuksen mukaista tasapainoa. Yhteisön 
lainsäädäntötoiminnalla täytyy sopimuksen mukaan olla kolminkertainen perusta, sen täytyy olla 
kolmen keskenään kilpailevan, välttämättömän tekijän lopputulos: komissio tekee ehdotuksen, 
parlamentti antaa lausunnon ja ministerineuvosto tekee päätöksen. Mutta jos, kuten järjestelmä on 
aina toiminut ja sen tulisi toimia, parlamenttia kuullaan ennen kuin komissio antaa ehdotuksen 
neuvostolle, on selvää, että kun neuvosto pyytää komissiota tekemään ehdotukseen muutoksia ensin 
toista ja sitten kolmatta käsittelyä varten, parlamentin antama lausunto menettää merkityksensä. 
Parlamentin lausunto viittaa vain alkuperäiseen ehdotukseen, ei toiseen eikä kolmanteen 
ehdotukseen. Esitän ministerineuvoston puheenjohtajalle siis seuraavan kysymyksen: onko liikaa 
pyydetty, jos hyväksyisimme sellaisen menettelyn, jossa Euroopan parlamenttia kuultaisiin ennen 
jokaista käsittelyä, ennen kunkin ehdotuksen esittämistä ministerineuvostolle? Tiedän, että joskus on 
käynyt niin ja että niin tulee vielä käymään, että kun komissio tekee neuvoston kanssa käymiensä 
keskustelujen jälkeen ehdotukseensa muutoksia, parlamentilta ei kysytä sen kantaa uuden 
ehdotuksen suhteen. Olemme paheksuneet ja paheksumme tällaista menetelmää, joka on 
mielestämme Rooman sopimuksen hengen vastainen. Tällaisen menettelytavan 
institutionaalistaminen pettäisi sopimuksen henkeä ja sisältöä. 
 
Vaikuttaa siltä, että parlamentti on ollut näiden Luxemburgissa viettämiemme päivien aikana hyvin 
poissaoleva. Voimme iloita siitä, ettei kukaan ole ehdottanut meille sanktioita tai rangaistuksia, 
mutta olemme pahoillamme, ettei kukaan neuvoston jäsenistä ole – ainakaan meidän tietääksemme – 
ottanut tehtäväkseen puolustaa Euroopan parlamentin roolia, etuoikeuksia tai toimivaltuuksia. 
 
Toivon, että läsnäoleville ministereille tarjoutuu tulevissa kokouksissa mahdollisuus arvioida 
huomioitani ja ryhtyä puolustamaan Euroopan parlamenttia. 
 
Olemme tietoisia Eurooppaa koskettavan ja yhteisöömme vaikuttavan kriisin vakavuudesta ja 
tunnemme kriisin tähän mennessä aiheuttamat ikävät seuraukset. Myötätuntomme kohdistuu ennen 
kaikkea atomienergiayhteisöön. Vaikka sillä ei ollut mitään tekemistä yhteistä maatalouspolitiikkaa 
koskevan ongelman tai sen omaan komissioon kohdistuneen arvostelun kanssa, se on kuitenkin taho, 
joka on joutunut kärsimään eniten kesäkuun 30. päivänä alkaneesta kriisistä. Vaikkakin vain 
sivumennen sanoen, tämä on räikein esimerkki siitä, että yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan 
sopimuksen kaatuminen 30. kesäkuuta oli pelkkä tilaisuus – ellei jopa tekosyy – kriisille, jonka 
todelliset syyt ovat huomattavasti syvemmällä. 
 
Tällä hetkellä tilanne on se, ettei Euroopan atomienergiayhteisö voi täyttää lupauksiaan, koska se ei 
voi soveltaa tutkimustalousarvioonsa väliaikaisten kahdestoistaosien järjestelmää, joka on voimassa 
muiden talousarvioiden kohdalla. Se ei voi täyttää velvollisuuksiaan ja mielestäni 
ministerineuvoston pitäisi käsitellä ongelmaa pikaisesti ja korjata tilanne. 
 
Olemme tietoisia kriisin vakavuudesta ja mielestämme nyt täytyy toteuttaa kaikki toimenpiteet, 
tarkastella kaikkia mielipiteitä ja etsiä kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot päästäksemme 
sopimukseen siinä sovitteluhengessä, joka tuntuu tällä hetkellä vallitsevan kaikissa yhteisön 
jäsenvaltioiden hallituksissa, ja ohjataksemme yhteisön takaisin oikealle tielle. 
 



   

Uskon, että ministerineuvoston arvovaltaisten edustajien ponnistelut saavat Euroopan parlamentissa 
mitä lämpimimmän vastaanoton, olettaen kuitenkin, että he ovat olleet uskollisia Rooman 
sopimusten periaatteille. 
 
Emme epäile lujuuttanne. Olette sen juhlallisesti osoittaneet useita kertoja. Olemme varmoja siitä, 
että kunnioitatte antamianne lupauksia. Mutta emme voi unohtaa, että Rooman sopimusten rakenne 
on ainoa takuu siitä, että yhdentymisprosessin lopputavoite pitää, ja siksi rakenne tulee säilyttää 
mahdollisimman tarkasti. 
 
Pelkäämme, että ratkaisun rauhaton etsiminen yhdentymisprosessiin vaikuttavaan vakavaan kriisiin 
johtaa yritykseen muuttaa tosiasiallisesti se, mitä emme katso voivamme muuttaa oikeudellisesti. 
 
Älkäämme siis hyväksykö myönnytyksiä tai heikkoutta: se on parlamentin teille esittämä juhlallinen 
pyyntö, arvoisat ministerineuvoston edustajat. Sitkeys, kärsivällisyys ja hyvä tahto ovat tarvittavia 
ominaisuuksia. Olkoot Guillaume d’Orangen sanat "ei tarvitse odottaa ryhtyäkseen, eikä menestyä 
jatkaakseen" lohtuna, tukena ja rohkaisuna vaikeassa tehtävässänne. 
 
 



  
 

Eurooppalainen tieteellinen tutkimus 

 
Puhe 30. kesäkuuta 1966 

 
Haluan aluksi kiittää lämpimästi minulle kaikkien työtovereidemme puolesta osoittamistanne 
onnentoivotuksista Rooman yliopiston rehtoriksi nimittämiseni johdosta. Tässä yhteydessä haluan 
vakuuttaa teille, että huolimatta uusien tehtävien – jotka yhtyvät muiden jo melko lukuisien toimieni 
joukkoon – mukanaan tuomasta vastuusta, tärkeydestä ja painoarvosta, osuuteni yhteisen 
ihanteemme eli Euroopan rakentamisessa ei vähene. 
 
Huhtikuun 28. päivästä on kulunut jo pitkän aikaa ja koska tuolloin esille ottamani kysymys ei ole 
enää yhtä ajankohtainen, olin jo valmis vetämään sen takaisin etenkin sen jälkeen, kun Chatenet 
kertoi minulle kohteliaassa kirjeessään, josta haluan kiittää häntä vielä kerran, että hän oli 
haastattelussaan halunnut esittää vain henkilökohtaisen mielipiteensä. On valitettavaa, ettei tätä 
tuotu pariisilaisessa lehdessä julkaistussa haastattelussa selkeästi ilmi ja puheenjohtaja Chatenet 
joutui poliitikkojen elämässä niin tavanomaisen vastoinkäymisen uhriksi. Uskon, ettei kenestäkään 
meistä ole ensimmäisen kiven heittäjäksi. 
 
Olisin siis mielelläni luopunut tämän kysymyksen käsittelystä, ellen olisi sitä mieltä, että itse asiassa 
puheenjohtaja Chatenet’n haastattelu tarjoaa oivan tilaisuuden tarkastella eri näkökohtia ja näin 
ollen käynnistää rakentava ja hyödyllinen keskustelu ehdottamistamme tavoitteista. Onko totta, että 
Euratomista saatu kokemus on ollut pettymystä tuottavaa ja turhaa? Chatenet ei selvästikään ajattele 
näin, koska hän jakaa äskettäin varapuheenjohtaja Carellin toimeenpanevan komission nimissä 
esittämän mielipiteen. 
 
Arvostamme saamaamme kokemusta. Neljä tärkeää tutkimuskeskusta on perustettu; tieteen 
kehittymiseen ydinfysiikan alalla on panostettu merkittävästi, ja mikä tärkeintä, ydinenergiaan 
perustuva teollinen aikakausi on valmis alkavaksi. Rooman sopimus määritteli Euratomin 
päätavoitteiksi ydinenergian teollisen käytön mahdollistavien sopivien olosuhteiden luomisen ja 
voimakkaan ydinteollisuuden kehittämisen. Sanat ovat suoraan Rooman sopimuksesta. Olemme 
saavuttaneet tämän tavoitteen: eikö joku sanonutkin, että on mahdollista, nopeasti ja tehtyjen 
tutkimusten ansiosta, tuottaa sähköenergiaa kilpailukykyisin kustannuksin verrattuna muihin 
energianlähteisiin? 
 
Toimeenpanevan toimielimen mietinnön tiedot, joita Carelli juuri kommentoi, antavat uutta tietoa, 
jolla myönteistä arviotamme Euratomin komission tekemästä työstä voidaan perustella. Todella 
huolestuttavaa puheenjohtaja Chatenet’n haastattelussa on hänen ilmaisemansa näkemys Rooman 
sopimusten hyödyllisyydestä Euroopan rakentamiselle. On kovin huolestuttavaa, että Euratomin 
komission puheenjohtaja ei luota Rooman sopimusten kaltaiseen välineeseen Euroopan 
rakentamisessa talouden ja politiikan aloilla. 
 
Kun Chatenet puhuu Euroopan rakentamisesta à la carte -periaatetta noudattaen ja kun hän kertoo 
esimerkin lähinnä Ranskaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Saksaa kiinnostavista nopeista 
hyötöreaktoreista – joista näiden kolmen maan on tarkoitus tehdä keskinäinen sopimus, vaikka ne 
solmivatkin muita sopimuksia toisten maiden kanssa eri aloilla – vaikuttaa pääasiassa siltä, että hän 
yrittää muuttaa Rooman sopimusten aloittaman yhdentymisprosessin itsenäisten valtioiden väliseksi 
teolliseksi yhteistyöprosessiksi. Tämä on Rooman sopimuksessa julistettujen periaatteiden vastaista 



   

ja meillä kaikilla, joilla on edustuksellinen tai toimeenpaneva tehtävä sopimusten määräämissä 
toimielimissä, on velvollisuus luoda toisiimme luottamusta, ei epäluuloa. Onneksi Chatenet’n 
haastattelussa mainitaan yksi optimistinen huomautus, josta täytyy antaa tunnustusta: hän sanoo, että 
vaikka Euratomista saatu kokemus tuottaakin pettymystä, se on kuitenkin hyödyllistä tulevaisuuden 
mahdollisuuksia ajatellen. Tätä hän lienee tarkoitti haastattelussaan kehottaessaan "olemaan 
heittämättä lasta pesuveden mukana". 
 
Uskon, että tämä on se näkökohta, johon meidän täytyy kiinnittää huomiota juuri nyt, kun yhteisöjen 
kolmen toimeenpanevan elimen sulautuminen aiheuttaa toivottomuutta, huolestuneisuutta ja pelkoa 
sadoissa Euroopan atomienergiayhteisöstä riippuvaisissa tutkijoissa. 
 
Miten käy, ei ainoastaan jokaisen henkilökohtaiselle tilanteelle, mutta myös heidän tähän asti 
tekemälleen työlle, johon he ovat niin sitoutuneita? Velvollisuutemme on rauhoittaa tutkijat 
mahdollisimman pian. 
 
Euratom on arvokas väline tutkimuksen, ylipäänsä tieteellisen tutkimuksen, ohjaamisessa ja 
kehittämisessä kaikilla aloilla. Mielestäni merkittävää on se, että lähes samaan aikaan kuin 
Chatenet’n haastattelu julkaistiin Figarossa, liberaalien ryhmä päätti esitellä 
päätöslauselmaesityksen, joka on tällä hetkellä keskustelun aiheena toimivaltaisessa valiokunnassa 
ja joka tähtää Euroopan atomienergiayhteisön muuttamiseen todelliseksi tieteellisen tutkimuksen 
yhteisöksi, jolle annettaisiin tehtäväksi yhteisen tiedepolitiikan luominen, mikä on välttämätöntä 
Eurooppamme elämälle ja kehitykselle. 
 
Tiedätte kaikki paremmin kuin minä, kuinka jäljessä tieteellinen tutkimus Euroopan yhteisön maissa 
on verrattuna muihin maihin ja kuinka huolestunut tilanteesta pitäisi olla. Julkaistujen tietojen 
mukaan Yhdysvalloissa osoitettiin vuonna 1963 tieteelliseen tutkimukseen 93 dollaria henkeä 
kohden, Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähes 33 dollaria ja yhteisön maissa yhteensä vain 
17 dollaria; Neuvostoliiton miljoonaa ja Yhdysvaltojen miljoonaakolmeasataatuhatta tutkijaa 
kohden Euroopan yhteisössä oli vuonna 1963 tutkijoita vain viisisataatuhatta. Eikä siinä kaikki, 
saman vuoden aikana, vuonna 1963, tutkijoiden maastamuutto oli todella mittavaa sillä 
Yhdysvaltoihin muutti 2232 yhteisön jäsenmaista lähtöisin olevaa tutkijaa, koska he eivät saaneet 
työlleen tarpeeksi kannustusta tai he eivät löytäneet houkuttelevia työoloja. Voisimme ottaa esille 
muitakin lukuja, jotka osoittavat kuinka jäljessä läntisen Euroopan tieteellinen tutkimus on – kun se 
kerran oli ainoa paikka maailmassa, jossa tieteellinen tutkimus kehittyi. Tiede menee eteenpäin 
huimaa vauhtia, se kehittyy geometrisen sarjan mukaisesti, ja amerikkalaiset ovat jo laskeneet, että 
vuonna 1975 heidän teollisuustuotannostaan 40 prosenttia koostuu vielä tuntemattomista tuotteista, 
joita emme voi vielä kuvitellakaan. Tämä on siis dramaattinen tilanne läntisessä Euroopassa ja 
tämän vuoksi meidän täytyy panostaa puutteiden korjaamiseen mahdollisimman nopeasti ja antaa 
todella tehokas sysäys kuuden maamme tieteelliselle tutkimukselle. Tämän vuoksi yhteisen 
tiedepolitiikan välineen luominen on välttämätöntä. Meillä on riittävä väline, Euratom, jolla on jo 
kokemusta ja keskeiset tekijät yhteisen tiedepolitiikan kehittämiseksi. Tämä tehtävä täytyy antaa 
Euratomille; Euratomista täytyy tehdä tieteellisen tutkimuksen yhteisö. 
 
Tämä on siis päätöslauselmaesityksemme tavoite ja mielestäni samalla myönteinen johtopäätös, 
jonka voi vetää Chatenet’n Figarossa julkaistun haastattelun aloittamasta keskustelusta. Loppujen 
lopuksi olemme sitä mieltä, ettemme saa kieltää saamaamme kokemusta, jota emme ensinnäkään 
pidä pettymystä tuottavana tai turhana – päinvastoin, kokemusta on pidettävä todella lupaavana. 
Mutta olemme myös sitä mieltä, että meidän täytyy ponnistella todella voidaksemme antaa täyden 



  
 

arvon niille välineille, jotka Rooman sopimus tarjoaa meille yhtenäisen Euroopan rakentamiseen, 
niin taloudellisella kuin poliittisella tasolla. 
 
Tämän keskustelun lopuksi liberaalien ryhmä viittaa työjärjestyksen 46 artiklaan, esittää 
päätöslauselmaesityksen ja pyytää välitöntä äänestystä. Uskon päätöslauselmaesityksen saavan tältä 
yleiskokoukselta yksimielisen hyväksynnän, koska se ilmaisee tarkalleen, poliittista ryhmää 
katsomatta, kaikkien jäsenten syvimmät tuntemukset ja on samansuuntainen liberaalien ryhmän 
aikaisemmin tekemän päätöslauselmaehdotuksen kanssa, joka on tällä hetkellä käsiteltävänä 
toimivaltaisissa valiokunnissa. Päätöslauselmaesityksemme poikkeaa aikaisemmasta kuitenkin 
jonkin verran: se ei ole sisällöltään sama, joten sen hyväksyminen ei rajoita millään tavalla 
aikaisemman päätöslauselmaesityksen käsittelyä toimivaltaisissa valiokunnissa tai tässä 
yleiskokouksessa, kun keskustelemme lokakuussa johdonmukaisesti ja perusteellisesti yhteisestä 
tiedepolitiikasta. 
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