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“KUMPPANUUS JA TULOKSELLISUUS"

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHEN PUHE BARCELONAN EUROOPPA-
NEUVOSTOLLE 15. MAALISKUUTA 2002

Tänään, päivälleen kaksi kuukautta sen jälkeen, kun tulin valituksi Euroopan parlamentin
puhemieheksi, saan ensimmäisen tilaisuuteni puhua teille. Puhemieskauteni ensimmäisenä
työpäivänä minulla oli ilo toivottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja José Maria Aznar
tervetulleeksi parlamenttiin hänen käynnistäessään Espanjan kautta unionin puheenjohtajana.

Tehtävänäni on nyt tehdä selkoa Euroopan parlamentin yleisistä tavoitteista sekä niistä käytännön
toimista, joihin olemme ryhtyneet tukeaksemme puheenjohtajavaltio Espanjaa, jotta se saavuttaisi
ohjelmansa kaikki tavoitteet.

Tämä on ensimmäinen huippukokouksemme euron käyttöönoton jälkeen ja Euroopan talous
osoittaa hentoja elpymisen merkkejä. Tämän pitäisi antaa meille uskoa, jota tarvitsemme
siirtyäksemme mahdollisuuksien unioniin, pois keskinäisen torailun ja ylenpalttisen byrokratian
leimaamasta Euroopan unionista.

Kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapauttaminen on yksi tämän Eurooppa-neuvoston tärkeimpiä
aiheita. Euroopan parlamentti on äänestänyt uudistusten ja komission esittämän aikataulun puolesta
ja lisäksi se antoi viisinkertaisella äänten enemmistöllä tukensa tälle lähestymistavalle.

Euroopan parlamentti haluaa olla kumppanina uudistuksissa ja edistyksessä. Lissabonissa sovituissa
tavoitteissa tätä edellytetäänkin, sillä suuri osa ohjelmasta on muutettava lainsäädännöksi
yhteispäätösmenettelyä käyttäen.

Joskus aiemmin Eurooppa-neuvoston päätelmät ovat sisältäneet runsaasti juhlallisia lupauksia,
mutta vain niukasti tuloksia, ja samaa voidaan kieltämättä sanoa joistakin Euroopan parlamentin
päätöslauselmistakin. Nyt on tullut tulosten tekemisen aika.

Me toteutimme e−Europe-aloitteen sähköistä kauppaa koskevan paketin kolmessa kuukaudessa.
Sovimme ensimmäisessä käsittelyssä televiestinnän tilaajayhteyksien tarjonnan eriyttämisestä.
Parlamentti on tehnyt osuutensa, nyt on teidän vuoronne. Osoittamamme ripeys olisi huomattava
saavutus mille tahansa kansalliselle parlamentille, puhumattakaan 15 jäsenvaltion kansalaisia
edustavasta Euroopan parlamentista.

Parlamentti on hoitanut osuutensa käytännöllisesti katsoen kaikista niistä ehdotuksista, jotka olisivat
voineet olla saatavilla tässä kokouksessa. Tällä viikolla onnistuimme kasvattamaan tuota lukua vielä
seitsemällä. Parlamentissa saatiin laaja enemmistö neljän rahoituspalveluja koskevan ehdotuksen
taakse. Me teimme työmme.
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Puheenjohtaja Prodi puhui hallitusten päämiehille ja edeltäjälleni Nicole Fontainelle viime
marraskuussa lähettämässään kirjeessä tästä "tulosten epäsuhdasta". Yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta olemme tehneet sen, mitä meiltä on odotettu – poikkeus koski patentteja. Päätämme
patenteista ensi kuussa ja ennen Sevillan Eurooppa-neuvostoa parlamentti päättää omalta osaltaan
"Avoin taivas" -sopimuksesta, rahoituspalveluja koskevasta uudesta lainsäädännöstä ja tutkimuksen
ja kehityksen kuudennesta puiteohjelmasta. Olemme osoittaneet olevamme tuloksentekijöitä.
Parlamentti on osoittanut olevansa luotettava ja kypsä strateginen kumppani.

*
*     *

Käännämme katseemme seuraavaksi kansainvälisiin kysymyksiin, joista esitän kolme lyhyttä
huomiota. Lähi-idässä Euroopan parlamentin, kuten minkä tahansa muunkin parlamentin, tehtävänä
on täydentää toimeenpanijan toimia. Perustamissopimuksen mukaan teidän on tehtävä aiheelliset
päätökset. Parlamentin mahdollisuudet ovat siten rajalliset.

Xavier Solanaa tulee onnitella hänen sammumattoman ja tehokkaan diplomaatintyönsä johdosta.
Samoin onnittelemme suurlähettiläs Miguel Angel Moratinosta, joka oman henkensä kaupalla on
onnistunut pitämään keskusteluyhteydet kaikkiin suuntiin. Näin puheenjohtajavaltio Espanjan
näkemykset huomioon ottaen haluamme tarjota Shimon Peresille ja Yasser Arafatille
tapaamisfoorumin merkkinä päättäväisyydestämme pitää vuoropuhelua yllä.

Zimbabwesta totean, että viime päivien tapahtumat ovat tuottaneet pettymyksen, mutta meidän on
pidettävä tiukasti kiinni periaatteistamme vapauden ja demokratian puolustamiseksi.

Yhdysvaltain suhteista mainitsen, että parlamentti salli lentokoneiden äänenvaimentimia koskevan
asetuksen kumoamisen. Tällä päätöksellä estettiin uuden suuren kauppakiistan syntyminen
Yhdysvaltojen kanssa ja tehtiin mahdolliseksi se, että pääministeri Aznar saattoi päästä kyseisestä
asiasta sopuun Euroopan ja Yhdysvaltojen välisessä huipputapaamisessa.

Mitä taas teräkseen tulee, toimme julki pettymyksemme Yhdysvaltojen tekemiin päätöksiin. Meidän
tulisi kuitenkin käyttää suhdettamme Yhdysvaltojen kongressin kanssa strategisesti paremmin
hyväksemme. Haluamme luoda lainsäätäjille rakentavan toimintaympäristön ja ehkäistä
vältettävissä olevat väärinkäsitykset turvautumalla varhaisiin varoituksiin ja etukäteen tapahtuviin
konsultointeihin.

*
*     *

Sanomani tänään koskee siis kumppanuutta ja tuloksellisuutta.

Parlamentti ei olisi päässyt sopuun rahoituspalveluista, jos emme olisi olleet valmiita
ponnistelemaan yömyöhään etsiessämme toimielimenä keinoja nopeaan edistymiseen. Ratkaisu,
johon päädyimme, on väliaikainen eikä se ole kovin joustava, mutta se edellyttää teiltä rakentavaa
vastausta.
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Virkakauteni ensimmäisellä viikolla parlamentin oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
kehotti minua haastamaan neuvoston oikeuteen Eurooppayhtiön sääntöjä koskevan direktiivin
johdosta. Päätin kuitenkin, että voimme toki antaa lakimiesten ja toimielinasiantuntijoiden, joita
löytyy teidänkin riveistänne, kiistellä oikeudellisista yksityiskohdista, mutta että meidän tulisi pitää
mielessä poliittisten näkökohtien ensisijaisuus. On hyvin harvinaista, että parlamentin puhemies ei
ota vaarin oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnosta. Minulle on annettu hiukan
liikkumatilaa asioista sopimiseen. Tämä tarkoittaa joko sitä, että kyseinen tila voi lopulta johtaa
osaltani umpikujaan, tai sitten voimme tarttua annettuun tilaisuuteen ja päättää asioista poliittisella
tasolla.

Tämän vuoksi teen teille käytännön ehdotuksen perustasta, jonka varassa voimme siirtyä konfliktien
leimaamasta kulttuurista muutosmyönteiseen kulttuuriin.

Ehdotukseni on, että harkitsisitte sisällyttävänne Eurooppa-neuvoston päätelmiin toimielimille
osoitetun kehotuksen perustaa sääntelyn ja hallinnon parantamista pohtivan yhteisen työryhmän,
joka muodostuisi poliittisella tasolla parlamentin, neuvoston ja komission edustajista.

Jos onnistumme tässä hankkeessamme, olemme edistäneet rakentavaa kumppanuutta jo ennen kuin
valmistelukunta antaa lausuntonsa. Emme saa jättää kaikkia toimielinuudistuksia sen hartioille.
Valmistelukunta pohtii Euroopan tulevaisuutta. Hoitakaamme me Euroopan asioita jo tänään.

*     *
*
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
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