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Arvoisa neuvoston puheenjohtaja 
Arvoisat valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet 
Arvoisa komission puheenjohtaja 
Arvoisat ministerit 
 
 
 
Todistamme parhaillaan historiallisia tapahtumia. Tämä tekee erityisen merkittävän 
kokouksestanne, joka tuo yhteen koko Euroopan unionin valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet. 
 
Ennen kuin käsittelen perusoikeuskirjaan ja hallitustenvälisen kokouksen ensisijaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä, jotka ovat keskeisellä sijalla keskusteluissanne, haluaisinkin sanoa teille pari sanaa 
siitä, miten Euroopan parlamentti reagoi toisistaan täysin poikkeaviin tapahtumiin, jotka ovat 
käynnissä Jugoslaviassa ja Lähi-idässä. 
 
 
ENSIKSI JUGOSLAVIA 
 
Takaisin demokratian tielle palannut Jugoslavian liittotasavalta voi ottaa uudelleen paikkansa 
eurooppalaisessa perheessä. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän. 
 
Vaikka vapauden voitto ei voinut pyyhkiä yhdellä iskulla pois vaikeuksia erityisesti Montenegrossa 
ja Kosovossa, tie on nyt avoin sille, että Balkanin tulivuori, joka on puolentoista vuosisadan ajan 
niin traagisesti synkistänyt koko Euroopan kohtaloa, lopultakin rauhoittuu. 
 
Voin vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentti arvostaa kaikkia neuvoston viime päivinä tekemiä 
aloitteita. 
 
Parlamentti antoi jo viime torstaina Strasbourgissa tukensa rohkealle kansalle, joka otti kohtalon 
omiin käsiinsä. 
 
Parlamentti oli toivonut pakotteiden poistamista, ja te poistittekin ne jo maanantaina 
Luxemburgissa. Näin nopea toiminta oli tarpeen, jotta serbialaiset saisivat takaisin luottamuksensa 
unioniin. 
 
Tapaatte huomenna täällä neuvoston puheenjohtajana toimivan Jacques Chiracin kutsusta Vojislav 
Kostunican, joka kokonaisen kansan tuella teki rauhanomaisin keinoin lopun maanosamme 
viimeisestä diktatuurista ja pyyhki pois Jaltan viimeisetkin jäänteet. 
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Voin vakuuttaa teille, että parlamentti tukee sekä talousarvioon liittyviä että poliittisia tehtäviä 
hoitaessaan pyrkimyksiä, joita tarvitaan tämän räjähdysalttiin alueen jälleenrakentamiseksi ja 
yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi sen etnisten yhteisöjen välille sekä ehkäpä jonakin päivänä 
sen unioniin liittymisen valmistelemiseksi. 
 
Vaikka Euroopan parlamentti on täysin tietoinen, että kiireellisintä tässä uudessa ja haavoittuvassa 
vaiheessa, jota Serbia nyt käy läpi, on yhteisymmärrystä tarvitsevan hauraan demokratian 
vahvistaminen, sotarikoksiin ja ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin liittyen on tärkeää, että 
Slobodan Milosevicin ja niiden, jotka auttoivat häntä suunnittelemaan ja toteuttamaan rikoksia, on 
vastattava teoistaan. 
 
 
LÄHI-ITÄ 
 
Tämänhetkisten Lähi-idän dramaattisten tapahtumien johdosta ilmaisen teille Euroopan parlamentin 
vakaan toiveen, että Euroopan unioni vaikuttaisi ratkaisevasti väkivallan pahenemisen 
lopettamiseen ja neuvottelujen jatkamiseen sekä luottamuksen ilmapiirin palauttamiseen konfliktin 
osapuolten välille. 
 
Kummassakin leirissä vuoropuhelua kannattavat ihmiset pyrkivät toimimaan vihaa vastaan ja 
haluavat palavasti rauhan. Knessetin puhemies Avram Burg ja Palestiinan lakiasäätävän neuvoston 
puheenjohtaja Ahmed Qurie (Abu Ala) antoivat tästä selvän todistuksen käyttäessään yhdessä 
puheenvuoron Euroopan parlamentissa 5. syyskuuta 2000 Strasbourgissa. 
 
Voin vakuuttaa teille, että se oli suuri hetki parlamentin historiassa, ja kummankin puhujan rohkeat 
tunnustelut erityisesti Jerusalemin pyhien paikkojen asemasta, joka on neuvotteluissa 
avainasemassa, osoittivat, että rauha oli tuolloin käden ulottuvilla. 
 
Haluan korostaa tässä yhteydessä puheenjohtajavaltio Ranskan voimakkaita pyrkimyksiä sekä 
viime päivinä Pariisissa että Javier Solanan ja Miguel Angel Moratinosin vieraillessa paikan päällä 
alueen maissa.  
 
Mitä nopeammin unioni kehittää itselleen todellisen yhteisen ulkopolitiikan ja perustaa yhteiset 
puolustus- ja interventiojoukot, sitä nopeammin siitä tulee uskottava ja se pystyy vaikuttamaan 
todellisen painoarvonsa mukaan alueen tulevaisuuteen. 
 
Sekä Balkanin että Lähi-idän rauha edellyttää tällä hetkellä erittäin laajoja solidaarisia ponnisteluja. 
 
Pidämme arvossa Romano Prodin sitoumuksia, ja voin vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentti, 
joka käyttää budjettivaltaa yhdessä neuvoston kanssa, aikoo ottaa osaa näihin pyrkimyksiin. 
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Ei kuitenkaan riitä, että apua siirretään dominolaattojen tavoin paikasta toiseen ja otetaan vähän 
rahaa jostain paikasta toisen auttamiseksi. On ryhdyttävä päättäväisemmin ulkoisia toimia 
koskevien rahoitusnäkymien uudistamiseen. Jotta Euroopan unionin osuudella olisi vaikutusta, se 
on mukautettava tarpeisiin. Haluaisin sanoa, että poikkeukselliset olot edellyttävät poikkeuksellisia 
päätöksiä. Rohkenen siis esittää teille tämän vetoomuksen. 
 
 
ESPANJA 
 
Koska kokouksenne pidetään Espanjan porteilla, haluaisin lopuksi sanoa pääministeri Aznarille 
unionin valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten läsnäollessa, että Euroopan parlamentti tuntee 
myötätuntoa kaikkia niitä espanjalaisia kohtaan, jotka tuomitsevat sokean väkivallan, jolla halutaan 
pakottaa demokratia noudattamaan kauhun lakia. 
 
Kuten yksi Pohjois-Irlannin rauhanprosessin isistä, John Hume, sanoi äskettäin terrorismista käydyn 
keskustelun yhteydessä, väkivallalla voidaan ainoastaan pahentaa eroavaisuuksia. Jos väittää 
toimivansa ihmisoikeuksien puolesta ja tappaa, kieltää oikeuden elämään. Väkivalta on lopetettava 
kokonaan, sillä muuten ei voi käydä vuoropuhelua.  
 
Pääministeri Aznar, me tunnemme täydellistä myötätuntoa Espanjan kansaa kohtaan, joka uskoo 
rauhan ja demokratian voimaan. 
 
 
PERUSOIKEUSKIRJA 
 
Esityslistan keskeisistä kohdista haluaisin ensinnäkin mainita Euroopan unionin perusoikeuskirjan. 
Tiedän, että käsittelette asiaa perusteellisesti lauantaina professori Braibantin, Iñigo Méndez de 
Vigon ja Janssonin kanssa. 
 
Haluan tänään ainoastaan sanoa teille, että parlamentti suhtautuu myönteisesti peruskirjan sisällöstä 
aikaansaatuun laajaan yhteisymmärrykseen. Valmistelukunta on osoittanut tehokkuutensa 
käyttämällä osallistumista korostavaa menetelmää, jota voitaisiin käyttää mallina valmisteltaessa 
tulevaa perustuslaillistumisprosessia ja jopa perussopimusten tarkistamisen yhteydessä. 
 
Pohjimmiltaan perusoikeuskirjan vaikutus on kuitenkin täydellinen vasta, kun se sisällytetään 
perussopimuksiin. Vaikka viittaankin äskettäisiin merkittäviin kannanottoihin, tämä ajatus on 
saanut kannatusta. Jos peruskirjaa ei sisällytetä perussopimuksiin, sen viittaus 6 artiklaan voisi 
mielestäni lähentää edelleen toisistaan erkanevia näkemyksiä. 
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On varmaa, että kansalaiset suhtautuisivat kielteisesti ainoastaan julistuksen omaiseen ratkaisuun, ja 
tällainen ratkaisu heikentäisi unionin asemaa lainvoimaisten, tunnustettujen ja kunnioitettujen 
perusoikeuksien takaajana koko Euroopan unionin alueella. 
 
Lisään, että 6 ja 7 artiklan tarkistamisen pitäisi vastata samoihin huolenaiheisiin ja helpottaa 
tarvittaessa ehkäisevää varautumista, kuten riippumaton asiantuntijakomitea ehdotti 
kertomuksessaan. Komission äskettäinen ehdotus on mielestäni tältä kannalta mielenkiintoinen. 
 
 
VAHVISTETTU YHTEISTYÖ 
 
Parlamentti kannattaa vahvistetun yhteistyön tekemistä joustavammaksi ja sen laajentamista 
luonnolliseksi vahvistetuksi integraatioksi. Parlamentti on kuitenkin aina sanonut haluavansa välttää 
vaaraa, että vahvistettu yhteistyö johtaisi toimivallan heikkenemiseen, oikeudellisten sekaannusten 
syntymiseen ja unionin kuvan hämärtymiseen, vaikka unionin näkyvyyttä on päinvastoin lisättävä 
niin sisäisesti kuin siksi, että se voi lopulta toimia todellisen painoarvonsa mukaan kansainvälisellä 
näyttämöllä.  
 
Eurosta ja sitä ennen Schengenin sopimuksesta sekä nyt komission ja yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävänjaosta saatujen kokemusten perusteella on selvää, 
että sellaisen järjestäytymättömän yhteistyön lisääntyminen valtioiden välillä, joka johtaisi yhteisön 
toimielinten, etenkin komission ja parlamentin, joutumiseen syrjään, sisältäisi mainitsemani vaaran 
ja johtaisi häpeälliseen paluuseen hallitustenväliseen yhteistyöhön. 
 
Parlamentti ei voi hyväksyä tätä. Neuvotteluissa käsiteltävänä olevalla ehdotuksella on mahdollista 
välttää tämä vaara edellyttäen, että parlamentin roolia vahvistetaan. 
 
 
AMSTERDAMISTA JÄLJELLE JÄÄNEET KYSYMYKSET 
 
Mitä tulee kolmeen Amsterdamin sopimuksesta jäljelle jääneeseen keskeiseen kysymykseen, jotka 
on ensisijaisesti annettu hallitusten välisen konferenssin käsiteltäviksi, parlamentti ei voi tietenkään 
ymmärtää, että ne jätettäisiin jälleen kerran käsittelemättä. Tässä on kyse toimielinten pysyvyydestä 
ja niiden uskottavuudesta.  
 
Ensisijainen asia tässä yhteydessä on tietenkin määräenemmistöäänestysten lisääminen ja niiden 
luonnollinen yhteys yhteispäätösmenettelyyn. Tiedän, että lähes neljälläkymmenellä alueella on 
edistytty. Tätä ei saa aliarvioida, mutta määrällä ei ole merkitystä: tärkeää on tulevaisuuden visio 
siitä, millaiseksi me haluamme tehdä huomisen Euroopan ja millainen se voi olla laajentumisen 
jälkeen. 
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Tässä yhteydessä yhtenäismarkkinoiden molemmat perussäännöt eli vapaan liikkuvuuden ja 
tasapainoisen kilpailun periaatteet toimivat yhdessä ja vaikuttavat siten, että ennemmin tai 
myöhemmin kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät taloudelliseen toimintaan, tulee tavalla tai toisella 
merkittäviä yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta, mukaan lukien alat, joilla ei 
tällä hetkellä ole edistytty, kuten sosiaali- ja koheesiopolitiikka, verotus, ulkomaankauppa sekä 
oikeus- ja sisäasiat. Tunnustakaamme tosiasiat: nämä neljä aluetta ovat olennaisen tärkeitä. 
 
Näyttä siltä, että Euroopan parlamentin on aika ottaa yksi yleisesti vaikuttava askel, joka ei ole 
ainoastaan rohkea ja kunnianhimoinen, vaan aivan yksinkertaisesti realistinen. Sitä eurooppalaiset 
odottavat. Sitä vaaditaan kaikkialta ja sen perusteella kansalaiset arvioivat hallitusten välisen 
konferenssin tulokset. 
 
Korostan lopuksi tämän uudistuksen historiallista merkitystä. Uudistus ei saisi rajoittua, kuten Te, 
herra puheenjohtaja, olette usein sanonut, ainoastaan vähimmäistason sopimuksiin.  
 
Vaikka Lähi-idän ja Jugoslavian tapahtumat ovatkin kansainvälisen politiikan kannalta tärkeitä ja 
vakavia, ne eivät saisi saada Biarritzin Eurooppa-neuvostoa luopumaan keskeisistä tavoitteistaan eli 
yhteisön toimielinten mukauttamisesta suunnitelmiin laajennetusta unionista. 
 
Euroopan parlamentti arvioi työn sen tulosten perusteella. Biarritzin huippukokouksessa olisi 
saatava aikaan edistystä, johon pyydän teitä myötävaikuttamaan. 
 
Kiitos mielenkiinnostanne. 
 
 
 

ooOOoo 
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