
ISTUNTO KESKIVIIKKONA 1.12.2004

Puhetta johti
puhemies BORRELL FONTELLES

(Istunto avattiin klo 15.05.)

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemies. Julistan Euroopan parlamentin torstaina 18. marraskuuta 2004 keskeytetyn istuntokauden
uudelleen avatuksi.

2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies. Ennen tämän iltapäivän istunnon aloittamista haluan kiinnittää arvoisien jäsenten huomion
kolmeen merkittävään seikkaan, jotka vaikuttavat meihin ja joista kaksi on tämänpäiväisen istunnon
esityslistan kohtana. Niistä ensimmäinen on Ukrainan tilanne, josta keskustelemme tänään ja jonne parlamentti
lähettää nimenomaan tänä iltana valtuuskunnan. Ilmoitan myös, että Ukrainan parlamentin Eurooppa-asioita
käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja Tarasuk on täällä tänään.

Kuten tiedätte, odotimme tänään vieraaksi Ukrainan parlamentin puhemiestä, mutta valtion tämän hetkisten
tapahtumien vuoksi hän ei päässyt tänne, ja Boris Tarasuk tuli hänen asemestaan. Ilmoitan myös, että
parlamentin ulkoasiainvaliokunta on kutsunut tänään koolle klo 17.00 ylimääräisen kokouksen, johon
Tarasuk osallistuu. Kuten tiedätte, valiokunnat eivät tavallisesti kokoonnu täysistunnon aikana, mutta katson
sen olevan tässä tapauksessa poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi perusteltua. Boris Tarasuk osallistuu siis
viideltä ulkoasiainvaliokunnan ylimääräiseen kokoukseen.

Toinen seikka, joka ei sisälly esityslistaan, on eräs vuosipäivä. Katson kuitenkin, että parlamentin on pantava
merkille, että vuosi sitten israelilaisia ja palestiinalaisia merkkihenkilöitä kokoontui Geneveen allekirjoittamaan
Lähi-idän rauhansopimuksen, joka perustui kahden toimintakykyisen valtion rauhanomaiseen
rinnakkaiseloon. Näin osoitettiin, että vaikeuksiin – rajoihin, siirtokuntiin, turvallisuuteen, pakolaisiin ja
Jerusalemin ongelmaan – jotka aina ajavat neuvottelut umpikujaan, on todellakin mahdollista löytää ratkaisuja.

Tämä ei ollut ainoa kansalaisyhteiskunnasta peräisin oleva aloite eikä sen ollut tarkoitus korvata tiekarttaa
eikä kansainvälisen nelikon työtä. Tämän tapahtuman merkkihenkilöt eivät voi olla tänään täällä kanssamme,
eivät myöskään Yossi Beilin tai Abed Rabbo, mutta parlamentilla on kunnia toivottaa tervetulleiksi viralliselle
lehterille saapuneet Naomi Chazan ja Ali Rashid. Toivotamme heidät ja heidän edustamansa kansan
tervetulleiksi.

Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan korostaa, että on vielä pitkä matka siihen, että Lähi-idän rauhanprosessi
saadaan uudelleen käyntiin, ja että sille on paljon esteitä. Palestiinan tulevat vaalit tarjoavat hyvän
mahdollisuuden edistää rauhan ja demokratian kehittymistä siellä, ja tämän vuoksi on tarpeen turvata
äänestäjäkunnan vapaa liikkuvuus ja jokaisen, myös Itä-Jerusalemin asukkaiden, mahdollisuus rekisteröityä
vaaliluetteloon.

Lopuksi haluan korostaa, että viime viikolla puheenjohtajakokouksen tapaamisessa Jordanian kuningas
kertoi meille, että rauhaan on olemassa tie, mutta että se on avoinna vain kaksi vuotta. Kehotan, että teemme
kaikkemme rauhan saamiseksi Lähi-idän kansoille.

Kolmas seikka, jonka haluan ottaa esille, on esityslistalla, sillä tänään on kansainvälinen aids-päivä, ja
parlamentti keskustelee aiheesta. Asia on hyvin vakava: kolme miljoonaa kuolonuhria vuonna 2004,
40 miljoonaa ihmistä kantaa tautia maailmassa. Pidämme tämän mielessä keskustelussamme ja ilmaisemme
Euroopan unionin sekä kansainvälisen yhteisön valtavan huolen. Se, että yhä useammat naiset kärsivät
taudista, joka lisää heidän haavoittuvuuttaan ja eriarvoisuuttaan, tarkoittaa valitettavasti sitä, että
aids-pandemia on naisvaltaistumassa.

Käsittelemällä tätä dramaattista asiaa tänään Euroopan komission julkilausumassa, keskustelussamme ja
päätöslauselmassa haluamme tuoda ilmi huolemme tästä hyvin vakavasta tilanteesta. Olen ilmaissut tämän
huolen henkilökohtaisesti ennen istunnon alkua antamassani lehdistötiedotteessa.
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3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

4. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

5. Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja

6. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja

7. Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja

8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja

9. Esityslista

Puhemies. Siirrymme nyt käsittelyjärjestyksen vahvistamiseen.

Tämänpäiväisen ja huomisen istunnon esityslistaa koskeva oikaisu on jaettu ja viime maanantaina pidetyn
pääsihteerien kokouksen jälkeen ehdotan muutoksia, jotka poliittisten ryhmien enemmistö on hyväksynyt.

Ensimmäinen muutos koskee EU:n ja Venäjän huippukokousta koskevien julkilausumien poistamista.

Arvoisa jäsen Cohn-Bendit, annan teillekin puheenvuoron, mutta antakaa minun ensin kuvata loppuun
pääsihteerien kokouksessa esitetyt muutokset.

Toiseksi ehdotetaan, että aidsia koskevan julkilausuman jälkeen lisätään Carlos Coelhon mietintö EU:n
kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista.

On myös ehdotettu, että Jan Mulderin mietintö Euroopan unionin lisätalousarvioesityksestä nro 10/2004,
ei nro 11/2004, on hyväksytty työjärjestyksen 131 artiklassa mainitun menettelyn mukaisesti ja siitä
äänestetään huomenna torstaina.

Tämän päivän, keskiviikon, esityslistan loppuun ehdotetaan lisättäväksi yhteinen keskustelu Jean-Paul
Gauzès'n mietinnöistä kahdesta sopimuksesta säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta EY:n ja San
Marinon tasavallan välillä sekä EY:n ja Monacon ruhtinaskunnan välillä.

Jäsen Cohn-Bendit haluaa käyttää puheenvuoron näistä esityslistaa koskevista muutoksista, mutta haluan
ensin todeta, että jäsen Farage on ehdottanut vielä yhtä muutosta, josta myös keskustelemme.

Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (FR) Arvoisa puhemies, ryhmämme vastustaa päätöstä muuttaa esityslistaa
EU:n ja Venäjän huippukokousta koskevien julkilausumien ja päätöslauselman osalta. Päätöksen ovat tehneet
pääsihteerit eikä puheenjohtajakokous.

Ensinnäkin mielestämme on pöyristyttävää, että huippukokouksen tulokset siirtyvät ilmeisesti Ukrainaa
koskevaan keskusteluun. Ukrainasta käytävä keskustelu koskee vapautta ja demokratiaa Ukrainassa, eikä
sillä ole mitään tekemistä EU:n ja Venäjän suhteiden kanssa. Ne ovat kaksi aivan erillistä asiaa.

(Suosionosoituksia)

Toiseksi, arvoisa puhemies, jos EU:n ja Venäjän välinen huippukokous jäi tuloksettomaksi, siitä on
keskusteltava. Euroopan unioni ja parlamentti eivät voi sallia sitä, että presidentti Putin pitää meitä
panttivankeina. Me olemme riippumattomia, ja jos Venäjä kiristää EU:ta Ukrainan suhteen, meidän on
tuomittava kiristys.

(Suosionosoituksia)

Vaadimme tämän vuoksi nimenhuutoäänestystä nyt heti, sillä loppujen lopuksi puheenjohtajakokous ei ole
kokoontunut ja päätös on tehty pääsihteerien tasolla. Meidän on päätettävä siitä, olisiko Venäjän ja EU:n
välisten suhteiden vakavasta tilasta keskusteltava juuri nyt.
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Meille on kerrottu syyksi sille, ettei keskustelua nyt käydä, että ulkoasiainvaliokunta käsittelee asiaa. Haluamme,
että täysistunnossa käydään tänään keskustelu Euroopan ja Venäjän välisestä tilanteesta. Tapahtumien
paljastuessa vaadimme tiukasti nimenhuutoäänestystä, jotta keskustelu voidaan aloittaa.

(Parlamentti hylkäsi pyynnön.)

Puhemies. Minun on kerrottava parlamentille, että jäsen Farage on lähettänyt puhemiehelle kirjeen, jossa
hän pyytää työjärjestyksen 132 artiklan perusteella jalkapalloa Euroopan unionissa koskevan suullisen
kysymyksen korvaamista suullisella kysymyksellä komissiolle uuden komission hyväksymisestä.

Hyvä Farage, saatte puheenvuoron, mutta haluan ensin tehdä täysin selväksi, että työjärjestyksen mukaan
pyyntönne on myöhässä vähintään kahdesta syystä: koska sitä ei ole esitetty määräaikana ja koska myöskään
pyyntöä suullisen kysymyksen esittämisestä komissiolle ei ole esitetty määräajassa. Se, että vetoatte
työjärjestyksen 132 artiklaan on siis muodollisesti oikein, mutta menettelyn kannalta määräaika on ylitetty.
Puhemies aikoo kuitenkin soveltaa kyseistä artiklaa ja antaa teille sen mukaan mahdollisuuden esittää
muutosta esityslistaan.

Työjärjestyksen mukaan teillä on yksi minuutti aikaa tehdä niin.

Farage (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, kun viimeksi käytin puheenvuoron Strasbourgissa, se tuntui
herättävän hieman hämmennystä. Minä vain nousin ja kerroin totuuden, mutta kenties aika siitä, kun kerroin
kollegoille Barrot'sta, siitä toimitettuun äänestykseen ei ollut tarpeeksi pitkä, jotta ihmiset olisivat ehtineet
pohtia asiaa. Olemme siis parlamenttina hyväksyneet komission ilman, että meillä olisi ollut käytettävissämme
kaikki tiedot.

Tämä ei kerta kaikkiaan voi olla oikein, ja pyydänkin 108 artiklan nojalla – ja kyllä minä pidän jalkapalloakin
tärkeänä, mutta tämä on vieläkin tärkeämpää – puheenjohtaja Barrosoa tulemaan tänne tänä iltapäivänä ja
kertomaan meille Barrot'n nimittämiseen liittyvistä olosuhteista. Sitten voimme keskustella siitä, miksi
valvontamenettelymme epäonnistui niin surkeasti. Sitten voimme kenties pyytää Barrosolta vakuutusta siitä,
että seuraavalla kerralla asiat ovat toisin. Mikä voisi olla tärkeämpää, kuin että Euroopan parlamentti tänään
keskustelee tästä asiasta?

Tämä komissio, kuten sitä edeltänyt ja sitäkin edeltänyt komissio, aloittaa toimintansa synkkien pilvien alla,
enkä usko, että yhteisön toimielimet ovat lainkaan uskottavia, jos emme käy tätä keskustelua.

(Suosionosoituksia)

Giertych (IND/DEM).  (PL) Edellisessä istunnossa jäsen Farage kertoi meille, että oli olemassa hyviä syitä
sille, ettei ranskalaisesta komission jäsenestä itse asiassa tulisi komission jäsentä. Parlamentti pilkkasi jäsen
Faragen huomautuksia ja syytti tätä väärän tiedon uskomisesta. Nyt on käynyt ilmi, että tiedot pitävät
paikkansa ja että äänestys toimitettiin ajankohtana, jolloin kaikki olivat varmoja kyseisen komission jäsenen
moitteettomuudesta. Toisin sanoen äänestyksen aikaan parlamentilla oli väärää tietoa. Parlamentin on
käynnistettävä uudelleen tätä koskeva keskustelu, ja annan koko sydämestäni tukeni jäsen Faragen
ehdotukselle.

Swoboda (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, me Euroopan parlamentin jäsenet toki haluamme saada kaiken
saatavilla olevan tiedon, ja meidän on vastaisuudessa edelleen varmistettava, että parlamentin jäsenille
toimitetaan kaikki tiedot. Haluan kuitenkin korostaa erästä seikkaa, joka jäsen Faragenkin oli tunnustettava
puheenjohtajakokouksessa, nimittäin sen, että meidän on otettava huomioon oikeudellinen asema eri
valtioissa, ja tätä sovelletaan myös tähän asiaan, jossa rangaistus oli poistettu rekistereistä, joten itse asiassa
rangaistusta ei ole annettu. Tämän vuoksi ehdoton enemmistö meistä oli puheenjohtajakokouksessa sitä
mieltä – kuten uskon meidän täälläkin tänään olevan – että asian ottaminen uudelleen käsiteltäväksi ei
mitenkään muuttaisi komissiota koskevaa myönteistä päätöstämme, vaan keskustelu olisi täysin hyödytön.
Olemme valinneet komission ja tuemme sitä, jotta se voi aloittaa työskentelynsä. Se on aloittanutkin työnsä,
joten meidän on siirryttävä esityslistan merkittäviin kohtiin.

(Suosionosoituksia)

Arvoisa puhemies, haluan lisäksi esittää, että ottaen huomioon Ukrainaa koskevan keskustelun kiireellisyyden
me siirrymme keskustelemaan siitä heti, kun tämä esityslistan kohta on käsitelty.

(Parlamentti hylkäsi pyynnön.)
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10. Ukrainan tilanne

Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat Ukrainan tilanteesta.

Nicolaï, neuvosto. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi todeta, että olen iloinen mahdollisuudesta keskustella
kanssanne tilanteesta Ukrainassa presidentinvaalien jälkeen sekä EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden tilasta.
Viisi viikkoa sitten totesin Ukrainan olevan tienhaarassa, sillä presidentinvaalit määrittäisivät tien, jota Ukraina
kulkee seuraavat neljä vuotta. Tiedämme kaikki, mitä sittemmin on tapahtunut. Uskon meidän kaikkien
olevan yhtä mieltä siitä, että 31. lokakuuta ja 21. marraskuuta pidetyt vaalit eivät olleet vapaat,
oikeudenmukaiset eivätkä kansainvälisten standardien mukaiset. Javier Solana esitti tämän viestin
ulkoasiainvaliokunnallenne viime keskiviikkona. Kerron, mitä olemme sen jälkeen tehneet, minkälaisena
koemme tämän hetkisen tilanteen ja mitä seuraavaksi on tehtävä.

EU ei ole pysytellyt syrjästäkatsojana. Ennen vaaleja kehotimme puhelimitse ja muilla tavoin Ukrainan
viranomaisia varmistamaan, että vaalit ovat vapaat ja oikeudenmukaiset. Välittömästi vaalien jälkeen
puheenjohtajavaltio antoi Etyjin-OHRID:n raportin perusteella julkilausuman, jossa esitettiin vaalimenettelyyn
liittyvät huolet. Samana päivänä, maanantaina 22. marraskuuta, Ukrainan suurlähettiläät kaikissa EU:n
pääkaupungeissa kutsuttiin vastaanottamaan tämä viesti. Kuten tiedätte, tämä oli yhdenmukaista neuvoston
päätelmien kanssa.

Puheenjohtajavaltio pyysi 24. marraskuuta lähettiläs Biegmania lähtemään erityislähettilääksi Kiovaan, jonne
myös Javier Solana matkusti myöhemmin hänen seurakseen edistämään kaikkien osapuolten välistä
vuoropuhelua. Samana päivänä pahoittelimme myös sitä, että keskusvaalilautakunta julkaisi vaalin tulokset
ja julisti Viktor Janukovitšin vaalien voittajaksi vaalimenettelyä koskevista lukuisista valituksista huolimatta.
Pahoittelu koski menettelyä ja ajoitusta, ei vaalin voittajaa tai häviäjää.

Puheenjohtajavaltio oli tyytyväinen, kun Ukrainan korkein oikeus päätti keskiviikkona ottaa tarkasteltavaksi
vaalitulosta koskevat valitukset ja keskeyttää vaalitulosten virallisen vahvistamisen ja julkistamisen estäen
näin uuden presidentin nimittämisen.

EU on viime päivinä ollut tiiviisti yhteydessä Etyjiin, Euroopan neuvostoon, Yhdysvaltoihin ja Venäjään, sillä
Ukrainan tilanteen ratkaiseminen edellyttää koordinoitua toimintaa ja vastaavan viestin lähettämistä
ukrainalaisille. Pääministeri Balkenende on neuvoston puheenjohtajan asemassa tehnyt jatkuvasti töitä
kulissien takana. Keskusteluissaan presidentti Kutšman, Ukrainan parlamentin puhemiehen Lytvynin ja
muiden kanssa hän on korostanut EU:n kantaa sekä EU:n vetoomusta, että kaikki osapuolet hillitsisivät
itsensä ja ilmaisisivat itseään väkivallattomasti. Ulkoministeri Bot on keskustellut muiden muassa
yhdysvaltalaisen, venäläisen ja ukrainalaisen virkaveljensä kanssa.

Lisäksi korkea edustaja Javier Solana sekä EU:n puheenjohtajavaltion erityisedustaja Biegman ovat myös
osallistuneet kaikin voimin kriisin ratkaisupyrkimyksiin. He ovat itse asiassa juuri nyt Kiovassa jo toista
kertaa pyrkimässä lieventämään mahdollista autonomista aluetta ja Ukrainan jakautumista koskevan
keskustelun aiheuttamia poliittisia jännitteitä. Euroopan neuvoston puheenjohtaja Puolan presidentti
Kwasniewski ja Liettuan presidentti Adamkus ovat myös Kiovassa osallistumassa kriisin ratkaisupyrkimyksiin.

Olemme huolestuneita myös merkeistä, joiden mukaan keskusteluyhteyttä osapuolten välillä ei enää olisi.
Tämän vuoksi puheenjohtajavaltio on aivan hiljattain kehottanut kaikkia osapuolia tapaamaan uudelleen
26. marraskuuta tänä vuonna järjestettyjen pyöreän pöydän keskustelujen tavoin ja noudattamaan silloin
tehtyjä sopimuksia. Ukrainan yhtenäisyyden kunnioittaminen on olennaista konfliktin rauhanomaisen
ratkaisun kannalta. Olemme tehneet selväksi, että voimankäyttö on tuomittavaa ja että Euroopan unioni on
halukas toimimaan edelleen konfliktin ratkaisemisessa kannustavassa asemassa.

Minkälaisena näemme tien eteenpäin tässä poliittisesti jännittyneessä tilanteessa ja Ukrainan yhteiskuntaa
uhkaavan mahdollisen jakautumisen edessä? Nykyinen tilanne edellyttää poliittista vastausta, joka on Ukrainan
lainsäädännön ja oikeusjärjestyksen mukainen.

Kaikissa ratkaisuissa on huolehdittava siitä, että Ukrainan vaalijärjestelmä saa takaisin kansalaisten
luottamuksen. Meidän on varmistettava, että kansalaiset luottavat vaalien tuloksen kuvastavan heidän
tahtoaan. Itse asiassa en ymmärrä, kuinka kaikki vaalien toisesta kierroksesta esitetyt valitukset saadaan
ratkaistua siten, että kaikki voisivat viime kädessä hyväksyä toisen kierroksen tuloksen. Tällaisessa tapauksessa
vaalien toisen kierroksen uusiminen voi olla ainoa mahdollisuus. Meidän on silloin huolehdittava siitä, että
se toteutuu vapaasti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti, siten, että kaikilla ehdokkailla kaikkialla Ukrainassa
on yhtäläiset mahdollisuudet. Tämä edellyttää riittävää määrää kansainvälisiä ja paikallisia vaalitarkkailijoita,
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sitä, että tiedotusvälineet voivat vapaasti tiedottaa vaalikampanjoista ja että kansalaiset voivat äänestää
vapaasti, ilman ulkopuolista painostusta. Tämä koskee koko vaalimenettelyä alkaen alusta – kun ehdokkaat
esittelevät itsensä – keskusvaalilautakunnan lopulliseen laskutoimitukseen asti. Se edellyttää tilannetta, jossa
voimakkaimman arvostelun kohteeksi joutuneet seikat, ennakkoäänestys ja paikalliset vaalitarkkailijat,
otetaan ennalta huomioon.

En halua puhua yksittäisistä henkilöistä. EU:n ei pidä tukea yhtä ehdokasta toisen sijaan. EU:n tehtävänä on
– ja olemme korostaneet tätä alusta alkaen – huolehtia siitä, että menettely on avoin, vapaa ja
oikeudenmukainen, jotta ukrainalaiset voivat luottaa siihen, että vaalien tulos kuvastaa heidän tahtoaan.
Vain silloin voimme olla varmoja siitä, että uusi presidentti on kaikkien Ukrainan kansalaisten presidentti,
ei pelkästään idässä tai lännessä asuvien presidentti. Näin säilytetään myös alueellinen yhtenäisyys.

Ukrainan kriisi ei edellytä toimintaa vain EU:lta. Se edellyttää kaikkien kansainvälisten toimijoiden puuttumista
asiaan, kuten Euroopan neuvoston, Etyjin, Yhdysvaltojen ja Venäjän. Ukraina ei ole vain EU:n merkittävä
naapurivaltio, se on myös kenties merkittävin Venäjän naapurivaltioista. Tämän vuoksi puheenjohtajavaltio
on pysynyt tiiviissä yhteydessä Venäjän viranomaisiin ja tästä syystä asiasta keskusteltiin EU:n ja Venäjän
välisessä huippukokouksessa. Tuemme molemmat ukrainalaisia heidän pyrkiessään etsimään ratkaisua, joka
noudattaa Ukrainan kansan tahtoa, takaa Ukrainan alueellisen yhtenäisyyden ja edistää pitkällä aikavälillä
vakaan, vapaan ja vauraan Ukrainan kehitystä kaikkien ukrainalaisten yhteisen presidentin johdolla. Meidän
ei pidä tukea toista ehdokasta, meidän on tuettava demokraattisten normien saavuttamista avoimin
menettelyin ja laillisin keinoin. Vaalimenettelyä kohtaan tunnetun luottamuksen menettämisen lisäksi on
toinenkin syy, joka saattaa aiheuttaa Ukrainan yhteiskunnan ratkaisevan jakautumisen. Se on tilanne, jossa
laillinen, perustuslakiin perustuva menettely korvataan väkivallalla tai voimakeinoilla. Tämän vuoksi olemme
yhdessä painostaneet voimakkaasti kaikkia osapuolia pidättymään väkivallasta tai voiman käytöstä.

Seuraavat päivät ovat Ukrainan sekä EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden kannalta ratkaisevia. Olemme
sitoutuneet auttamaan Ukrainaa menestymään strategisena ja demokraattisena naapurivaltiona. Haluamme
tehdä Ukrainan kanssa yhteistyötä Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä yhteisiin demokraattisiin
arvoihin perustuen. Puheenjohtajavaltio ymmärtää Euroopan parlamentin epäilevän suhtautumisen
keskusteluun Ukrainaa koskevasta Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmasta tässä tilanteessa.
Euroopan parlamentin tavoin myös neuvosto pohtii toimintatapojaan tilanteen kehityksen mukaisesti.
Uskon kuitenkin, että me kaikki haluamme luoda läheisemmät ja tiiviimmät suhteet Ukrainaan.
Mahdollisuudet ovat olemassa. Aluksi Ukrainan on sovellettava demokraattisia arvoja. Tämän vuoksi haluan
lopuksi todeta, että meidän on ilmaistava tukemme kaikille niille, jotka molemmilla puolin rauhanomaisesti
ja demokraattisesti ilmaisevat mielipiteensä ja poliittiset toiveensa. Kehotamme Ukrainan kansaa yhteistyöhön
kansainvälisen yhteisön kanssa poliittisen kriisin ratkaisemiseksi. Meidän on löydettävä ratkaisu, joka
varmistaa sen, että ukrainalaiset voivat uskoa tahtonsa otetun huomioon; ratkaisu, johon ei liity väkivaltaa
tai voiman käyttöä ja joka takaa Ukrainan alueellisen yhtenäisyyden säilyttämisen. Lyhyesti sanottuna on
löydettävä ratkaisu, jonka kaikki ukrainalaiset voivat hyväksyä. Toivokaamme, että voimme auttaa Ukrainaa
tässä.

(Suosionosoituksia)

Ferrero-Waldner, komissio. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aluksi haluan sanoa, että
minäkin kannatan vakaasti väkivallatonta ratkaisua Ukrainaan ja haluan jatkaa siitä, mitä neuvoston
puheenjohtaja Nicolaï on tänään sanonut tilanteesta siellä. Voin lisätä, että komissio on jatkuvasti osallistunut
kaikkiin näihin sovittelupyrkimyksiin ja että se on tietysti myös ollut alusta alkaen hyvin huolestunut
ilmeisestä välinpitämättömyydestä perustavaa laatua olevien demokraattisten periaatteiden osalta äskettäisissä
presidentinvaaleissa. Etyjin vaalitarkkailuvaltuuskunnan raportista käy selvästi ilmi vakavia ja todella
järjestelmällisiä säännönvastaisuuksia ja että virallisesti ilmoitetut tulokset eivät vastaa sitä, mitä ukrainalaiset
äänestäjät halusivat. Tästä seuraa, että EU kokonaisuudessaan ja näin ollen myöskään komissio eivät voi
hyväksyä vaalien tuloksia.

(Suosionosoituksia)

Arvoisat parlamentin jäsenet tietänevät, että tämä on myös Ukrainan parlamentin kanta sen suurella
enemmistöllä hyväksymässä päätöslauselmassa. Ei siis ollut epäselvyyttä, että Euroopan unionin viestin
mukaan on noudatettava Ukrainan kansan demokraattista päätöstä. Samaan aikaan meidän on tietysti
ryhdyttävä aktiiviseen kriisinhallintaan, jos pyritään kriisin rauhanomaiseen ratkaisuun – kannatan sitä, mitä
puheenjohtaja Nicolaï jo sanoi. Erityislähettiläs Biegman lähetettiin luotaamaan sitä, mitä voitaisi tehdä. Hän
kävi 25. marraskuuta nämä keskustelut – koska tämä on yleisesti tiedossa, en käsittele sitä pidempään – ja
niiden perusteella lähetettiin ensimmäinen sovitteluvaltuuskunta hakemaan tietoja ja luonnollisesti
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käynnistämään jatkuvaa vuoropuhelua. Valtuuskuntaan kuuluivat presidentti Kwasniewski, Liettuan
presidentti Adamkus sekä korkea edustaja Javier Solana. Etyjin pääsihteeri Kubiš osallistui myös toimintaan,
ja katson, että se oli hyvin tärkeää.

Näistä keskusteluista ja erityislähettiläs Biegmanin alustavista keskusteluista saatiin selville ensimmäiset
vaihtoehdot ja ensimmäiset mahdolliset ratkaisut. Menettelyssä toisen kierroksen uusiminen osoittautui yhä
selvemmin oikeaksi ratkaisuksi. Myös Ukrainan parlamentti äänesti vaalien toisen kierroksen uusimisen
puolesta. Lisäksi, kuten tiedätte, Viktor Juštšenko on vedonnut korkeimpaan oikeuteen vaalituloksen
kumoamiseksi. Kuten puheenjohtaja Nicolaï jo sanoi, on olennaista, että ongelmaan löydetään poliittinen
ratkaisu. Vaikka poliittista ratkaisua ei vielä olekaan näkyvissä, on toinen pyöreän pöydän keskustelu jo
alkanut. Osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen siitä, olisiko vaalien toinen kierros uusittava kokonaan,
vai vain tietyissä vaalipiireissä. Pääministeri Viktor Janukovitšin kannatus joka tapauksessa laskee, kuten
kävi selvästi ilmi Ukrainan parlamentissa tänä aamuna, kun parlamentin jäsenet antoivat hänen hallitukselleen
epäluottamuslauseen valtavalla enemmistöllä: 228 ääntä puolesta, yksi vastaan ja kolme pidättyi äänestämästä.

(Suosionosoituksia)

Nähdäkseni kaksi perusperiaatetta ovat olennaisia ratkaisun löytymisen kannalta. Ensimmäinen on, että
demokratia on turvattava. Ukrainan kansan on voitava vapaasti päättää valtionsa tulevaisuudesta. Tämä ei
merkitse toisen ehdokkaan tukemista tai puuttumista vaalikäytäntöjä koskeviin kiistoihin; kyse on aivan
yksinkertaisesti tunnustettujen demokraattisten periaatteiden puolustamisesta. Toinen periaate on, että
tarvitaan vakautta, niin Ukrainan itsensä kannalta kuin sen alueellisen yhtenäisyyden kannalta. Ukrainan on
säilyttävä eheänä elinkelpoisena valtiona. Valtion jakaminen aiheuttaisi vakavan kriisin, ja tämän vuoksi
olemme kaikki tuoneet julki – siis yhteisön eri toimielimet – että kannatamme alueellista yhtenäisyyttä.

Juuri ennen tätä keskustelua puhuin viralliselle lehterille saapuneen entisen ulkoministerin Tarasukin kanssa.
Hän vakuutti minulle, ettei oppositio ole aloittamassa väkivaltaisuuksia. Tämä tarkoittaa, että he haluavat
rauhanomaisen ratkaisun, ja siihen mekin pyrimme.

(Suosionosoituksia)

Haluan tarkastella muutamien viime päivien aikana yhä uudelleen esille tulleita kahta seikkaa, jotka koskevat
meitä: olemmeko me – siis Euroopan unioni – tehneet riittävästi auttaaksemme Ukrainaa siirtymään
demokratiaan ja markkinatalouteen? Katson, että olemme. Olemme tehneet voitavamme. Ensinnäkin EU ei
ole pelkästään Ukrainan merkittävin lahjoittaja, joka vuodesta 1991 alkaen on myöntänyt yli miljardi euroa
Ukrainalle Tacis-ohjelmasta ja muista ohjelmista, ja suuri osa tästä oli – ja on edelleen – suunnattu ohjelmiin,
joilla edistetään demokratisoitumista, institutionaalisia uudistuksia ja ihmisoikeusaloitteita. Lisäksi EU on
aina tarjonnut Ukrainalle täsmälliset ja selvät tulevaisuudennäkymät. Vuodesta 1991 alkaen ja erityisesti
vuonna 1998 voimaan tulleen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen myötä olemme tehostaneet yhteistyötä
monilla aloilla ja tukeneet erityisesti taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia. Erityinen esimerkki tästä on
Euroopan parlamentin vuoropuhelu Ukrainan parlamentin kanssa. Nyt haluamme kehittää tätä yhteistyötä
merkittävästi osana eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa. Tietänette, että eurooppalaisen naapuruuspolitiikan
tavoitteena on luoda ystäväpiiri laajentuneen unionin ympärille. Tätä varten suunnitelluissa
toimintasuunnitelmissa tarjotaan jokaiselle kumppanille kunnianhimoinen, mutta ennen kaikkea sitä varten
räätälöity näkökulma. Niihin sisältyy esimerkiksi yhteisiä toimia oikeuden alalla, energia- ja ympäristöasioissa
sekä entistä vahvempien kauppasuhteiden alalla, toisin sanoen mahdollisuus ottaa osaa sisämarkkinoihin
ja lopulta osittain liittyä niihin, siis osallistua kaikkeen siihen, mitä kutsumme neljäksi vapaudeksi.

Vaikka Ukrainan liittyminen EU:hun ei nyt olekaan ajankohtainen, olemme tehneet selväksi, ettemme sulje
mitään ovia. Toistan vielä selvästi sen, minkä puheenjohtaja Nicolaï jo sanoi, nimittäin että kumppanuutemme
laatu riippuu luonnollisesti Ukrainan demokratian laadusta. Koska EU:lla on voimakas kiinnostus suhteisiin
Ukrainan kanssa, edellytämme siltä jatkuvaa sitoutumista eurooppalaisiin arvoihin.

(Suosionosoituksia)

Tänä aamuna komissio luonnollisesti keskusteli toimintasuunnitelmista Ukrainassa, ja nämä
toimintasuunnitelmat ovat aivan varmasti komission seuraavan tapaamisen esityslistalla. Seuraamme tietysti
tiiviisti kehitystä Ukrainassa, ja teemme päätöksen ensi viikolla. Sitä tehdessämme otamme luonnollisesti
täysin huomioon parlamentin kannan, ja niinpä olen hyvin kiinnostunut kuulemaan kantanne asiasta.
Komissio jatkaa jo meneillään olevien toimenpiteiden toteuttamista demokratian ja kansalaisyhteiskunnan
tukemiseksi, ja tässä edunsaajia ovat juuri kansalaiset. Katson, että lähetämme juuri oikean viestin tukiessamme
kansan ponnisteluja perustavaa laatua olevien demokraattisten arvojen puolustamisessa. Voin kertoa teille
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jo nyt, että heti kun Ukraina päättää uusia vaalit todella demokraattisten edellytysten mukaisesti, me tuemme
sitä eurooppalaisin välinein.

(Suosionosoituksia)

Vastuu asianmukaisten vaalien järjestämisestä on luonnollisesti Ukrainalla, mutta samalla on ratkaisevan
tärkeää, että Etyjin suosituksia noudatetaan vaalien järjestämisessä ja hallinnossa, jotta uudet
säännönvastaisuudet voidaan ehkäistä. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että sekä vaalilainsäädäntöä että
käytännön toteutusta on parannettava huomattavasti. On myös turvattava tiedotusvälineiden vapaa
raportointi, ja ensimmäisiä pieniä parannuksia onkin jo havaittavissa sähköisessä viestinnässä. Komissio
tarkastelee parhaillaan missä määrin nopeaa toimintamekanismiamme ja muita voimavaroja voidaan käyttää
vaalimenettelyn tukemiseksi, kuten niitä käytettiin Georgian vaaliviranomaisten tukena tammikuussa 2004.

Kuvat kaikkialta Ukrainasta osoittavat meille, kuinka miljoonat ukrainalaiset harjoittavat perustavaa laatua
olevia demokraattisia vapauksiaan epäsuotuisissa ja traagisissa oloissa. Nämä kuvat tuovat mieleemme
vuoden 1989 väkivallattomat kansanliikkeet, joiden kautta Euroopan mantereen jakautuminen voitettiin.
Euroopan unioni ja kaikki Euroopan kansalaiset ovat vankasti ukrainalaisten tukena. Myös Euroopan komissio
jatkaa kaikkensa tekemistä tässä historiallisessa muutosprosessissa voidakseen tehdä tiivistä yhteistyötä
Ukrainan kanssa. Eurooppalainen naapuruuspolitiikka on merkittävä väline vakauden sekä Euroopan
perusperiaatteiden viemisessä ja edistämisessä.

(Suosionosoituksia)

Saryusz-Wolski (PPE-DE), ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, toivotan tervetulleeksi Ukrainan
parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajan. Haluan kiinnittää parlamentin huomion
siihen, että seuraamme ennenkuulumatonta vallankumousta Ukrainassa. Elävä, aito demokratia on syntymässä
silmiemme edessä.

Lähes neljännesvuosisata sitten vastaavaa tapahtui Gdanskin telakalla, jossa syntyi Solidaarisuusliike. Tänään,
kuten silloinkin, se kiinnittää koko Euroopan huomion. Seuraamme todellisen kansalaisyhteiskunnan syntyä.
Kansa nostaa päätään ja aivan kuten vuonna 1980, kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Eurooppalaisten
demokratioiden enemmistön vastaus oli silloin selvä. Viestimme oli silloin, että rautaesiripun takana kansalla
oli oikeus vapauteen. Aivan kuten silloinkin, kaikki Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät tukevat yhtenä
rintamana yksiselitteisesti demokratiaa ja oikeusvaltiota Ukrainassa.

Me kaikki tuomitsemme manipuloinnin ja vaalivilpin. Tuemme demokratiaa, emme tiettyä ehdokasta tai
puoluetta. Kun kyseessä on demokratia, meidän on oltava yhtenä rintamana. Tänään olemme kaikki
ukrainalaisia. Puhumme samaa kieltä, kuten Ukrainasta annettu päätöslauselma osoittaa – ja sen ovat
hyväksyneet kaikki ryhmät. Tämä on demokratian, ihmisoikeuksien ja vapauden kieli. Olemme sen velkaa
Ukrainan yhteiskunnalle ja sen orastavalle demokratialle.

Vielä muutama päivä sitten Ukraina vaikutti kaukaiselta paikalta. Nyt ymmärrämme Ukrainaa paremmin ja
koemme sen läheisemmäksi, sillä se on yksi merkittävimmistä naapureistamme. Ukrainalainen yhteiskunta
on osoittanut meille sekä poliittisen kypsyytensä että kannatuksensa yhteisiä eurooppalaisia arvojamme
kohtaan. Yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tehtävistä on kiistatta demokratian ja oikeusvaltion edistäminen.
Unioni tekee näin, perustamissopimuksen sanoin, asettamalla yksilön oikeudet ja vapaudet toimintansa
keskipisteeksi. Emme voi vain katsoa sivusta, kun ihmisarvoa ja demokratiaa poljetaan.

Me emme voi tunnustaa Ukrainan vaalien toisen kierroksen tuloksia, sillä ne olivat manipuloituja ja
vääristeltyjä. Emme voi hyväksyä sitä, että Ukrainan kansan tahtoa väheksytään. Meidän on tuomittava
kaikki väitteet, joiden mukaan ilmaistessaan tukensa Ukrainan kansan oikeudelle harjoittaa demokraattisia
oikeuksiaan Euroopan unionin kannustaisi väkivaltaan. Päinvastoin, me vetoamme rauhanomaisen ratkaisun
ja vuoropuhelun puolesta. Kaikilla naapurivaltioilla on merkittävä vastuunsa Ukrainan tilanteessa, myös
Venäjällä.

Meidän velvollisuutemme on toimia. Meidän on vaadittava Ukrainan viranomaisia peruuttamaan
presidentinvaalin toinen kierros ja järjestämään toinen kierros uudelleen, ei kuitenkaan uusia vaaleja, joista
poistettaisiin nykyiset ehdokkaat. Tämä on tehtävä ennen vuoden loppua ja täysin kansainvälisten
tarkkailijoiden valvonnan alaisena. Euroopan unionin ja muiden kansainvälisten elinten on tehtävä kaikkensa
vaalimenettelyn täydellisen avoimuuden takaamiseksi, sillä sen on oltava kaikkien demokraattisten standardien
mukainen.
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Suuntaamme toivomme Ukrainan parlamenttiin, korkeimpaan oikeuteen, kansainvälisiin sovittelijoihin ja
vapaisiin tiedotusvälineisiin. EU:n on käytettävä kaikkia keinoja vaalien demokraattisuuden takaamiseksi.
On mahdollisuus kahteen tulevaisuudennäkymään. Ensimmäinen on kielteinen, demokratian vastainen ja
edellyttää sanktioiden asettamista epädemokraattiselle hallinnolle. Toinen on myönteinen, ja merkitsee
anteliasta tukea ja apua, jos demokratia voittaa Ukrainassa. Euroopan parlamentin on myös voimakkaasti
kannustettava valtion alueellisen yhtenäisyyden turvaamista rauhanomaisella tavalla.

Jaamme neuvoston ja komission näkemyksen Ukrainasta merkittävänä naapurina ja kumppanina. Jos
presidentinvaalien toisen kierroksen uusinta noudattaa kansainvälisiä standardeja, meidän on pyydettävä
neuvostoa ja komissiota vauhdittamaan Ukrainaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja
keskittymään ensisijaisesti kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Jos Ukraina ottaa merkittävän askeleen
kohti demokratiaa, meidän on tehtävä enemmän, toimittava nopeammin ja harkittava Ukrainaa koskevan
uuden naapuruuspolitiikkamme painoarvon ja aidon sisällön lisäämistä sekä YUTP:n itäpolitiikan tehostamista.

Me emme voi tyytyä kauniisiin sanoihin. Meidän on lisättävä runsaasti Euroopan unionin ja Ukrainan välisiä
yhteyksiä kaikilla mahdollisilla aloilla – koulutuksen, kulttuurin, yrittäjyyden, kaupan ja sijoitusten aloilla,
vain joitakin mainitakseni.

Jos tosiseikat paikan päällä sen mahdollistavat, meidän on annettava Ukrainalle markkinatalouden asema
ja laajennettava sen pääsyä markkinoillemme. Myös viisumijärjestelmää on joustavoitettava. Tällaiset
konkreettiset toimet ovat paras keino vahvistaa Euroopan unionin naapurissa orastavaa demokratiaa.

Meidän on ilmaistava solidaarisuutemme Ukrainan kansaa kohtaan, eikä pelkästään sanoin. On pidettävä
ovet avoinna Ukrainan eurooppalaisille tavoitteille. Jos demokratia voittaa Ukrainassa, se on riemuvoitto
niille arvoille, joita vaalitaan kaikissa eurooppalaisissa perussopimuksissa.

Lopuksi totean, kenties ensimmäistä kertaa täällä parlamentissa ukrainan kielellä: ‘Європейсъкий парламент
вітає демократію в Україні!’ – Euroopan parlamentti ottaa ilolla vastaan demokratian Ukrainaan.

(Suosionosoituksia)

Schulz (PSE), ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi toivottaa tervetulleeksi
komission jäsenen Ferrero-Waldnerin. Arvoisa komission jäsen, väänsimme kättä ja venytimme jonkin
verran sitä aikaa, jonka kuluessa valmistauduitte uuteen virkaanne, mutta sillä ei ollut mitään tekemistä
teidän kanssanne. Tervetulotoivotuksena totean, että olette meille kaikille koko Euroopan unionin ulkoasioista
vastaava komission jäsen, ja tarjoamme teille rakentavaa yhteistyötämme toivoen sen vahvistavan rauhaa
maailmassa.

Täällä parlamentissa voidaan kokea ainutlaatuisia hetkiä, ja olen juuri kokenut sellaisen. Juuri puhuneelle
jäsen Saryusz-Wolskille annetut suosionosoitukset osoittavat, että olemme yksimielisiä. Euroopan parlamentin
sosialistiryhmän puolesta voin todeta, että kun kyseessä on rauha ja demokratia, kun on kyse rauhanomaisesta
rinnakkaiselosta ja kansalaisten perusoikeuksien turvaamisesta, joka on valtion velvollisuus, jotta sitä voidaan
kutsua demokratiaksi, olemme kaikki samalla puolella, ja se on yksi hienoista asioista Euroopassa. Meitä
muissa asioissa erottavien kuilujen lisäksi on kuitenkin asioita, joita me kaikki haluamme, ja me
sosialidemokraatit olemme täysin selvillä siitä, mitä nämä asiat ovat: kansalaisten perusoikeudet, kansalaisten
perusvapaudet, ennen kaikkea rajoittamaton äänioikeus, täysivaltainen oikeus määrätä, kuka valtiota johtaa
– tämä kaikki kuuluu perinteiseen eurooppalaiseen demokratiaan. Olen samaa mieltä jäsen Saryusz-Wolskin
kanssa siitä, että jos ukrainalaiset ovat nyt matkalla kohti tällaista demokratiamallia, he tarvitsevat enemmän
kuin mitään muuta maailman menestyneimmän monikansallisen demokratiamallin apua – ja se on Euroopan
unioni, jota me yhdessä täällä parlamentissa puolustamme!

(Suosionosoituksia)

Näistä asioista keskusteleminen on Euroopan parlamentissa luonnollisesti aivan yksinkertaista, mutta tilanne
on paljon vaikeampi Kiovassa ja maaseudulla, ja on kaksi ratkaisevaa tekijää, joiden on määritettävä kaikkien
aktiivisesti osallistuvien tehtävät, sekä niiden, jotka ovat Ukrainassa ja jotka vastaavat tapahtumista siellä,
että niiden, jotka olemme lähettäneet sinne, ja jotka toimivat meidän nimissämme. En ole ollut siellä enkä
aio sinne mennä – ryhmämme valtuuskunta lähtee sinne tänään ja saa varmasti selvemmän käsityksen
asioista kuin me – mutta nämä kuvat nähdessäni minulle on selvää, että kyseessä on valtava joukkoliike,
jossa valtion mahti törmää kansan tahtoon, että sitä tulee olemaan hyvin vaikeaa ohjata, ja että rauhanomaisen
ratkaisun ja verilöylyn välinen ero on hiuksenhieno. Meidän kaikkien on kannettava tästä vastuu – niiden,
jotka ovat vastuussa Ukrainassa ja niiden, jotka muistuttavat, mitä se vastuu on. Tarvitaan rauhanomainen
ratkaisu, sellainen, jossa kansa säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja valtion yhtenäisyys säilytetään. Voin
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lisätä, ettei se ole pelkästään Ukrainan edun mukaista, vaan myös meidän olennaisten etujemme mukaista.
Myös Euroopan kannalta jakautunut, hajanainen tai epävakaa Ukraina olisi vaarallinen.

Tästä syystä olemme ylpeitä siitä, että Euroopan unioni johtaa sovittelevaa vuoropuhelua paikan päällä, ja
näemme tämän mahdollisuutena. Se osoittaa myös, ettei ainoastaan Euroopan unioni omaksu merkittäviä
tehtäviä, vaan sitä myös toivotaan kumppaniksi vuoropuheluun ja se on hyväksytty sovittelijaksi. Olen ylpeä
siitä, että ystävämme Javier Solana ja Aleksander Kwasniewski ovat merkittävässä asemassa neuvotellessaan
osapuolten kesken – Euroopan unionin ulkosuhteiden korkean edustajan ja Puolan presidentin osallistuminen
on myönteinen merkki, sillä kuten aivan oikein totesitte, presidentti Kwasniewski edustaa valtiota, joka on
käynyt menestyksellisesti läpi tämän prosessin, ja Javier Solana oli ennen ministerinä ja puolueen jäsenenä
valtiossa, joka oli vapautunut diktatuurista. Meillä on siis tapahtumien ytimessä kaksi miestä, jotka voivat
oman kokemuksensa perusteella tarjota merkittävän panoksensa, jotta Ukraina hyväksyisi ja toteuttaisi
eurooppalaisen demokratian mallia. Me sosialidemokraatitkin voimme lausua ukrainalaisille: tervetuloa
demokraattisten kansojen perheeseen!

(Suosionosoituksia)

Geremek (ALDE), ryhmän puolesta.  (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jokaisella instituutiolla on
hetkensä, joka jää historiaan. Euroopan parlamentin pukeutuminen oranssiin väriin tänään jää Euroopan
historiaan. Parlamentti on kohdannut sen ratkaisevan hetken, joka määrittää Euroopan parlamentin aseman
tulevaisuuden Euroopassa. Haluan ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että Euroopan neuvosto, komissio ja
parlamentti ovat yhdistäneet kantansa niin merkittävässä aiheessa kuin Ukrainan tilanteessa. Itse asiassa
parlamentti ymmärsi ensimmäisenä Euroopassa oranssin värin merkityksen. Vuonna 1981 Varsovan
ammattiliittojen kongressissa Gdanskissa, Solidaarisuusammattiliikkeen kotikaupungissa, vedottiin kaikkiin
työläisiin kautta maailman ja erityisesti Neuvostoliittoon. Tämä tuotti tulosta, ja tänään oranssi väri muistuttaa
meitä Euroopan olemassaolon perustana olevasta solidaarisuudesta.

Portugalin neilikkavallankumouksen, Georgian ruusujen vallankumouksen ja Ukrainan oranssin
vallankumouksen välillä on yhteys. Kyseessä on vapaus, ja Euroopan tulevaisuus riippuu vapauden käsitteestä.
Mitä me tällä hetkellä haluamme? Haluaisin, että Puolan parlamenttia kuultaisiin, sillä se otti ensimmäisenä
virallisesti vastaan Ukrainan opposition edustajan ja vastusti valheita. Toivoisin Euroopan parlamentin
tänään toteavan selvästi, ettei se hyväksy valheita tai petoksia ja ettei se tunnusta näitä vaaleja. Toivoisin sen
myös tekevän selväksi odotuksensa, että totuus ja oikeusvaltio voittavat myös Ukrainassa ja ettei kukaan saa
tehdä tätä periaatetta tyhjäksi väkivaltaisin keinoin. Tämän osalta toivoisin Euroopan parlamentin ilmaisevan
solidaarisuutensa niille ihmisille, jotka odottavat ulkona Kiovan kylmillä kaduilla hyväksyttävää ratkaisua.
Lisään vielä, että odotamme Kiovassa meneillään olevilta poliittisilta neuvotteluilta, joihin osallistuu
merkittäviä eurooppalaisia toimielimiä, kuten Euroopan unioni, Euroopan neuvosto sekä Etyj, että niissä
löydetään ratkaisu, joka palauttaa vapauden. Lopuksi haluan todeta, että Ukraina on avautunut Euroopalle.
Hyvät kollegat, Euroopan on avauduttava Ukrainalle.

Harms (Verts/ALE), ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen,
jäsen Schulz, jäsen Geremek, vietettyäni viime viikonlopun Kiovassa haluan aluksi lisätä muutaman sanan
väkivaltaa koskevaan keskusteluun. Monien tapaamisten ja keskustelujen jälkeen Kiovassa käsitykseni on,
että kaupungin kaduille telttansa pystyttäneet tai siellä jo kymmenen päivää mieltään osoittaneet eivät uhkaa
väkivallalla. Jos väkivallan uhkaa on, se tulee entisten valtaapitäneiden taholta, ja se meidän on tiedostettava,
jos aiomme mennä sinne.

Mitä kriisinhallinta tässä tilanteessa itse asiassa tarkoittaa? Kriisinhallinta voi todella meidän taholtamme
tarkoittaa vain pyrkimyksiä toteuttaa se, mitä oranssin vallankumouksen kannattajat, joita on itse asiassa
paljon enemmän kuin Juštšenkon puolueen jäseniä, vaativat. Selkeästi sanottuna tämä tarkoittaa vaalien
uusimista, niiden uusimista joulukuun loppuun mennessä eikä myöhemmin, ja että vaaleja on tarkkailtava
asianmukaisella tavalla. Emme ansaitse kunniaa edellisen kierroksen tarkkailusta, joten meidän eurooppalaisten
on todella paneuduttava asiaan tällä kertaa.

(Suosionosoituksia)

Minusta on merkittävää, että jäsen Saryusz-Wolski sanoi Ukrainan vaikuttaneen kaukaiselta. Tämä oli hänen
osaltaan itsekritiikkiä, ja minusta meidän eurooppalaisten on nyt harjoitettava itsekritiikkiä. Olen iloinen,
että puolalaiset ja muiden itäisten jäsenvaltioiden, jotka luojan kiitos nyt kuuluvat Euroopan unioniin,
edustajat täällä parlamentissa osaavat nyt suhtautua kaukonäköisemmin Ukrainan politiikkaan kuin muu
EU. Tästä olen teille ja muille hyvin kiitollinen, jäsen Geremek, ja olen ylpeä siitä, mitä te olette saavuttaneet.
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(Suosionosoituksia)

Ukrainaa koskeva keskustelumme keskittyy paljolti intresseihin. Yhä uudelleen kuulen ihmisten puhuvat
Putinin intresseistä, Venäjän intresseistä, Yhdysvaltojen intresseistä, eurooppalaisten intresseistä ja
geostrategisista intresseistä, mutta Kiovasta palattuani olen havainnut että lopultakaan täällä ei ymmärretä,
että tämä joukkoliike Ukrainassa koskee tällä hetkellä ukrainalaisten intressejä. Jos emme pidä tätä keskeisenä
aiheena keskustelussa ja diplomatiassa, on olemassa suuri epäonnistumisen vaara.

Olen iloinen siitä, että ryhdymme toimeen juuri tänään ja että Euroopan parlamentin yhteinen valtuuskunta
on viimein saatu koottua. Toivoin sen tapahtuvan jo viime viikonloppuna, mutta parempi myöhään kuin
ei milloinkaan. Se mitä opin viime viikonloppuna – ja toivon sen olevan meille yhteinen opetus – on, että
kaikkien eurooppalaisia arvoja ja niiden toteutumista maailmassa koskevien keskustelujemme jälkeen tekee
todella hyvää viettää muutama päivä Kiovassa, sillä parhaiten koko Euroopassa juuri siellä on todella
aistittavissa, että Euroopalla on yhteinen sielu. Toivon, että valtuuskunta, jonka sinne lähetämme, on sellainen
kuin toivotte, jota kaikki parlamentin jäsenet toivovat, ja että voimme toteuttaa alussa mainitsemani oranssin
värin kantajien vaatimuksen, sillä olemme tarvinneet heidän painostustaan.

(Suosionosoituksia)

Wurtz (GUE/NGL), ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, komission
jäsen Ferrero-Waldner, Kiovan tapahtumat viimeisten kymmenen päivän aikana ovat demokratian kannalta
hyviä uutisia.

Uhmaten fatalismia ja pelkoa sadat tuhannet Ukrainan kansalaiset ilmaisevat muutoshalunsa rauhallisen
määrätietoisesti. Heidän liikkeensä on asteittain voittanut puolelleen suuren osan parlamentista, armeijasta,
tiedotusvälineistä ja, vaikuttaa siltä, jopa korkeimmasta oikeudesta. Muodonmuutos on tapahtunut, koska
presidentti Kutšman hallinto on vuosien aikana synnyttänyt yhä laajemman opposition, joka nyt itse asiassa
on jakautunut erilaisiin koulukuntiin, mitä tulee ajatuksiin valtion tulevaisuudesta. On syytä muistaa, että
hallinnon ajautuminen kohti autoritaarisuutta alkoi Juštšenkon, ei Janukovitšin ollessa pääministerinä. Joka
tapauksessa lukuisat eurooppalaiset johtajat, tavallisesti lännessä, ovat kauan suhtautuneet Ukrainaan
silkkihansikkain kohdeltavana liittolaisena. Vieläpä viime vuonna presidentti Bush esimerkiksi ilmaisi
luottamuksensa vallassa olevaa hallintoa kohtaan demokratian puolustamiseksi hänen kanssaan Lähi-idässä
ottaessaan kiitollisena vastaan presidentti Kutšman päätöksen lähettää joukkoja Irakiin. Kaikki nämä tekijät
auttavat meitä laimentamaan tiettyjä demokraattisia julistuksia uskosta ja välttämään yksinkertaistettuja ja
manikealaisia näkemyksiä Ukrainan poliittisesta todellisuudesta.

Minusta suuri haaste on nyt varmistaa, että se, mikä on itsessään hyvä uutinen demokratian kannalta, ei
muutu Ukrainan kansan kannalta tragediaksi, siten, että vaikka valtio ei jakautuisi, kuitenkin uusi nationalismin
herääminen ja etnisten jakautumisten elpyminen veisi meidät takaisin Venäjän tai Itävalta-Unkarin
keisarikuntien aikoihin. Tämän vuoksi minusta on jokseenkin vanhanaikaista ja varsinkin vastuutonta tulkita
Ukrainan kriisi köydenvedoksi lännen ja Venäjän välillä tai eurooppalaiseksi hyvän ja pahan väliseksi
taisteluksi.

Ukrainan historian valossa tällainen lähestymistapa voi vain pahentaa jakoa valtion kahden suuren osan
kesken. Se ei mitenkään liity Ukrainan kansan intresseihin, varsinkaan valtion läntisen osan väestön, joka
on suuresti riippuvainen muusta valtiosta, sillä ulkomaankauppa on ollut romahtamaisillaan siitä asti, kun
Ukrainan naapurivaltiot liittyivät EU:hun. Ei se liity myöskään EU:n intresseihin, sillä mitä enemmän
sitoudumme vaalimaan talouden kasvua Ukrainassa välityksellämme, sitä enemmän meillä on pelissä
menetettävänä taloudellisesti ja poliittisesti näin hauraan valtion, ja laajemmin ajateltuna alueen horjuessa.
Antakaamme Paul Wolfowitzin säilyttää imperialistinen näkemyksensä Euroopasta. Hän sanoi, ja lainaan
suoraan, että "täydellisen ja vapaan Euroopan tavoitetta ei saavuteta ennen kuin Ukraina on Euroopan
täysivaltainen jäsen ja liittynyt Natoon". Meidän kannaltamme olisi parasta välttää kaikkea tällaista painostusta.

Kun uudet vaalit on järjestetty Ukrainassa – tätä me ainakin toivomme – toisin sanoen, kun koko valtion
laillinen edustaja on täysin avoimesti nimitetty, on aika käynnistää rauhallinen poliittinen vuoropuhelu
viranomaisten ja itse yhteiskunnan kanssa. Vuoropuhelun ei pidä asettaa vastakkain uusia suhteita EU:n
kanssa sekä Venäjän ja Ukrainan erityisiä suhteita. Sen sijaan on pyrittävä suunnittelemaan sellaista
tulevaisuutta, johon kaikki Ukrainan yhteiskunnan osat voivat yhtyä. Tämä on jälleen uusi tosielämän koe
kyvyllemme panna täytäntöön nimensä arvoista yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Adwent (IND/DEM), ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, koko maailman katseet on suunnattu
Ukrainaan. Normaalitilan ja oikeuden puolesta mieltään osoittavat, rauhallisesti ja arvokkaasti käyttäytyvät
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kansanjoukot Kiovassa ansaitsevat ihailumme. Rukoilemme kaikki, että toisin kuin menneisyydessä,
ukrainalaiset saavat itse päättää tulevaisuudestaan. Vaikka innokkuus on myönteinen seikka, sokeus ei sitä
ole. On havaittavissa pyrkimys yksinkertaistaa liikaa Ukrainan tilannetta, kun toinen puoli kuvataan täysin
mustana ja toinen täysin valkoisena. Kun luennoimme demokratiasta ja puhumme standardeista, meidän
on varmistettava, että demokratiaa sovelletaan kaikkialla.

Tuomitsemme perustellusti toisen puolen siitä, että vapaiden vaalien perussääntöjä ei ole noudatettu, mutta
minulla on kuitenkin Internetistä löytyneitä sivuja ukrainalaisesta sanomalehdestä, joka muutama päivä
sitten tuomitsi Juštšenkon kannattajien Länsi-Ukrainassa jakamia vaaliasiakirjoja. Otsikolla "Ukraina
ukrainalaisille" artikkelissa todetaan, että "Viktor Juštšenkon valinta takaa kansallisen diktatuurin...
Jahdatkaamme moskovalaiset, puolalaiset ja juutalaiset pois maastamme... Valtamme tulee olemaan kauhea
niille moskovalaisille, juutalaisille ja puolalaisille, jotka kieltäytyvät omaksumasta uskoamme jne.". Jos
parlamentti ei ole huomaavinaan tällaista yllytystä vihaan, näytämme naurettavilta. Jos saarnaamme moraalista
toisille, meidän on saarnattava siitä kaikille. Tehdään tämä selväksi, en usko hetkeäkään, että enemmistö
ukrainalaisista ajattelisi näin, mutta historia on osoittanut, että erityisen aggressiiviset vähemmistöt voivat
ottaa vallan ja pidättää itsellään kokonaisten kansojen perustellun kansannousun hedelmät. Myös Yhdistyneen
kuningaskunnan lähetystö Helsingissä on raportoinut useista Juštšenkon kannattajien rasistisista lausunnoista.

Toivon tämän vuoksi vilpittömästi, että ukrainalaiset veljeni, joita kohtaan tunnen erityistä kiintymystä,
valitsevat oman presidenttinsä. Toivon kuitenkin myös, että tämä presidentti ei joudu siihen ansaan, että
alkaisi syrjiä kansallisia tai uskonnollisia vähemmistöjä. Toivokaamme myös, etteivät ulkomaat enää puutu
Ukrainan sisäisiin asioihin. Olen itsenäisyys ja demokratia -ryhmän jäsen, joten sanon: kauan eläköön
itsenäinen ja demokraattinen Ukraina!

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies INGO FRIEDRICH

Kamiński (UEN), ryhmän puolesta. (PL) Hyvät kollegat, oranssi väri, jota niin monet meistä tänään kantavat
päällään, on vapauden väri. Samaan tapaan uskon, että kymmenpäiväisen vierailuni aikana Ukrainassa
todistamani tapahtumat antavat minulle oikeuden sanoa, että tällä hetkellä Euroopan pääkaupunki ei ole
Bryssel tai Strasbourg vaan Kiova, sillä Kiovassa miljoonat ukrainalaiset veljemme taistelevat perustavaa
laatua olevien eurooppalaisten arvojen puolesta.

Olen ylpeä nähdessäni tänään niin monien parlamentin jäsenten niin vasemmalta kuin oikealtakin yhdistyneen
puolustamaan vapauden ja demokratian kaltaisia perustavaa laatua olevia eurooppalaisia arvoja. Haluan
vielä lisätä, että oranssin värin näkyminen tänään niin vasemmalla kuin oikeallakin ei merkitse sitä, että
kannattaisimme vain yhtä ehdokasta tai että puuttuisimme Ukrainan sisäisiin asioihin. Emme halua puuttua
Ukrainassa meneillään olevaan vaalimenettelyyn. Haluamme kuitenkin tehdä täysin selväksi, että jos haluamme
olla ylpeitä Euroopan unionistamme ja tästä parlamentistamme, ei vaalivilppiä voida katsoa läpi sormien
eikä voiman, väkivallan ja valheiden voida antaa riistää Ukrainan kansalta sen vapautta ja oikeutta valita
oma presidenttinsä.

Olen iloinen siitä, että neuvoston ja komission tämänpäiväiset julkilausumat ja parlamentin
päätöslauselmaehdotus, vaikkakin vain kompromissi, ovat selkeä merkki siitä, että riippumatta meitä jakavista
poliittisista eroista eurooppalaiset lähettävät yksiselitteisen viestin, jonka mukaan Eurooppa haluaa vapauden
ja demokratian Ukrainaan. Haluan vielä lisätä, että parlamentissa valitettavasti toistetut väitteet, joiden
mukaan presidentti Juštšenkon kannattajiin kuuluu kansalliskiihkoilijoita tai äärinationalisteja, ovat valetta
ja iljettävää provokaatiota, ja on häpeällistä, että parlamentin jäsenet ovat valmiita osallistumaan tällaiseen
provokaatioon. Vietin kymmenen päivää Kiovan kaduilla ja seisoin vapauden puolesta taistelevien
kansajoukkojen keskellä, enkä kuullut kertaakaan kenenkään herjaavan venäläisiä, puolalaisia tai juutalaisia.
Haluan todeta niille parlamentin jäsenille, jotka ovat huolissaan juutalaisvastaisuudesta Ukrainassa, että
heidän olisi pikemminkin kiinnitettävä huomionsa juutalaisvastaisuuteen Puolassa, sillä se on siellä paljon
yleisempää.

Haluan vielä lisätä, että huominen äänestys antaa meille mahdollisuuden lähettää selvä signaali ukrainalaisille
veljillemme ja sisarillemme, nimittäin että Eurooppa avaa heille ovensa. Toivokaamme, ettei mene kauan
ennen kuin tapaamme yhdistyneessä Euroopassa.

Czarnecki, Ryszard (NI). (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kun ajatellaan Ukrainan taistelua perustavaa
laatua olevien eurooppalaisten standardien puolesta, on sanottava, että tänään olemme kaikki ukrainalaisia.
Meidän on osoitettava solidaarisuutta niitä kohtaan, jotka kylmässä taistelevat demokratian puolesta. Meidän
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on osoitettava solidaarisuuttamme tänään ja myös tulevaisuudessa, kun Ukraina ei kenties ole enää niin
muodikas. Me pidämme demokratiaa itsestään selvänä, vaikka monet täällä edustettuina olevat kansakunnat
ovat nauttineet siitä vasta vähän aikaa. Tämän vuoksi haluamme osoittaa ymmärrystämme ja solidaarisuutta,
ja sanon tämän sellaisen valtion edustajana, jossa solidaarisuuden käsitteellä on erityinen merkitys.
Lech Wałęsan solidaarisuusmatka Ukrainaan todisti tämän.

Onko nyt olemassa mitään keinoa kumota se, mitä on tapahtunut, nimittäin vaalien peukalointi? On kyllä.
Tämä todistettiin neljä vuotta sitten Serbiassa ja vuosi sitten Georgiassa, joissa ne, joiden väitettiin hävinneen
vaalit, lopulta olivatkin voittajia ja pääsivät valtaan. Nyt seisomme EU:n lähimmän naapurin rinnalla. Meidän
on kuitenkin myönnettävä omat virheemme, sillä myös Euroopan unioni on syyllinen tapahtumiin, sillä se
ei antanut tänä vuonna Ukrainalle selvää viestiä siitä, mitä siltä odotimme, ja että luotamme sen täyttävän
edellytykset. Ennen vaalien ensimmäistä kierrosta Eurooppa ei tehnyt presidentti Kutšmalle selväksi, että
seuraamme hänen toimiaan tiiviisti. Ensimmäisen kierroksen säännönvastaisuuksien jälkeen Eurooppa löi
nyrkkiä pöytään, muttei saanut esitettyä minkäänlaista protestia.

Meidän ei pidä unohtaa, että lukuisat valtiot seuraavat tiiviisti EU:n ja Ukrainan suhteita, ja että tulevaisuudessa
nämä valtiot kertovat meille ja itselleen haluavatko ne demokratiaa ja kansalaisvapauksia. Lopuksi haluan
mainita puolalaisen sananlaskun, jossa todetaan: "jos et tiedä, kuinka kuuluu käyttäytyä, käyttäydy niin hyvin
kuin osaat", ja suositella sitä komission ja neuvoston edustajille, jotka ovat kohdanneet tänä vuonna merkittäviä
ongelmia omaksuessaan Ukrainaa koskevan kantansa. Arvoisa puhemies, haluan todeta, että olen ylpeä
Euroopan parlamentin jäsenyydestäni, kun se tänään osoittaa olevansa sanansa mittainen Ukrainaa koskevalla
kannallaan.

Brok (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa ja
erityisesti komission jäsentä heidän puheensa selkeydestä ja siitä, että he tekivät selväksi, ettei vilpillisiä
vaaleja voida tunnustaa eikä julistaa päteviksi. Vuodesta 1990 alkaen on Euroopassa näkynyt muutos, kun
Euroopan kansat ovat itse päättäneet omasta kohtalostaan, eikä tätä oikeutta pidä jälleen vaarantaa siten,
että puututaan valtion ulkopuolelta tai manipuloidaan sen sisäpuolella. Siitä tässä on kysymys. Ei ole kyse
yhdestä tai toisesta ehdokkaasta; kyse on siitä, että Euroopan parlamentti on demokratian puolella ja haluaa
antaa kansalaisille mahdollisuuden sanoa, mitä he haluavat sanoa. Katson, että meillä on paljon ja vaativaa
työtä tehtävänä tällä alalla.

Samalla Ukrainalle on annettava viesti, jonka mukaan valtansa oikeuttamiseksi vaaleja peukaloivalla
presidentillä ei ole kansainvälistä uskottavuutta. Tämä tarkoittaa myös, että meidän on hieman pohdittava
naapuruusohjelmaa. Arvoisa komission jäsen, olen kiitollinen siitä, että keskeytitte toimintaohjelman, ja
Ukrainan tilanteen kehittymisen osalta meidän on pohdittava, mitä sen kanssa on tehtävä. Kannustaisin teitä
myös suurempaan rohkeuteen, kuin mitä edeltäjänne osoitti. Katson, että noin kahden tai kolmen viimeisen
vuoden aikana ei ollut riittävää, että esitimme Ukrainalle viestin, että otamme sen vakavasti ja pidämme sitä
merkittävänä vuoropuhelukumppanina. Katson, että täällä Brysselissä ja kansallisissa pääkaupungeissa ei
esitetty riittävän selkeää kantaa, ja tämän vuoksi olemme nyt tässä tilanteessa. Tämä meidän olisi hoidettava
paremmin, jos vielä saamme siihen mahdollisuuden.

Jos meillä riittää mielikuvitusta, juuri täällä meidän on tehtävä Euroopan talousalueesta ja paljosta muustakin
totta, jotta voimme avata uusia näkökulmia. Jos lähetämme Ukrainaan valtuuskunnan, on tehtävä selväksi,
että tavoitteenamme on valtion yhtenäisyys, että väkivaltaa ei pidä käyttää, ja vuoropuhelua eri osapuolten
kesken on jatkettava ja että varmistamme vaalilainsäädännön tarkistamisen ja vaalien toisen kierroksen –
mutta vain toisen kierroksen – uusimisen. Kaikki muu olisi vain manipulointia, jonka tarkoituksena on
kiistää opposition johtajalta mahdollisuus vaalivoittoon. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että molempien
osapuolten on osoitettava halukkuutta yhteistyöhön niin meidän kuin Venäjänkin kanssa. Tämän ei kuitenkaan
pidä perustua kostonhaluun, vaan molempia osapuolia on kunnioitettava, jotta päästään sovintoon Ukrainan
kansan keskuudessa.

(Suosionosoituksia)

Wiersma (PSE). (NL) Arvoisa puhemies, haluan käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja kiittää Boris Tarasukia,
jonka kanssa kerran toimimme parlamenttien välisen valtuuskunnan puheenjohtajina ja jonka tiedän olevan
kotimaansa uudistusten taustahahmona. Ukrainan poliittisen kriisin syynä on demokratian loukkaaminen.
Vaalit eivät täyttäneet demokraattisia standardeja. Vaalikampanja ei ollut tasapainoinen, äänestäjiä uhkailtiin
ja erilaisia petoksia tehtiin. Tämä on tuomittavaa. Emme siis hyväksy presidentinvaalien toisen kierroksen
tuloksia. Keskeistä tässä asiassa on Ukrainan kansalaisten oikeus päättää itse avoimessa ja demokraattisessa
menettelyssä. Olemme kaikkien niiden ukrainalaisten puolella, jotka puolustavat demokraattisia oikeuksiaan.
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Meidän on ennen kaikkea löydettävä poliittinen ja rauhanomaisen ratkaisu syntyneeseen tilanteeseen. EU:n
on käytettävä kaikkia diplomatian keinoja tämän toteuttamiseksi.

On kuitenkin vieläkin suurempi haaste, sillä poliittinen kriisi ei ole irrallinen asia. Vaalien tuloksella on suuri
vaikutus EU:n suhteisiin Ukrainaan, joko myönteisessä tai kielteisessä mielessä. Ainoa tyydyttävä ratkaisu
kriisiin on se, että demokraattisia periaatteita ja Ukrainan kansalaisten tahtoa kunnioitetaan. Myös Ukrainan
parlamentti tuomitsi vaalien tuloksen. Ratkaisu on vaalien toisen kierroksen uusiminen tiiviissä yhteistyössä
kansainvälisten tarkkailijoiden kanssa ja sen varmistaminen, että kolmas kierros toteutuu täysin erilaisissa
olosuhteissa kuin ensimmäiset kaksi kierrosta, ja luonnollisesti kansainvälisen yhteisön on seurattava tiiviisti,
että demokraattisia standardeja noudatetaan. Haastamme kaikki mukaan tähän yhteistyöhön.

Ukrainalaisten toiveet demokratiasta ovat päivänselviä, ja me tuemme niitä täydellisesti. Kansan toiveet ovat
käyneet selviksi mielenosoituksen laajuudesta. Haluan ilmaista arvonantoni ja ihailuni Ukrainan kaupunkien
mielenosoittajille, jotka vaativat demokraattisten olojen palautumista. Tilanne valtiossa on kuitenkin
jännittynyt, ja kehotammekin niin oppositiota kuin viranomaisiakin pysyttäytymään väkivallattomissa
toimissa ja estämään tilanteen pahentumisen. Jos viranomaiset päättäisivät käyttää väkivaltaa rauhallisia
mielenosoittajia vastaan, vaikuttaisi tämä mielestämme välittömästi suhteisiin Euroopan unionin kanssa.
Myös valtion jakautuminen, jota eräät tuntuvat haluavan, aiheuttaisi uuden, paljon vakavamman kriisin,
eikä mitenkään edistäisi tyydyttävän ratkaisun löytymistä. Lisäksi tällaiset toiveet antavat väärän kuvan
valtion nykytilasta.

Keskeistä tässä asiassa on nyt demokraattisten standardien rikkominen, ei se, että ehdokkaiden kannattajat
ovat jakautuneet maantieteellisesti. Ei ole myöskään kyse siitä, että Ukrainan olisi valittava Euroopan unionin
ja Venäjän välillä. Sijaintinsa, taloutensa ja historiansa vuoksi Ukrainan on aina säilytettävä voimakkaat
suhteet molempiin. Vaikka tämänpäiväisessä keskustelussa ei olekaan kyse suhteistamme Venäjään, Venäjä
on merkittävä tekijä tässä asiassa, ja suhtautuu asiaan valitettavasti hieman eri tavalla. Alankomaiden
pääministeri ja neuvoston puheenjohtaja Balkenende ilmaisi viime viikolla puheenjohtajavaltion puolesta
selvästi Euroopan ja Venäjän väliset erot, ja me onnittelemme häntä siitä. On kuitenkin hyvin tärkeää, että
Venäjä osallistuu siihen tapaan, jolla kriisi ratkaistaan ja että Kremlin tuki saadaan vaalien toisen kierroksen
uusinnalle.

Euroopalle on paljon etua siitä, että sen naapurivaltioissa on vakaat hallitukset. Kokonsa ja sijaintinsa vuoksi
Ukraina on merkittävä kumppani. Euroopan unionin on tarjottava mahdollisuus poliittisen ja taloudellisen
yhteistyön vahvistamiseen. On tarpeetonta sanoa, että EU ja Ukraina voivat tehdä konkreettista yhteistyötä,
jos nykyiseen kriisiin löydetään tyydyttävä ja demokraattinen ratkaisu. Minusta tämän keskustelun olisi
tuotettava selkeämpi vastaus Ukrainan eurooppalaisiin haaveisiin kuin aikaisemmin. Minusta ei niinkään
parlamentti, mutta komissio ja neuvosto ovat todellakin välttäneet tähän kysymykseen vastaamista viime
vuosien aikana, ja jäsen Brokin tavoin en innostu EU:n Ukrainaan viime vuosina osoittamista sitoumuksista.
Meillä on nyt kuitenkin eri komissio ja se avaa uusia mahdollisuuksia. Nyt olemme yhteisrintamana reagoineet
kriisiin. Uskon, että kun tämä kriisi on ratkaistu, toivottavasti myönteisellä tavalla, voimme aloittaa
koordinoidut toimet Ukrainan kanssa ja noudattaa entistä parempia toimitapoja.

Malmström (ALDE). (SV) Arvoisa puhemies, me, joilla on etuoikeus elää vakaassa demokratiassa,
unohdamme toisinaan, että ihmisoikeudet, demokratia ja vaalisalaisuus eivät ole kaikkien ulottuvilla. Monilla
parlamentin jäsenillä on henkilökohtaisia kokemuksia siitä, millaista on elää autoritaarisessa järjestelmässä
ja joutua taistelemaan demokraattisten oikeuksien puolesta. Monet tällaisista valtioista ovat nyt Euroopan
unionin jäseniä, mikä kuvaa sitä, mitä voi tapahtua, kun ihmiset saavat valita oman tiensä.

Koko maailma on vaikuttunut Ukrainan kaduilla ja aukioilla nähtävästä demokraattisesta kansallisesta
juhlahumusta, jossa sadat tuhannet ihmiset uhmaavat lunta ja kylmää ja osoittavat mieltään iloisesti,
rauhanomaisesti ja hyvin järjestäytyneesti vaatien oikeuksiaan. Tuemme vakaasti demokratian kannattajia,
ja kuten monet ovat todenneet, osoitamme sen oranssein huivein.

Ukrainan kansan tavoin me tuomitsemme vaalit, joihin on liittynyt niin paljon petoksia, toimittajien uhkailua,
valheita, äänien ostamista ja muita tekijöitä, jotka eivät todellakaan kuulu vapaisiin vaaleihin. Kannatamme
vaatimusta vaalien toisen kierroksen järjestämisestä täysin toisenlaisissa olosuhteissa. Oli ilo kuulla komission
jäseneltä siitä, missä määrin Eurooppa aikoo olla mukana apuna vaalien uusinnassa, ja on toivottava, että
tämä sitoutuminen jatkuu samankaltaisena ja yhtä tarmokkaana myös vaalien jälkeen, kävipä niissä kuinka
tahansa.

Haluan puhua Ukrainan parlamentin edustajille, jos he vielä ovat paikalla, ja kertoa heille, että parlamentin
viesti on, että Ukrainan kansalla, kuten kaikilla kansoilla, on oikeus nauttia vapaudesta ja demokratiasta ja

13Euroopan Parlamentin keskustelutFI01-12-2004



muovata omaa vapauttaan ja että parlamentin kaikki poliittiset ryhmät tukevat heitä siinä. Tuemme teitä
taistelussanne. Paljon onnea!

(Suosionosoituksia)

Flautre (Verts/ALE). – (FR) Arvoisa puhemies, minäkin olen iloinen siitä, mitä Kiovassa ja lähes kaikkialla
Ukrainassa on tapahtunut viimeisten kymmenen päivän aikana, iloinen tästä valtavasta, hyvin määrätietoisesta
rauhanomaisesta mielenosoituksesta, jossa vaaditaan avoimuutta vaaliuurnien ja äänestyslippujen suhteen,
sillä vallassa olevat ovat väärentäneet ja manipuloineet niitä. Katson, että Ukrainassa ilmenevä dynaamisuus
olisi nostettava esille. Kokonaiset osat Ukrainan yhteiskunnasta ovat romahtamassa, kun toimittajat, älymystö,
kansalaisyhteiskunta, viranomaiset ja instituutiot kaikki vaativat oikeutta sananvapauteen.

Tätä taustaa vasten katson olevan tärkeää korostaa sitä, että kansalaisyhteiskunnan mobilisointi on
rikastuttanut EU:n toimintaa tilanteen käsittelemisessä ja todennäköisesti lisännyt sen tehokkuutta ja
johdonmukaisuutta. On myös totta, että alamme unelmoida siitä, että EU voisi ottaa vastaavanlaisen
johdonmukaisen ja tehokkaan kannan myös muissa EU:n naapurivaltioissa, joissa autoritaariset ja itsevaltaiset
johtajat tukahduttavat kansalaisyhteiskunnan tahdon. Juuri näin EU totta puhuen toimii kyseisissä valtioissa
yhteisten arvojen ja sitoumusten perusteella. Tätä on korostettava, kuten myös sitä, missä määrin tämä
lähestymistapa poikkeaa Venäjän lähestymistavasta ja siitä, mitä kyseisessä valtiossa jo tapahtuu, kun siellä
parjataan edelleen valtion monopolisoimia tiedotusvälineitä. Itse asiassa meidän on syytä olla enemmän
huolissamme tämän päivän demokratiasta Venäjällä kuin Ukrainan demokratian tulevaisuudesta.

Markov (GUE/NGL). – (DE) Arvoisa puhemies, vaikka minulla ei olekaan oranssia huivia kaulassani, tunnen
olevani yhtä lähellä Ukrainaa kuin tekin, sillä olen viettänyt kuuden vuoden jakson elämästäni Kiovassa.

Näiden vaalien oikea tulos on tuotava esille – siitä olemme yhtä mieltä. Olipa vaalien tulos kuitenkin mikä
tahansa, pääasia on, että se osoittaa Ukrainan jalkautuneen syvästi kahtia – alueellisesti, poliittisesti ja etnisesti.
Jakautuminen on olennaiselta osin seurausta kansainvälisestä puuttumisesta asioihin, ja tämä on alkanut
kauan ennen näitä vaaleja. Se on suureksi vahingoksi Ukrainan kansalle. Presidentti Putin antoi
suosikkiehdokkaalleen mahtavaa tukea eikä tuhlannut aikaa onnitellessaan tätä voitosta. Omassa maassaan
Venäjän presidentti on lakkauttanut Venäjän alueellisten johtajien vaalit, ja jotkut näistä alueista ovat koko
Ukrainan kokoisia. Presidentti Bush on huolissaan ja kritisoi tapaa, jolla vaalit järjestettiin, ja on ilmeisesti
unohtanut vakavat epäilykset, jotka kohdistuivat hänen ensimmäiseen valintaansa ja lukuisat valitukset,
jotka koskivat toista valintaa. Lukemattomat neuvonantajat ovat tarjonneet Ukrainan oppositiolle logistista
tukea. Kuukausien ajan vaaleja on pidetty suunnan valintana – joko Venäjän tai Euroopan suuntaan, aivan
kuin Venäjä ei olisi merkittävässä määrin eurooppalainen valtio.

Ukraina ei kuitenkaan voi heittäytyä vain yhden liittolaisen syliin. Jos se haluaa ratkaista vakavat sosiaaliset
ja taloudelliset ongelmansa, on sillä oltava hyvät suhteet kaikkiin naapureihinsa, niin uusiin kuin vanhoihin,
ja nämä sen on sallittava luoda, olipa presidentti kuka tahansa, ilman tyhjiä lupauksia, ilman varoittavia
sormen heilutuksia tai avointa kovistelua. Ukrainan kansan on tehtävä päätöksensä demokraattisesti ja
itsenäisesti, ja niin he tekevätkin.

Belder (IND/DEM). (NL) Arvoisa puhemies, Ukrainan viimeisten kymmenen päivän tapahtumat osoittavat
epäilemättä, että Kiova on eurooppalaisempi kuin Ankara, että Ukraina on valtio, jossa ihmiset vaativat
urhoollisesti äänestyslippujensa arvoa. Ukraina on myös antanut kaikille Euroopan toimielimille opetuksen
eurooppalaisen arvojen yhteisön todellisesta merkityksestä. Rinta rinnan Yhdysvaltojen kanssa Euroopan
unionin olisi pyrittävä nopeasti tarkistamaan Ukrainan edellisen hallinnon röyhkeä vaalipetos. Kaikki kunnia
puheenjohtajavaltio Alankomaille sen tähänastisista pyrkimyksistä ja uusille komission jäsenille heidän
omaksumastaan kannasta.

Pitkällä aikavälillä unionin on myös tehtävä johtopäätöksensä Kiovan tämän hetkisestä dramaattisesta
tilanteesta. Miksi emme antaisi Ukrainalle mahdollisuutta jäsenyyteen, kun annamme sen Turkille, joka –
myönnettäköön tämä – ei ole eurooppalainen valtio? Minusta tämä on kestämätön ja joka tapauksessa
haitallinen kanta.

Synkät näkemykset Ukrainan romahtamisesta tai jopa sisällissodasta ovat vaalien tosiasiallisten häviäjien
Ukrainassa ja sen ulkopuolella sepittämiä. Vaarantaisiko presidentti Putin todella Venäjän suhteet
Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin Ukrainan sellaisen presidentin vuoksi, joka ei ole uskottava Ukrainassa
tai sen ulkopuolella? Se on liian järjetöntä ollakseen totta. Tarkalleen viikko sitten ukrainalainen henkilö
kirjoitti, että "tarvitsemme enemmän kuin koskaan maailman demokratioiden moraalista ja poliittista tukea,
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sillä jos tänään hukkaamme Ukrainan demokratian, voitte unohtaa itsenne onnittelut ja konfliktittoman
Euroopan huomenna". Läheisinä naapureina meidän olisi ymmärrettävä tämä.

Krasts (UEN). (LV) Ukrainan parlamenttivaalien jälkeiset tapahtumat osoittavat uskottavasti demokraattiselle
maailmalle, että Ukrainan kansa kieltäytyy monien entisen Neuvostoliiton valtioiden valitsemasta suunnasta,
jossa autoritaariset tai puoliautoritaariset järjestelmät ovat nousseet valtaan. Ukrainan kansa kieltäytyy
Valko-Venäjän mallista, joka on häpeällinen koko Euroopan kannalta, ja myös Venäjän presidentille sopivasta
demokratian muunnelmasta.

Olipa vaalikriisin lopputulos mikä tahansa, Ukraina ei enää koskaan palaa ennalleen. Yhteiskunnan suuren
osan oikeuksiaan koskeva vaatimus on mobilisoinut yhteiskunnan toimiin niin väärennettyjen vaalitulosten
osalta kuin korruption ja harvainvaltaisen kapitalismin kumoamiseksi ja työstää selvää näkemystä Ukrainan
demokratian tulevaisuuden valinnasta.

Minulle tarjoutui Ukrainan parlamentin kutsusta mahdollisuus seurata henkilökohtaisesti Ukrainan
presidentinvaalia. Olen täysin samaa mieltä kansainvälisten tarkkailijoiden päätelmästä, jonka mukaan vaalit
olivat vilpilliset. Valtaa pitävä poliittis-taloudellinen eliitti estää Ukrainan kansaa valitsemasta demokraattisesti
presidenttiään. Valtion valvomien tiedotusvälineiden esittämät väärät tiedot opposition ehdokkaasta
kuulostivat täysin samalta, kuin Venäjän presidentin valvomien joukkotiedotusvälineiden arviot. Ukrainan
itäosissa juuri Venäjän tiedotusvälineillä oli ratkaiseva asema yhteiskunnan kääntämisessä oppositiota
vastaan.

Venäjä on sijoittanut merkittäviä resursseja Ukrainan hallituksen ehdokkaan kampanjaan. Tähän liittyi myös
itsensä Venäjän presidentin suora puheenvuoro. Tämä osoittaa selvästi, että Venäjä pelkää politiikkansa
alueella olevan vaarassa. Demokratian voitto Ukrainassa uhkaisi Venäjän tukeen perustuvaa vakautta
Valko-Venäjällä ja Moskovaa koskevaa muistinmenetystä. Demokratian voitto Ukrainassa mobilisoisi
demokraattiset voimat myös Venäjällä.

Ukrainan yhteiskunta on ryhtynyt puolustamaan päätöstään. Nyt on demokraattisen maailman vuoro –
varsinkin Euroopan unionin. Euroopan unionin on tehtävä täysin selväksi, etteivät ne, jotka eivät noudata
demokraattisia periaatteita ja lainsäädäntöä, voi olla Euroopan unionin kumppaneita. On sovellettava samoja
rajoituksia kuin Valko-Venäjää kohtaan.

Ukraina on eurooppalainen valtio, ja kansalaiset Ukrainan kaduilla ovat osoittaneet, että ehdoton enemmistö
heistä on valinnut demokratian ja oikeusvaltion. Nämä asiat yhdistävät Euroopan unionin jäsenvaltioita.

Ukraina on koko maailman huomion keskipisteenä. Sen on oltava myös Euroopan unionin huomion
keskipisteenä. Ukrainalle on annettava mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin. Tällaisen mahdollisuuden
avaamisella olisi valtavan tasapainottava vaikutus Ukrainan demokratisoitumisprosessiin.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Battilocchio (NI). – (IT) Arvoisa puhemies, puhun Italian sosialistisen puolueen nimissä. Kiovassa meneillään
olevalla rauhanomaisella oranssilla vallankumouksella on paljon yhteistä "ruusujen vallankumouksen"
kanssa, joka toi tasan vuosi sitten presidentti Saakashvilin valtaan Georgiassa. Valtava enemmistö valitsi
hänet demokraattisesti tammikuussa 2004. Presidentti Saakashvili, joka minulla oli mahdollisuus tavata
muutama päivä sitten Tbilisissä, johtaa Georgiaa uudistusten, kasvun ja kehityksen tiellä terveessä ja
moniarvoisessa demokratiassa.

Marraskuussa 2003 entisen presidentin Eduard Shevarnadzen järjestämässä vaalituloksen peukaloinnissa
kansan päätös oli kuitenkin kumottu. Kansannousu ajoi hänet sittemmin vallasta, ja tämä tapahtui täysin
verettömästi. Tänään nämä tapahtumat toistuvat ja kaikkien kansainvälisten tarkkailijoiden tavoin myös
eurooppalaiset tarkkailijat ovat vahvistaneet, että Ukrainan kansalaisten päätöstä on häpeämättömästi
muutettu ja se on esitetty väärin ilmeisen räikeiden säännönvastaisuuksien turvin.

Ukrainan parlamentti Rada on tänään antanut epäluottamuslauseen pääministeri Janukovitšille. Vaikka tämä
ei laillisesti olekaan sitova teko, on sillä suuri sisäinen symboliarvo ja poliittinen merkitys ja se todistaa kansan
viime päivinä harjoittaman painostuksen olleen menestyksekästä. Emme saa antaa Euroopan vaieta tästä
kaikesta. Kuulukoon Euroopan ääni tässä valtiossa, joka on niin lähellä rajojamme, jotta jännitteet eivät
pahene sisällissodaksi tai väkivaltaisuuksiksi ja jotta kaikki nämä nuoret tulisivat kuulluiksi. Nuoret kansalaiset,
jotka rohkeasti ja ylpeänä heiluttavat oransseja lippuja tai Georgian lippuja vaativat ja toivovat rauhallista
tulevaisuutta, oikeutta, oikeusvaltiota, demokratiaa ja vapautta – uutta ja erilaista vaihetta historiassa.

15Euroopan Parlamentin keskustelutFI01-12-2004



Yhtykäämme täällä parlamentissa solidaarisuuden huutoon Kiovan mielenosoittajien kanssa: tänään olemme
kaikki ukrainalaisia.

Tannock (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, parlamentin olisi oltava ylpeä siitä, että viime viikolla sen
jäsenet olivat ensimmäisten ulkomaalaisten joukossa puhumassa Kiovan keskustan Itsenäisyyden aukiolle
kokoontuneille väkijoukoille. Itse olin henkilökohtaisesti syvästi liikuttunut aukion nuorten ukrainalaisten
uskosta vapaaseen, demokraattiseen Ukrainaan, joka kunnioittaa tulevaisuudessa eurooppalaisia arvoja, ja
heidän uskostaan, jonka mukaan kansanvallan myötä oikeus tulee lopulta voittamaan.

Ei voi olla epäilystäkään siitä, että heitä on petetty vaalituloksen osalta ja mitä tulee heidän toivomansa
presidentin valintaan, mutta me täällä länsimaissa emme voi suhtautua puolueettomasti siihen, että suuri
eurooppalainen valtio kamppailee tulevaisuudestaan joko mahdollisena EU:n ja Naton jäsenvaltiona –
demokraattisena valtiona – ja että voimakas ryhmä korruptoituneita, neuvostotyylisiä, demokratiaa vastustavia
autoritaarisia henkilöitä pyrkii ryöstämään vaalituloksen tarvittaessa petollisesti Moskovan ohjauksella.

Olen iloinen Ukrainan parlamentin tämänpäiväisestä epäluottamuslauseesta, sillä Ukrainan parlamentti on
osoittautunut ainoaksi elimeksi, joka todella kuvaa kansan näkemystä. Kehotan pääministeri Janukovitšia
ja hänen hallitustaan, jotka laittomasti käyttivät valtion varoja kampanjansa edistämiseen, eroamaan
välittömästi ja Janukovitšia osallistumaan vaaleihin yksityishenkilönä ja takaamaan vapaat, oikeudenmukaiset
ja avoimet vaalit, jossa kaikki ovat yhtäläisessä asemassa.

Itäisten puoluevirkailijoiden hiljattain esittämät vaatimukset Ukrainan jakamisesta kahtia ovat todella kyynisiä
valtiossa, jossa vuonna 1991 äänestettiin ylivoimaisella enemmistöllä yhtenäisyyden puolesta. Toiminnan
tarkoituksena on saada aikaan rikosoikeudellinen koskemattomuus vaalivilpin ja muun vilpin osalta. Sillä
pyritään myös varmistamaan Donetskin alueen oligarkian osalta, joka on kerännyt valtavan omaisuuden,
jolla rahoitettiin pääministeri Janukovitšin kampanjaa, ettei sen asemaa uhata tai tutkita ja ettei omaisuutta
takavarikoida epäilyttävissä yksityistämisissä, joita Ukrainassa on tapahtunut parin viime vuoden aikana.

Emme tahdo Itä-Eurooppaan toista Transnistriaa, 30 kertaa suurempaa sellaista,. Toivokaamme yhtenäisen,
demokraattisen ja vapaan Ukrainan muodostumista lähitulevaisuudessa.

Ilves (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, perjantaina Venäjän television haastattelussa Sergei Jastrzembski,
Vladimir Putinin suhteista Euroopan unioniin vastaava henkilö syytti Euroopan parlamentin uusia jäseniä
ja jäsenvaltioita puuttumisesta Ukrainan asioihin ja lisäsi, että 20 vuotta sitten Solidaarisuus-liike oli lännen
luomus ja että nyt puolalaiset toimivat samoin Kiovassa.

Kun jätämme huomiotta neuvostoliittolaisen retoriikan Solidaarisuus-liikkeestä, hän on oikeassa yhdessä
merkittävässä asiassa, jonka haluan tänään tuoda jälleen esille. Uudet jäsenet tuntevat voimakkaita kielteisiä
ja myönteisiä tunteita Ukrainan tämän hetkisiä tapahtumia kohtaan. Aivan kuten EU:n perustajajäsenet
muistelevat tapahtumia, jotka johtivat unionin perustamiseen, muistamme myös, mitä meille tehtiin ja miksi
emme kymmeniin vuosiin voineet liittyä unioniin.

Muistamme 1940-luvun huijausvaalit kolmessa Baltian maassa, kun aivan kuten Putin nyt onnitteli
Janukovitšia jo ennen alustavien tulosten julkistamista, Latvian huijausvaalien tulokset julkaistiin vahingossa
päivää ennen vaaleja. Muistamme aivan liian hyvin vaalien peukaloinnin sodan jälkeen Puolassa, Unkarissa
ja Tšekkoslovakiassa. Olemme kokeneet tämän ennenkin ja tiedämme, mitä siitä seuraa. Mutta olemme
nähneet myös toisen puolen, sen kuinka kymmenet ja sadat tuhannet ihmiset kokoontuvat rauhanomaisesti
ilmaistakseen solidaarisuutensa demokratiaa kohtaan.

Näimme tämän Solidaarisuus-liikkeessä Gdanskissa ja Varsovassa ja Prahan Peruskirja 77:n yhteydessä;
näimme sen Berliinin kaduilla ja Baltian maiden laulavissa vallankumouksissa. Tiedämme toisin sanoen,
mitä tapahtuu, olemme kokeneet sen ennenkin. Ne 75 miljoonaa ihmistä, joista tuli maaliskuussa EU:n
kansalaisia, kokevat déjà-vu-ilmiön. Niiden, jotka eivät tiedä tai ymmärrä tämän merkitystä, ei pidä sivuuttaa
meidän ymmärrystämme, meidän empiiristä tietoamme.

Sergei Jastrzembski, ja pelkäänpä, että myös jotkut lännessä, haluavat kuvata uusien jäsenten välittömät
kokemukset ja tiedon joksikin, mikä haittaa suhteita Venäjään tai uhkaa illuusioita siitä, mitä Ukrainassa
tapahtuu.

Muistamme niitä henkilöitä lännessä, joiden mukaan olisi suhtauduttava varovaisesti Solidaarisuus-liikkeeseen,
koska se saattaisi suututtaa Brežnevin. Muistamme, kuinka lännen poliitikot sanoivat, ettei Baltian maiden
pitäisi pyrkiä itsenäisiksi, jottei se uhkaisi Mihail Gorbatšovia.
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En ota kantaa poliittiseen kiistaan ukrainalaisten ehdokkaiden tai puolueiden välillä, mutta vastustan vaalien
peukaloimista.

Emme voi kieltäytyä avusta ukrainalaisille koska pelkäämme investointien tai markkinoiden menetystä
Venäjällä. Demokraatit pyrkivät aina löytämään Aristoteleen kultaisen keskitien, jopa politiikassa, mutta
keskitietä totuuden ja valheen, demokratian ja sen todella runsaslukuisten vastustajien välillä ei ole.

(Suosionosoituksia)

Staniszewska (ALDE). (PL) Haluan kiittää sekä Euroopan komissiota että puheenjohtajavaltio Alankomaita
määrätietoisista toimista viime viikkoina.

Olen rehellinen ja myönnän, etten odottanut tällaista. Nähtyäni, kuinka nopeasti Euroopan unioni ryhtyi
toimiin ja lähetti Javier Solanan, Aleksander Kwasniewskin ja presidentti Adamkusin Ukrainaan kolmen
päivän kuluttua vaalien peukaloimisesta, tunsin ensimmäistä kertaa, kuinka liittyminen Euroopan unioniin
oli kannattanut ja että kuulumme nyt ryhmään, joka pystyy puolustamaan puolustuskyvytöntä valtiota, joka
taistelee itsenäisyydestä ja vapaudesta.

Haluan esittää tästä sydämelliset kiitokseni. Tähän asti tällaista nopeaa toimintaa on odotettu vain
Yhdysvalloilta, tai näin oli ainakin kotimaassani Puolassa. Olen iloinen siitä, että tällä kertaa Euroopan unioni
pystyi toimimaan nopeammin ja tehokkaammin. Euroopan unioni toimii nyt sovittelijana Ukrainan
konfliktissa. Ukrainan presidentinvaalien tarkkailijana haluan jakaa erään huomion parlamentin kanssa.
Viime lauantaina Itsenäisyyden aukiolla oli miljoona ihmistä. Tähän sisältyi paljon puolalaisia, sillä puolalaiset
muistavat Solidaarisuus-liikkeen räjähdysmäisen ilmaantumisen vuonna 1980 ja ymmärtävät, että historia
toistaa parhaillaan itseään Ukrainassa.

Itsenäisyyden aukiolla on myös paljon georgialaisia ja Georgian lippuja, sillä georgialaiset ymmärtävät, että
heidän kotimaansa tapahtumat toistuvat nyt Ukrainassa. On kuitenkin myös valtava määrä muita nuoria,
jotka ovat matkustaneet Itsenäisyyden aukiolle, esimerkiksi venäläisiä ja valkovenäläisiä opiskelijoita, jotka
haluavat edes lyhyesti kokea Kiovassa sen vapauden, joka heiltä on kielletty kotimaassaan.

Olen vakuuttunut siitä, että jos Euroopan unioni tukee orastavaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa
Ukrainassa, se näin tehdessään varmistaa sen, että demokraattiset periaatteet ovat vallalla kaikkialla idässä
ja Ukrainan ja Euroopan unionin itäpuolella. Ei ole kyse vaikutuspiirien jakamisesta. Kyse on demokraattisista
periaatteista, joita loppujen lopuksi kaikki haluamme noudatettavan yhtäläisesti koko maantieteellisessä
Euroopassa.

Koska matkustan huomenna Kiovaan valtuuskunnan jäsenenä, haluan kehottaa parlamenttia hyväksymään
tarkistuksen, jonka luen nyt ääneen. Tarkistus on minun ja jäsen Geremekin esittämä. Tarkistuksessa
kehotetaan Ukrainan hallitusta pidättymään tiedotusvälineiden ja erityisesti julkisten tiedotusvälineiden
painostuksesta, jotta Ukrainan kansa saa objektiivista ja puolueetonta tietoa ehdokkaista ja valtion tilanteesta.

Pavilionis (UEN). – (LT) Arvoisa puhemies, liettualaisena ja Liettuan kansakunnan edustajana, jonka
presidentti on yhdessä Puolan presidentin Kwasniewskin ja korkean edustajan Solanan kanssa Kiovassa,
haluan kiinnittää huomiota siihen, että Ukrainan tapahtumilla ja rauhanomaisen vallankumouksen
menestyksellä on merkittäviä vaikutuksia sekä Ukrainaan, sen kansakuntaan ja Euroopan unionin kehitykseen
että Ukrainan lähimpään naapurivaltioon Valkovenäjään. Tämän vuoksi on hyvin tärkeätä, että kaikki nyt
osoittavat solidaarisuutta. Tukemme Ukrainan demokratialle tänään on myös viesti Valko-Venäjän
diktaattorille. Olen varma siitä, että huomion kiinnittäminen ja toivo, jota Valko-Venäjä tuntee tarkkaillessaan
Ukrainan tapahtumia vastaa presidentti Lukašenkon huomiota ja pelkoa hänen katseessaan. Antakaamme
siis Ukrainan menestyksen olla alkusoittona demokratialle huomisen Valko-Venäjällä. Paljon kiitoksia.

Buzek (PPE-DE). (PL) On hyvin vaikeaa sanoa mitään omaperäistä tänään parlamentissa. Tämä on kuitenkin
Euroopan parlamentille hyvä päivä, sillä ilmaisemme kantamme asioista, jotka ovat hyvin merkittäviä
Euroopan unionille. Keskustelemme lähinaapuristamme, jonka kanssa Euroopan unionilla on 700 kilometrin
mittainen yhteinen raja. EU:n 25 jäsenvaltiota potevat yhteiskunnallista apatiaa, ja eräässä Euroopan valtiossa
vaalien osallistumisprosentti on lähes 80. Tässä valtiossa monet sadat tuhannet ihmiset ovat seisseet kylmässä
kymmenen päivää monissa kaupungeissa ja vaatineet oikeutta vapaisiin ja rehellisiin vaaleihin. Nyt kymmenen
päivän kuluttua Ukrainan kansalaiset alkavat olla kärsimättömiä, eikä ole epäilystäkään siitä, etteivätkö he
olisi myös uupuneita.

Nyt on meidän, kansanvälisen yhteisön vuoro ryhtyä toimeen painostamalla vallassa olevia ja vaatimalla
oikeudenmukaisia vaaleja. Meidän on ilmaistava selkeä kantamme tästä asiasta. Minusta on syytä muistaa
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neljä periaatetta. Ensimmäinen on, että vallassa olevien on vältettävä ratkaisuun pyrkimistä voimakeinoin.
Toinen periaate on, että Ukrainan alueellinen yhtenäisyys on säilytettävä. Kolmas periaate on, että vaalien
toinen kierros on järjestettävä uudelleen Etyjin tarkkailijoiden valvonnassa ja sellaisen vaalilainsäädännön
turvin, joka estää sääntöjenvastaisuudet, esimerkiksi äänestämisen muualla kuin asuinpaikkakunnalla.
Neljänneksi ehdokkailla on oltava yhtäläinen pääsy tiedotusvälineisiin. Olemme ilmeisesti jo unohtaneet,
että tämä oli tärkein periaatteemme jo ennen vaalien ensimmäistä kierrosta.

Meidän on vaadittava jotain myös itseltämme. Esimerkiksi tarkkailijoita tarvitaan, ja paljon enemmän kuin
aiemmin. Tarvitaan tuhat tarkkailijaa EU:n 25 jäsenvaltiosta, Euroopan komissiosta ja Euroopan parlamentista
vaalien seuraavalle kierrokselle. Pyydän, että tämä määrä hyväksytään, että kustannukset jaetaan ja että
asianmukainen määrä tarkkailijoita lähetetään. Tämä osoittaisi, että olemme aidosti avautumassa Ukrainalle.

Fava (PSE). – (IT) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen neuvostolle siitä, että se muistutti meitä siitä, ettei
Euroopan unionilla ole ehdokasta Ukrainan vaaleissa, että vastuullamme on kiistatta demokraattisten vaalien
järjestämisen tukeminen ja että meidän on painostettava rauhanomaisen poliittisen ratkaisun löytämiseksi
Ukrainan institutionaaliseen konfliktiin.

Vaadimme vaalien uusimista ja ilmaisemme solidaarisuutemme ukrainalaisille, koko Ukrainan kansalle.
Emme ole tukemassa Juštšenkoa tai Janukovitšia, jotka ovat myös molemmat olleet Ukrainan hallituksen
johdossa; emme myöskään ole jakamassa Ukrainaa lännen ja idän kesken, vaan pyrimme takaamaan valtion
alueellisen yhtenäisyyden.

Koen tämän jaon hyviin ja pahoihin poikiin jokseenkin vastenmielisenä. Mitä me olemme sanomaan, että
Kiovan opiskelijat ovat demokraattisia hyviä poikia ja Kiovaan protestoimaan saapuneet kaivostyöläiset
pahoja poikia? Emme saa tehdä yksinkertaistettua tulkintaa Ukrainan tapahtumista. Valitettavasti Ukraina
on jo maantieteellisesti jakautunut valtio, jossa venäläisiä on jopa 33 prosenttia koko väestöstä. Tällaisten
lukujen osalta – jotka vastaavat lukuja Irakissa, jossa sunneja on jopa 33 prosenttia koko Irakin väestöstä –
meidän on löydettävä poliittinen ratkaisu, jolla pyritään pitämään kaksi väestönosaa yhdessä ja annetaan
valittavan presidentin – jonka haluamme tulevan valituksi demokraattisilla vaaleilla – olla koko valtion
presidentti.

Arvoisa puhemies, nyt ei ole vaarana ainoastaan valtion jakautuminen, vaan myös sisällissota. Minusta
tuntuu, että Jaltan henki uhkaa edelleen hengenvaarallisesti parlamenttia ja että ainoa tavoite on raahata
koko Ukraina tai ainakin osa siitä lännen vaikutuspiiriin. En hyväksy tällaista. Euroopan unionin vahvuus
ja vastuu ei merkitse lännen etujen vuoksi taistelemista vaan demokratian vuoksi taistelemista ja auttamista
siinä, että Ukrainan presidentistä voi tulla aidosti koko Ukrainan kansan presidentti.

Väyrynen (ALDE). – (FI) Ryhmien yhteinen julkilausuma on selkeä ja vahva. Ukrainan kansan tahdon tulee
toteutua demokratian periaatteiden mukaisesti. Korostan myös niiden julkilausuman kappaleiden merkitystä,
joissa tuetaan Ukrainan yhtenäisyyttä ja koskemattomuutta. Ukraina on monessa suhteessa jakautunut,
mutta sen hajoaminen kahdeksi valtioksi olisi vahingollista ja vaarallista. Se aiheuttaisi pikemminkin uusia
ongelmia kuin ratkaisisi aikaisempia.

Ukrainalla tulee olla mahdollisuus todelliseen itsenäisyyteen. Sillä tulee olla oikeus hyviin suhteisiin ja
yhteistyöhön sekä EU:n että Venäjän kanssa. Parasta olisi, jos voisimme vahvistaa sellaista monenvälistä
yhteistyötä, jossa EU, Venäjä ja Ukraina ovat tasavertaisesti mukana.

En ole tyytyväinen julkilausuman kymmenenteen kappaleeseen. Mielestäni meidän tulee ilmoittaa selkeästi,
että eurooppalaisena maana Ukrainalla on oikeus jäsenyyteen Euroopan unionissa, kunhan se täyttää
jäsenyyden ehdot.

Euroopan osalta uutta naapuruuspolitiikkaa ei tule nähdä jäsenyyden vaihtoehtona vaan välineenä, jolla
eurooppalaisia naapureitamme autetaan kohti jäsenyyttä. Nyt kun Turkkikin on periaatteessa hyväksytty
EU:n jäseneksi, tulee oven olla avoimena myös Ukrainalle, joka on aidosti eurooppalainen maa.

Kelam, Tunne (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, sekä neuvoston että komission jäsenen Ferrero-Waldnerin
esittämät selkeät päätelmät ovat rohkaisevia. Olen ollut Euroopan neuvoston Ukrainan esittelijä. Se mitä
nyt tapahtuu, ei ole mitään uutta: samaa vaalien peukalointia, lehdistön kahlitsemista ja oikeuksien riistoa
ihmisiltä tapahtui tuolloinkin. On sääli, että jatkuvat raportit puutteista oikeusvaltion ja avoimen yhteiskunnan
perustamisessa eivät ole tulleet huomioiduiksi lännessä.

Monien vuosien ajan vaalittiin toivoa, että aikanaan ja kärsivällisesti odottaen ongelmat ratkeavat. On
tapahtunut päin vastoin: kompromissipolitiikka ja pyrkimykset säilyttää entiset kommunistipäättäjät hyvinä
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liittolaisina sen kustannuksella, että demokraattisten sääntöjen törkeä rikkominen on jätetty huomiotta,
ovat dramaattisesti huonontaneet tilannetta. EU:n on jaettava myös vastuu siitä, että se ei toiminut ajoissa
eikä valinnut selkeästi aidosti demokraattisten voimien puolta.

Ukrainan kansa on sen sijaan antanut meille opetuksen. Nyt ei ole minuuttiakaan tuhlattavana. Jotkut
kannattavat edelleen demokratiaa tukevia julkilausumia, mutta kehottavat meitä olemaan varovaisia ja
loukkaamatta ketään, että emme pahentaisi tilannetta valitsemalla jotakin puolta. On oikein, ettemme kannata
tiettyä ehdokasta – se on yksinomaan Ukrainan kansan oikeus. Voimme kuitenkin katsoa ympärillemme
täällä parlamentissa ja todeta, että olemme jo valinneet puolen – katsokaa oranssia väriä. Se on
velvollisuutemme. Velvollisuutemme on myös hyväksyä nopeasti valmistelemamme merkittävä
päätöslauselma.

Attard-Montalto (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, emme voi aliarvioida tilanteen herkkyyttä. Panokset ovat
korkeita niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Minkälainen viesti meidän olisi lähetettävä
ukrainalaisille, olivatpa he kumman tahansa ehdokkaan puolella? Meidän on lähetettävä viesti, jonka mukaan
kannatamme demokraattisia arvoja, alueellista yhtenäisyyttä, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,
tuomioistuinten puolueettomuutta, oikeusvaltiota, rauhanomaisia ratkaisuja, oikeita ratkaisuja.

Mutta minkälaisen viestin saamme ukrainalaisilta? Saamme viestin, jonka mukaan kansan toiveiden
toteutuminen saattaa lykkääntyä. Demokratian tielle asetetaan kenties esteitä, mutta lopulta oikeus voittaa.
Minkälaisen viestin EU antaa kansainväliselle yhteisölle? Lopetan toteamalla, että meillä on merkitystä,
voimme puhua yksiäänisesti. Emme voi tehdä kompromissia, kun kyse on demokratiasta.

Chiesa (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, menen vastavirtaan, sillä en usko, että kyseessä on vain
vallankumous Ukrainassa: on kyseessä myös Venäjän hajoamisen viimeinen vaihe, sillä Venäjä syntyi Kiovassa.

Ukrainassa, kuten Venäjälläkin, oligarkkiset ryhmät ovat ottaneet vallan ja luoneet rikollisen valtion
Kansainvälisen valuuttarahaston siunauksella. Kukaan ei pidä siitä, mitä Moskovassa tapahtuu, mutta lännessä
on sijoitettu satoja miljoonia dollareita Georgian, Valko-Venäjän ja Ukrainan vetämiseen pois Venäjän
vaikutuspiiristä. Tämä on totuus eikä vapauden ja demokratian ihanteilla ole juurikaan tämän kanssa
tekemistä: 49 miljoonaa ukrainalaista on tämän tilanteen uhreina.

Viktor Juštšenko ja Julia Timošenko eivät ole sen enempää demokratian esitaistelijoita kuin Viktor
Janukovitškaan: he ovat molemmat Leonid Kutšman lapsia. On ilmeistä, että Vladimir Putinin Venäjä haluaa
kerätä suur-Venäjän rippeet, eikä se ole vähemmän oikeutettua kuin haluta vetää Ukraina länteen. Kyse on
siitä, tapahtuuko se kansan tahdon mukaisesti vai vastoin sitä. On hyvin vaikeata pitää kaikki ukrainalaiset
uudessa Galiciassa ja tämä voi päättyä verilöylyyn. Viktor Janukovitš on ehdottanut kompromissia, jolla
voitaisiin ainakin ostaa aikaa ennen yhteenottoa. Viktor Juštšenko on hylännyt ehdotuksen.

Putinin strategia on selvästi riekaleina ilman Ukrainaa, eikä Putin selvästikään aio luovuttaa helposti. Jos
joku kenties pohtii hänen pakottamistaan siihen, on ajateltava seurauksia, jotka voivat olla vakavia Euroopan
ja Venäjän välisille suhteille. Minusta Euroopan ei pidä lähteä tälle tielle.

Laschet (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, jatkan jäsen
Battilocchion kuvausta "ruusujen vallankumouksesta" vuosi sitten Georgiassa, ja kerron, että Tbilisissä
vierailijat näkevät hallituksen istuntosalissa, kaduilla ja presidentin toimistossa Euroopan lipun Georgian
lipun rinnalla, aivan kuin valtio olisi Euroopan unionin jäsenvaltio, ja seisoessa Vapauden aukiolla Kiovassa
voi nähdä Georgian lipun ja Euroopan lipun, sillä nämä valtiot toivovat pääsevänsä Eurooppaan. Kaikki
naapurimme eivät kuitenkaan voi liittyä Euroopan unioniin. Kun teemme päätöksemme joulukuussa, meidän
on pohdittava Euroopan unionin kykyä ottaa uusia jäseniä, joten meidän on tehtävä selkeämpiä päätelmiä
eurooppalaisesta naapuruuspolitiikastamme ja hyvin nopeasti. Kuulemistilaisuudessaan valiokunnassa
komission jäsen teki hyvin selväksi, että tämä on yksi hänen ensisijaisista tavoitteistaan. Jos näin on, jos
jotkut odottavat voivansa tulla jäseniksi ja me olemme siihen valmiita, on vastauksemme viime viikkoina
ollut epäasianmukainen.

Se, että korkea edustaja oli valmis lähtemään Kiovaan vasta kun parlamentti sitä vaati, oli hänen erehdyksensä.
Hänen olisi pitänyt olla siellä jo ennen vaaleja, osoittaa, että Eurooppa haluaa oikeudenmukaiset vaalit, ja
jos todellakin on niin – kuten kollegamme ovat kertoneet – että komissiolta oli kysyttävä, eikö se voisi lähettää
isompaa valtuuskuntaa, eikö se haluaisi osallistua enemmän vaalien järjestämiseen, tämäkin osoitti
ylenkatsetta, joka nyt on meille niin suuren tuskan lähde. Vaikka ymmärrämme, että valtavasti henkilöstöä,
paljon rahaa ja määrältään suuri henkilöstö lähtee osallistumaan Palestiinan 9. tammikuuta järjestettävien
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vaalien valmisteluihin, olisimme voineet osoittaa samanlaista sitoutumista naapurimaamme vaaleihin, jossa
50 miljoonaa asukasta haluaa osaksi Eurooppaa.

Katson tämän vuoksi, että eurooppalainen naapuruuspolitiikkamme ja mietintö, jota alamme muutaman
viikon kuluessa tarkastella, tarvitsevat uutta henkeä. Osallistuminen sisämarkkinoihin, osallistuminen
eurooppalaisiin ohjelmiin – meidän on nyt lähetettävä merkkejä niistä monista asioista, joita voimme tarjota.

Tämä ei tarkoita vaikutuspiirien pohtimista eikä ole Venäjän vastaista ajattelua, sillä myös demokraattisen
Ukrainan on säilytettävä hyvät suhteet Venäjään ja meidän eurooppalaisten on tuettava sitä tässä.

Beglitis (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, on kaikkien edistyksellisten kansalaisten itsestään selvä velvollisuus
puolustaa demokraattisia vapauksia Ukrainassa ilman ulkopuolisten puuttumista asiaan. On Euroopan
unionin velvollisuus pysyä johdonmukaisena periaatteellisissa kysymyksissä eikä se saa omaksua valikoivaa
lähestymistapaa, kuten jotkut osapuolet ovat ennättäneet tekemään.

Ainoan tavoitteen on oltava se, että Euroopan unioni osallistuu rauhanomaisen ja demokraattisen ratkaisun
etsimiseen, mikä tapahtuu uusimalla presidentinvaalien toinen kierros täysin vapaissa olosuhteissa, jotta
Ukraina voi päästä poliittisesta umpikujasta ja välttää epävakauden, jolla olisi dramaattisia seurauksia
turvallisuudelle ja rauhalle Euroopassa. Myös viestimme Venäjälle on oltava selvä, on vältettävä kaikkia
tilannetta pahentavia toimia. Euroopan unionin kannalta Ukrainaa ei voida riepottaa edestakaisin eriävien
intressien välillä. Olisi varmasti strateginen virhe, jos Euroopan unioni juuttuisi Euroopan ja Venäjän väliseen
dilemmaan.

Näinä ratkaisevina aikoina Euroopan unionin on puhuttava kaikille Ukrainan poliittisille voimille ja voitettava
koko Ukrainan kansan luottamus, eikä se voi valita yhtä tai toista puolta. Yhteisen kantamme on liityttävä
kansan demokraattisen ilmaisun takaamiseen ja itsenäisyyden, yhtenäisyyden ja valtion alueellisen
yhtenäisyyden puolustamiseen.

Kacin, Jelko (ALDE). (SL) Hyvät kollegat, monet täällä parlamentissa ovat kuulleet useammin kuin kerran
retorisen kysymyksen Euroopan rajojen sijainnista. Ukrainan viime aikaisten tapahtumien jälkeen on tullut
selväksi, että Eurooppa on todellakin laajempi kuin monet olivat aiemmin uskoneet.

Idän ankarasta talvesta huolimatta eurooppalaisen demokratian henki marssii määrätietoisesti jälleen kerran.
Kiovan mielenosoittajien määrätietoisuus ei ole pyrkimystä suojella oppositiojohtaja Juštšenkoa, vaan
puolustaa Ukrainan alueellista yhtenäisyyttä ja osoittaa tukensa oikeusvaltiolle ja lailliselle valtiolle.

Minäkin kannatan yhtenäistä Ukrainaa, valtiota, joka on sekä kumppanimme että vahva naapurimme.

Kyse ei ollut pelkästään siitä, että äänestäjät valitsivat kahden ehdokkaan välillä. Kyse oli ennen kaikkea
äänestämisestä toista ehdokasta vastaan. Ukrainalaiset äänestivät pääministeri Janukovitšia vastaan, joka
monien silmissä edustaa oligarkiaa ja korruptoitunutta valtiota.

Oli kyse ja on edelleen kyse nöyryytettyjen ja raivostuneiden ihmisten kansannoususta. Kansannoususta
inhimillisen ylpeyden ja ihmisarvon puolesta. Kyse on kansannoususta perustavaa laatua olevien
ihmisoikeuksien nimessä, ja tämän vuoksi Ukrainan miehet ja naiset ansaitsevat sekä tukemme ja
solidaarisuutemme että apumme ja toimemme.

Niiden kansalaisten vastarinta, joilla ei ole mitään menetettävää, edustaa heille viimeistä toivoa, aivan kuten
meillekin. Meille se edustaa ennen kaikkea vastuuta; meidän on saatava eurooppalaiset toimielimemme
järjestykseen.

Onnittelen komission jäsentä ja haluan esittää vielä yhden seikan. Ukraina on edistänyt suuresti demokratiaa
ja rauhaa. Se on luopunut ydinaseistaan, mikä oli valtava myönnytys. Se ansaitsee nyt palkintonsa.

Klich (PPE-DE). (PL) Parlamentissa nähtävien oranssien huivien määrän perusteella voidaan todeta, että
oranssi vallankumous yltää Euroopan parlamenttiin asti. Tämän ei pitäisi tulla yllätyksenä, sillä vapauden
ja demokratian virus on hyvin tarttuva ja leviää nopeasti. Kotimaassani Puolassa ja muissa Keski-Euroopan
valtioissa on nähtävissä runsaasti todisteita tästä. Ne saivat tartunnan demokratian ja vapauden taudista
vuosia sitten. Nyt mahdottomasta on tulossa mahdollista myös Ukrainassa, ja ukrainalaiset ovat heräämässä
horroksestaan. Ukrainalaiset vaativat oikeuksiaan. He eivät enää halua tulla petetyiksi ja haluavat tehdä itse
päätöksensä. Meidän silmiemme edessä Ukrainan kansa kohtaa yhden vaikeimmista koettelemuksistaan,
sen kansalaisvastuuta koetellaan.
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Meitäkin testataan, nimittäin solidaarisuuttamme. Mitä meidän on tehtävä, jotta läpäisisimme testin
erinomaisin arvosanoin? Meidän on ensinnäkin puhuttava selvästi ja yksinkertaisesti arvoista, niistä arvoista,
jotka liittävät meidät Kiovan kaduilla oleviin satoihin tuhansiin ihmisiin. Meidän on puhuttava juuri tässä
päätöslauselmaehdotuksessa käytetyllä kielellä. Toiseksi meidän on luovuttava uskomuksista, myös niistä,
joihin muiden muassa jäsen Fava viittasi. Ukraina ei ole maantieteellisesti jakautunut, vaikka monet sitä tällä
hetkellä toivovat. Ukraina jakautuu niihin, jotka ovat vapautuneet pelon ikeestä, ja niihin, jotka eivät vielä
ole siinä onnistuneet. Ensin mainituille on annettava poliittista tukea ja viimeksi mainituille on taattava
asema uudessa Ukrainassa. Kolmanneksi Euroopan unionin on jatkettava osallistumista Ukrainan poliittiseen
vuoropuheluun, sillä ilman kansainvälistä puuttumista asioihin on vaarana, että Ukrainaa kohtaa pahin
mahdollinen uhkakuva, nimittäin kaaos ja veljessota. Tämä on merkittävin haasteemme tällä hetkellä.
Tällaisen katastrofin ehkäisemiseksi Euroopan parlamentin on hyväksyttävä päätöslauselmaehdotus
yksimielisesti ja ilman tarkistuksia, Euroopan parlamentin valtuuskunnan on vietävä se Kiovaan. Neuvoston
on tuettava korkean edustajan jatkuvaa läsnäoloa Kiovassa ja esitettävä joulukuun huippukokouksessa
näkemyksensä Ukrainan eurooppalaisesta tulevaisuudesta.

Vatanen (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tänään olen ylpeä
parlamentistamme. Olemme heränneet vastuuseemme. Kysymys on nyt oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta,
vapaudesta, koska Ukrainan ja EU:n tulevaisuus on yhteinen.

Demokratian leviäminen on meidän suurin haasteemme. Se on meidän missiomme. Jonain päivänä
ihmiskunnan aseet tulisi suunnata samaan suuntaan. Tämä matka on pitkä, mutta se on moraalisesti oikea
ja oikeutettu. Nyt ei ole kyse vain Ukrainasta, vaan tässä on myös kyse Venäjän kehityksestä, joka on
ennennäkemättömällä tavalla sotkeutunut Ukrainan vaaleihin.

Venäjän tulevaisuus liittyy meidän tulevaisuuteemme. Nyt Moskova on kehittymässä pikavauhtia väärään
suuntaan demokratiasta poispäin. Jos saamme käännettyä Ukrainan kehityksen oikeaan suuntaan, se auttaa
myös Moskovaa kääntymään oikeaan suuntaan. Meillä ei voi olla erilaisia käsityksiä demokratiasta. Ne ovat
universaaleja käsityksiä. Emme voi antaa Euroopan ja Venäjän lähteä eri suuntiin, vaan Venäjän on tehtävä
käännös. Tässä kohdin meidän on oltava ryhdikkäitä. USA:n ja EU:n on toimittava yhteistyössä, koska
kysymyksessä ovat niin suuret asiat.

Olen ylpeä ukrainalaisista demokraateista. Nyt jää nähtäväksi, ovatko he ylpeitä meistä – toimimmeko me
ryhdikkäästi loppuun asti. Kyseessä on vedenjakaja Ukrainalle ja myös EU:lle. Kyseessä on historiallinen
hetki. Vedenjakajan toisella puolella ovat totalitaarisen hallinnon synkät vedet, jotka virtaavat kohti
menneisyyttä, ja vain oligarkit ja nykyinen hallinto – hunaja on varattu vain heille. Toisella puolella virtaavat
puhtaat vedet, demokratian vedet kohti huomista ja kohti sitä huomista, josta Ukrainan kansa voi imeä
voimaa kohti parempaa tulevaisuutta.

Pīks (PPE-DE). (LV) Hyvät kollegat, on mukava kuulla, että olemme täällä tänään kohtuullisen yksimielisiä.
Erilaiset poliittiset ryhmät ovat yksimielisiä, mutta niin ovat myös neuvosto ja komissio. Haluan kuitenkin
kiinnittää huomionne joihinkin tosiseikkoihin, jotka meidän olisi otettava huomioon.

On olemassa eräänlainen paradoksi, sillä näemme usein paremmin sen, mikä tapahtuu kauempana, kuin
sen, mikä tapahtuu naapurissamme. Totta puhuen olin hämmästynyt siitä, että jo ennen Ukrainan vaalien
ensimmäistä kierrosta saimme todella paljon viestejä siitä, että sääntöjenvastaisuuksia tapahtui ja että
opposition ehdokkaalla ei ollut mahdollisuutta avoimeen kampanjaan. Emme reagoineet, ja vasta kun nämä
räikeät vääryydet tulivat ilmi toisella kierroksella me ryhdistäydyimme. Onhan sekin hyvä.

Euroopan unionin politiikka ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan aggressiivista, mutta Euroopan
unioni ei ole eikä saa olla pelkkä puhuva pää, joka jakelee neuvoja. Euroopan unioni on riittävän tiivis ja
voimakas poliittinen unioni ja tämän vuoksi Euroopan unionin on kaikilla tasoilla – neuvostossa, komissiossa
ja parlamentissa – osoitettava ehdotonta ja määrätietoista poliittista tahtoa. Tämän vuoksi Euroopan unioni
ei voi pelkästään osoittaa sormella Ukrainan vaaleihin liittyviä petoksia. Emme voi teeskennellä, että emme
näe Ukrainan vaalien väärentämisen taustalla olevia voimia. Nämä voimat ymmärtävät vain määrätietoista
ja vahvaa politiikkaa ja toimintaa. Muutoin olemme tilanteessa, jossa kentän toisella puoliskolla pelataan
tennistä ja toisella puoliskolla rugbya.

En tarkoita nyt pelkästään Euroopan unionia ja Venäjää, länttä ja itää. Tunnen hyvin Venäjää ja tiedän, että
siellä on paljon demokraattisia ja älykkäitä ihmisiä. Vallitseva suuntaus on kuitenkin demokratian vastaisuus
ja kostonjano. Meidän on tämän vuoksi määrätietoisesti puolustettava demokratiaa Ukrainassa, analysoitava
syntynyttä tilannetta ja ennakoitava tulevaisuutta. Tämän vuoksi olen samaa mieltä kollegani Elmar Brokin
kanssa siitä, että myös neuvoston ja komission on reagoitava nopeasti ja määrätietoisesti.
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Hökmark (PPE-DE). (SV) Arvoisa puhemies, Itä-Euroopassa on nähtävissä demokratian puolesta käytävän
taistelun toinen aalto. Tilanne oli samanlainen 15 vuotta sitten ja tapahtumat ovat yhtä lailla ratkaisevia
Euroopan kannalta ja sen kannalta, miltä Eurooppa näyttää viidentoista vuoden kuluttua, aivan kuten
osoittivat 15 vuoden takaiset tapahtumatkin.

On ratkaisevan tärkeää, että näemme nyt syntyneen kriisin vakavat ulottuvuudet, kun vanha diktatuuri pyrkii
ryöstämään kansalta sen uuden demokratian. Meidän on oltava valppaina ehkäistäksemme sellaisten
tapahtumien toistumisen, jotka johtaisivat uuteen Balkanin sotaan. Tapahtumat ovat herättäneet tärkeitä
kysymyksiä, jotka koskevat erityisesti – kuten jäsen Vatanen korosti – sitä, kuinka näemme Venäjän oman
kehityksen kohti demokratiaa, sillä asia edellyttää johdonmukaisuutta ja selkeyttä. Tapahtumat herättävät
kysymyksiä siitä, kuinka me itse aiomme noudattaa omaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme, ja
tämä on ratkaiseva testi kyvyllemme toteuttaa toimia.

Katson, että meidän on tärkeää kyetä toimimaan sekä sen perusteella, kuinka vakavia tämän hetkiset
tapahtumat ovat, että myös sen mukaisesti, että pystymme ehkäisemään sitä, mikä pahimmassa tapauksessa
voi tapahtua jo huomenna ja tulevina kuukausina, ja tämä tekee tilanteesta hyvin vakavan ja edellyttää
välittömiä toimia. Meidän on lähetettävä yksiselitteinen viesti Venäjälle ja Ukrainan johdolle. Meidän
huolemme on kohdistuttava Ukrainan kansaan ja demokratiaan.

Kauppi (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, hyvät ukrainalaiset, jotka kuuntelette varmasti
tarkoin tätä keskustelua. Kenenkään sitä enää kiistämättä voimme todeta, että Ukrainan vaaleissa tapahtui
sellaisia väärinkäytöksiä, ettei vaalitulosta voida hyväksyä. Jopa pääministeri Janukovitš on itse pyytänyt
mitätöimään vaalien tuloksen erityisesti epäselvyyksien vuoksi maan länsiosissa. Oppositiojohtaja Juštšenko
ja kansainväliset tarkkailijat taas totesivat epäselvyyksiä itäosissa. Molemmat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä,
että vaalit eivät olleet oikeudenmukaiset; sen tunnustavat kaikki.

Ensimmäisenä peiliin pitäisi katsoa vilpillisten vaalitulosten ensimmäisten tunnustajien, muun muassa
Venäjän, Turkmenistanin, Kazakstanin ja Valko-Venäjän. Haluaisin kiittää Ukrainan oppositiovoimia siitä,
että he ovat maltillisella ja kärsivällisellä toiminnallaan onnistuneet vaikeissa olosuhteissa saamaan
demokratian äänen kuuluville. EU:nkin pitäisi suhtautua maltillisesti mutta päättäväisesti Ukrainan
tilanteeseen. Tehtävämme on edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Näin olemme tehneet Ukrainan
tilanteessa.

Näissä vaaleissa ratkaistaan paljon. Näissä vaaleissa ratkaistaan, tuleeko Ukrainasta suuri Puola –
länsieurooppalainen, avoimesti demokratiaan suhtautuva maa – vai tuleeko siitä itään ja johtajavaltaiseen
näennäisdemokratiaan suuntautuva pieni Venäjä. Toivon, että tässä asiassa olemme EU:ssa yhtä mieltä siitä,
kumpi olisi toivottavampaa. Kunnioitamme kuitenkin ukrainalaisten valtiollista itsemääräämisoikeutta.
Kunhan vaalien toinen kierros on järjestetty demokraattisesti ja tasapuolisesti, on meidän kunnioitettava
tulosta, olipa se meidän henkilökohtaisten mielipiteittemme kannalta myönteinen tai kielteinen. Jos oman
näkemykseni mukaan toivotumpi tilanne toteutuisi ja Juštšenko voittaisi, ei hävinnytkään puoli eli Janukovitšin
kannattajakunta häviä mihinkään. Meidän on kyettävä tekemään yhteistyötä myös heidän kanssaan. Ukrainan
kansa on jo nyt voimakkaasti jakautunut, ja meidän ei pidä lisätä ja kärjistää tätä jakoa, näitä jakolinjoja.
Meidän on turvattava rauhanomainen ratkaisu, jonka avulla kaikki ukrainalaiset voivat jatkaa yhteiskuntansa
rakentamista demokratian, ihmisoikeuksien ja EU:n yhteisten oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti
yhtenäisenä Ukrainana.

Nicolaï, neuvosto. (NL) Voinen aloittaa kiittämällä puheenjohtajavaltiota Alankomaita ja ilmaisemalla ennen
kaikkea, että arvostan EU:n merkittävää osallistumista sen tärkeän naapurimaan Ukrainan tapahtumiin,
mikä käy ilmi kaikista täällä käytetyistä puheenvuoroista. Olen iloinen siitä, että tämä käy ilmi myös siitä,
että parlamentti lähettää tänään illalla valtuuskunnan Ukrainaan. Katson komission jäsenen Ferrero-Waldnerin
ja muiden tehneen täysin selväksi, mikä osuus Euroopan unionilla on ollut kehitykseen Ukrainassa, ja se on
ollut monella tapaa merkittävä. Koska joitakin jokseenkin kriittisiä kysymyksiä ja huomautuksia on esitetty,
on kenties syytä korostaa, että Eurooppa oli tietenkin edustettuna Ukrainassa jo ennen ensimmäistä kierrosta,
lähetti viestejä ja varoituksia, esimerkiksi mitä tulee tiedotusvälineisiin pääsyyn vaalivalmistelujen aikana.
Kuten tiedätte, ja totean tämän ääneen, koska asiassa saattaa olla jotain epäselvää, ryhdyimme toimeen
ensimmäisen kierroksen jälkeen, annoimme julkilausumamme ja kehitimme toimiamme.

Olen samaa mieltä monien parlamentin jäsenten kannasta – ensin tämän esitti jäsen Schulz, mutta
myöhemmin jäsen Staniszewska – jonka mukaan nyt on myös aika olla ylpeitä Euroopan unionin tekemisistä,
siitä, kuinka pyrimme saamaan demokratiamallin toimimaan Euroopan ulkopuolella. Kuten jäsen
Saryusz-Wolski, jäsen Schulz, jäsen Geremek, jäsen Kaminski ja monet muut jo ovat todenneet, on totta,
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että täällä parlamentissa ollaan laajalti samaa mieltä siitä, mikä on kantamme ja mikä sen pitää olla, ja myös
komissiossa ja neuvostossa ollaan pitkälti samaa mieltä.

On luonnollisesti viitattu myös näiden tapahtumien historialliseen merkitykseen. On nähty yhtäläisyyksiä
muun muassa Puolan vuoden 1980 tapahtumiin ja komission jäsen mainitsi vuoden 1989 tapahtumat
monissa muissa Itä-Euroopan valtioissa. Harvoin olen kuullut neuvoston, komission ja parlamentin puhuvan
näin yksimielisesti, sillä emme suostu hyväksymään keskusvaalilautakunnan ilmoittamia tuloksia. Vaadimme
vaalien toisen kierroksen uusimista. Jäsen Saryusz-Wolski, jäsen Brok ja muut eivät säästelleet sanojaan
tämän osalta. Olemme tästä täysin samaa mieltä. Me kaikki haluamme vapaat, oikeudenmukaiset ja avoimet
vaalit sekä rauhanomaisen ratkaisun, joka varmistaa myös Ukrainan alueellisen yhtenäisyyden.

Mitä tulee vaalien uuden toisen kierroksen aikatauluun, johon päätöslauselmassa viitataan, molempien
osapuolten on ensin ryhdyttävä neuvotteluihin. Toisaalta tarvitaan hieman aikaa käsityksen muodostamiseen
asianmukaisten olojen luomisesta, esimerkiksi säännöksistä, jotka koskevat riittävän tarkkailijamäärän
pääsyä valtioon. Toisaalta ymmärrän hyvin huolen siitä, että koko prosessia venytetään tai että sovelletaan
viivytystaktiikkaa. Meidän ei pidä hyväksyä tätä, sillä kaikilla, erityisesti Ukrainan kansalla, on oikeus valita
uusi presidentti vapaalla ja oikeudenmukaisella tavalla mahdollisimman pian.

On ymmärrettävää, että tarkkailuvaltuuskunnan kokoon kiinnitetään huomiota. Sallinette minun
huomautustenne jatkoksi todeta, että minäkin toivon, että komissio tekee aloitteita, jotta saamme lähetettyä
laajan Euroopan unionin valtuuskunnan valtioon, luonnollisesti yhteistyössä Etyjin ja Euroopan neuvoston
kanssa, jotta voidaan varmistaa, että vaalit ovat todella vapaat, avoimet ja oikeudenmukaiset.

Eräät teistä ovat luonnollisesti maininneet Venäjän toisena merkittävänä kumppanina tässä kehityksessä, ja
tämän osalta minulla on ilo kertoa teille, että puheenjohtajavaltio säilyttää luonnollisesti hyvin tiiviit suhteet
Venäjään ja että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Balkenende soitti jälleen tänään presidentti Putinille.
He olivat molemmat sitä mieltä, että ainoa tie eteenpäin on rauhanomainen ratkaisu vuoropuhelun keinoin
oikeudellisessa kehyksessä. On selvää, ja osoitan tämän nyt jäsen Wiersmalle ja muille, että tulevia vaaleja
ajatellen on paljon parantamisen varaa. Mainitsen yhden seikan, jonka on muututtava heti toisen kierroksen
uusinnan valmistelujen aikaan, nimittäin kaikkien osapuolten pääsyn tiedotusvälineisiin, kuten vaadimme
jo ennen ensimmäistä kierrosta. Tämä merkitsee sitä, että tiedotusvälineiden on esitettävä enemmän
esimerkkejä paremmasta tulevaisuudesta tunnuslauseella "tulevaisuus on kirkas, tulevaisuus on oranssi".
Tällä kertaa oranssi ei ole puheenjohtajavaltio Alankomaiden väri, vaikka kuten tiedätte, oranssi on
Alankomaiden kansallisväri. Oranssi ei ole myöskään tietyn ehdokkaan väri, kuten monet teistä ovat todenneet,
vaan kuten jäsen Geremek ja muut ovat todenneet, oranssi symboloi kaikkien vapaita ja oikeudenmukaisia
vaaleja vaativien ukrainalaisten solidaarisuutta.

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies OUZKÝ

Ferrero-Waldner, komissio. (DE) Arvoisa puhemies, kuulemistilaisuudessani ilmaisin toiveeni siitä, että
Eurooppa pystyisi yhä enemmän puhumaan yhdellä äänellä, ja puhuessani ensi kertaa parlamentissa olen
iloinen havaitessani meidän etenevän juuri siihen suuntaan.. Harvoin ovat neuvosto, komissio ja parlamentti
olleet näin yksimielisiä, ja toivon, että pystymme tähän yhä useammin. Toivon, että puhuessamme yhdellä
äänellä siitä seuraa myös juuri kuvaillun kaltaisia myönteisiä toimia, joita minun ei nyt tarvitse toistaa.

Kuuntelin luonnollisesti tarkkaan huomautuksianne, joista jotkut olivat jokseenkin kriittisiä, ja haluan
käsitellä joitakin niistä. Ensinnäkin monet teistä sanoivat, että Euroopan komissio tai itse Euroopan unioni
osoitti liikaa piittaamattomuutta esimerkiksi vaalitarkkailun osalta. Haluan vastata, että toimin itse Etyjin
puheenjohtajana vuonna 2000; meillä on Euroopassa merkittävä organisaatio, joka osallistuu suuresti
vaalitarkkailuun. Paikan päällä on myös demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto, joka
on myös merkittävä organisaatio, ja katson, että Etyjin on toimittava yhteistyössä demokraattisten
instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston ja Euroopan unionin kanssa toisiaan täydentävästi. Tässä
tapauksessa nimenomaan Etyj otti vaalit omaksi huomion kohteekseen.

Vastaan kuitenkin mielelläni pyyntöihinne ja olen jo tehnyt joitakin alustavia tutkimuksia. Olemme hyvin
halukkaita osallistumaan; tutkimme, mitä voimme tehdä, ja kuten sanoin, nopean toiminnan mekanismiini
sisältyy lukuisia seikkoja, jotka vastaavat jo Georgiassa hyödynnettyjä keinoja, joista voin teille kertoa. On
paljon asioita, joita olemme tehneet jo kahden vuoden ajan, ja näitä ovat muun muassa koulutuksen
tukihankkeet, esimerkiksi paikallisten vaalitarkkailijoiden koulutus, tiedottamista äänestäjille sekä
vaalilautakunnan jäsenten ja toimittajien koulutusta koskevat hankkeet, vaaliraportointia koskevat hankkeet
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sekä vaaleja ja tiedotusvälineitä koskevan lainsäädännön uudistamisen tukeminen. Kuten näette, olemme
todella olleet aktiivisia, mutta katson, että meidän eri toimielinten olisi täydennettävä toistemme työtä.

Toinen seikka on se, että yhä uudelleen on toistettu, ettei Eurooppa tehnyt tarpeeksi ja että mekin olemme
vastuussa Ukrainan nykytilanteesta. Tämä minun on todellakin kiistettävä. Edellisessä tehtävässäni Itävallan
ulkoministerinä loin hyvin läheiset suhteet Ukrainaan ja voin kertoa teille, että Euroopan unionin
kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, jonka neuvottelemisesta vastasi ennen kaikkea komissio, ei valitettavasti
ole riittävästi pantu täytäntöön. Näin jatkuvasti paljon vaivaa tämän vuoksi ja kerroin ihmisille, että heidän
on tehtävä jotain itsekin. Katson, että nyt on aika asettaa tämä naapuruuspolitiikka todellakin keskeiseen
asemaan toiminnassani, ja juuri näin aion tehdä; on selvää, että toimemme toimintasuunnitelman suhteen
välittömässä tulevaisuudessa riippuvat nyt Ukrainan reaktioista. Itse aion ottaa asiat esille, jotta niiden
käsittelyä voidaan todella nopeuttaa.

Eräs teistä totesi, että Euroopalla on yhteinen sielu, joka on aistittavissa myös Ukrainassa. Antakaamme
tämän innoittaa meitä yhdessä antamaan tälle sielulle siivet!

(Suosionosoituksia)

Puhemies. Olen vastaanottanut kuusi päätöslauselmaesitystä.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

Keskustelu on päättynyt.

KIRJALLINEN LAUSUMA (työjärjestyksen 142 artikla)

Pafilis (GUE/NGL). – (EL) EU:n politiikka on julkeaa, tuomittavaa ja provosoivaa puuttumista Ukrainan
sisäisiin asioihin. Kriittinen tilanne, johon ihmiset ovat ajautuneet, on seurausta kapitalismin uudesta
käyttöönotosta ja sitä seuranneesta imperialististen valtojen toiminnasta ja kilpailusta sekä maata viime
vuosina hallinneen uuden imperialistisen johdon eliitin noudattamasta politiikasta.

EU:n peittelemätön puuttuminen asioihin, korkean edustajan Solanan sekä Puolan ja Latvian hallitusten
läsnäolo tukahduttaa kansallisen itsenäisyyden ja liittyy EU:n pyrkimyksiin turvata edullinen asemansa alueen
vartijana Yhdysvaltojen ja Venäjän välisessä köydenvedossa.

EU:n väite, jonka mukaan se ei tue kumpaakaan ehdokasta on äärimmäisen tekopyhä, kun se on kääntynyt
Juštšenkon vaalitoimiston puoleen. Yhdysvaltojen hallituksen lausunnot Ukrainan järjestelmästä ovat myös
provokatiivisia, sillä vain vuosi sitten se ylisti Ukrainaa myönteisestä kannasta Irakin sotaan.

ΕU, Yhdysvallat ja Venäjä pyrkivät turvaamaan omat intressinsä Ukrainassa ja hyödyntävät kansan ilmaisemaa
tyytymättömyyttä nykyiseen politiikkaan, jota molemmat ehdokkaat kannattavat.

On Ukrainan kansan edun mukaista, jolla yksin on valta ratkaista ongelmansa, muuttaa nykyistä politiikkaa,
sen ilmaisutapoja ja ulkopuolisten puuttumista asiaan.

11. Rahoitusnäkymät

Puhemies. Esityslistalla ovat seuraavana rahoitusnäkymät ja suullinen kysymys neuvostolle seuraavan
rahoituskehyksen valmistelusta.

Wynn (PSE), esittelijän sijainen. – (EN) Arvoisa puhemies, politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia
laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevän väliaikaisen valiokunnan varapuheenjohtajana käytän
puheenvuoron puheenjohtaja Borrell Fontellesin puolesta esittääkseni hänen laatimansa kysymyksen
neuvostolle, ja toivotan neuvoston puheenjohtajan Nicolaïn tervetulleeksi. Kuten neuvosto tietää, parlamentti
kutsui koolle tämän väliaikaisen valiokunnan ja jäsen Böge on sen esittelijä; toistaiseksi meillä on kahdeksan
työasiakirjaa, ja koska ne ovat toistaiseksi vasta työasiakirjoja, emme ole ottaneet asiaan muodollisesti kantaa.

Toivottavasti neuvostolle esittämämme kysymykset ja siltä saamamme vastaukset auttavat meitä tekemään
joitakin päätelmiä. Täysin rehellisesti sanottuna toivon kuitenkin, että päätöksiä tehdessään parlamentti
omaksuisi eräissä kysymyksissä määrätietoisen kannan.

Parlamentin edellisellä vaalikaudella minun nimissäni hyväksytyssä mietinnössä asetimme tietyt edellytykset,
tietyt painopisteet, joista yksi oli varsin yksinkertainen: toimielinten välistä sopimusta ei voi olla ilman
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parlamentin suostumusta. Neuvosto on tästä seikasta varsin tietoinen, mutta sitä on korostettava, koska se
sisältyy tämän suullisen kysymyksen tekstiin. Esillä on myös kysymys ehdotettujen rahoitusnäkymien
pituudesta, ja olen aika varma, että parlamentti lyhentää kestoa seitsemästä vuodesta esimerkiksi viiteen
vuoteen.

Sitäkin tärkeämpi on kysymys toissijaisesta ratkaisusta. Jäsen Böge kysyy yhdessä laatimistaan työasiakirjoista
seuraavaa: mitä vaihtoehtoja on käytettävissä, jos emme pääse sopimukseen neuvoston kanssa? Sovellammeko
sitten toimielinten välisen sopimuksen 26 artiklaa vai perustamissopimuksen 272 artiklaa?

Oltuani parlamentin jäsen viimeisten 15 vuoden ajan ja mukana budjettivaliokunnassa koko tämän ajan
olen melko varma, että parlamentti valitsee 272 artiklan. Tämän viestin on välityttävä neuvostolle. Arvoisa
puheenjohtaja Nicolaï, tiedän teidän olevan hyvin tietoinen tästä ja siitä, mitä seuraa, jos emme pääse
sopimukseen. Näin ollen on kummankin toimielimen vastuulla varmistaa, että sopimukseen päästään.

Jätän hetkeksi sivuun suullisen kysymyksen. Toimin nyt vastuuvapaudesta vastaavana esittelijänä, ja on
käymässä selväksi, että parlamentin talousarvio saa kielteistä julkisuutta joka marraskuussa, kun
tilintarkastustuomioistuimen kertomus julkaistaan. Toivoisin, että toimielimet – ja elleivät toimielimet niin
ainakin parlamentti – voisivat päättää, ettemme tee toimielinten välistä sopimusta ennen kuin budjettivallan
käyttäjä on sopinut ratkaisusta Euroopan unionin talousarvion tarkastuksen, lakisidonnaisuuden ja
säännönmukaisuuden varmistamiseksi.

Ei ole järkeä laatia rahoitusnäkymiä, joita kansalaiset sitten näkevät sovellettavan ajattelemattomasti,
epäasianmukaisesti tai epäjohdonmukaisesti seuraavina viitenä, kuutena tai seitsemänä vuotena – tai mitä
nyt sitten kestosta päätämmekään.

Tulen nyt kysymyksiin; ne ovat kaikkien nähtävissä, ja ne ovat melko yksinkertaisia. Ensimmäinen niistä
kuuluu: "Miten neuvosto aikoo tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa?" Tässä on kyse siitä, miten
aiomme toimia yhdessä. Toivon, ettemme toimisi kahtena erillisenä organisaationa, vaan että luvassa olisi
jonkin verran yhteistyötä, niin että voimme jakaa ajatuksiamme ja varmistaa, että moduuleihin perustuva
neuvoston lähestymistapa sopii yhteen jäsen Bögen työasiakirjoissa kuvaillun oman lähestymistapamme
kanssa.

Sitten on kysymys puheenjohtajavaltion aikataulusta: Milloin aiotte saada kehyksen valmiiksi, mitä tavoitteita
nykyisellä puheenjohtajavaltiolla Alankomailla on, ja mitä ajattelette seuraavan puheenjohtajavaltion
saavuttavan ensi vuoden puoleenväliin mennessä?

Mainitsimme kolmikantaneuvotteluja koskevan kysymyksen, mutta arvoisa puheenjohtaja Nicolaï,
tämänaamuisen epävirallisen tapaamisen jälkeen voitaneen sanoa, että voitte antaa meille vastauksen tähän.
Parlamentin tämänhetkinen kanta on, että kuukausittaisiin kolmikantaneuvotteluihin olisi ryhdyttävä, mutta
olen varma, että vastauksenne antaa lisävalaistusta siitä, mitä tästä ajattelette. Itse kallistun tässä kysymyksessä
tietyssä määrin teidän kannallenne.

"Prodin paketti" on tärkeä kysymys. Meidän on toden totta saatava tietää, mikä neuvoston kanta on. Mikä
on lähestymistapanne perusta? Mikä on työasiakirjojenne perusta? Onko se Prodin paketti, vai oletteko
omaksumassa jonkin toisen lähestymistavan?

Sitten on vielä viimeinen kysymys: "Mikä neuvoston mielestä yhdistää uutta rahoituskehystä koskevia
komission ehdotuksia ja omien varojen ongelmakenttää?" Joitakin meistä tämä ei huolestuta, koska olemme
brittejä, mutta tämän parlamentin enemmistölle kysymys on ratkaiseva. Arvoisa puheenjohtaja Nicolaï, olisi
hienoa, jos antaisitte joitakin vastauksia.

Nicolaï, neuvosto. (EN) Arvoisa puhemies, aloittaisin jäsen Wynnin huomautuksesta, joka koski sitä, mitä
tapahtuu, jos rahoitusnäkymistä ei päästä sopimukseen. Tämä ei ollut mukavin tapa aloittaa keskustelua
täällä Euroopan parlamentissa, koska katson, että ajan myötä sopu rahoitusnäkymistä parlamentin kanssa
löytyy. Kuten puhemies Borrell ja jäsen Wynn huomauttivat, seuraavat rahoitusnäkymät ovat yksi
tärkeimmistä ja merkittävimmistä unionin tämänhetkisistä asiakokonaisuuksista. Neuvosto onkin kiitollinen
saadessaan tilaisuuden kuvailla lyhyesti sitä, miten niitä sen mielestä pitäisi käsitellä.

Kuten varmaan tiedätte, aikataulu näkymien viimeistelemiseksi asetettiin vuosia 2004–2006 koskevassa
monivuotisessa strategisessa ohjelmassa, jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2003. Kun valtaosa
komission rahoitus- ja lainsäädäntöehdotuksista on jo käsiteltävänä, neuvostossa on käynnissä työ, jonka
tavoitteena on tehdä periaatteita ja suuntaviivoja koskevat päätökset tässä kuussa mahdollisuuksien mukaan.
Aikomuksena on päästä poliittiseen sopimukseen ennen kesäkuun 2005 Eurooppa-neuvostoa, jotta sekä
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itse kehys että yksityiskohtainen lainsäädäntö voidaan vihdoin hyväksyä vuoden 2005 loppuun mennessä.
Tämän jälkeen yhteisön uusia ohjelmia valmistellaan koko vuoden 2006 ajan, niin että niitä voidaan alkaa
toteuttaa uusien rahoitusnäkymien soveltamiskauden alusta alkaen.

Kuten jo mainittiin, laadittuaan kaksi yleistiedonantoa – ensimmäisen helmikuussa ja jatkotiedonannon
heinäkuussa – komissio on myös esitellyt yksityiskohtaisista ehdotuksista koostuvan paketin, jossa kuvaillaan
politiikan keskeisten alojen lainsäädäntökehys. Näihin aloihin kuuluvat koheesiopolitiikka, luonnonvarojen
säilyttäminen ja hoito, Lissabonin strategiaan liittyvät kysymykset ja ulkosuhteet, ja pakettia täydennetään
muutamilla muilla ehdotuksilla, jotka koskevat ennen kaikkea vapautta, turvallisuutta ja oikeutta sekä
tutkimusta ja kehitystä.

Neuvosto haluaa vakuuttaa puhemies Borrellille, että komission ehdotus muodostaa perustan neuvoston
työlle ja on linjassa normaalin toimielinkäytännön kanssa. Olette kuitenkin varmaan samaa mieltä siitä, että
niin ikään normaalin toimielinkäytännön mukaisesti millä tahansa jäsenvaltiolla on mahdollisuus vaihtelevassa
määrin kannattaa tai vastustaa komission ehdotuksesta aiheutuvia rahoitusvaikutuksia ja näin ollen ohjata
näkymiä siten, että ne ovat niiden kannalta helpommin hyväksyttävissä. Tämä kuuluu osana normaaliin
neuvotteluprosessiin.

Unionin omien varojen osalta komissio on esittänyt lainsäädäntöpakettinsa yhteydessä kertomuksen omien
varojen järjestelmän toiminnasta ja kaksi ehdotusta. Näihin ehdotuksiin sisältyy muun muassa vuonna 2014
käyttöön otettava veropohjaisiin omiin varoihin perustuva järjestelmä ja yleinen korjausmekanismi.
Ehdotuksia koskevat valmistelut on käynnistetty, ja yleisesti on sovittu siitä, että rahoituskehyksestä käytävien
neuvottelujen kokonaisvaltaisuuden käsite tarkoittaa paitsi sitä, että yksittäisiä politiikan aloja on tarkasteltava
suhteessa kokonaismenoihin, myös sitä, että menoja on tarkasteltava osana kokonaisneuvotteluja, joihin
kuuluu myös kysymys omista varoista kaikkine näkökohtineen. Neuvosto muistuttaa tässä yhteydessä myös
siitä, että omat varat ovat erottamaton osa vuonna 1999 tehtyä Berliinin sopimusta, johon nykyiset
rahoitusnäkymät perustuvat.

Kuten jäsen Wynnin ja puhemies Borrellin mainitsemassa yhteisessä julkilausumassa täsmennetään, neuvoston
ja Euroopan parlamentin välisestä yhteistyöstä olisi muistettava, että neuvosto on sitoutunut vaihtamaan
tietoja Euroopan parlamentin kanssa koko prosessin ajan. Tämän menettelyn käyttöönottoa koskevista
täsmällisistä järjestelyistä on sovittava osapuolten välisellä yhteisellä sopimuksella. Neuvosto noudattaa
edelleen toiminnassaan heinäkuussa annettua julkilausumaa, jonka mukaan rahoitusnäkymät olisi
neuvoteltava toimielinten välisen lojaalin yhteistyön hengessä ja toimielinten olisi oltava valmiita toteuttamaan
kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta näkymien hyväksymismenettely voidaan päättää onnistuneesti.

Näin ollen yhteistyökumppaneiden on pohdittava, miten tätä yhteistyön henkeä voidaan käytännössä
parhaiten ilmentää. Sen on toki vahvistuttava sitä mukaa kuin neuvottelut neuvostossa tiivistyvät ja neuvoston
kanta käy selvemmäksi. Tässä neuvosto voisi saada virikkeen edellisistä rahoitusnäkymistä käydyissä
neuvotteluissa noudatetuista rakentavista menettelytavoista, joiden ansiosta Euroopan parlamentin kanssa
voitiin käydä tyydyttävää vuoropuhelua, joka huipentui nykyisen toimielinten välisen sopimuksen
hyväksymiseen toukokuussa 1999.

Tässä yhteydessä haluaisin lopuksi ottaa esiin myös jäsen Wynnin mainitseman ajatuksen kuukausittaisista
kolmikantaneuvotteluista. Neuvoston puheenjohtajana saamieni kokemusten perusteella haluaisin korostaa
sitä, että neuvosto ja niin muodoin sen puheenjohtaja eivät voi ottaa kantaa näin virallisessa yhteydessä. Te
tiedätte, että neuvottelut neuvostossa ovat meneillään ja että ne ovat vaikeat. Tässä tilanteessa parempi
vaihtoehto olisi jatkaa nykyistä käytäntöä, joka perustuu puheenjohtajavaltion ja Euroopan parlamentin
edustajien väliseen epäviralliseen yhteydenpitoon.

Olen vakuuttunut siitä, että tämä yhteydenpito johtaa tuloksiin ja antaa toimielimillemme mahdollisuuden
täyttää omat tehtävänsä. Lisäksi voitte olla varmoja siitä, että neuvosto tutkii asianomaisten päätöslauselmien
sisällön huolellisesti ja hyödyntää niitä neuvotteluissaan.

Böge (PPE-DE), ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat,
haluamme toden totta, että neuvotteluissa rahoitusnäkymistä ja Euroopan unionin poliittisista painopisteistä
päästään ajoissa sopimukseen, mutta haluamme sopimuksen, joka on myös uuteen ja laajentuneeseen
unioniin kohdistettujen vaatimusten tasalla. Väliaikaisen valiokunnan esittelijänä haluankin sanoa teille, että
niin ikään sopimuksen laatu on aikataulussa pysymistä tärkeämpi seikka.

Väliaikaisessa valiokunnassa olemme ottaneet lähtökohdaksemme keskustelut parlamentin erityisvaliokuntien
kanssa ja pyrkineet määrittelemään tulevien vuosien poliittiset painopisteet sekä asettamaan Euroopan
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talousarviolle enimmäismäärän valmistellen näin parlamentin neuvotteluasemaa neuvoston kanssa käytäviä
keskusteluja silmällä pitäen. Näin toimimalla haluamme taata ensiksi tietenkin sen, etteivät perinteiset
politiikan alat jää yhtään vähemmälle huomiolle, ja toisaalta sen, että mielikuva Euroopan unionista paranee
niin unionissa kuin sen ulkopuolellakin ja että unionista lopultakin tulee se kansalaisten ja valtioiden unioni,
joksi se perustuslakisopimuksessa määritellään. Tästä syystä keskustelemme keskenämme poliittisista
painopisteistä sillä perusteella, millaista arvoa ne tuovat Euroopalle, ja puhumme siitä, miten Lissabonin
tavoitteet, kuten kasvu, työllisyys ja kestävä kehitys, voitaisiin ottaa talousarviossa tähänastista paremmin
huomioon.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, aiempien kokemusten nojalla meidän on mielestäni erittäin tärkeää tehdä
hyvin selväksi, että haluamme päästä hyvissä ajoin sopimukseen, millä vältymme joutumasta vaikeuksiin –
emme niinkään talousarvion vaan lainsäädäntöprosessin kanssa. Haluaisin kuitenkin sanoa, että tulevana
vuonna myös pahin mahdollinen vaihtoehto voi toteutua, ja silloin meillä kaikilla on oltava valmiina
turvaverkko, jollainen talousarvion osalta sisältyy perustamissopimukseen ja muuhun lainsäädäntöön,
nimittäin toimielinten välisen sopimuksen 26 artiklaan ja perustamissopimuksen 272 artiklaan. Samalla
meidän on kuitenkin taattava, että jos pahin mahdollinen tapahtuu, on selvää, että myös rakennerahastojen
ja monivuotisten ohjelmien oikeusperustaa laajennetaan tarvittaessa eli jos vaihtoehtoa ei ole. Ehkäpä
tämänkaltaisten turvaverkkojen ja vaihtoehtojen pelkkä mainitseminenkin ja niistä keskusteleminen auttaa
kaikkia asianomaisia osapuolia tulemaan tietoisiksi vastuustaan ja – ensi vuoden kansanäänestyksiä silmällä
pitäen – auttaa tekemään selväksi, että me Euroopan unionin toimielimissä olemme halukkaita ja valmiita
ilmoittamaan ajoissa, että rahoitusnäkymistä on päästy sopimukseen.

Haluan toistaa sen, mitä väliaikaisen valiokunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Wynn sanoi.
Tarkastuslausuma ja se, miten sovellamme juuri voimaan tullutta varainhoitoasetusta, ovat molemmat
tärkeitä kysymyksiä, ja mielestäni niitä on käsiteltävä rinnakkain. Tässä ei ole kyse ainoastaan
enimmäismääristä, maksusitoumusmäärärahoista ja maksumäärärahoista, vaan myös siitä, miten komissio
ja myös jäsenvaltiot hallinnoivat talousarviota kokonaisuutena. Juuri tästä syystä meidän on tässä yhteydessä
keskusteltava myös tilintarkastustuomioistuimen antamasta tarkastuslausumasta ja varainhoitoasetusta
koskevasta kysymyksestä sekä siitä, pitäisikö varainhoito suunnitella seitsemäksi vai neljäksi vuodeksi. Myös
näistä kysymyksistä meidän on keskusteltava perusteellisesti.

On elintärkeää, että joustavat mutta vakaat kolmikantaneuvottelut voidaan varmasti käydä aina tarvittaessa,
ja että samalla taataan myös epäviralliset ja luottamukselliset keskustelut, joita tarvitsemme välttääksemme
joutumasta neuvottelujen päättyessä sekasortoon. Tätä me neuvostolta pyytäisimme. Tämän ohella aiomme
esittää Strasbourgissa suullisen kysymyksen komissiolle.

Dührkop Dührkop (PSE), ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja,
varovaisuuden nimissä haluaisin todeta, että ystävien kesken voi aina puhua suoraan.

Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, mutta en aio puhua tästä enempää; haluaisin kohdistaa
huomioni muihin kysymyksiin.

Neuvostolta saamamme uutiset ovat toisinaan epämääräisiä ja puutteellisia, ja tähän on usein syynä tuon
toimielimen taipumus melkoiseen salamyhkäisyyteen. Pidänkin näin ollen tätä suullista kysymystä
kannaltamme hyödyllisenä, koska se voi selkeyttää joitakin asioita.

Tiedämme kaikki joidenkin jäsenvaltioiden pyytäneen, ettei seuraavissa rahoitusnäkymissä
maksumäärärahojen osuus ylittäisi tiettyä prosenttiosuutta unionin bruttokansantuotteesta. Olemme myös
kuulleet huhuja, joiden mukaan jotkin jäsenvaltiot puolustavat tätä enimmäismäärää, vaikkakin
maksusitoumusmäärärahoihin sovellettuna. Ei ole kuitenkaan selvää, koettavako ne näin kepillä jäätä vai
ovatko ne aidosti vakuuttuneita siitä, että tämä määrä riittää kattamaan Euroopan unionin todelliset tarpeet.

Joidenkin henkilöiden perustavana poliittisena tavoitteena on nähtävästi saada vähimmäismääriä koskevat
ehdotuksensa hyväksyttyä ja sitten määrätä "välttämättömistä leikkauksista" näiden vähimmäismäärien
rajoissa pysymiseksi. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, voisitteko kertoa meille, vastaako tämä menetelmä,
jossa ensiksi asetetaan rajat varoille ja sitten tehdään leikkauksia, sitä menetelmää, jota käytätte
neuvotteluissanne. Jos näin on, se ei pelota meitä, koska tämä sama koettelemus on meillä edessä joka vuosi
hyväksyessämme esityksen vuotuiseksi talousarvioksi.

Onko työskentelyssänne tähän asti vallitsevana ollut englannin termein "building blockeista" koostuva
menetelmä, ja mikä on ollut tulos?
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Lisäksi kyseisten kuuden jäsenvaltion viime joulukuussa allekirjoittamassa kirjeessä toteamme seuraavaa;
luen sen englanniksi, koska se on asiakirjan alkuperäinen kieli:

The new financial perspective should allow us to exploit the extraordinary potential of the enlarged Union,
and the opportunities it offers our citizens. EU spending should add real value, and aim more actively at
transforming the EU into the most competitive and innovative area worldwide. Other key tasks are further
developing the common foreign and security policy, protecting our external borders, and managing migration
flows.

We are deeply committed to the principle of European solidarity, and to the maintenance of cohesion in the
enlarged Union.

Onko puheenjohtajavaltio samaa mieltä näistä painopisteistä? Ja jos näin on, miten suurelta osin ja millä
hinnalla?

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, lopuksi toteaisin, että parlamentti vaatii – ja edelliset puhujat ovat näin
tehneet – sitoutumista todelliseen ja jatkuvaan vuoropuheluun neuvoston ja parlamentin välillä. Todelliseen
vuoropuheluun. Vai luuleeko neuvosto, että se voi tuoda parlamentille fait accomplin ja esittää sen parlamentille,
jotta tämä sitten toimii pelkkänä kumileimasimena?

Jos näin on, haluaisin sanoa, että huolimatta niistä maailmanlopun kuvauksista, joita talousarviosta vastaava
jäsen on viime päivänä esittänyt yhteisöstä, jossa ei ole rahoitusnäkymiä, yhä useammat parlamentin jäsenet
eivät aio hyväksyä rahoitusnäkymiä, joissa ei taata, lainatakseni jäsen Bögen sanoja, "Euroopan unionissa
laatimiemme politiikkojen asianmukaista täytäntöönpanoa".

Haluaisin myös sanoa neuvostolle, että parlamentti on toki valtavan kiinnostunut rahoitusnäkymistä, mutta
ei millä hinnalla hyvänsä. Euroopan parlamentti on esittänyt ehdotuksia rahoitusnäkymien sisällyttämisestä
perustamissopimuksiin jo Maastrichtin sopimuksen ajoista, kun taas neuvosto hyväksyy ajatuksen vasta
sitten, kun valmistelukunta on laatinut uudet varainhoitosäännökset.

Me tahdomme päästä sopimukseen vuoden 2006 jälkeisestä rahoitusnäkymistä lujemmin kuin kukaan.
Emme kuitenkaan halua niiden perustuvan kirjanpitoon. Arvoisa puhemies, emme saisi ikinä unohtaa, että
rahoitusnäkymät ovat viime kädessä väline eivätkä itsetarkoitus.

Jensen (ALDE), ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, me tiedämme, miten vaikeaa EU:n
valtionpäämiesten tai hallitusten päämiesten on päästä sopimukseen EU:n talousarviopuitteista. Jokainen
valvoo omaa etuaan, ja jokaista valtionpäämiestä mitataan ja arvioidaan sen mukaan, miten hyvin hänen
kapea-alaiset etunsa on otettu neuvottelujen lopputuloksessa huomioon. Voimme onneksi todeta, etteivät
talousarviopuitteet ja ensi vuosien rahoitusnäkymät muotoudu yksinomaan tämän kansallisten etujen välisen
kiistelyn pohjalta. Euroopan parlamentilla on tässä tietenkin paljon sanottavaa.

Buitenweg (Verts/ALE), ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtajan asenne on
myönteinen. Hän uskoo vuoropuheluun ja on vakuuttunut siitä, että pääsemme sopimukseen. Tästä en voi
päätellä muuta kuin sen, että hän on ottanut etäisyyttä kuolleena syntyneeseen vaatimukseen rajoittaa
talousarvion osuus 1 prosenttiin BKT:sta, koska tämä tekisi sovusta viime kädessä mahdottoman. Onneksi
hän on luopunut tästä suunnitelmasta, koska on sanomattakin selvää, että laajempi Euroopan unioni, jolla
on ratkaistavanaan enemmän ongelmia, tarvitsee enemmän varoja. Täydellistä mielenrauhaa en vielä ole
toki saavuttanut, koska monet valtiovarainministereistä ovat sitä mieltä, että vuosi 2006 on pääasiallinen
perusta vuoden 2007 talousarviolle eikä vuoden 2006 talousarvio saisi missään nimessä olla vuoden 2007
talousarviota suurempi.

Ryhmäni suhtautuu näihin seikkoihin toisin. Katsomme eteenpäin vuoteen 2013 ja siihen, mitä meidän
pitäisi siihen mennessä saavuttaa. Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän mielestä komission ehdotus
antaa vakaan perustan, jota kuitenkin on täydennettävä melko paljon. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi
investoimalla maaseudun kehittämiseen, ympäristöalaan, kestävään energiatalouteen sekä nuorten, opettajien
ja taiteilijoiden tutkimus- ja vaihto-ohjelmiin. Pidämme tärkeänä myös joustavuutta. Tarvitsemme kehyksen,
jonka turvin voimme vastata EU:n haasteisiin, myös niihin, jotka se kohtaa vuonna 2013.

Ryhmäni mielestä on selvää, ettei meidän pitäisi keskustella ainoastaan EU:n menoista vaan myös sen tuloista.
Neuvoston puheenjohtaja puhui hetki sitten monista vähäisistä mukautuksista, kuten nettorahoitusosuuksien
rajaamisesta, mutta vaadimme toki myös jotakin huomattavasti perustavampaa. Nykyisin tämä koko
keskustelu nettorahoitusosuuksista johtaa usein ärtymykseen ja järjettömään varainkäyttöön, koska korvaavia
toimia tarvitaan runsaasti, ja myös aivan liian pieneen talousarvioon.
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Meidän olisikin keskusteltava tuloista vakavammin. Meidän olisi keskusteltava ympäristön pilaamisesta
kannettavasta vähimmäisverosta tai yritysverosta, josta saadut tulot ohjataan suoraan Euroopan unionille.
Tässä tapauksessa kyseisiä summia ei lisätä jäsenvaltioiden verotuloihin vaan sillä korvataan niitä. Tämä on
yksinomaan hyväksi EU:n menoista käytävälle järkiperäiselle keskustelulle.

Seppänen (GUE/NGL), ryhmän puolesta. – (FI) Arvoisa puhemies, parlamentille on jo syntynyt selvä käsitys
siitä, mikä on uuden komission kanta Prodin komission esitykseen. Barroson komissio ei tee uutta esitystä.
Parlamentille itselleen ei ole selvää, ottaako se tulevissa rahoitusnäkymissä kantaa vain yhteisiin menoihin
vai myös budjettien tulopuoleen eli omiin varoihin.

Voisiko puheenjohtajavaltio esittää jo tässä vaiheessa arvion siitä, suostuuko se keskustelemaan parlamentin
kanssa omista varoista?

Prodin komission esitykseen sisältyy vaatimus Ison-Britannian erityisen jäsenmaksuhelpotuksen poistamisesta.
Vaatimus on oikeutettu. Miten on, tarvitseeko neuvosto tämän asian esille nostamisessa parlamentin tuen?

Kuinka tiukasti neuvosto on sitoutunut yhden prosentin enimmäismäärään? Puheenjohtajavaltio
Alankomaiden edustajana voisitte varmasti kertoa, tarkoittaako tämä yksi prosentti maksusitoumuksia vai
varsinaisia maksuja?

Ja vielä lopuksi, monet ryhmämme jäsenet ovat ottaneet kielteisen kannan unionin toiminnan rahoittamiseen
erityisillä euroveroilla, ja tässä tuemme neuvoston joidenkin jäsenten kantaa.

Wohlin (IND/DEM) ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, väliaikaisen valiokunnan jäsenenä äänestin
tyhjää päätöslauselmasta, johon en ensin saanut tutustua ja jolle en voi antaa tukeani. Haluan esittää tälle
parlamentille lyhyesti kantani, joka poikkeaa väliaikaisessa valiokunnassa muodostuneesta kannasta.

Kannatan ajatusta menokatosta tulevalle vuoteen 2013 ulottuvalle seitsenvuotiskaudelle. Mielestäni tällainen
katto on tärkeä, ja sellainen pitäisikin asettaa menojen ja maksumäärärahojen lisäksi myös
maksusitoumusmäärärahoille. Mielestäni on tärkeää, ettei noin vain hylätä tätä näkemystä, jota kuulemma
vain kuusi kahdestakymmenestäviidestä maasta on kannattanut, koska juuri näiden kuuden jäsenvaltion
nettorahoitusosuus on suurin. Olisi korostettava, että tässä kysymyksessä vaaditaan yhtenäisyyttä, jos
rahoitusnäkymät halutaan hyväksyä, ja että pyrkimys välttää asettamasta perusteettoman raskasta rasitetta
kansallisille veronmaksajille on erittäin vahva.

On myös valitettavaa, että Prodin komission vanha kertomus otettiin komission ehdotuksen lähtökohdaksi.
Olen sitä mieltä, että lähtökohtana olisi pitänyt olla yhden prosentin tavoite mutta että parlamentin on
kuitenkin voitava vaikuttaa voimakkaasti tähän kehykseen nojautuvaan varainjakoon. Toisin sanoen kyseessä
ei ole taktiikka varojen siirtämiseksi yhdeltä alalta toiselle. Todelliseen varojen priorisointiin voidaan päästä
ainoastaan juuri tällaisessa kehyksessä.

Tuen myös seitsenvuotissuunnitelmaa, koska siihen sisältyy säännöksiä maakohtaisesta budjetoinnista –
toiminnasta, jota ei rahoita Euroopan parlamentti vaan jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset. Vastustamme
selväsanaisesti EU:n omien verotusmuotojen käyttöönottoa, koska tämä tekisi verotuksen kokonaisvaltaisesta
valvonnasta mahdotonta.

Haluan myös tuoda esiin näkemyksemme siitä, ettei maataloutta pitäisi jättää tällaisen uudelleensuunnittelun
ulkopuolelle, koska investoinnit uusille alueille edellyttävät uudelleensuunnittelua. Se antaa mahdollisuuden
moniin uusiin aloitteisiin.

Martin, Hans-Peter (NI). – (DE) Arvoisa puhemies, luulenpa, että meneillään olevat neuvottelut
rahoitusnäkymistä osoittautuvat Euroopan unionin koko historian ratkaisevimmaksi ja paljastavimmaksi
testiksi. Nyt käy ilmeiseksi, voidaanko toistamiseen asetetut tavoitteet ja aiejulistukset muuttaa käytännön
toimenpiteiksi.

Testi mahdollistaa arvioinnin. Onko todella mahdollista lisätä tutkimusvaroja – mikä on tarpeen – ja kohdistaa
ne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin pois lobbareiden suosimien suuryritysten ulottuvilta? Onko mahdollista
saavuttaa läpimurtoja, joita koulutuksessa tarvitaan? Onko mahdollista saada aikaan todellisia säästöjä
hallinnossa ilman että löytyy jälleen uusia salaisia varainsiirtokanavia? Tästä riippuu niiden varojen määrä,
joista tässä on tosiasiassa kyse. Kannattaisin toisenlaista lähestymistapaa: meidän pitäisi aloittaa
keskustelemalla siitä, mitä menoja tosiasiassa tarvitaan, ja päättää enimmäismääristä vasta sen jälkeen.
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Galeote Quecedo (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen keskustelu rahoitusnäkymistä,
ja siksi toivonkin, että saamme vielä toisen tilaisuuden keskusteluun, jotta myös valiokuntamme
puheenjohtajalla on mahdollisuus osallistua siihen.

Tämänpäiväisessä kysymyksessä huomio kohdistuu tiettyihin seikkoihin, joihin ei selvästikään suhtauduta
pohjimmiltaan neutraalisti. Ensimmäinen niistä on parlamentin osallistuminen, mitä useat jäsenet ovat jäsen
Bögen tavoin korostaneet – haluaisinkin kiittää neuvoston puheenjohtajaa siitä, että hän ilmaisi hyvät aikeensa
– ja toinen on käypä aikataulu.

Arvoisa puhemies, on monestakin syystä tärkeää, päättyykö työ sopimukseen vuonna 2005 vai 2006, koska
jos aiomme lykätä talousarvion hyväksymistä, kuten talousarviosta vastaava komission jäsen eilen ilmoitti,
hinnan tästä joutuu maksamaan koheesiopolitiikka. Haluaisinkin kiinnittää eräiden jäsenten huomion
vaaraan, joka Euroopan unionin solidaarisuudelle saattaa aiheutua siitä, että Euroopan parlamentti ottaa
perusteetta yhteen muiden toimielinten kanssa.

Haluaisimme päästä sopimukseen Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Haluaisinkin, että puheenjohtajavaltio
Alankomaat kertoisi meille, miten edistyvät valmistelut uudistuksen yleislinjausten hyväksymiseksi
Eurooppa-neuvoston kokouksessa 17. joulukuuta. Olemme mielissämme siitä, että puheenjohtajavaltio on
todennut keskustelun perustuvan Euroopan komission ehdotukseen, mutta miten ne teistä, jotka väittävät
itseään Eurooppa-myönteisiksi, aikovat huolehtia laajentumisen kustannuksista sekä laajentaa yhteisön sisä-
ja ulkopolitiikkaa mutta samalla supistaa Euroopan unionin talousarviomenoja?

En tiedä, onko teillä taikasauva tai kyky tehdä ihmeitä vai aiotteko ehkä tehdä selvää koheesiosta vanhoissa
jäsenvaltioissa eli toisin sanoen maksattaa tilastollisesti tai tosiasiallisesti vauraiden maiden köyhillä alueilla
ne kustannukset, joita uusien jäsenvaltioiden köyhien alueiden talouden kehittäminen aiheuttaa.

Teillä on alle kaksi viikkoa aikaa vastata näihin kysymyksiin, ellette halua tärvellä puheenjohtajavaltio
Alankomaiden mainetta sen toimikauden loppuvaiheessa. Teidän pitäisi alkaa miettiä sitä, millä oikeutuksella
te tavoittelette lisää Eurooppaa vähemmin varoin, koska sitä ei ymmärrä kukaan. Sen taas ymmärrämme
oikein hyvin, että vähemmän varoja tarkoittaa vähemmän Eurooppaa.

Walter (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olen mielissäni, että saan tavata
teidän jälleen näin pian ja olla tekemisissä kanssanne. Kuten monet ovat todenneet, meillä on nyt edessämme
yksi suurimmista haasteista; haaste, jonka ainoastaan vuotuiset talousarviokeskustelut voittavat tärkeydessä.

Jos tällainen valtava haaste otetaan vastaan, johon jo nyt liittyy sotaisaa kielenkäyttöä ja – siltä osin kuin
lukuja on jo esitetty tarkasteltavaksemme – monta uutta toissijaista sotatannerta, on hyvä ajatus pitää pää
kylmänä ja käydä asiat läpi järjestelmällisesti. Voin vakuuttaa teille, että tässä parlamentissa on monia, jotka
suhtautuvat tähän asiaan viileän rauhallisesti eivätkä anna keskittymisensä herpaantua. Meidän tehtävänämme
on huolehtia siitä, että parlamentti pidetään riittävässä määrin mukana, ja toki painotamme tätä ja teemme
sen tarvittaessa selväksi asianmukaisia menettelyjä soveltaen.

Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kollegani ja minä olemme kiitollisia teille siitä, että pitäydyitte pelaamasta
numeroilla ja hyväksyitte moduuleihin perustuvan lähestymistavan, jossa huomio kiinnitetään keskeisiin
asiakysymyksiin. Totesitte, että meidän on tarkasteltava huolellisesti yksittäisiä politiikan aloja saadaksemme
selville, mitä oikeastaan voimme tehdä ja mitä haluamme Euroopalle tulevaisuudessa, ja tätä teidän työnne
ilmentää. Haluamme työskennellä rinnakkain kanssanne ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia toivoen, että otatte
ne laskelmissanne huomioon pikemminkin jo prosessin aikana kuin vasta sen lähestyessä loppuaan.

Mieliimme tulee väistämättä monia kysymyksiä. Näitä ovat eurooppalaisen tulevaisuuspolitiikan esiin
nostamat kysymykset, ja niihin kansalaiset vaativat vastauksia. Meidän on tulevaisuudessa otettava
vastuullemme uusia tehtäviä, ja meidän on myös puhuttava siitä, onko tähän mennessä laaditut politiikat
muotoiltu oikein.

Emme ole luopumassa periaatteista, ja yksi periaate, josta mielestämme ei voida luopua, on tämän
Eurooppamme yhteenkuuluvuus. Esimerkiksi juuri tällaisilla aloilla syntyy keskustelua siitä, haluammeko
turvata palvelut kaikille – kuten olemme aiemmin tehneet – vai haluammeko tukea edelläkävijöitä ja
kasvukeskuksia. Tästä meidän on keskusteltava kanssanne, ja tällainen keskustelu, jossa käsitellään
yksityiskohtia ja asiasisältöä, vaatii rohkeutta. Se vaatii rohkeutta neuvostolta, koska juuri neuvoston on
ilmoitettava, milloin tietyt seikat on myytävä kansalaisille eurooppalaisina tehtävinä, joista esimerkkinä
voidaan mainita turvallisuuden lujittaminen syyskuun 11. päivän jälkeen ja ulkopolitiikan alalla tehtävä
yhteistyö, jolle tarvitaan rahoitusta. Me Euroopan parlamentin jäsenet tarvitsemme myös rohkeutta
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palauttaaksemme kansallisille tasolle tietyt asiat, joista ei pystytä parhaiten huolehtimaan Euroopan tasolla.
Tästä meidän on keskusteltava.

Haluaisin tarkastella lyhyesti kestoa, jota jo kaksi puhujaa ovat käsitelleet. On totta, että seitsemän vuotta,
joista puhumme – vuoteen 2013 ulottuva ajanjakso – vastaa yhdeksää vuotta tästä päivästä lukien. Pitäkää
vain mielessä, että teemme arvioita yhdeksän vuoden ajanjaksolle; yhdeksän vuotta sitten Michael Jacksonin
Earth Song oli hittilistojen ykkönen, euro-sana oli vasta juuri keksitty, ja yhdeksän vuotta sitten Itävalta,
Ruotsi, Suomi liittyivät Euroopan unioniin. Se oli yhdeksän vuotta sitten! Kun nyt keskustelemme
mielessämme samankaltainen tulevaisuuteen ulottuva jakso, mielestäni meidän on oltava varuillamme. Itse
asiassa meidän olisi vielä tarkasteltava tätä kestoa. Neljä tai kolme vuotta olisi jotakin muuta. Neljä vuotta
sitten hyväksyimme Nizzan sopimuksen. Tämä ajanjakso on hallittavissa, joten puhukaamme siitä
ajanjaksosta, jonka rahoitusnäkymät saattaisivat kattaa.

Keskustelkaamme kuitenkin myös tarvitsemastamme joustavuudesta. Euroopan unionin kehitys ei ole
suoraviivaista; tarvitsemme muutosta. Viime kuukausina olemme kerta toisensa perään joutuneet käyttämään
joustavuusvälinettä. Tiedätte täsmälleen kuten mekin, että keskustelu tästä on asialistalla.

Haluan ottaa esiin myös tulopuolen, koska Euroopan parlamentin jäsenen ei voida ajatella ottavan aina
ilomielin vastaan menojen maksimoinnin tehtävää, jota pidetään ainoana asiana, josta olemme kiinnostuneita.
Näin ei ole! Jos aiomme puhua nettomaksajista ja nettotaakasta, haluamme tietää, voidaanko meitä eteenpäin
vieviin vetureihin kytkeä useampia vaunuja, kunnes ne eivät enää pysty liikkumaan, tai miten saamme
kerättyä tarvittavat varat. Meidän on siis keskusteltava teidän kanssanne myös tulopuolen edellyttämistä
mekanismeista, ja haluaisinkin teidän kertovan meille, haluatteko ottaa meidät mukaan neuvotteluihin
perustamissopimuksessa määrättyä laajemminkin, haluatteko keskustella kanssamme vakavasti ja ottaa
näkemyksemme huomioon meno- ja tulokysymyksissä, vai onko tämä sellainen ala, josta haluatte irrottaa
meidät kokonaan. Jos haluatte tuloksia, en voi muuta kuin kehottaa teitä yhteistyöhön kanssamme. Matkan
varrella meidän on monissa kohdin selvitettävä asiat itseksemme, mutta nähdäkseni tuloksia saavutetaan,
kun itseensä luottavat ihmiset toimivat keskenään tietoisina siitä, mihin he pystyvät ja mitä heiltä odotetaan.

Virrankoski (ALDE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, EU:n tulevat rahoitusnäkymät ovat osa
kokonaisuutta, joka sisältää koko yhteisöpolitiikan perusteellisen uudistuksen. Samanaikaisesti
rahoitusnäkymien kanssa uudistetaan EU:n omien varojen järjestelmä sekä useat monivuotiset ohjelmat,
muun muassa alue- ja rakennepolitiikka. Tämä kaikki vaatii parlamentilta valtavasti työtä ja perehtymistä
sekä Euroopan unionin eri toimielimiltä hyvää yhteistyötä.

Rahoitusnäkymistä on odotettavissa vaikeat neuvottelut. Tärkeää on, että näissä neuvotteluissa parlamenttia
ei painosteta, mistä on jo ollut merkkejä ilmassa. Jos rahoitusnäkymistä ei synny sopua määräaikaan mennessä,
EU:n talousarvio voidaan kohtuullisen hyvin laatia perustamissopimuksen 272 artiklan perusteella. Tosin
silloin työllisyyden parantamiseen tähtäävät toimet viivästyvät.

Rahoitusnäkymien keskeneräisyys ei saa olla veruke lainsäädäntöesitysten jarruttamiselle. Jäsenmailla on
tässä suuri vastuu, eivätkä niiden keskinäiset erimielisyydet saa heijastua Euroopan unionin jokapäiväiseen
työskentelyyn.

Schroedter (Verts/ALE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmoittaa neuvoston puheenjohtajalle, että
hyväksymme hänen esittämänsä aikataulun. Näin teemme, vaikka hän on salannut meiltä sen, että Espanjan
ja Saksan huippukokouksessa muutama päivä sitten viitattiin toisenlaiseen aikatauluun, jonka mukaan
sopimukseen olisi päästävä vuonna 2006. Tämä tarkoittaa sitä, että osapuolet tasapainoilevat kahden
aikataulun kanssa, ja aluepoliitikkona voin kuvailla tätä ainoastaan vastuuttomaksi. Alueiden on voitava
suunnitella tulevaisuuttaan luottavaisesti. Jos aluesuunnitelmat päättyvät vuonna 2006, varoja sidotaan enää
ainoastaan vuodeksi. Tämän sijaan asianomaiset valmistelut olisi voitava tehdä kaksi vuotta etukäteen, millä
varmistetaan se, että rakennetukea voidaan maksaa hyvissä ajoin, sillä jos näin ei tapahdu, tukirahoitukseen
repeää musta aukko.

Aluepoliitikoille ei myöskään vuotuisuus ole mikään ratkaisu, joten kansalaisten silmissä vastuu kuuluu
meille kaikille. Euroopan parlamentti pääsee kuitenkin sopimukseen ensi vuonna, joten mieleeni tuleekin
kysymys siitä, mitä neuvosto ehdottaa tehtäväksi, ja mitä erityisesti te teette puheenjohtajakautenne viimeisinä
päivinä saadaksenne jäsenvaltiot vihdoin toimimaan. Olettaen, että teidän on edettävä – ja tänään minun
on annettu ymmärtää, että näin on – miten saatte muut tekemään samoin? Tätä keskustelua voidaan jatkaa
vastuullisesti ainoastaan siten, että ryhdytte todellisiin toimiin tähänastisen varovaisen diplomatian sijaan.
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Ribeiro (GUE/NGL). – (PT) Kun taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta keskusteltiin
1990-luvulla, luvut olivat toisenlaiset. Ne vaihtelivat 1,22:sta 1,32:een ja asettuivat 1,27:ään. Tänään kaikki
on pyöristetty alaspäin yhteen prosenttiin, vaikka tuhannesosat saattaisivat paljastaa, että jonkin verran
vastustustakin on ollut.

Kun viimeisin laajentuminen lisäsi sosiaalista eriarvoisuutta ja alueiden välistä epätasapainoa entisestään,
luvusta yksi tuli onneton vertauskuva, vertauskuva, joka on alkanut saada laajempaa vastakaikua.

Samalla kun suunnitellaan kaupallisen ja sotilaallisen toiminnan yhtenäistämistä ja kun vakaus- ja
kasvusopimuksen yhtenäisyys johtaa yksinomaan sosiaalisen ja alueellisen epäyhtenäisyyden kärjistymiseen,
yhden prosentin osuuden hyväksyminen rahoitusnäkymissä osoittaa, että yksilöllisyyttä arvostetaan
solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta enemmän.

Tämän suuntauksen kääntämiseksi ryhmämme jätti käsiteltäväksi joitakin tarkistuksia. Me ainoina teimme
näin, ja tarkistuksemme ovat ainoita, joista välittyy selkeä vastustus. Teimme näin ennen kaikkea
vastustaaksemme yhden prosentin osuutta, joka ilmentää kaikkea sitä, mitä emme halua: individualistista,
itsekästä Eurooppaa, Eurooppaa, jota yhdistää kaupankäynti ja sotilaallinen toiminta ja jossa sosiaalisesta
solidaarisuudesta tai alueiden välisestä yhteenkuuluvuudesta ei ole jälkeäkään.

Toki minulla oli paljon muutakin sanottavaa, mutta puheaikaa oli vain yksi minuutti.

Grabowski (IND/DEM).  (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vastustamme Euroopan unionia, koska se
ei kykene ratkaisemaan niitä ongelmia, joita Euroopan kansalaiset ja valtiot nyt ja tulevaisuudessa kohtaavat.
Itse asiassa päinvastainen on totta: EU pahentaa vaikeuksia ja nopeuttaa niiden syntymistä sekä johtaa entistä
suurempiin eroihin, vaihteluihin ja selkkauksiin. Taloudessa Euroopalla on kaksi perusongelmaa. Ensimmäinen
niistä on talouskasvu, joka on Euroopassa yleensä hitaampaa kuin Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Tämä lisää
työttömien määrää ja heikentää yritysten kilpailukykyä. Toinen ongelma ovat kasvavat tuloerot vauraan
vanhan Euroopan ja köyhän uuden Euroopan välillä.

Myös sosiaalikysymyksissä on kaksi pääongelmaa. Ensimmäinen liittyy arvoihin. Mielessäni on kriisi, joka
liittyy perheeseen keskeisenä instituutiona. Tämä liittyy toiseen ongelmaan, nimittäin ikääntyviin yhteiskuntiin
ja Euroopan väestön vähenemiseen. Nämä väestönkasvuun liittyvät ongelmat eivät kosketa ainoastaan
Belgiaa, Saksaa ja Ranskaa, vaan myös köyhiä maita, kuten Ukrainaa, Romaniaa ja Puolaa. Jos tarkastelemme
EU:n nykyisiä tai ehdotettuja tämän alan toimia, käy ilmeiseksi, että EU:lla ei ole näkemystä siitä, miten
esimerkiksi talouskasvuun ja erojen kaventamiseen liittyvät ongelmat ratkaistaan. Ennen kaikkea EU:lta
puuttuu strategia Euroopan väestön vähenemistä koskevan suuntauksen kääntämiseksi.

Onko se, että kymmenen uutta maata on liittynyt EU:hun ja että EU:n kansalaisten määrä on kasvanut 380:sta
450 miljoonaan eli siis lähes 20 prosenttia, tuonut mitään muutoksia vuosien 2005–2006
talousarvioesitykseen? Ei, muutoksia ei ole tehty. Vuosien 2005–2006 talousarvio perustuu alle 10 prosentin
menolisäykseen, joka inflaatiokorjattuna on itse asiassa alle 7 prosenttia ja vastaa uusien jäsenvaltioiden
suorittamia maksuosuuksia. EU:n yhdentymisen kannalta vuodet 2005 ja 2006 ovat siis hukkaan heitettyä
aikaa, ja mikä tätäkin pahempaa, erot voivat jopa kasvaa. Vuosien 2007–2013 talousarvioennusteiden
kannalta tämä ei todellakaan lupaa hyvää. Neuvoteltiinko ja sovittiinko vuosien 2007–2013 talousarviosta
uusien jäsenvaltioiden kanssa? Ei tietenkään, vaan sen esittelivät parlamentille toimikautensa päättävät
komission jäsenet. Lisäksi keskustelua tästä luonnoksesta käydään parlamentin väliaikaisessa valiokunnassa,
joka nimitettiin heikentämään nykyisen budjettivaliokunnan vaikutusvaltaa ja jakamaan vastuu mistä tahansa
hyväksyttävistä ratkaisuista. Tämä osoittaa, miten EU:n menettelyistä puuttuu avoimuus ja selkeys. Se on
myös osoitus neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa parhaillaan käytävistä lehmänkaupoista.

Vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien määrärahat eivät tuo vastausta Euroopan perusongelmiin. Jos
hyväksymme periaatteen, jonka mukaan talousarvion osuudeksi asetetaan yksi prosentti BKT:sta, taloudelliset
erot vain kasvavat. Tätäkin pahempaa on, että Lissabonin strategian johdosta tutkimus- ja kehitysmenot
kasvavat 300 prosenttia ja että näistä varoista valtaosa osoitetaan EU:n vanhoille jäsenvaltioille, kun taas
rakenne- ja koheesiorahastojen menot kasvavat vain 30 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että heikommin
kehittyneet maat jäävät yhä enemmän jälkeen kehittyneemmistä maista. Puolustamme vapaata, turvallista
ja nopeasti kehittyvää Eurooppaa.

Kozlík (NI). (SK) Arvoisa puhemies, sanonnan mukaan tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikeilla. Monet
Euroopan unionin keskeisistä asiakirjoista ovat pullollaan hyviä aikeita. Tämä koskee Lissabonin strategiaa
ja ennen kaikkea rahoitusnäkymiä, joissa määritellään laajentuneen unionin uusi rahoituskehys vuosiksi
2007–2013.
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Ehkäpä juuri tästä syystä saamme todistaa euroalueen talouskasvun taantumaa suhteessa tärkeimpiin
kilpailijoihimme maailmantaloudessa. Kun Euroopan unionin 15 jäsenvaltiota 1990-luvulla ponnistelivat
erityisesti vallatakseen Itä-Euroopan maiden markkinat, tuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu oli
2,3 prosenttia. Nyt se on vain 1,2 prosenttia vuodessa, ja euroalueen tuottavuus on yli kolmanneksen
heikompi kuin Yhdysvalloissa.

Tässä mielessä olen tyytyväinen Euroopan parlamentin puhemiehen Borrellin vierailuun Eurooppa-neuvoston
kokouksessa, jossa hän viittasi selvästi Lissabonin strategian ja todellisuuden väliseen epäsuhtaan. Jos
Lissabonin strategiaa ei tueta todellisin täytäntöönpanotoimin, se on todellinen uhka mille tahansa
rahoitusnäkymille. Mitään keskusteluja uusista rahoitusnäkymistä ei voida rajoittaa rahoituspuitteisiin ja
Euroopan unionin aikeisiin, vaan niissä on tarkasteltava yhteisten varojen tehokasta käyttöä ja konkreettisia
toimenpiteitä EU:n kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kiitos.

Hatzidakis (PPE-DE). – (EL) Arvoisa puhemies, puhuttaessa unionin rahoituksesta vuosina 2007–2013
mieleeni tulee kaksi huolenaihetta. Toinen liittyy rahoituksen määrään ja toinen päätöksenteon aikatauluun.

Rahoituksen määrän osalta on selvää, että Euroopan unionin laajentumisesta johtuvat vaatimukset kasvavat.
Tästä syystä meidän täytyykin ensiksi tarkastella uuden laajentuneen unionin painopisteitä ja aloittaa vasta
sitten keskustelut rahoituskiintiöistä. Pelkään, että joissakin tapauksissa käy täsmälleen päinvastoin.
Laajentumisesta ei kuitenkaan missään nimessä saisi olla haittaa nykyisille koheesiomaille eikä Euroopan
unionin koheesiopolitiikalle. Tältä osin olen tyytyväinen Euroopan parlamentin kantaan, jonka mukaan
unioni tarvitsee tyydyttävän rahoituksen tulevaisuutta varten, vaikka itse suhtaudunkin keskusteluihimme
tarkoista summista varauksin.

Toinen huolenaiheeni on aikataulu. Puheenjohtaja Nicolaï välitti meille neuvoston määrätietoisen näkemyksen,
jonka mukaan tavoitteenamme on saada asia käsitellyksi kesäkuussa. Toivon, että näin on. Kuten tiedätte ja
kuten jotkin arvoisat jäsenet mainitsivat, päinvastaisesta kuitenkin huhutaan. Mielestäni tämä ei ole hyväksi
Euroopan unionin talousarviolle ylipäätään eikä etenkään rakennerahastoihin sisältyvien kaltaisille
monivuotisille ohjelmille. Kaikki viivästykset tässä yhteydessä vaikuttaisivat äärimmäisen haitallisesti, koska
meidän on voitava tutustua säännöksiin paljon aiemmin; jäsenvaltioiden ja alueiden on voitava valmistautua,
jottemme menetä aikaa, kuten tapahtui meneillään olevalla ohjelmointikaudella vuonna 2000.

Vaihtoehtoiset ratkaisut talousarvion kasvattamiseksi vaikuttavat mielestäni äärimmäisen hankalilta. Mikä
tahansa vaihtoehtoinen ratkaisu vaikuttaisi kuitenkin äärimmäisen kielteisesti rakennerahastojen toimintaan
ja koheesiopolitiikkaan vuodesta 2007 eteenpäin. Juuri tästä syystä haluaisin neuvoston ottavan selkeästi
kantaa aikatauluun ja vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jotka eivät rakennerahastojen osalta tule mielestäni
kysymykseen.

Xenogiannakopoulou (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, keskustelu rahoitusnäkymistä on Euroopan
tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeää. Siinä on kyse Euroopan unionin valmiuksista vastata sen
kansalaisten tarpeisiin ja 2000-luvun asettamiin haasteisiin. Edeltävän Euroopan komission esittämät
ehdotukset ovat mielestämme hyvä ja tasapainoinen perusta keskustelulle. Neuvottelujen tässä vaiheessa ei
kuitenkaan voida hyväksyä tiettyjen hallitusten omaksumaa rajoittavaa kirjanpitäjän näkemystä eikä yhden
prosentin asettamista dogmaattiseksi tavoitteeksi. Olemme aidosti huolissamme neuvoston ilmeisestä
kyvyttömyydestä vastata tehokkaasti tarpeeseen turvata yhteisön talousarvion kehitys ja tulonjakoluonne,
minkä saimme valitettavasti jälleen kerran huomata vuoden 2005 talousarviomenettelyn yhteydessä.

Kysymys luotettavuudesta nousee esiin, kun pyydämme Euroopan kansoja ratifioimaan Euroopan perustuslain,
kun puhumme Lissabonin strategian täytäntöönpanon nopeuttamisesta mutta emme ole valmiita tekemään
vastaavia rahoitussitoumuksia näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Näin petetään Euroopan unionin
kansalaisia. Yhteisön talousarvio, joka vastasi 15 jäsenvaltion unionin tarpeita, ei voi tehokkaasti vastata
nykyisten 25 jäsenvaltion tai tulevien 27 jäsenvaltion unionin tarpeita. Me Euroopan parlamentissa haluamme,
että rahoitusnäkymistä päästään sopimukseen ajoissa vuonna 2005, jotta voidaan taata tarvittava ja
asianmukainen rahoitus Euroopan unionin politiikoille. Tähän me työssämme pyrimme, ja vaadimme myös
neuvostoa kantamaan vastuunsa. Haluamme kuitenkin tehdä selväksi, että poliittisesti hyväksyttävänä
voidaan pitää ainoastaan hyvää ja tehokasta sopimusta, jolla turvataan tehokkaasti kehitys, työllisyys,
yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus kaikille unionin kansalaisille ja alueille.

Mulder (ALDE). (NL) Arvoisa puhemies, olen monien parlamentin jäsenten kanssa samaa mieltä siitä, että
tulevaisuuden rahoitusnäkymistä on tärkeää päästä sopimukseen. Tämä on parempi vaihtoehto kuin se, että
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turvaudutaan siihen tai siihen artiklaan, olipa kyse sitten perustamissopimuksen artiklasta tai muusta
säännöksestä. Tästä syystä on mielestäni hyvä asia, että neuvosto aikoo kehittää näitä uusia rahoitusnäkymiä
parlamenttia tiiviisti kuullen ja sen kanssa yksimielisesti sekä aikoo tavata parlamentin tässä yhteydessä
säännöllisesti. Mielestäni tulevaisuuden rahoitusnäkymille tekisi hyvää, jos lukujen välistä joustavuutta
voitaisiin lisätä. Neuvosto saattaisi kuitenkin kysyä, onko tämä vaarallista. Mielestäni näin ei ole. Olemmehan
nykyisiäkin joustavuusvälineitä soveltaessamme aina pysyneet selvästi sopimuksissa asetettujen
enimmäismäärien alapuolella.

Toinen huolenaihe on yhteisrahoitus. Kaikkia talousarvion osia ei "yhteisrahoiteta". Joihinkin tämä pätee,
toisiin ei. Mielestäni tässäkin olisi varaa joustavuuteen, joka voisi esimerkiksi ilmetä siten, että yhteisrahoitusta
sovellettaisiin Euroopan unionin köyhissä ja rikkaissa jäsenvaltioissa eri tavoin.

Papadimoulis (GUE/NGL). – (EL) Arvoisa puhemies, tiukkojen ja vaikeiden neuvottelujen alussa Euroopan
parlamentin on lähetettävä kolme selkeää viestiä. Ensinnäkin hylkäämme ehdoitta kuuden jäsenvaltion
pakkovaltaa ilmentävän kirjeen, koska se heikentää Eurooppaa ja lisää sisäistä eriarvoisuutta Euroopassa,
joka ei kykene tukemaan Euroopan unionin itsensä päättämää politiikkaa.

Toiseksi pyrimme saamaan aikaan monivuotisen rahoituskehyksen, jonka turvin politiikkoja ja ohjelmia
voidaan suunnitella ripeästi, ja tietenkin hylkäämme neljän tai viiden vuoden vaihtoehdot.

Kolmanneksi ja viimeiseksi totean, että Euroopan parlamentin pitäisi todeta selvästi, ettei se ole valmis
hyväksymään kehystä ehdoitta, jos ei saada takeita niiden politiikkojen rahoituksesta, joilla turvataan
taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 25 jäsenvaltion laajentuneessa Euroopassa.

Tulevaisuuden yhteinen Eurooppa, jota olemme rakentamassa, tarvitsee kunnianhimoisempia eikä
heikkolaatuisempia suunnitelmia. Prodin paketti on yksinkertaisesti hyvä lähtökohta, ja meidän kaikkien
on oltava yhtä mieltä siitä, ettei kysymykseen tule suurempi Eurooppa, jolla on aiempaa vähemmän rahaa.

Karas (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, monissa maissa
kansalaisille on muodostumassa se käsitys, että he antavat liikaa varoja EU:n talousarvioon ja saavat liian
vähän niistä takaisin.

Aivan liian usein kansalaiset ovat kuitenkin epätietoisia siitä, mihin varat käytetään ja millä tavoin. Arvoisa
neuvoston puheenjohtaja, monet jäsenvaltiot vahvistavat kansalaistensa kielteisiä asenteita nimenomaan
omilla strategioillaan siirtämällä aina vain enemmän vastuuta –haluaisin sanoa oikeutetusti ja onneksi –
Euroopan unionille, mutta kuitenkin ovat valmiita maksamaan aina vain vähemmän. Niiltä saa vaikutelman,
että ne maksavat liikaa, mutta sitä ne eivät kerro, että Euroopan unioni ei ole koskaan käyttänyt kokonaan
sitä rahoituskehystä, josta päättämiseen ne ovat osallistuneet. Mielestäni tämä kaksinaamainen strategia on
vastuuton; siihen kuuluu turvautuminen numeroilla temppuiluun ja järjettömiin muodollisuuksiin.
Tulevaisuuden Eurooppa tarvitsee vilpitöntä yhteistyötä neuvoston, parlamentin, Euroopan kansalaisten ja
komission välillä.

Tulevaisuuden Eurooppa tarvitsee kuitenkin myös selkeän vastauksen siihen kysymykseen, miten paljon
rahaa tarvitsemme toteuttaaksemme poliittiset ensisijaiset tavoitteemme onnistuneesti. Miten paljon rahaa
tarvitsemme kasvuun, kilpailukykyyn, työllisyyteen, tutkimukseen, yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan,
naapuruuspolitiikkaan, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, kestävään kehitykseen, aluepolitiikkaan, pieniin
ja keskisuuriin yrityksiin, laajentumiseen, yhteiseen maatalouspolitiikkaan sekä tiedotukseen ja viestintään,
vain joitakin Euroopan unionin toimielinten toimialoista mainitakseni?

Pyydämme teitä puhumaan poliittisista painopisteistä ja asettamaan käyttöön varat, joita tarvitsemme
huolehtiaksemme asiantuntevasti tehtävistämme kansalaisten hyväksi.

Letta, Enrico (ALDE). – (IT) Arvoisa puhemies, mielestäni tässä ratkaisevassa keskustelussa pitäisi käsitellä
ensisijaisesti neljää näkökohtaa: 1) rahoitusnäkymät pitäisi sopeuttaa Lissabonin strategian arviointiperusteisiin
ja tavoitteisiin: edustusta koskeva luku on tärkein komission ehdotukseen sisältyvä innovaatio, ja parlamentin
olisi kannatettava sitä voimakkaasti; 2) maatalouspolitiikan rahoitus ei enää vastaa Euroopan unionin uusia
vaatimuksia, vaikka komissio ei olekaan kyennyt irtautumaan tätä aihetta koskevista neuvoston asettamista
suuntaviivoista; 3) on tärkeää mahdollistaa siirtymävaihe, jotta ei rangaistaisi niitä alueita, jotka niin kutsutun
tilastovaikutuksen vuoksi eivät enää saa Euroopan rakennerahastoista niiden kehittämiseen osoitettua tukea,
kuten tapahtuu joillakin Etelä-Italian alueilla; 4) katsomme, ettei kysymystä unionin talousarvioon
suoritettavien jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien järjestelmän uudistamisesta pitäisi lykätä hamaan
tulevaisuuteen.
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Lopuksi totean, että suhtaudumme Prodin pakettiin myönteisesti, mikä johtuu ennen kaikkea sen perustana
olevasta ajattelutavasta, jossa päähuomio kohdistetaan kilpailukykyisen ja kasvavan unionin luomiseen, ja
nähdäksemme omien varojen enimmäismäärää ei voida laskea alle 1,27 prosentin, jos haluamme saavuttaa
kaikki aiemmin asetetut tavoitteemme.

Dombrovskis (PPE-DE). (LV) Arvoisa puhemies, halusin kiinnittää huomiota uusien rahoitusnäkymien
aluepoliittisiin näkökohtiin. Ensimmäinen kysymyksiä herättävä seikka on tämä – miksi aluepolitiikalla on
Prodin komission ehdotuksessa toissijainen asema ja miksi se ei ole painopiste, kuten tähän asti? Ehkäpä
näin yritetään häivyttää näkymistä se, että se osuus Euroopan unionin bruttokansantuotteesta, jonka Prodin
komissio haluaa osoittaa aluepolitiikkaan, vähenee vuosi vuodelta.

Seuraavissa rahoitusnäkymissä aluepolitiikkaan osoitettava osuus Euroopan unionin talousarviosta on
suunnilleen samalla tasolla kuin aiemmin. Tilanteessa, jossa kymmenen uutta jäsenvaltiota ovat jo liittyneet
Euroopan unioniin ja jossa Romania ja Bulgaria liittyvät siihen vuonna 2007, aluepolitiikkaan käytettävissä
olevia varoja olisi lisättävä.

Tästä syystä haluaisimme Euroopan ministerineuvoston vastaavan tähän tärkeään kysymykseen: katsooko
Euroopan ministerineuvosto, että aluepolitiikalle voitaisiin palauttaa sen painopisteasema, ja katsooko se,
että Prodin ehdotuksessa aluepolitiikkaan on osoitettu varoja asianmukaisesti.

Kelam (PPE-DE). – (ET) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää neuvostolle muutamia täsmällisempiä kysymyksiä
rahoitusnäkymistä. Minäkin katson, että jaettaessa laajentuneen unionin koheesiovaroja olisi pyrittävä ennen
kaikkea solidaarisuuteen. Haluaisin kiinnittää neuvoston huomion kahteen komission ehdotuksen
näkökohtaan, joita mielestäni olisi tarkasteltava lähemmin.

Ensinnäkin kysyn, pitääkö neuvosto asianmukaisena menetelmää, jossa BKTL:n keskiarvo 4 prosentin kattoa
laskettaessa määritetään rahoitusnäkymien koko seitsenvuotiskaudelta. Samaan aikaan koheesiopolitiikan
toisen näkökohdan osalta säädetään välivaiheen tarkistuksesta, jossa alueiden tukikelpoisuutta mukautetaan
niiden todellisen kehityksen perusteella. Komission ehdotus on nykyisellään joustava siirtymävaiheen alueiden
(phasing-in ja phasing-out) kannalta, mutta toisaalta siinä jätetään koko seitsenvuotiskauden ajaksi pakkopaitaan
ne maat ja alueet, joille on ehdotettu kattoa. Ehdotan, että välivaiheen tarkistusta, jossa mahdollistetaan tietty
joustavuus ja mukautus BKTL:n tosiasiallisen kasvun perusteella, harkittaisiin sovellettavaksi myös niissä
maissa, joille on ehdotettu kattoa.

Toiseksi kysyn, pitääkö neuvosto toteuttamiskelpoisena komission lainsäädäntöehdotusta, jonka mukaan
paikallishallinnon hankkeista alettaisiin kantaa arvonlisäveroa. Tällainen ehdotus heikentäisi entisestään
vähiten kehittyneiden kuntien mahdollisuuksia hyötyä eurooppalaisista hankkeista, koska se rasittaisi niiden
niukkaa taloutta huomattavasti. Nykyisessä järjestelmässähän tällaiset hankkeet ovat arvonlisäverottomia.

Samaras (PPE-DE). – (EL) Arvoisa puhemies, ehkäpä meidän pitäisi tarkastella ongelmaa toisesta
näkökulmasta. Parlamentin pitäisi huomauttaa komissiolle – ja neuvostolle – että puhtaasti kvantitatiivisten
Lissabonin strategian lujittamiskeinojen lisäksi tarkasteltavana on myös kysymys Euroopan osallistumisesta
maailmanlaajuisten talousmittarien kehittämiseen, koska kvantitatiivisten tietojen perusteella voimme
tarkastella taloutta ainoastaan staattisesti, jolloin kaikki myönteiset tai kielteiset kertoimet jäävät huomiotta.
Näin ollen meidän pitäisikin tarkastella komission ehdotuksia dynaamiselta kannalta.

Yksi selkeä esimerkki siitä, mitä tarkoitan, on tutkimus- ja teknologiatoiminta. Komission mukaan tämän
alan menot Euroopassa nousevat vuoteen 2013 mennessä 23 miljardiin euroon. Mitä tämä tarkoittaa
maailmanlaajuisesti? Yhdysvalloissa osuus on tällä hetkellä 2,7 prosenttia. Siellä yrittäjyys on kuitenkin
saanut huomattavasti tukea yritysten, hallinnon ja alueen koko talouden välisistä yhteyksistä, joita me
kutsumme "kytköksiksi". Yhdysvaltojen 2,7 prosenttia on korkeampi kerroin kuin Eurooppamme nykyinen
2 prosenttia, jonka toki nostamme 3 prosenttiin. Esimerkiksi Japanissa kerroin on kuitenkin 3 prosenttia,
mutta juuri näiden kytkösten puuttumisen vuoksi maassa on lama, josta selviytymisessä ei tutkimuksesta ja
teknologiasta ole ollut mitään apua. Näin ollen juuri tutkimus- ja teknologiatoiminta, tämä tärkeä osatekijä,
on kasvun välttämätön edellytys, mutta se ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan kaksi muuta edellytystä, teknologian
levittäminen – mainitsemani kytkökset – mutta toisaalta suuri ongelma on mielestäni se, että tarvitaan
elpymistä, koska lama-aikana liikeyritykset – viittaan edelleen "tutkimuksen ja teknologian" ongelmaan –
tarkastelevat asioita ainoastaan kassavirtansa hallinnoinnin näkökulmasta eivätkä kykene viemään merkittäviä
teknologisia innovaatioita eteenpäin.

Tästä syystä katson, että meidän olisi tutkittava asiaa toiselta kannalta, jota kutsutaan "kysyntäpuoleksi". Jos
kysynnän halutaan toimivan, nykyisen yhtenäisvaluuttapolitiikan ja rahoituspolitiikan välille on luotava
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yhteistyötä. Toisin sanoen talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin on kiinnitettävä enemmän huomiota
kuin mitä me valtiona kiinnitämme menopolitiikkaamme, ja tällä en tarkoita tarkastelua kolmen tai neljän
vuoden välein vaan vuosittain, jotta saamme talouden elpymään. Jos näin ei tapahdu, se on sama kuin
kaataisimme kaikki keskustelumme kohteena oleva varat Danaidien seulaan.

Kuźmiuk (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvät kollegat, käytän
puheenvuoron uusista jäsenvaltioista suurimman, Puolan, edustajana tässä keskustelussa, jonka aiheena
ovat neuvostolle esitetyt kysymykset vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymistä. Haluaisin kiinnittää huomiota
tähän näkökohtaan, koska toistaiseksi keskustelussa ovat puhuneet lähinnä vanhojen jäsenvaltioiden edustajat,
ja tämä ero on tärkeä tehdä, koska vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden näkemykset vuosien 2007–2013
rahoitusnäkymistä poikkeavat suuresti toisistaan. Nähdäkseni näkymillä pitäisi ennen kaikkea pyrkiä
lujittamaan talouskasvua kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa, joissa on parhaillaan meneillään
noususuhdanne, koska tämä tukee koheesiota ja yhdenvertaisuutta koko EU:ssa. Yhdentyminen on tapahtunut
sekä lainsäädännön että instituutioiden tasolla. Tätä prosessia on kuitenkin täydennettävä toisella prosessilla,
jossa kymmenen köyhintä maata ja kaksi Euroopan unioniin lähitulevaisuudessa liittyvää maata kurovat
umpeen välimatkansa Euroopan kehittyneempään osaan nähden.

Ellei rikkaiden ja köyhien välistä kehityskuilua asteittain kavenneta, koko EU:n yhdentyminen kohtaa suurta
vastustusta. Vaarana on myös se, että kaksitahtisesta Euroopasta tulee pysyvä järjestely. Tästä syystä
kannatamme Prodin komission ehdotusta. Siinä EU:n talousarviositoumusten keskiarvoksi määritetään
1,27 prosenttia EU:n BKT:sta, mikä on vastoin niiden kuuden suurimman nettomaksajan kantaa, jotka
haluavat rajata nämä maksusitoumusmäärärahat yhteen prosenttiin BKT:sta. Rakenne- ja koheesiorahastoista
myönnettävän rahoituksen lisäämiseen on realistiset mahdollisuudet ainoastaan, jos EU saa tähänastista
runsaamman talousarvion, mikä taasen tekisi mahdottomaksi toteuttaa tehokkaat toimenpiteet uusien
jäsenvaltioiden kehityksen edistämiseksi. Tämä kaikki on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon
suunnitellut runsaat varat niille vanhojen EU:n jäsenvaltioiden alueille, joiden BKT vuodesta 2007 alkaen
ylittää tilastovaikutuksen johdosta 75 prosentin osuuden EU:n keskimääräisestä BKT:sta.

Kun otetaan huomioon 1990-luvun puolestavälistä voimassa ollut rajoitus eli se, ettei rakenne- ja
koheesiovaroja saavien alueiden saama rahoitus saa ylittää 4:ää prosenttia niiden BKT:sta tai toisin sanoen
noin 17:ää miljardia euroa vuodessa missään uusista kymmenestä jäsenvaltiosta, emme vaadi mitään
tavallisesta poikkeavaa. Haluaisin kiinnittää keskusteluun osallistuvien neuvoston edustajien huomion näihin
kysymyksiin, koska ne liittyvät vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden kehityserojen kaventamiseen, joka on
yksi laajentuneen EU:n tärkeimmistä painopisteistä.

Van Nistelrooij (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, on tärkeää, että me tässä parlamentissa käytämme
tilaisuuden hyväksi ja käymme tämän avauskeskustelun. Olen mielissäni siitä, että neuvoston puheenjohtaja
Nicolaï on todennut, että teemme tulevaisuudessa näin useamminkin ja että saamme kuukausittain tilaisuuden
olla ajan hermolla. Tämä uusi parlamentti on kuitenkin asettanut hyvin selkeät painopisteet ajaakseen
koheesiopolitiikkaa, koska se on aiemmin osoittautunut tehokkaaksi ja koska sen avulla on kavennettu eroja,
joita välillämme Euroopassa on. Tämän rinnalla on käynnistetty uusia aloitteita, kuten Lissabonin strategia.

Tuloksemme eivät kuitenkaan ole vieläkään hyviä. Kokin raportista kävi varsin vakuuttavasti ilmi, ettemme
voi jäädä lepäämään laakereillamme, vaan meidän on investoitava. Tähän meidän on ryhdyttävä uudistetun
dynaamisuuden turvin Euroopan tasolla ja kautta koko Euroopan. Edessämme on myös uusia haasteita.
Esimerkiksi tänään keskustelimme Ukrainasta, ja uusi naapuruuspolitiikkaa tarvitsee lisää sisältöä; se tarvitsee
investointeja. Tällaisista haasteista on kyse, ja parlamentti haluaa kohdata ne määrätietoisesti.

Viestini on, että meidän olisi otettava opiksemme vuoden 1999 tapahtumista ennen kaikkea aluepolitiikan
osalta. Ensimmäinen vuosi eli 1999 ei ollut tuottoisa, koska käymämme keskustelut olivat liian varovaisia
ja pitkittyivät liiaksi. Meidän on estettävä se, että vuodesta 2007 tulee jälleen varovainen vuosi etenkin, koska
tärkeimmät tavoitteet tarvitsevat ennen kaikkea ripeämpää toimintaa. Näin ollen meidän on osoitettava
sitkeytemme ryhmänä. Juuri välineiden liitäntä ja kokonaisvaltaisempi lähestymistapa tutkimuksen kaltaisiin
seikkoihin avaa mahdollisuuksia. Tällaista asennetta valitsijat meiltä odottavat. Uudenlaista politiikkaa ja
uusia näkymiä ei voida saavuttaa yhdellä prosentilla. Tarvitsemme enemmän.

Siekierski (PPE-DE).  (PL) Valmistelemme vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä äärimmäisen vaikeana
ajankohtana. Parlamentti ja komissio ovat molemmat uusia, ja EU on toiminut 25 jäsenvaltion unionina
vasta seitsemän kuukautta. Lisäksi odotetaan uusia laajentumisia, ja toki Lissabonin strategia on otettava
huomioon. Väliaikaisen valiokunnan aikatauluun ja työmenetelmiin pitäisi kuulua myös Prodin komission
ja aiemman parlamentin kantojen ja painopisteiden tarkastelu. Lisäksi meneillään olevasta laajentumisesta
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olisi laadittava arvio, ja tulevia laajentumisia olisi suunniteltava. Nämä ovat uuden Euroopan komission
tehtäviä, ja niissä jäsenvaltioilla on merkittävä rooli. Viimeksi mainittujen ehdotuksia on tarkasteltava
huolellisesti, ja on tulevan puheenjohtajavaltion tehtävänä varmistaa, että näin myös tapahtuu.

Uusiin rahoitusnäkymiin sisältyy suunnitelmia useiksi vuosiksi ja jopa vuosikymmeneksi tai pitemmäksikin
aikaa. On mahdollista ja itse asiassa todennäköistä, että tuona aikana EU:n ja muunkin maailman olot
muuttuvat. Kyseessähän on pitkä aika etenkin, kun muistetaan, että elämme 2000-lukua. Siksi olisikin hyvä
ajatus tarkastella uusia rahoitusnäkymiä uudelleen niiden oltua voimassa kolme vuotta, ja mukauttaa niitä
tarvittaessa. Emme saisi unohtaa, että vuonna 2009 meillä on uusi parlamentti ja uusi Euroopan komissio,
ja näiden keskeisten EU:n toimielinten oikeus esittää ehdotuksia ja tehdä tiettyjä tarkistuksia olisikin nyt
turvattava säännöksin. Perustavat päätökset uusista rahoitusnäkymistä vuosiksi 2007–2013 kuuluvat
kuitenkin jäsenvaltioille ja neuvostolle. Eurooppaa ei voida typistää pelkiksi prosenttiosuuksiksi eikä etenkään
yhden prosentin osuudeksi BKT:sta.

Nicolaï, neuvosto. (NL) Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä minulle osoitetuista huomautuksista ja
yksityiskohtaisista kysymyksistä. Haluaisin aluksi vastata kysymykseen siitä ajoituksesta, aikataulusta ja
suunnittelusta, jota neuvostossa noudatamme ja josta jotkut teistä, ensinnäkin jäsen Böge mutta sittemmin
myös jäsen Schroedter ja jäsen Hatzidakis, kyselivät. Kaksi viimeksi mainittua puhuivat myös huhuista ja
viitteistä siitä, että hetki sitten teille ilmoittamaani aikataulua olisi muutettu. Puhujat viittasivat
huippukokoukseen ja muihin huhuihin. Voin rauhoittaa teitä. Olemassa on vain yksi aikataulu, ja juuri sen
esittelin teille. Olennaista tässä on lähinnä se, että toden totta tarkoituksemme ja aikeemme on päästä
neuvostossa sopimukseen vuoden 2005 kesäkuuhun mennessä. Voin lisätä yhtyväni jäsen Bögen
huomautukseen siitä, ettei tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaa ole vieläkään saatavilla. Hän
tietää teidän tavoin, että jaamme neuvostossa parlamentin huolen tästä. Jotkut teistä, kuten jäsen Galeote
Quecedo, pyysivät täsmällisiä tietoja ajoituksen ja aikataulun tilanteesta. Tilanne on sellainen, että
17. joulukuuta pidettävän neuvoston kokouksen valmistelut ovat käynnissä ja että tuolloin toimimme
sovitulla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tuolloin toivomme voivamme tehdä päätöksen rahoitusnäkymiä
koskevista periaatteista ja suuntaviivoista sekä paketista, jonka tarkastelussa olemme edenneet moduuleihin
perustuvan lähestymistavan keinoin. Tämä siis neuvostoa odottaa, ja tästä toivomme voivamme päättää
17. joulukuuta. Palaan hetkeksi tähän moduuleihin perustuvaan lähestymistapaan, koska jotkin esitetyistä
kysymyksistä liittyvät siihen.

Olen pannut merkille, että aivan kuin neuvoston keskusteluissa, täälläkin on jo tässä vaiheessa mainittu
useita sisällöllisiä painopisteitä, joiden pitäisi löytää tiensä uusiin rahoitusnäkymiin. Kuten jäsen Böge selvensi,
yksi yleinen lähtökohta on keskustelu Euroopan tason toiminnasta saatavasta lisäarvosta. Hyväksyn toki
monet mainituista painopisteistä, kuten Lissabonin strategian, jonka monet mainitsivat, Euroopan unionin
kansainvälisen roolin, koheesiopolitiikan, turvallisuuden ja erityisesti myös kysymyksen
rakennerahastovarojen myöntämisessä sovellettavasta 4 prosentin katosta. Näistä kaikista osatekijöistä
keskustellaan vielä täällä niin kuin neuvostossakin, ja ne sisältyvät ehdotuksiin, joita olemme laatimassa.

Tästä pääsenkin lähestymistapaan, jonka puheenjohtajavaltio on omaksunut näiksi kuudeksi kuukaudeksi
uusia rahoitusnäkymiä valmistellakseen. Aivan ensiksi haluaisin sanoutua varsin jyrkästi irti yhden prosentin
lähestymistapaa koskevista kysymyksistä, joita esittivät muun muassa jäsen Dührkop Dührkop ja jäsen
Buitenweg, joka ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että tästä lähestymistavasta luovuttaisiin. Neuvoston
puheenjohtaja en ole luopunut mistään enkä myöskään ole pitänyt kiinni mistään. En puhu täällä
Alankomaiden puolesta enkä niiden kuuden jäsenvaltion ryhmän puolesta, jotka ovat, kuten tiedätte,
omaksuneet tämän yhden prosentin näkemyksen. Puhun teille neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajana
olen tehnyt täsmälleen ne asiat, jotka joidenkin mielestä antavat aihetta kritiikkiin. Esimerkiksi jäsen Karas
kehotti minua puhumaan painopisteistä, ja muut kyselivät, miten voisin ratkaista tämän ongelman
taloudelliselta kannalta. Olemme omaksuneet moduuleihin perustuvan lähestymistavan nimenomaan siksi,
että sen turvin voimme asettaa etusijalle poliittiset, sisältöä koskevat painopisteet rahan sijaan. Tämän
askeleen me yritämme ottaa 17. joulukuuta mennessä, joten tässä toimitaan nimenomaan aiemmissa
huomautuksissa asettamieni linjausten mukaan. Koska tästä näyttäisi vallitsevan tiettyä hämmennystä,
haluan toistaa, että komission ehdotus on taatusti lähtökohtana, vaikka kaikki tiedämme, että jäsenvaltioilla
on oikeus esittää komission ehdotuksista poikkeavia näkemyksiä. Tällä moduuleihin perustuvalla
lähestymistavalla pyritään yksinkertaisesti yhdistämään ja luokittelemaan jäsenvaltioiden esittämät kannat
luokkien ja aiheiden mukaan sekä saattamaan ne helposti ymmärrettävään muotoon, jotta me neuvostossa
osaisimme tehdä poliittisesti valistuneempia päätöksiä. Tästä on koko keskustelun kannalta yksinomaan
hyötyä, ja siitä saattaa olla teille jopa etua. Olinkin mielissäni kuullessani, että parlamentti ryhtyy vastaavaan
hankkeeseen, kuten jäsen Walter totesi. Nähdäkseni näin olen vastannut useimpiin moduuleihin perustuvaa
lähestymistapaa ja puheenjohtajavaltion omaksumia linjauksia koskeviin huomautuksiin.
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Haluaisin nyt kiinnittää huomioni toiseen näkökohtaan, en menoihin, vaan tuloihin ja omiin varoihin, jotka
muutamat teistä mainitsivat lyhyesti. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, miten tärkeitä nämä asiat ovat.
Parlamentilla on aivan ilmiselvästi oikeus tulla kuulluksi, ja tätä oikeutta te tulette aivan varmasti myös
käyttämään käsiteltäessä niitä rahoitusnäkymien osia, joita tämä oikeus koskee. Pari parlamentin jäsenistä
mainitsi myös yleisen korjausmekanismin. Nämä kaikki seikat sisältyvät komission ehdotuksiin.

Jäsen Buitenweg mainitsi erikseen euroveron. Komissio ehdotti, että tämä voitaisiin mahdollisesti ottaa
käyttöön seuraavissa rahoitusnäkymissä vuonna 2014. Voin kertoa teille, että neuvosto keskustelee asiasta
paraikaa ja keskustelee vastakin. Keskustelun nykytilasta voin kertoa teille, ettei neuvosto todennäköisesti
kannata tämän ajankohdan siirtämistä yhtään komission ehdottamaa aiemmaksi.

Toinen erityisnäkökohta, jonka jotkin teistä mainitsivat – nähdäkseni jäsen Jensen teki näin ensimmäisenä
mutta jäsen Walter ja muut sitten perässä – koskee rahoitusnäkymien kestoa ja seitsenvuotiskautta. Komissio
on ehdottanut, että seitsenvuotiskautta sovellettaisiin vielä kerran, ja myös tästä neuvostossa keskustellaan
edelleen. Emme ole ottaneet kantaa tähän asiaan. Tiedätte aivan kuin minäkin, että monivuotinen talousarvio
on kehys, jossa määrärahat asetetaan vuosittain. Emme määrää kaikkea täsmällisen yksityiskohtaisesti
seitsemäksi vuodeksi tai muun mittaiseksi ajanjaksoksi, mutta sitä minun ei tarvitse teille kertoa. Tärkeitä
ovat sen sijaan enimmäismäärät, joiden rajoissa vuosittaiset määrärahat voivat vaihdella, kunhan marginaalit
ovat riittävät.

Lopuksi haluaisin todeta odottavani kovasti työskentelyä Euroopan parlamentin kanssa sinä aikana, jonka
vielä hoidan puheenjohtajan tehtävää. Sanon tämän myös neuvoston puolesta. Emme aio tehdä ennalta
sovittuja päätelmiä, kuten jotkut teistä pelkäävät. Ensinnäkin neuvosto kuuntelee hyvin tarkkaavaisesti
Euroopan parlamentin lausuntoja, huomautuksia, viestejä ja päätöslauselmia aina, mutta ennen kaikkea nyt,
kun näitä rahoitusnäkymiä valmistellaan. En voi puhua virallisesti puheenjohtajavaltio Luxemburgin puolesta,
mutta voin sanoa, että mielestäni on hyvä ajatus jatkaa sillä epävirallisella linjalla, jota neuvoston ja Euroopan
parlamentin välinen yhteydenpito on valmisteluvaiheessa ilmentänyt.

Tästä pääsenkin viimeiseen huomautukseeni. En varaudu pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, johon
jotkin jäsenistä viittasivat kysyessään siitä, mitä teemme, jos asiat eivät suju suunnitelmien mukaan. Meidän
pitäisi varoa itsensä toteuttavia profetioita ja mietittävä, miten olemme ratkaisseet vuotuista talousarviota
koskevat erimielisyydet Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä. Kuten tiedätte, neuvottelut olivat vaikeat
ja ilmapiiri oli kireä. Toden sanoakseni neuvoston ja parlamentin lähtökohdat olivat hyvin kaukana toisistaan,
mutta saimme aikaan hyvän kompromissin. Tämä kompromissi on hyödyksi Euroopan parlamentille,
neuvostolle ja ennen kaikkea Euroopalle, ja kaikki tämä on saavutettu ajallaan kiperistä neuvotteluista
huolimatta. Mielestäni tämän pitäisi olla esimerkkinä siitä, miten voisimme suunnata katseet kohti
monivuotista talousarviota.

Puhemies. Olen vastaanottanut politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa
2007–2013 käsittelevän väliaikaisen valiokunnan päätöslauselmaesityksen (B6-0189/2004).

Keskustelu on päättynyt.

12. EU:n ja Venäjän huippukokous

Puhemies. Esityslistalla ovat seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat EU:n ja Venäjän
huippukokouksesta.

Nicolaï, neuvosto. (NL) Arvoisa puhemies, kauniiden sanojenne jälkeen haluaisin todeta puheenvuoroni
aluksi, että parlamentin aiemman aikataulun vuoksi minulla on valitettavasti sitoumus, jonka takia joudun
lähtemään viimeistään klo 19. Mikäli sallitte, poistun siis heti kun olen pitänyt puheenvuoroni.

(EN) Totean aluksi olevani täysin samaa mieltä jäsen Cohn-Benditin kanssa siitä, että EU:n ja Venäjän
huippukokous oli paljon muutakin kuin keskustelu Ukrainasta. Se oli tilaisuus syventää suhteitamme
entisestään monilla aloilla, ja niinpä olenkin tyytyväinen, että tämä keskustelu EU:sta ja Venäjästä käydään
tänään. Toivottavasti annatte minulle anteeksi, etten voi jäädä kuuntelemaan koko keskustelua.

EU ja Venäjä ovat lähentyneet toisiaan useammalla tavalla. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen
laajentumispöytäkirjan ratifioinnin ja sen myötä, että Venäjä ratifioi Kioton sopimuksen, Venäjä on korostanut
pitävänsä strategista kumppanuutta Euroopan unionin kanssa tärkeänä. Tämä strateginen kumppanuus on
tärkeä myös meille. Yhdessä voimme molempia koskevien hankalien kysymysten lisäksi puuttua myös
merkittäviin kansainvälisiin kysymyksiin, kuten ympäristöön ja terrorismin torjuntaan.
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Neljä yhteistä aluetta ovat olennainen osa strategista kumppanuuttamme, ja ne osoittavat, että haluamme
olla muutakin kuin lähinaapureita. Haluamme olla hyviä naapureita. Olemme viimeisen puolen vuoden
aikana edistyneet huomattavasti; olemme enemmän tai vähemmän saaneet päätökseen neuvottelut kahdella
neljästä alueesta, nimittäin taloudellisella sekä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuuriasioiden alueella.

Toivottavasti Moskovassa toukokuussa 2005 pidettävässä seuraavassa huippukokouksessa päästään
sopimukseen kaikista neljästä alueesta. EU:ssa katsomme, että nämä neljä aluetta ovat yhteydessä toisiinsa.
EU haluaa nostaa EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön uudelle tasolle, mutta niin on tehtävä kautta linjan. Ei
voida valikoida vain tiettyjä aloja. Lisäksi aiomme todella tehdä tämän – enkä ole sivuuttanut tärkeitä
periaatteita ja tavoitteita nopean sovitteluratkaisun takia. On huomattava, että samalla kun neuvotteluja
jatketaan tältä pohjalta, pyrimme mahdollisuuksien mukaan tehostamaan EU:n ja Venäjän välisiä suhteita
omia periaatteitamme noudattaen.

On joitakin hyvin tärkeitä kysymyksiä, kuten Kioton pöytäkirja, joissa meidän on edettävä ja joissa emme
voi jäädä odottamaan lopullista ratkaisua tältä pohjalta. Sekä Venäjä että EU ovat samaa mieltä siitä, että
liittyminen Maailman kauppajärjestöön (WTO) on Venäjän kannalta tärkeää. EU on tarjonnut muiden
kumppanivaltioiden kanssa apuaan WTO-neuvotteluissa, mutta olemme pitäneet kiinni siitä, että Venäjän
on otettava WTO:n säännöt vakavasti. Venäjän olisi näin ollen lisättävä ulkomaisten sijoittajien luottamusta.
Venäjän olisi myös oltava halukas ratkaisemaan taloudellisia kiistoja. Tässä yhteydessä EU palautti
huippukokouksessa mieleen edelleen ratkaisematta olevan Siperian ylilentomaksujen kysymyksen.

Yhteisellä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella on vielä jonkin verran tehtävää. Tärkein kysymys
ovat EU:n toivomat takaisinottosopimukset, jotka liittyvät Venäjän haluun helpottaa viisuminsaantia samoin
kuin viisumivapauden pitkän aikavälin tavoitteeseen. EU:n mielestä takaisinottosopimus on tämän yhteisen
alueen olennainen osatekijä, emmekä suostu sovitteluratkaisuun vain saadaksemme tuloksia. Haluamme
hyvän lopputuloksen – joka on kansalaistemme etujen mukainen.

Pidämme ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista äärimmäisen tärkeänä, ja niinpä se kuuluu
myös olennaisesti tähän alueeseen. Huippukokouksessa otimme venäläisten kumppaniemme kanssa esille
Tšetšenian ja Pohjois-Kaukasuksen kysymykset samoin kuin tiedotusvälineiden aseman. Valitettavasti emme
edistyneet merkittävästi, sillä olemme asioista edelleen eri mieltä. Toivon kuitenkin, että jatkamme tiivistä
vuoropuhelua ihmisoikeuskysymyksistä.

Tämä keskustelu on kahdensuuntainen, eikä meillä näin ollen ollut mitään sitä vastaan, että Venäjä otti esille
venäjänkielisten vähemmistöjen aseman Baltian maissa. Nähdäkseni annoimme venäläisille selkeän ja
tyhjentävän vastauksen näihin kysymyksiin.

EU kysyi Venäjältä, oliko sillä jotakin huomautettavaa yhteisen naapuruuden käsitteestä, jota me pidämme
tärkeänä yhteisen ulkoisen turvallisuuden alueen kannalta. Tästä asiasta olemme valitettavasti eri mieltä,
kuten Ukrainan kanssa on nähty, mutta jatkamme pyrkimyksiä Venäjä vakuuttamiseksi siitä, että yhteistyö
vakaan, demokraattisen ja vapaan yhteisen naapurialueen luomiseksi on paitsi EU:n myös Venäjän etujen
mukaista ja kaikki hyötyvät siitä. Meidän pitäisi pyrkiä pääsemään sopuun eikä vain arvostella toisiamme.

Tutkimuksen ja koulutuksen yhteisellä alueella, joka käsittää myös kulttuuriasiat, päästiin periaatteessa
sopimukseen eurooppalaisen koulutusinstituutin perustamisesta Moskovaan. Venäjän kansalaisten on sen
ansiosta mahdollista ymmärtää Euroopan unionia paremmin. EU arvosti lisäksi Venäjän tukea
ITER-hankkeelle.

Terrorismin torjunnan osalta terrorismin torjunnan koordinaattorimme Gijs de Vriesin vierailun aikana
presidentti Putin totesi, että Venäjän vastaava koordinaattori arvostaa suuresti de Vriesiä. Kyseinen
koordinaattori vierailee pian Brysselissä. Moskovassa oltiin hyvin kiinnostuneita EU:n toimintatapojen
kehittämisestä, kuten asiakirjojen turvallisuudesta. Venäjä haluaa myös vaihtaa tietoja muun muassa Europolin
ja Eurojustin kanssa. EU on periaatteessa valmis tähän, mutta Moskovan on ensin ratifioitava Euroopan
neuvoston tietosuojasopimus. Presidentti Putin sitoutui tekemään niin, ja toivon, että tämä sitoumus johtaa
pian tuloksiin.

Ulkosuhteita koskevissa keskusteluissa keskityttiin pääasiassa alueeseen, jota EU pitää yhteisenä
naapurialueenamme, eli etenkin Ukrainaan, Valko-Venäjään ja Moldovaan. Teille ei liene yllätys, jos kerron,
että Ukrainasta keskusteltiin kauan, intensiivisesti ja hyvin suorapuheisesti. Tämä keskustelu vei koko
työlounaan. Pääsimme sopimukseen monista tärkeistä kysymyksistä. Tämänhetkinen tilanne olisi ratkaistava
rauhanomaisesti ja ilman väkivaltaa. Toiseksi Ukrainan lainsäädäntöä olisi noudatettava. Kolmanneksi
meidän pitäisi estää sen kuilun syveneminen, joka jakaa Ukrainan kansalaisia. Riippumatta siitä, kenestä
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tulee presidentti, hänen olisi oltava koko Ukrainan kansan presidentti ja Ukrainan alueen yhtenäisyyttä olisi
kunnioitettava.

Mainitsin jo, että pääministeri Balkenende soitti tänään iltapäivällä presidentti Putinille, joten tästä aiheesta
ei liene tarpeellista puhua sen enempää.

Ukrainan ohella keskustelimme lukuisista muista kansainvälisistä kysymyksistä. Koska aikaa on rajoitetusti
ja EU:n ja Venäjän näkemykset esimerkiksi Iranista ja Länsi-Balkanista ovat pitkälti yhtenevät, en puutu nyt
yksityiskohtiin.

EU:n ja Venäjän suhteilla on strateginen merkitys. Venäjä tarvitsee EU:ta, aivan kuten EU tarvitsee Venäjää.
Alankomaiden puheenjohtajakaudella olemme tiivistäneet suhteitamme ja tuoneet neljää yhteistä aluetta
huomattavasti lähemmäs toisiaan. EU on lisäksi onnistunut esiintymään yksimielisesti viime kuun aikana;
niin ei suinkaan aina ole ollut asianlaita EU:n ja Venäjän suhteiden kaltaisessa tärkeässä asiakysymyksessä.

Tätä voidaan mielestäni pitää edistyksenä. EU:lla ja Venäjällä on ollut ja on erimielisyytensä, mutta se on
vain luonnollista. Venäjän on totuttava siihen, että meistä on monessa suhteessa tullut entistä läheisempiä
naapureita, joiden intressit eivät aina ole yhtenevät. Pystymme kuitenkin keskustelemaan näistä asioista
vapaasti ja hyvin suorapuheisesti, mikä on strategisessa kumppanuudessa tärkeää.

Toivottavasti seuraava puheenjohtajavaltio voi ilmoittaa teille, että olemme päässeet täyteen sopuun neljästä
yhteisestä alueesta, jotka muodostavat tämän kumppanuuden perustan.

Puhemies. Arvoisa neuvoston edustaja Nicolaï, kiitoksia sekä julkilausumastanne että ajastanne.

Ferrero-Waldner, komissio. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa neuvoston edustaja
Nicolaï, vaikka paljon on toki jo sanottu, haluaisin aluksi korostaa jälleen kerran, että EU:n laajentumisen
myötä Venäjästä on tullut paljon tärkeämpi kumppani meille, sillä se on nyt Euroopan unionin suuri naapuri,
ja haluamme sen olevan strateginen kumppani. Meidän on voitava keskustella Venäjän kanssa kaikista
kysymyksistä – asioista, joissa haluamme edistyä, mutta myös kansainvälisistä asioista, joista saatamme
toisinaan olla eri mieltä. Viimeisessä 25. marraskuuta pidetyssä huippukokouksessa kävi ilmi, että voimme
keskustella erittäin hyvässä, liikemiesmäisessä hengessä, ja keskustelut olivat lisäksi hyvin yksityiskohtaisia.

Neuvoston edustaja Nicolaï mainitsi jo, että haluamme tietenkin käsitellä neljää laajaa aluetta yhdessä,
kokonaisuutena. Tämä kokonaisuus oli neuvottelujemme keskipisteessä. Kuten hän myös aivan oikein totesi,
keskustelimme lisäksi kansainvälisistä asioista, joiden yhteydessä Ukraina vei suuren osan ajasta.

Komission mielestä oli erityisen tärkeää säilyttää tämä neljää aluetta koskeva paketti laadultaan samanlaisena
ja koskemattomana. Emme halunneet, että kustakin yksittäisestä osasta neuvotellaan erikseen. Olimme
sopineet tästä, ja tämä on kehys tulevaisuudessakin. Haluan osoittaa kiitokseni neuvoston
puheenjohtajavaltiolle, mutta totean, että komissiolla oli myös keskeinen asema siinä, että pystyimme
pitämään kiinni tästä kannasta. Olen varma, että tiiviiden lisäneuvottelujen avulla pääsemme toukokuussa
yhteisymmärrykseen koko tästä paketista.

Paketin sisällöstä on jo puhuttu. Yhteisellä talousalueella on luotava edellytykset taloussuhteiden
vahvistamiselle. Tämä tarkoittaa, että kauppaa ja investointeja on edistettävä, olemassa olevat esteet poistettava
ja oikeudellisten ja hallinnollisten säännösten on ennen kaikkea oltava yhdenmukaiset tai ne on
yhdenmukaistettava. Olemme myös päättäneet – ja pidän tätä tärkeänä – aloittaa Euroopan unionin ja
Venäjän välisen vuoropuhelun energiasta ja ennen kaikkea käyttää menestyksellistä yhteistyötä tällä alalla
veturina muille aloille.

Otimme myös esiin sellaisia kysymyksiä kuin sijoitusilmapiirin Venäjällä ja sen yhteydessä Jukosin tilanteen.
Painotimme ennen kaikkea sitä, että tarvitaan avoimuutta, vakautta ja ennustettavuutta. Kuten neuvoston
edustaja Nicolaï mainitsi, päätimme myös, että yhteinen talousalue koskee erityisesti ympäristökysymyksiä.
Tällä tavoin voimme omaksua yhteisen lähestymistavan ympäristöpolitiikan haasteisiin ja olemme
luonnollisesti tyytyväisiä siihen, että Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan. Sen ansiosta voimme lisätä
kahdenvälistä yhteistyötämme mutta ennen kaikkea yhteistyötä ilmastonsuojelun kansainvälisillä foorumeilla.

Toisella alueella, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, päätimme jatkaa tiiviitä keskustelujamme,
joiden aikana on otettava tasapuolisesti huomioon yhtäältä turvallisuuteen ja toisaalta vapauteen ja oikeuteen
liittyvä näkökohdat. Meille on tärkeää vakiinnuttaa juuri tällä alalla sellaiset perustavanlaatuiset kysymykset
kuin perusoikeuksien kunnioittaminen, oikeusvaltion periaate ja ihmisoikeudet. Sovimme, että matkustamisen
helpottamista sekä turvapaikka- ja palautuskysymyksiä käsitellään juuri tällä alueella. Lisäksi tällä alueella
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jatketaan terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja ihmiskaupan kysymysten käsittelyä.
Ehdotimme myös yhteistyömme lisäämistä huumausaineiden torjunnan alalla esimerkiksi Afganistanin
kaltaisten unionin ulkopuolisten maiden tai YK:n kanssa, jolla on tässä suhteessa merkittävä asema.

Tšetšenian osalta tarjosimme Venäjälle apuamme maan jälleenrakentamisessa heti, kun turvallisuustilanne
antaa myöten. Ulkoisen turvallisuuden alueella meidän pitäisi tämän ansiosta voida tehdä todellista yhteistyötä
kaikissa yhteisen naapurialueemme selkkauksia koskevissa asioissa, jotta voimme yhdessä pitää huolta alueen
vakaudesta ja turvallisuudesta. Tuli toki selväksi, että meidän on vielä saatava Venäjä vakuuttuneeksi siitä,
että yhteistyö yhteisen turvallisuuden kysymyksissä on kummankin etujen mukaista; keskustelimme myös
joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä, terrorismin torjunnasta ja väestönsuojelusta osana tiiviimpää
yhteistyötä. Haluamme myös lisätä yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alalla. Tälläkin alalla
tavoitteenamme on edistää yhteiskuntiemme välisiä yhteyksiä ja ennen kaikkea edistää edelleen innovointia.

Keskustelimme tietenkin joistakin yksittäisistä kysymyksistä, joista haluaisin kiinnittää huomiota erityisesti
kolmeen. Ensinnäkin päätimme komission ehdotuksesta perustaa uuden foorumin, jolla toivomme voitavan
keskustella kaikista alueelliseen yhteistyöhön liittyvistä kysymyksistä. Haluamme lisäksi perustaa kumppanuus-
ja yhteistyösopimuksen alaisuuteen uuden alakomitean, jossa voimme myös keskustella Kaliningradiin
liittyvistä asioista. Mielestämme on tärkeää keskustella kauttakulun lisäksi myös ennen kaikkea taloudelliseen
ja yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyvistä asioista.

Toiseksi päätimme järjestää säännöllisesti neuvotteluja ihmisoikeuskysymyksistä, myös vähemmistöjen ja
perusoikeuksien kysymyksistä, jotka neuvoston edustaja Nicolaï jo mainitsikin.

Kolmanneksi pääsimme sopimukseen Moskovaan perustettavasta eurooppalaisesta koulutusinstituutista.

Te kaikki tietänette, että Ukrainan tilanne oli työlounaan ensisijainen keskusteluaihe, ja viittasimme hyvin
selvästi aiemmin muotoilemaamme kantaan. Voin kertoa, että olimme yhtä mieltä siitä, että tilanne on
ratkaistavissa vain rauhanomaisin keinoin ja Ukrainan perustuslakia noudattaen. Totesimme, että Ukrainan
kansalla on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan ja maansa tulevaisuudesta.

Kaikista tätä asiaa koskevista erimielisyyksistä huolimatta emme saa unohtaa, kuinka paljon yhteistä meillä
on Venäjän, tämän valtavan maan ja kumppanivaltion kanssa, ja meidän on sen takia tehtävä kaikkemme
voittaaksemme erimielisyydet, edistyäksemme ja löytääksemme yhteisiä ratkaisuja.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen,
hyvät kollegat, haluaisin ensiksi toivottaa komission jäsenelle Benita Ferrerolle kaikkea hyvää merkittävien
velvollisuuksien hoidossa. Hän puhuu tänään ensimmäistä kertaa Brysselin täysistunnossa, vaikka tiedänkin
tämän iltapäivän keskustelun olevan hänelle toinen. Tosiasia on, että aloititte tehtävässänne kansainvälisten
asioiden kannalta hyvin arkaluonteisella hetkellä. Osallistuitte Irakia koskevaan kansainväliseen konferenssiin
ja tapasitte kaikessa hiljaisuudessa kvartetin keskustellaksenne Lähi-idän rauhanprosessia koskevan
toimintasuunnitelman käynnistämisestä uudelleen Jasser Arafatin kuoleman jälkeen. Jouduitte osallistumaan
tähän Euroopan unionin ja Venäjän huippukokoukseen, ja lisäksi meillä on Ukrainan poliittinen kriisi.
Arvoisa komission jäsen, teillä on yllin kyllin tehtävää lähipäiviksi.

Unioni on ilmiselvästi saanut laajentumisen myötä uusia naapureita. Mainitsitte pohjoisen uudet naapurit,
Venäjän, Valko-Venäjän ja Moldovan, ja pitää paikkansa, että meitä yhdistää parhaillaan Venäjään
assosiaatiosopimus, joka nojaa periaatteisiin ja arvoihin, joihin Euroopan unioni on sitoutunut perustavalla
tavalla. Arvoisa komission jäsen, tässä tapauksessa nämä periaatteet ja arvot eivät ole mielestäni sopusoinnussa
niiden huomautusten kanssa, joita Venäjän viranomaiset ovat esittäneet Euroopan unionin kannasta Ukrainan
kysymyksessä todeten, että EU:n kanta saattaa johtaa verenvuodatukseen kyseisessä maassa. Huomautan,
että Presidentti Putin on oikaissut tämän ja hyväksynyt tilanteen tavattuaan Saksan liittokanslerin ja
keskusteltuaan hänen kanssaan.

Arvoisa komission jäsen, kuten tiedätte, tämä parlamentti on sitoutunut täysimääräisesti ja ehdottomasti
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen; ne eivät koske vain yhtä maata, aluetta tai maanosaa vaan ovat aidosti
yleismaailmallisia luonteeltaan. Suhteissamme Venäjään emme voi korostaa hyviä puolia ja sivuuttaa huonoja.
Kioton pöytäkirjan ratifioiminen on ehdottomasti yksi hyvistä puolista, ja huonoja puolia ovat, kuten
mainitsitte, Tšetšenian ihmisoikeusrikkomukset ja esimerkiksi Jukosin tapaus.

Arvoisa komission jäsen, nähdäkseni on tärkeää, että komissio noudattaa selvästi määriteltyä ystävällisten
suhteiden politiikkaa, joka kuitenkin perustuu meidän arvoihimme. Tätä varten meidän on myös seurattava
tarkasti Venäjän viranomaisten viimeisimpiä toimia, jotka liittyvät aina hankalaan turvallisuuden ja vapauden
tasapainoon ja jotka toteutettiin hajautetusti Pohjois-Ossetian iskujen jälkeen. Arvoisa puhemies, arvoisa
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komission jäsen, hyvät kollegat, tämän vuoksi on hyvin tärkeää vahvistaa näitä suhteita. Venäjä on erittäin
merkittävässä asemassa uusien naapurien vakauden suhteen, ja sillä on paljon vaikutusvaltaa Balkanin maissa
ja myös Keski-Aasiassa, sillä on ydinaseita ja se osallistuu kanssamme kvartettiin. Tämän vuoksi meidän on
kehitettävä strateginen yhteys ja yhteistyö, ei suinkaan hinnalla millä hyvänsä, vaan Euroopan unionin
arvossa pitämien arvojen ja periaatteiden pohjalta.

Swoboda (PSE), ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, puheenvuoronne
lopuksi mainitsitte, että on laajennettava ja kehitettävä hyviä naapuri- ja yhteistyösuhteita Venäjän kanssa.
Haluaisin ilmaista täyden tukeni tälle ja kaikille muillekin mainitsemillenne seikoille.

Se, ettei meillä vielä ole tällaisia suhteita, johtuu kenties siitä, ettei Venäjän ja Euroopan unionin välinen
luottamus ole vielä aivan niin hyvä kuin sen pitäisi. Tämä puolestaan johtuu siitä, että Venäjä kokee olevansa
suorastaan laajentuvan unionin saartamana ja on nyt Ukrainan ja Etelä-Kaukasuksen tapahtumien vuoksi
huolissaan omasta olemassaolostaan ja vaikutuspiiristään. En sano tätä puolustellakseni Venäjän kantaa,
mutta sitä on tarkasteltava myös psykologisesta näkökulmasta.

Euroopan unionin on selitettävä Venäjälle, että sen naapurimaissa vallitseva demokratia yhdistettynä
oikeusvaltion periaatteeseen johtaa lopulta vakaisiin talousoloihin myös Venäjällä – ja olenkin kiitollinen
siitä, mitä te neuvoston puheenjohtajan kanssa totesitte tästä.

Tämän vuoksi oli oleellista, ettei Ukrainan tapauksessa puhuttu Venäjän ehdokkaasta ja EU:n ehdokkaasta
vaan siitä, että ehdokkaina voivat olla vain Ukrainan kansalaisten presidenttiehdokkaikseen valitsemat
henkilöt. Kuten tänään on jo muutamaan otteeseen todettu, tässä on kyse siitä, että Ukrainan edut asetetaan
etusijalle.

Energiaa koskevan vuoropuhelun osalta on tärkeää, että myös venäläiset osapuolet ymmärtävät psykologiselta
kannalta meidän tilannettamme. Tosiasia on, että voimme kiinnostua tosissamme Venäjän energiavarannoista
vasta, kun voimme olla varmoja, ettei tätä energiaa koskaan käytetä poliittisena aseena tai energiatoimituksia
katkaista poliittisista syistä, toisin sanoen vasta sitten, kun Venäjällä vallitsee avoin sijoitusilmapiiri. Venäjän
kanssa tehtävä yhteistyö energia-alalla tehostuu sen jälkeen huomattavasti, kuten juuri korostin.

Terrorismin torjunnassa meillä on toki yhteisiä intressejä, mutta keinomme poikkeavat toisistaan – vaikka
en kielläkään, että asevoimat tai poliisi on valjastettava apuun. Kuten olemme aina korostaneet Tšetšenian
kysymyksessä, on kuitenkin tärkeää torjua myös terrorismin syitä, ja usein nämä syyt ovat köyhyys ja heikko
talouskehitys.

Ihmisoikeuksien kysymyksessä kannatan täysin vuoropuhelua. Meillä ei ole mitään salattavaa. Meillä ei ole
myöskään mitään salattavaa sen suhteen, miten venäjänkielisiä vähemmistöjä kohdellaan Euroopan unionissa
ja mikä niiden tilanne on, sillä olemme tehneet paljon niiden hyväksi ja teemme toivon mukaan jatkossakin.
Venäjän on kuitenkin oltava valmis osallistumaan tähän vuoropuheluun.

Lopuksi on ilmoitettava vielä yksi merkittävä asia. Osallistuessani hiljattain Berliinissä käytyihin keskusteluihin
venäläisten toimittajien kanssa minulta kysyttiin, miksi Venäjän on puolusteltava itseään Euroopan unionille.
Venäjän ei todellakaan tarvitse puolustella itseään Euroopan unionille! Venäjän on puolusteltava itseään
omille kansalaisilleen ja Euroopan unionin tavoin koko maailmalle. Olemme kaikki sitoutuneet demokratian
ja oikeusvaltion periaatteen tavoitteisiin. Sitten kun Venäjä tuntee olevansa aivan yhtä sitoutunut niihin kuin
Euroopan unioni, sen tilanne kohenee. Meidän on näin ollen tärkeää luoda keskinäiset suhteet myös Venäjän
eikä pelkästään Euroopan unionin edun nimissä.

Malmström (ALDE), ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, suhteet Venäjään
ovat erittäin tärkeät EU:lle. Venäjä on naapurimme ja voi kokonsa, historiansa ja sijaintinsa tähden olla hyvin
merkittävässä asemassa ja toimia rakentavana kumppanina Euroopan mantereella. Meillä on paljon yhteisiä
intressejä ja ongelmia, jotka on ratkaistava yhdessä, ja ryhmämme tukee kumppanuutta Venäjän kanssa ja
haluaa sitä vahvistettavan, syvennettävän ja kehitettävän.

On kuitenkin todettava, että Venäjän-strategia ei ole toistaiseksi ollut mikään suuri menestys. Tuntuu
pikemminkin siltä kuin polkisimme vettä pääsemättä eteenpäin. Venäjä ei ole halukas ymmärtämään, että
yhteistyö perustuu antamiseen ja ottamiseen ja että EU:n politiikka perustuu tiettyihin arvoihin, jotka eivät
ole neuvoteltavissa ja joita on pidettävä punaisena lankana, joka läpäisee kaiken toimintamme.

Venäjän viimeaikaisten tapahtumien jälkeen on syytä tuntea levottomuutta. Tarkoitan vallan keskittymistä
Kremliin, tiedotusvälineiden tilannetta – lehdistönvapaus on periaatteessa historiaa – ja kyvyttömyyttä päästä
poliittiseen ratkaisuun Tšetšeniassa. Tarkoitan myös aivan hiljattaisia tapahtumia, nimittäin Putinin antamaa
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tukea Janukovitšille Ukrainassa ja aiemmin Lukašenkolle Valko-Venäjällä. EU:n ja Venäjän suhteet ovat
kriittisessä vaiheessa, emmekä voi sanoa viimeisintä kokousta miksikään muuksi kuin epäonnistumiseksi,
vaikka ymmärränkin ja ihailen aidosti optimismianne, arvoisa komission jäsen.

Totesitte, että on tehty päätös tiiviimmästä ja järjestäytyneemmästä yhteistyöstä ihmisoikeuksia ja
vähemmistöjä koskevissa kysymyksissä. Toivon, että tämä johtaa johonkin käytännöllisempään, jottei tästä
foorumista tule pelkkää keskustelukerhoa, jossa asioita käsitellään vain pintapuolisesti, vaan että siellä
voitaisiin todella ratkaista vaikeita kysymyksiä. Olisi kiinnostavaa kuulla teiltä enemmän tästä päätöksestä.

Staes (Verts/ALE), ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin ensiksi kiittää komission
jäsentä Ferrero-Waldneria. Tämä on hänen ensimmäinen keskustelunsa parlamentissa, ja odotan innokkaasti
hyvää yhteistyötä. Kuuntelin tarkasti, mitä sanoitte, arvoisa komission jäsen. Sanoitte, että olemme tarjoutuneet
auttamaan venäläisiä Tšetšenian jälleenrakentamisessa heti, kun turvallisuus on taattu.

Arvoisa komission jäsen, nyt kiirehditään asioiden edelle. Tämä ei ole oikea tapa edetä. Me kaikkihan
tiedämme, ettei Tšetšeniassa ole mitään rauhaa, että siellä yritetään käynnistää rauhanprosessia ilman
minkäänlaista kannatuspohjaa ja että ihmisoikeuksia loukataan päivittäin. Tiedämme kaikki, että Venäjän
tilanne on erittäin vakava. Tämä on havaittavissa riippumattoman toimittajan Anna Politovskajan
tuoreimmasta kirjasta Putinin Venäjä, jossa kuvataan, kuinka ihmisoikeuksia loukataan Venäjällä päivittäin,
kuinka keskushallinnon ote lehdistöstä kiristyy joka päivä ja kuinka KGB:n/FSB:n valta kasvaa. Voimme
kaikki nähdä, että tilanne on vakava ja että Tšetšeniassa on aloitettava todellinen rauhanprosessi. Tässä
Euroopan unioni astuu kuvaan. Olemmehan lähinaapureita, ja voimme tehdä jotakin siinä suhteessa – emme
rakentamalla sinne taloja vaan järjestämällä aidon rauhankonferenssin. Sen vuoksi olen yllättynyt siitä, että
venäläiset eivät edes halua keskustella tavallisten kansalaisten kanssa, sotilaiden äitien kanssa, jotka ovat
huolissaan lastensa kohtaloista, huolissaan rauhasta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, ja jotka haluavat
puhua Mašadovin hallituksen ja Zakajevin edustajille. Olen myös yllättynyt siitä, että venäläiset painostavat
jopa hallituksia, myös Belgian hallitusta, kieltämään Zakajevilta pääsyn tähän maahan ja tähän parlamenttiin.

Tätä ei voida hyväksyä. Me parlamentin jäsenet emme voi hyväksyä tätä, ja meidän on vastustettava sitä. Jos
jokin merkittävä parlamentin ryhmä haluaa järjestää vuoropuhelun sotilaiden äitien ja Zakajevin kanssa,
siihen olisi sovellettava parlamentaarista koskemattomuutta; jos ei, Belgia ei ole ansainnut sitä, että Euroopan
parlamentti sijaitsee jatkossa täällä Brysselissä.

Rogalski (IND/DEM), ryhmän puolesta.  (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yksi asia on selvää, kun
tarkastellaan Euroopan unionin ja naapurimaiden välille muodostettavia suhteita, nimittäin se, että EU kärsii
sekä Yhdysvaltain- että Venäjän-pelosta. Viime päivinä jälkimmäinen eli Venäjään merkittävänä kumppanina
ja merkittävänä itänaapurina kohdistuva pelko on ollut erityisen ilmeistä. Euroopan unioni kärsii
alemmuuskompleksista, joka varjostaa sen suhteita Venäjään, ja tänään Venäjää arvostellaan hyvin
kummallisella tavalla sen kannasta Ukrainan tilanteeseen. Venäjän on väitetty puuttuvan Ukrainan sisäisiin
asioihin. Entä mihin toimiin Euroopan unioni ja edustajamme sitten ovat ryhtyneet? He matkustavat maahan
tarkkailijoina mutta sekaantuvat tilanteeseen puolustamalla toista ehdokasta. Näin ei pitäisi olla.

Demokratia on jotakin aivan muuta. Mikäli vaadimme Venäjältä demokraattisia standardeja, meidän pitäisi
ensin vaatia niitä itseltämme ja tehdä kaikkemme niiden noudattamiseksi. Meillä ei ole oikeutta arvostella
Venäjää tässä asiassa. Miksi EU sekaantuu tällä tavoin itsenäisen Venäjän valtion suvereeneihin päätöksiin,
kun presidentti Putin on varoittanut meitä puuttumasta Venäjän vaikutuspiiriin? Venäjällä on oikeus omiin
mielipiteisiinsä, ja se on strateginen kauppakumppanimme. Kaliningradin, jolla on Euroopan unionin ja
Puolan kanssa yhteinen raja, olisi oltava äärimmäisen tärkeä meille, sillä se on kaupan osalta ikkuna maailmaan.
Kuitenkin Ukrainan tapahtumia koskevan paniikkireaktiomme takia Venäjä on tiukentanut rajanylityksille
asetettuja rajoituksia, etenkin niille, jotka menevät Kaliningradiin. Meillä on paljon menetettävää, jos
omaksumme näin jakomielisen suhtautumisen suhteissamme Venäjään. Suhteita tähän suureen valtioon
olisi parannettava, ei rajoitettava.

Lopuksi totean, että EU on puuttunut tarpeeksi itsenäisten valtioiden, tässä tapauksessa Venäjän sisäisiin
asioihin. Tästä on seurauksena, että Ukrainan itäpuolisia alueita työnnetään tahtomattamme Venäjän syliin.
Haluaisin päättää puheenvuoroni vanhaan roomalaiseen mietelauseeseen, jonka mukaan on vältettävä
ensinnäkin aiheuttamasta vahinkoa. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa suhteissa Venäjään.

Fotyga (UEN), ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin viitata osapuolten antamaan lausuntoon
EU:n ja Venäjän 14. huippukokouksen jälkeen ja etenkin siihen kohtaan, joka koskee niiden seikkojen
täytäntöönpanoa, josta molemmat ovat yhtä mieltä. Nämä seikat liittyvät tietenkin yhteisiin alueisiin.
Mielestäni sekä puheenjohtajavaltio että komissio ovat antaneet tässä asiassa myöten Venäjän paheksunnan
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edessä, jonka se ilmaisi moneen otteeseen ennen huippukokousta ja joka koskee parlamentin ja parlamentin
jäsenten omaksumaa kantaa. Tarkoitan näkemystä, jonka mukaan kumppanuus- ja yhteistyösopimusta olisi
käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena Venäjän kanssa käytävissä neuvotteluissa. Tietyssä suhteessa tämä
merkitsee, että äänemme tässä asiassa on sivuutettu. Haluaisin sanoa vielä yhden asian Ukrainaa koskevista
keskusteluista. Maa, jonka kanssa neuvottelemme kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa
koskevasta toimintasuunnitelmasta, ja maa, joka puuttuu aktiivisesti Ukrainan vaaleihin, on yksi ja sama.

Czarnecki, Ryszard (NI).  (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kotimaassani lastenohjelmat näytetään
klo 19 jälkeen. Ilmeisesti neuvoston puheenjohtaja on iltasatujen ja lastenohjelmien ystävä ja lähti sen takia
pois. Tämä on kuitenkin osoitus jonkinasteisesta kunnioituksen puutteesta Euroopan parlamenttia kohtaan,
ja toivon vilpittömästi, ettei se toistu tulevaisuudessa.

Olen tyytyväinen siihen, että tämä keskustelu käydään tänään. Olisi ollut väärin korvata se Ukrainaa koskevalla
keskustelulla, sillä Ukraina ja Venäjä ovat kaksi eri maata, vaikka Venäjä tai osa Venäjää ajatteleekin tai haluaa
ajatella Neuvostoliiton tai tsaarivallan aikaisella tavalla. Minua ilahduttaa myös toinen asia, nimittäin se, että
Barrosolla ja Putinilla oli Haagissa hiljattain pidetyssä huippukokouksessa merkittäviä erimielisyyksiä ja että
nämä erimielisyydet eivät koskeneet vain Ukrainaa. Itsetyytyväisinä toisiaan kättelevistä poliitikoista koostuva
näky on yleensä ollut huono enne keskivertokansalaiselle, etenkin idässä.

Mitä johtopäätöksiä Moskovan ja Brysselin eli Venäjän ja Euroopan unionin välisistä suhteista viime vuosina
voidaan tehdä? Ilmeisin johtopäätös on, että nämä suhteet eivät itse asiassa olleet Brysselin ja Moskovan
välisiä vaan Venäjän ja yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden, etenkin suurimpien jäsenvaltioiden, välisiä. Nämä
suhteet olivat Venäjän ja Ranskan, Venäjän ja Saksan, Venäjän ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Venäjän
ja Italian välillä. Moskova valitsi omat kumppaninsa kahdenvälisiin suhteisiin ja yllytti EU:n ja pitkälti myös
suuret jäsenvaltiot keskikokoisia ja pieniä maita vastaan. Meidän kannaltamme ainoa vastaus on näin ollen
toimia solidaarisesti osana yhtenäistä EU:ta. Venäjä on tärkeä ja vaikea kumppani, emmekä saa antaa sille
tilaisuutta kehittää imperialistisia ja suurvaltamaisia taipumuksia. Euroopalla ei ole varaa sallia sitä, ei Länsi-
eikä Keski- tai Itä-Euroopalla. Se ei ole myöskään Venäjän pitkän aikavälin strategisen edun mukaista.

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies COCILOVO

Protasiewicz (PPE-DE).  (PL) Arvoisa puhemies, kukaan tuskin kyseenalaistaa sitä, että Venäjä on yksi EU:n
tärkeimmistä kumppaneista, mutta harva Euroopassa kuitenkaan kyseenalaistaa sitä, että Venäjä on hyvin
vaikea kumppani. Yhtäältä meitä yhdistävät molempia osapuolia hyödyttävät erittäin tiiviit taloudelliset
siteet, toisaalta välillämme on havaittavissa yhä suurempia jännitteitä politiikassa ja kauaskantoisia
erimielisyyksiä. Huolimatta siitä, mitä Euroopassa on sanottu ja mitä jotkut parlamentin jäsenet aikaisemmin
totesivat, emme saa pelätä tällaisia erimielisyyksiä. Päinvastoin, kokemuksemme maista, jotka olivat
vuosikausia niin sanotusti Neuvostoliiton vaikutuspiirissä, ovat osoittaneet, että aito kumppanuus ja Venäjän
osoittama kunnioitus on saavutettavissa vain, jos ilmaisemme kantamme selvästi ja päättäväisesti, vaikka
se olisikin äärimmäisen kriittinen joitakin Venäjän politiikan osatekijöitä kohtaan.

Tässä yhteydessä haluaisin kiittää pääministeri Balkenendea ja koko puheenjohtajavaltio Alankomaita sen
selkeästä ja päättäväisestä lähestymistavasta 25. marraskuuta pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa.
Huippukokouksen jälkeisinä päivinä saimme nähdä, että arviomme Ukrainan poliittisista tapahtumista piti
paikkansa, ja se pitää edelleen. Haluaisin muistuttaa jäsen Rogalksille, että Ukraina ei kuulu Venäjään, joten
vapaiden ja demokraattisen vaalien puolesta puhuminen ei merkitse sekaantumista Venäjän sisäisiin asioihin.
Ukraina on erillinen valtio ja erillinen kansakunta, ja pyydän teitä pitämään sen mielessä. Puheenjohtajavaltio
Alankomaiden omaksuman kannan ansiosta EU:n arvovalta Euroopan valtioiden silmissä on kasvamassa
sen jälkeen, kun pitkään aikaan moni eurooppalainen poliitikko ei huomannut Venäjän-suhteiden aiempia
ongelmia, kuten vallan keskittymistä vielä heikon demokratian kustannuksella, Venäjän politiikkaa
Kaukasuksella tai Venäjän vaikutuspiirin jälleenrakentamista. Haluaisin kiittää pääministeri Balkenendea
hänen EU:n ja Venäjän huippukokouksessa omaksumastaan kannasta.

Paasilinna (PSE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Euroopan unionilla on
nyt ongelmia sekä idän että lännen suuntaan, sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään. Yhdysvalloissa hallinto on
ottanut voimakkaan unilateralistisen otteen. Se näkyy kauppakiistoissa ja Irakin sodassa, ja on tapahtunut
eräänlaista etääntymistä. Meidän suhteemme vaativat nyt paljon ponnisteluja. Siirtolaisista on syntynyt uusi
amerikkalaisten joukko, joka äänesti viime vaaleissa republikaaneja. Puolustusministeri Rumsfeld on sanonut,
että samoin meilläkin on uusia eurooppalaisia. Todellakin olemme laajentuneet ja tällä tavalla saaneet uutta
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verta joukkoomme. Näillä tulokkailla on kuitenkin erilaiset suhteet Yhdysvaltoihin – mielestäni ei enää kovin
kauan, koska meidän toimintamme ne hiovat – ja Venäjään, ankaran ja vaikean historian kautta osana
Neuvostoliittoa tai sen vierellä.

Ensimmäinen parlamentaarinen yhteistyökomiteamme kokoontui viime viikolla, ja siellä asia tuli esiin
ensimmäistä kertaa. Ensimmäistä ja varmasti ei viimeistä kertaa. Viime viikon huippukokous mielestäni
pitkälti epäonnistui. Emme päässeet yhteisymmärrykseen neljästä yhteisestä toiminta-alueesta. Ne ovat vasta
osa kokonaisuutta. Tiedämme syyt. Ongelmia on siis suhteissa sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään, mutta
Venäjän suhteissa pysytään lähes paikallaan. Edistystäkin on tapahtunut: laajentumisen ja
kumppanuussopimuksen hyväksyminen, Kioton sopimus ja niin edelleen. Mutta ongelmia on pitkä lista
investointisuojasopimuksesta Tšetšeniaan, joka täälläkin on noussut esiin.

Olemme keskustelleet venäläisten kanssa yhteisistä arvoista monessa huippukokouksessa. Mutta kuinka
yhteisiä arvomme tosiaan ovat? Olemmeko arvoissamme etääntymässä toisistamme, ja jos arvot ovat kovin
kauan kovin erilaiset, ennen pitkään etäännymme sanktioihin saakka. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta emme
etääntyisi arvoinemme toisistamme ja että Venäjä ei ikään kuin pääsisi purjehtimaan jonnekin muualle
avaruuteen, ehkä itään ja Aasiaan? Mitä komissio voisi tälle asialle tehdä?

Andrikienė (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, tämä EU:n ja Venäjän huippukokous on hyvin tärkeä
tapahtuma, koska se on ensimmäinen laatuaan sen jälkeen, kun EU laajentui Keski- ja Itä-Euroopan maihin.
Uskon vilpittömästi, että huippukokouksen lopputuloksesta on keskusteltava Euroopan parlamentissa, joten
korostan muutamaa huippukokouksessa käsiteltyä asiaa.

Parlamentin pitäisi olla tyytyväinen Haagissa pidettyyn EU:n ja Venäjän 14. huippukokoukseen, vaikka se
pahoitteleekin, ettei kokouksessa edistytty merkittävästi neljän yhteisen alueen perustamisessa. Meidän olisi
tuettava voimakkaasti neuvoston ja komission pyrkimyksiä hyödyntää huippukokouksen tarjoamaa tilaisuutta
korostaakseen, että Venäjällä, Euroopan unionin kumppanilla, on suuri vastuu yhteisellä naapurialueellamme
ja erityisesti Ukrainassa, Moldovassa ja Valko-Venäjällä.

Meidän olisi myös torjuttava ankarasti Venäjän viranomaisten hiljan esittämät syytökset siitä, että ilmaisemalla
tukensa Ukrainan kansalaisten oikeudelle käyttää perustuslaissa taattuja oikeuksiaan Euroopan unioni ja
kansainvälinen yhteisö ruokkisivat väkivaltaa Ukrainassa. Tässä yhteydessä meidän olisi ilmaistava huolemme
vallan keskittämisestä Kremliin demokratian, riippumattomien tiedotusvälineiden, alueiden, oikeusvaltion
periaatteen ja ihmisoikeuksien kustannuksella, etenkin Tšetšenian tilanteen ja Jukosin tapauksen suhteen.

Samalla uskon, että laajojen sopimusten ratifioiminen Venäjän federaation ja joidenkin unionin jäsenvaltioiden
välillä on avain EU:n ja Venäjän välisen kumppanuuden lujittamiseen ja keskinäisen ymmärryksen ja
luottamuksen edistämiseen.

Haagissa keskusteltiin myös Kaliningradin alueesta tärkeänä tekijänä Itämeren alueen kokonaiskehityksessä.
Haluaisinkin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja pyytää Venäjän duumaa ja Venäjän federaation johtoa aloittamaan
vuoropuhelun erillisen toimintasuunnitelman laatimiseksi Kaliningradin alueen taloudellista ja sosiaalista
kehitystä varten.

Ibrisagic (PPE-DE). (SV) Arvoisa puhemies, tämänvuotisen laajentumisen johdosta Euroopan kartta on
laadittu uudestaan, ja suurimmalla osalla uusista jäsenvaltioista ja jäsenneuvotteluja parhaillaan käyvistä
maista on tavalla tai toisella ollut tiiviit yhteydet Venäjään. Toisinaan nämä yhteydet solmittiin omasta
tahdosta ja toisinaan vastahakoisesti.

Venäjällä on täten merkittävä asema vakauden suhteen erityisesti EU:n itärajan läheisyydessä. Se ei kuitenkaan
saa aktiivisesti ottaa siellä vaikuttavien diktatuurien puolta tai estää demokratian kehitystä. Jos näin tapahtuu,
EU:n on tuomittava se ankarasti.

Serbian vaalien yhteydessä muutama vuosi sitten koetut tapahtumat, jotka johtivat Milosevicin pakoon,
muistuttavat suuresti Ukrainan tämänhetkisiä tapahtumia. Tuolloin kriisi ratkaistiin rauhanomaisesti, ja
meidän on varmistettava, että tämäkin kriisi ratkaistaan rauhanomaisesti. Sitä varten Euroopan on yhtäältä
osoitettava olevansa valmis tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa ja toisaalta painotettava, että Venäjä ei saa
puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin, riippumatta näiden maiden ja Venäjän mahdollisesta yhteisestä
menneisyydestä.

Jos Venäjä haluaa todella olla EU:n strateginen yhteistyökumppani, on tehtävä selväksi, että tällaisen yhteistyön
kulmakivinä ovat vapaus, molemminpuolinen kunnioitus ja EU-maiden yhteiset demokraattiset arvot.
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Minulla ei ole mitään erityistä kysyttävää komission jäseneltä Ferrero-Waldnerilta, mutta haluan korostaa,
että EU:lla tai Venäjällä ei kummallakaan pitäisi olla missään ulkopuolisessa maassa mitään muita intressejä
kuin demokratian edistäminen ja että tämän on oltava EU:n ja Venäjän välisen yhteistyön perusta ja päämäärä.

Landsbergis (PPE-DE). – (LT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Ukraina on syntymässä aivan
silmiemme edessä ja Venäjän silmien edessä. Olemme asiasta Venäjän kanssa eri mieltä, ja sen takia
huippukokouksessa tiedotettiin siitä niin vähän. Sen sijaan on olemassa Euroopan avoimesti ilmaisema
arvio. Ukrainassa on käynnissä poikkeuksellinen kehitys. On syntymässä kansalaisten kansakunta, jollainen
Venäjä ei mitä ilmeisimmin ole. Nyt on Ukrainan hetki. Asiakirjojemme mukaan Venäjällä on kuitenkin
suuri vastuu – nähdäkseni kaikkein suurin vastuu. Ukrainan parlamentin puhemies teki aloitteen ilmoittamalla,
että Ukrainalla on vain kaksi vaihtoehtoa –– maan jakautuminen kahtia tai verenvuodatus. Näyttää siltä, että
Venäjän presidentti kannattaa koko vaalien käymistä uudelleen, jotta oppositiojohtaja voitaisiin eliminoida.
Jos Ukrainan eroava presidentti kuuntelee tällaista neuvoa ja säätää lain, jolla järjestetään toisen kierroksen
sijaan kokonaan uudet vaalit, Venäjä on vastuussa seurauksista. Tämä olisi provokaatio sadoille tuhansille
ihmisille, joiden hermostuessa rauhanomainen järjestys voitaisiin menettää. Jos he valtaisivat
presidentinpalatsin, kuten Georgiassa kävi, heitä odottaisivat mahdollisesti ulkomaisen armeijan luodit.
Euroopan parlamentti tai komissio – osoitan nyt sanani komission jäsenelle Ferrero-Waldnerille – voisivat
virallisesti pyytää Venäjän hallitusta tai edes sen edustajia vahvistamaan, pitävätkö Moskovan lehdistön
tiedot ukrainalaisunivormuihin pukeutuneiden Venäjän armeijan erityisjoukkojen lähettämisestä Kiovaan
paikkansa. Vaikka tilanne näyttää äärimmäiseltä, on vaikeaa ymmärtää Venäjän presidentille – joka puuttui
tilanteeseen aivan tarpeettomasti – osoitettua sympatiaa, aivan kuin hän ei voisi hävitä. Neljätoista vuotta
sitten me liettualaiset olimme samalla tavoin tietoisia siitä, että suurin osa länsimaista sääli Mihail Gorbatšovia.
Sillä oli huono vaikutus Kremliin, ja Gorbatšov menetti entistä enemmän vaikutusvaltaa. Venäjän
keisarikunnan palauttamiseen pyrkivä politiikka on jo hävinnyt taistelun Ukrainassa, vaikka presidentti
Putin onkin edelleen varteenotettava mahti maailmassa. Hänellä on kaksi vaihtoehtoa – joko tunnustaa
ukrainalaisten oikeus omaan hallitukseen ja demokraattiseen valtioon tai vuodattaa verta ja tahrata kätensä
vereen, kuten Gorbatšov. Presidentti Putinin ystävien olisi puhuttava suoraan hänelle, ei Kutšman kautta, ja
kehotettava yksimielisesti häntä valitsemaan ensimmäinen vaihtoehto. Kiitoksia.

Ferrero-Waldner, komissio. (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin palata lyhyesti joihinkin asioihin. Ensinnäkin
korostan jälleen, ettei tämä huippukokous ollut mielestäni suinkaan epäonnistunut; päinvastoin, edistyimme
siinä huomattavasti. Kuten totesin aikaisemmin, EU piti kiinni laadusta ja sellaisen paketin laatimisesta, joka
auttaa meitä todella välittämään huolenaiheemme ja arvomme, jotka ovat meille luonnollisesti hyvin tärkeitä.

Suuri kysymys on, millä tavoin vaikeita kysymyksiä olisi käsiteltävä. Tänä vuonna olemme jo joutuneet
kysymään itseltämme tätä, ja silloin päätettiin, että on asetettava selkeät ensisijaiset tavoitteet, oltava avoimia,
käsiteltävä kaikkia ongelmia ja pidettävä kiinni yhteisistä kannoista – ja onnistuimme kaikessa tässä, mikä
on tärkeä ja myönteinen askel. Komissio arvosti tätä erityisesti, ja olen tyytyväinen siihen, että kaikki
parlamentin jäsenet auttoivat meitä saavuttamaan tämän tavoitteen. Ratkaiseva kysymys on löytää yhteisiä
intressejä, mutta tämä edellyttää huolellisuutta ennen kuin siteitä luodaan ja sen on perustuttava arvoihin
eikä intresseihin.

Yksi esimerkki menestyksestä on, että pääsimme WTO-neuvotteluissa kahdenväliseen sopimukseen
yksityiskuljetuksista Kaliningradiin ja sieltä pois. Kuten jo todettiin, olemme perustaneet kaksi alakomiteaa,
mikä on mielestäni tärkeää, ja Venäjä on hyväksynyt sen. Käsiteltävänämme on suuria kysymyksiä, kuten
siirtolaisuus, viisumiasiat, palautukset ja raja-alueyhteistyö.

Haluaisin vastata jäsen Staesille, jolle en ehtinyt vastata aiemmin, sillä huippukokouksessa käsiteltiin tietenkin
niin monia asioita. Voin kertoa hänelle, että puheenjohtaja Barroso teki Venäjän valtuuskunnalle selväksi,
että Eurooppa, komissio ja koko EU tukevat tietenkin poliittisen ratkaisun löytymistä Tšetšeniassa.

Puhemies. – Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Ilmoitan parlamentille vastaanottaneeni keskustelun päätteeksi
kaksi päätöslauselmaesitystä. Teknisistä syistä näistä päätöslauselmaesityksistä ei kuitenkaan äänestetä tällä
äänestyskierroksella.

13. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies. – Seuraavana ovat vuorossa niiden jäsenten puheenvuorot, jotka pyytävät puheenvuoroa. Kuten
tiedätte, puheenvuorojen pituus on korkeintaan minuutti.

01-12-2004Euroopan Parlamentin keskustelutFI46



Podkański (PPE-DE).  (PL) Arvoisa puhemies, ilmoitan teille, että salamimakkaran valmistaja Igloomeat SA
Sokołów Polska on pyytänyt tulla poistetuksi liittymissopimuksen liitteestä 12. Asiakirjoihin perustuvat
todisteet osoittavat, että Igloomeat SA on täyttänyt neuvoston direktiivissä 77/99/ETY asetetut lihan jalostusta
koskevat vaatimukset 13. helmikuuta 2004. Se pyysi näin ollen tulla liitetyksi luetteloon laitoksista, jotka
vievät tuotteita EU:n jäsenvaltioihin, mutta Igloomeatin johto ei ole vielä saanut mitään päätöstä. Haluaisin
sen vuoksi pyytää teitä, arvoisa puhemies, kehottamaan Euroopan komissiota ryhtymään toimeen tässä
nimenomaisessa tapauksessa ja haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että EU:n toimielimet eivät ole toimineet
viipymättä, mikä on vaikeuttanut uusien jäsenvaltioiden yritysten toimintaa EU:n markkinoilla.

Lucas (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ottaa esille erään vaalipiiriini kuuluvan henkilön
tilanteen. Kyseessä on Isle of Wightilta kotoisin oleva John Packwood, joka on parhaillaan vangittuna
Madridissa Marokon viranomaisten annettua hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen. John Packwood
kuljetti kolmen kollegansa kanssa yksityisomistuksessa olevan veneen Yhdistyneestä kuningaskunnasta
takaisin Marokkoon vuonna 1997. Vene tarkastettiin sen saavuttua perille, kaiken todettiin olevan kunnossa,
ja neljä miestä palasi kotiinsa. Kokonaisten kymmenen viikon päästä aluksesta löydettiin monta tonnia
kokaiinia. Interpol kuulusteli miehiä ja vakuuttui siitä, etteivät miehet olleet sekaantuneet mihinkään rikolliseen
toimintaan.

Miehet kuulivat kansainvälisestä pidätysmääräyksestä ensi kertaa viime kuussa – yli seitsemän vuoden jälkeen
– jolloin John Packwood pidätettiin hänen ollessaan läpikulkumatkalla Malagan lentokentällä. Nyt hän on
vangittuna Madridissa, mitä ei voida hyväksyä. Pyytäisin parlamentin puhemiestä ottamaan yhteyttä Marokon
viranomaisiin ja esittämään heille nämä huolenaiheet sekä pyytämään, että kyseiset pidätysmääräykset
kumotaan.

Kansainvälinen kansalaisjärjestö Fair Trials Abroad on samaa mieltä siitä, että tämä näyttää olevan
kansainvälisen pidätysmääräyksen räikeää väärinkäyttöä, sillä on selvää, etteivät miehet olisi voineet olla
mukana minkäänlaisessa salakuljetusoperaatiossa.

Moraes (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, moni parlamentin jäsen lienee nähnyt 17. marraskuuta, kuinka
kansainvälisiä jalkapallonpelaajia solvattiin Espanjassa pidetyssä Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan
välisessä kansainvälisessä jalkapallo-ottelussa. Nämä kauhistuttavat solvaukset eivät olleet vain yksittäistapaus;
olemme saaneet todistaa niitä kansainvälisissä jalkapallo-otteluissa ja jalkapallo-otteluissa koko Euroopan
unionissa.

Tässä ei ole kyse pelkästään ihmisten solvaamisesta heidän työpaikallaan, jalkapallostadionilla, vaan sen
merkitys ja vaikutus ulottuu pidemmälle. Katsomme monien parlamentin kollegoidemme tavoin, ettei
jalkapalloa säätelevä elin UEFA ole ryhtynyt tarpeeksi tosissaan kitkemään rotuun perustuvia loukkauksia
jalkapallosta.

Jalkapallo on Euroopan peli, se on Euroopan suosituin yleisölaji. Yhdysvalloissa suurimpien yleisölajien
seuraaminen on perheen yhteinen tapahtuma. Näin ei ole Euroopan unionissa. Vaadimme UEFAa ja FIFAa
ottamaan käyttöön sääntöjä, joilla kitketään ja poistetaan rasismi jalkapallosta koko Euroopassa, niin että
siitä tulee koko perheen peli, jota me kaikki haluamme katsoa.

Villiers (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää parlamentin huomion neuvoston hiljattain
tekemään päätökseen elävien eläinten kuljetuksista. Haluaisin parlamentin pahoittelevan itseni tavoin sitä,
että maatalousministerit eivät onnistuneet pääsemään sopimukseen kuljetusaikojen lyhentämisestä. He eivät
myöskään päässeet sopimukseen teuraaksi kuljetettavien eläinten lepoajoista tai eläintiheydestä eli siitä,
kuinka monta eläintä voidaan panna yhteen yksikköön.

Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät sen varmistamiseen, että lopetamme sen julman
kohtelun, josta eläimet joutuvat tällä hetkellä kärsimään, kun niitä kuljetetaan elävinä Euroopassa. On suuri
pettymys, ettei ministerineuvosto taaskaan ole ottanut huomioon ja omaksunut parlamentin kantaa, sillä
parlamentti on johdonmukaisesti äänestänyt sen puolesta, että elävien eläinten kuljetusajalle asetettaisiin
kahdeksan tunnin enimmäisraja.

Neuvosto käsitti väärin. Sen olisi pitänyt pysyä kovana ja ratkaista nämä tärkeät kysymykset, jotta eläinten
julma kohtelu Euroopan unionissa olisi saatu loppumaan.

Martin, David (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, kummallisen yhteensattuman johdosta haluaisin ottaa esille
aivan saman asian. Olen saanut huolestuneilta EU:n kansalaisilta kirjaimellisesti satoja kirjeitä, jotka koskevat
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sitä, ettei neuvosto onnistunut 24. huhtikuuta pääsemään sopimukseen komission ehdotuksesta elävien
eläinten kuljetuksesta.

Vuosittain kuljetetaan noin kolmea miljoonaa elävää eläintä ympäri Eurooppaa. Monet joutuvat olemaan
kuljetettavina 50 tai jopa 90 tuntia. Nämä eläimet kärsivät kyseisillä matkoilla hirvittävästi. Kuten jäsen
Villiers huomautti, parlamentti on äänestänyt neljä tai viisi kertaa kahdeksan tai yhdeksän tunnin
enimmäiskuljetusajasta. Neuvosto ei ole kuunnellut meitä, ja meidän on painostettava sitä. Henkilökohtaisesti
kannatan sitä, että eläimiä kuljetetaan ruhoina eikä elävinä, mutta jos se ei ole mahdollista, meidän pitäisi
ainakin luoda näille eläimille kunnolliset olosuhteet ja luopua ylipitkistä kuljetusajoista.

Toivottavasti neuvosto vastaa tähän kysymykseen vihdoinkin, ei pelkästään parlamentille vaan Euroopan
unionin kansalaisille.

Czarnecki, Ryszard (NI).  (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin pyytää parlamenttia kehottamaan
Euroopan komissiota kumoamaan tai poistamaan tilapäisesti Venäjältä tai Itsenäisten valtioiden yhteisöstä
uusiin jäsenvaltioihin, etenkin Puolaan, tuodun alumiinin tullit. Nämä tullit otettiin käyttöön EU:n hiljattaisen
laajentumisen jälkeen ja niiden määräksi asetettiin 6 prosenttia. Seurauksena on ollut monien Keski- ja
Itä-Euroopan maiden yritysten kilpailukyvyn huomattava lasku. Esimerkiksi Puolassa nämä tullit vaikuttavat
suoraan yrityksiin, joilla on 5 000 työntekijää, samoin kuin moniin tuhansiin yrityksiin, jotka liittyvät
alumiiniteollisuuteen. Tässä parlamentissa puhutaan paljon niistä, jotka ovat hyötyneet EU:n laajentumisesta,
mutta on syytä muistaa, että on myös sellaisia, joilla ei juuri ole syytä iloon, eikä suinkaan omasta syystään.
Itsekkyyden sijaan meidän on autettava niitä, jotka joutuvat kärsimään siitä, että Euroopan unioni laajentui
1. toukokuuta.

Puhemies. – Puhemies ei ole saanut jäseniltä muita pyyntöjä puhua. Keskustelu päättyy näin ollen tähän.

14. Kansainvälinen aids-päivä

Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma kansainvälisestä aids-päivästä.

Kyprianou, komissio. (EL) Arvoisa puhemies, minulle on todellinen kunnia puhua ensi kertaa täysistunnossa,
mutta olisin vieläkin tyytyväisempi voidessani puhua miellyttävämmästä aiheesta. Valitettavasti olen täällä
ensimmäistä kertaa sitä varten, että voimme keskustella ja minä voin puhua teille hyvin tärkeästä ja
huolestuttavasta aiheesta, nimittäin HI-viruksen/aidsin jatkuvasta uhasta yhteiskunnallemme.

Tänään 1. joulukuuta, kansainvälisenä aids-päivänä, on mielestäni erityisen tärkeää vaihtaa näkemyksiä ja
ajatuksia siitä, miten tätä uhkaa voidaan torjua. Tämä päivä on nimetty kansainväliseksi aids-päiväksi toisaalta
sen edistyksen kunniaksi, jota tämän ongelman torjumisessa on saavutettu. Lisäksi se antaa meille tarkemmin
sanottuna tilaisuuden keskittyä kohtaamiimme haasteisiin ja tehostaa yhteisiä toimia sekä harkita ja kysyä
itseltämme, teemmekö tarpeeksi.

Viime vuosina huomiomme on kiinnittynyt ennen kaikkea Saharan eteläpuolisen Afrikan ja ylipäätään
kehitysmaiden surulliseen tilanteeseen. HIV/aids aiheuttaa kuitenkin suurta ja jatkuvasti lisääntyvää huolta
täällä Euroopassa ja naapurimaissamme. Se koskee meitä kaikkia, täällä ja nyt.

Tämänvuotisen maailmanlaajuisen aidsin vastaisen kampanjan aiheena oli naiset, nuoret tytöt, HIV ja aids.
Tämä oli myös UNAIDS-järjestön koordinoiman jokavuotisen aids-kampanjan aihe. Aihe on erityisen
polttava. Tuoreiden epidemiologisten tietojen mukaan HI-viruksen saaneiden naisten määrä on kahden
viime vuoden aikana lisääntynyt koko maailmassa. Vaikka sairastuneiden määrä lisääntyi eniten – 58 prosenttia
– Itä-Aasiassa, on huomattava, että se lisääntyi toiseksi eniten – 48 prosenttia – Itä-Euroopassa ja
Keski-Aasiassa.

Annan teille joitakin vasta viime viikolla julkaistuja tilastotietoja, jotka ovat erityisen huolestuttavia:
maailmassa on noin 40 miljoonaa HI-viruksen kantajaa, joista lähes puolet on naisia. Euroopan unionissa
HIV-tapausten määrä kasvoi 75 prosenttia vuosina 1996-2003; eniten se lisääntyi Baltian maissa. Euroopassa
tauti on iskenyt voimakkaimmin Venäjän federaatioon, missä arvioidaan olevan yli 800 000 HIV-tartunnan
saanutta, joista 80 prosenttia on alle 30-vuotiaita. UNAIDSin arvion mukaan Euroopan unionissa on yli
500 000 viruksen kantajaa. Näiden tilastojen perusteella on kiistatonta, että HI-viruksen/aidsin traaginen
ongelma leviää yhä nopeammin ja paitsi kolkuttelee unionin ovella, on jo osa arkipäiväämme.

Euroopan komissio on puuttunut asiaan sekä Euroopan unionin sisä- että ulkopuolella. Yhdessä jäsenvaltioiden
kanssa olemme maailmanlaajuisen rahaston suurin rahoittaja; rahasto on tärkein rahoitusmekanismi taudin
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torjumiseksi koko maailmassa. Tehostamme myös yhteistyötä naapurimaidemme kanssa tietoisina siitä,
että niiden tilanne on erityisen vaikea. Syyskuussa Euroopan komissio julkaisi asiakirjan "Co-ordinated and
integrated approach to combat HIV/AIDS within the European Union and its neighbourhoods" (Koordinoitu
ja yhtenäinen lähestymistapa HI-viruksen/aidsin torjumiseksi Euroopan unionissa ja sen naapurivaltioissa),
jossa tehdään yhteenveto ja arvio nykytilanteesta ja ongelmasta. Se sisältää myös yhteenvedon hyvistä
käytännöistä uusimman epidemia-aallon torjumiseksi, ja siinä esitetään komission lyhyen aikavälin ehdotukset
tilanteen ratkaisemiseksi.

Komissio on sitoutunut pääasiassa uusien HIV-tartuntojen ennaltaehkäisyyn, epidemian jälkiseurausten
vähentämiseen, kohtuuhintaisempien retroviruslääkkeiden asettamiseen saataville, nuorten ottamiseen
mukaan, HI-viruksen/aidsin epidemiologisen seurannan kehittämiseen, tehokkaamman tutkimuksen
edistämiseen ja kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisäämiseen. Haluaisin kuitenkin myös kiinnittää
huomionne tiettyihin perusasioihin pyrittäessä torjumaan HI-virusta/aidsia. Ennaltaehkäisy on edelleen
tärkein keino torjua viruksen leviämistä. Tarvitsemme kipeästi koko Euroopan laajuista tiedotuskampanjaa.
On pidettävä mielessä, että 1980-luvun tiedotuskampanjoita ei ollut suunnattu tämän päivän nuorille ja
tämän vuoksi on pantava kiireesti täytäntöön uusia toimia, jotta voimme saavuttaa juuri nämä ihmiset.
Suunnittelutyö on jo aloitettu, ja aiheesta on määrä järjestää ensi viikolla konferenssi jäsenvaltioiden,
kansainvälisten organisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Koska yleinen kampanja on
suunnattu suurelle yleisölle ja nuorisolle, muiden kumppanien on luonnollisesti suunniteltava ja toteutettava
haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille suunnattuja erikoiskampanjoita, jotka ovat tietenkin kunkin
ryhmän erityistarpeiden mukaisia.

Haluaisin korostaa, että mielikuva, jonka mukaan HIV tarttuu vain näiden haavoittuvien ryhmien jäseniin,
on täysin perusteeton. HIV/aids on päinvastoin asia, joka koskee meitä kaikkia, naisia, miehiä, tyttöjä ja
poikia, ja se koskee meitä kaikkia täällä ja nyt. Arvioiden mukaan prosentuaalisesti suuri osa Euroopan
unionissa asuvista HI-viruksen kantajista ei tiedä olevansa viruksen kantajia. Tämän seurauksena viruksen
leviämisen vaara kasvaa, eivätkä nämä ihmiset voi tietenkään hyötyä saatavilla olevista lääkkeistä. Yleisesti
ottaen näyttäisi siltä, että kohtuuhintaisia retroviruslääkkeitä on varsin hyvin saatavilla Euroopan unionissa.
Jotkin jäsenvaltiot ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa tulevaisuudesta – jos tai pikemminkin kun HIV-tapausten
määrä kasvaa räjähdysmäisesti ja lääkkeiden hinta pysyy korkeana. Tämä on yksi tärkeimmistä Euroopan
komission käsittelemistä kysymyksistä, ja komissio on ottanut sen esiin – ja keskustelee siitä edelleen
jäsenvaltioiden ja lääketeollisuuden edustajien kanssa – tarkoituksenaan löytää tehokkaita keinoja näiden
ongelmien ratkaisemiseksi. Meidän ei kuitenkaan pidä aliarvioida HIV/aids-epidemian taloudellisia vaikutuksia,
jotka ovat valtavat. Retroviruslääkehoidon kustannukset ovat vain yksi osa näitä taloudellisia vaikutuksia.
Makrotalouden tasolla HIV/aids kasvattaa terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kustannuksia. Se johtaa
työvoiman vähenemiseen ja laskee tuottavuutta, mikä lisää työvoimakustannuksia. Kumulatiivisesti tämä
vaikuttaa kielteisesti investointeihin, tuotantoon ja tuloihin asukasta kohden. Lyhyesti sanottuna
HIV/aids-epidemia on hyvin vakava uhka maailmanlaajuiselle terveydelle, kehitykselle ja turvallisuudelle.

Taloudellisten seikkojen lisäksi HI-viruksen/aidsin ongelma liittyy myös ihmisoikeuksiin. Leimaaminen ja
syrjintä ovat asioita, jotka koskevat yhtä paljon Eurooppaa kuin muitakin maanosia, eikä niitä voida sivuuttaa.
HI-virukseen/aidsiin sairastumisen psykologiseen puoleen ja siihen liittyvään eristykseen on tartuttava yhtä
päättäväisesti. Jos nämä seikat jätetään huomiotta, edellä mainitut ennaltaehkäisyä ja lääkehoitoa koskevat
toimet vaarantuvat. HIV/aids ei saa enää olla tabu. Siitä on keskusteltava avoimesti, ja sosiaalisesta leimasta
on päästävä vihdoin eroon. Vain tällä tavoin asiaan voidaan puuttua tehokkaasti. Avoin keskustelu on
olennainen osa tiedotuskampanjaa, joka puolestaan edistää parhaiten ennaltaehkäisyä. Kaikkien meidän ja
etenkin Euroopan unionin toimielinten, Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja ennen kaikkea
jäsenvaltioiden on tunnustettava ja hyväksyttävä se, että HI-viruksen/aidsin ongelma on kärjistymässä
huolestuttavasti. Älkäämme pettäkö itseämme ja uskoko, että ongelma on hallinnassa tai edes suurin piirtein
hallinnassa; päinvastoin, meidän on tehostettava toimiamme taudin torjumiseksi siinä määrin kuin on
tarpeen, jotta toimemme tehoavat. Olen varma siitä, että yhdessä voimme saavuttaa tämän.

Bowis (PPE-DE), ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Ukraina on tänään hallinnut keskusteluamme,
ja Ukrainassa ihmisiä kuolee ei suinkaan poliittisen kriisin vaan aids-kriisin seurauksena. Kymmenen vuotta
sitten siellä oli todettu 183 HIV/aids-tartuntaa, nyt vuonna 2004 tartunnan saaneita on 68 000. Tällainen
on ongelman mittakaava omassa maanosassamme. Lähes 40 miljoonalla ihmisellä koko maailmassa on
HIV, ja kuten komission jäsen totesi, meidän on ryhdyttävä toimiin ehkäistäksemme ja ratkaistaksemme
nämä ongelmat.

Tänä vuonna on keskitytty erityisesti naisiin ja lapsiin. Kuten komission jäsen totesi, naisten osuus
HIV-tartunnan saaneista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on noin 57 prosenttia, ja yli 60 prosenttia tartunnan
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saaneista on 15–24-vuotiaita. On ratkaisevan tärkeää löytää rokotteita, joita heille voidaan antaa ennen
sukupuolielämän aloittamista.

Myös orpoja koskevat luvut ovat kauhistuttavia. Maailmassa on 15 miljoonaa orpoa, joista 12,3 miljoonaa
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Nigeriassa on jo 1,8 miljoonaa orpoa, ja Etelä-Afrikassa heitä on
vuoteen 2010 mennessä 1,5 miljoonaa – ja niin edelleen.

Meidän on ryhdyttävä toimiin päätöslauselmaesityksemme mukaisesti; meidän on ryhdyttävä toimiin, jotka
koskevat HI-virusta/aidsia ja sellaisia tiloja, häiriöitä ja tauteja kuin tuberkuloosia, hepatiitti C-virusta,
mielisairautta ja masennusta. Meidän on löydettävä lisää lievityshoitoa aidsiin kuoleville etenkin kehitysmaissa.
Meidän on suojeltava terveydenhuoltoalan työntekijöitä ruiskujen välityksellä leviäviltä aidsin vaaroilta –
käykää muuten katsomassa parlamentissa oleva näyttely tänään.

Olen tyytyväinen komission jäsenen julkilausumaan. Olen myös tyytyväinen Pavel Telickan alalla tekemään
työhön hänen toimiessaan komission jäsenenä. Kehotamme, että komission jäsen Kyprianou ja hänen
kollegansa Michel panevat tuulemaan ja sulkevat lopullisesti oven tältä epidemialta, joka uhkaa Eurooppaa
ja koko muuta maailmaa.

Van Lancker (PSE), ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää komissiota sen
selityksestä, vaikka toivonkin, että komission jäsen Kyprianou pystyy ennen pitkää kertomaan meille lisää
uutisia ja tosiasioita ja ilmoittamaan, mitä komissio aikoo nimenomaisesti tehdä. Haluaisin ennen kaikkea
kiittää Human Aidsia siitä, että tämän vuoden kansainvälinen aids-päivä keskittyy naisiin, tyttöihin ja
HI-virukseen/aidsiin. Tälle painopisteelle on vahvat perusteet.

Luvut puhuvat puolestaan. Aids on saamassa yhä suuremmassa määrin naisen kasvot; HI-virukseen/aidsiin
sairastuneiden naisten määrä kasvaa huolestuttavaa vauhtia. Keitä nämä naiset sitten ovat? Ovatko he naisia,
jotka ilmentävät merkittävää riskikäyttäytymistä, vai naisia, jotka ovat olleet sukupuoliyhteydessä liian
monien partnerien kanssa? Ei suinkaan. Useimmissa tapauksissa he ovat aivan tavallisia, usein nuoria naisia,
jotka ovat sukupuolensa vuoksi erityisen haavoittuvassa asemassa. Usein he ovat naimisissa, hyvin usein
uskollisia kumppanilleen, ja heillä on lapsia. Vatikaanin voi olla hyödyllistä tietää, että 88 prosenttia
ugandalaisista HIV-tartunnan saaneista tytöistä ja naisista on naimisissa eikä heillä ole ollut muita kumppaneita
kuin mies, jonka kanssa he jakavat elämänsä. Nämä naiset ovat haavoittuvia yhteiskunnallisen epätasa-arvon
takia ja koska heillä ei ole pääsyä koulutukseen ja terveydenhuoltoon sekä siksi, ettei heillä ole omia tuloja
eivätkä he useinkaan pysty määräämään omasta seksuaalisuudestaan.

Näille naisille ABC-ehkäisymenetelmä – Abstinence, Being faithful and Condoms – joka perustuu pidättyvyyteen,
uskollisuuteen ja kondomien käyttöön, on kaikkea muuta kuin riittävä. Jotta aidsia voidaan torjua tehokkaasti,
tarvitsemme muutakin kuin A:n, B:n ja C:n. Tarvitsemme kaikki aakkoset. Alkajaisiksi haluaisin lisätä
M-kirjaimen mikrobilääkkeitä ja R-kirjaimen rokotteita varten, koska ne avaavat lupaavia mahdollisuuksia
naisille, jotka voivat vihdoin alkaa määrätä omista ehkäisymenetelmistään. Mielestäni Euroopan unionin
on erittäin tärkeää investoida enemmän näiden uusien tuotteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Haluaisin
myös lisätä V-kirjaimen naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle, koska aidsin torjunta on täysin
mahdotonta, ellei naisten oikeuksia vahvisteta ja vastusteta heihin kohdistuvaa väkivaltaa.

Arvoisa komission jäsen, odotan näin ollen innokkaasti maailmanlaajuista toimintasuunnitelmaa, jonka
komissio esittelee meille keväällä 2005, koska tarvitsemme todellakin maailmanlaajuista lähestymistapaa.
Ei tietenkään riitä, että teidän tai komission jäsenen Michelin kaltaiset hyvää tarkoittavat komission jäsenet
ovat sitoutuneita aidsin torjuntaan. Myös yhtäläisistä mahdollisuuksista, ulkomaankaupasta, oikeusasioista
ja luonnollisesti talousarviosta vastaavien komission jäsenten on puututtava asiaan. Toivon, että Euroopan
unioni näyttää jatkossakin esimerkkiä pyrittäessä saamaan lisävaroja HI-viruksen/aidsin torjuntaan mutta
myös parannettaessa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä yhdenmukaisen monivuotisen suunnitelman pohjalta.
On valitettavaa, ettei puheenjohtajavaltio Alankomaiden edustaja ole tänään paikalla, sillä haluaisin kiittää
häntä siitä rohkeudesta, millä puheenjohtajavaltio on ottanut tämän kysymyksen esityslistalle. Mielestäni
Euroopan pitäisi myös tehdä enemmän lisätäkseen rahoitussitoumuksia. Vuoteen 2008 mennessä meidän
pitäisi mielestäni voida kolminkertaistaa rahoitussitoumuksemme.

Lopuksi totean pitäväni tärkeänä, että naiset ovat henkilökohtaisesti mukana laatimassa tämänkaltaista
maailmanlaajuista suunnitelmaa – etenkin naiset ja tytöt, jotka elävät HI-viruksen/aidsin kanssa, sillä he ovat
paitsi sen uhreja myös ratkaisevia kumppaneita, kun mietitään järkevää politiikkaa. Toivon näin ollen, että
komissio ottaa heidät mukaan sidosryhmien kanssa käytäviin keskusteluihin laadittaessa tätä maailmanlaajuista
suunnitelmaa.
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Krahmer (ALDE), ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat,
maapallolla tikittää aikapommi, jonka nimi on aids. Monen vuoden ajan uusien tartuntojen määrä on jälleen
lisääntynyt huolestuttavaa vauhtia. Tartunnat ovat lisääntyneet myös Euroopassa, mikä koskee etenkin
Itä-Eurooppaa, niin uusia jäsenvaltioita kuin Venäjääkin.

Suurin osa uusista tartunnan saajista on 15–25-vuotiaita nuoria ja erityisesti naisia. Heidän suhtautumisessaan
HIV:hen ja aidsiin on nyt uudenlaista varomattomuutta. Uudet lääkkeet ja hoitomuodot ovat parantaneet
HIV-potilaiden tilannetta niin, että viruksen kauheus on hälventymässä ja piittaamattomuudesta on tullut
monille elämäntapa. Tällainen piittaamattomuus tappaa! Paras suoja HIV:tä vastaan on kondomien käyttö;
tämä on tosiasia, jota kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden olisi tuettava ja edistettävä. Pidättyvyys on tietenkin
toinen keino suojautua aidsilta, mutta pitäisi olla yksilöiden päätettävissä, haluavatko he pidättyä seksistä
vai käyttää kondomeja.

Moraalisista vetoomuksista ei ole mitään hyötyä yritettäessä pysäyttää viruksen leviämistä. Päinvastoin, on
kannustettava jokaista toimimaan vastuullisesti sekä itsensä että muiden kannalta. Poliitikkojen tehtävänä
on luoda olosuhteet, joissa mahdollisimman moni nainen ja mies pystyy itse tekemään vapaasti tämän
päätöksen.

Ennaltaehkäisyn tärkeimmät tukipilarit ovat sukupuolikasvatus, jossa ei ole tabuja, ja kondomien saatavuus
etenkin kouluissa ja nuorille. Minua ilahduttaa, että komission jäsen Kyprianou painotti tätä erityisesti.

Monissa Afrikan ja Aasian maissa aids autioittaa kokonaisia alueita. Näin on esimerkiksi Etelä-Afrikassa,
missä yli puolella väestöstä on tartunta. Tämä ei ole enää katastrofi pelkästään inhimillisessä vaan myös
taloudellisessa mielessä. Haluaisin vedota EU:n jäsenvaltioiden vastuuntuntoon ja niiden jo tekemiin
sitoumuksiin. On hienoa, että jotkin jäsenvaltiot, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Ruotsi ja Alankomaat,
ovat antaneet maailmanlaajuiselle rahastolle taloudellista apua paljon enemmän kuin mihin ne olivat
sitoutuneet. Valitettavasti toiset jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet sitoumuksiaan lainkaan tai ovat tehneet niin
vain osaksi. Aids on yksi 21. vuosisadan maailmanlaajuisista haasteista. On ennen kaikkea länsimaisten
yhteiskuntien tehtävänä taistella tätä epidemiaa vastaan. Länsimaisissa yhteiskunnissa on keskusteltava ilman
tabuja uusista ehkäisymenetelmistä, sillä etenkin Afrikan ja Aasian yhteiskunnat ovat riippuvaisia
ulkopuolisten eli toisin sanoen meidän avustamme.

Schlyter (Verts/ALE), ryhmän puolesta. (SV) Haluaisin kiittää komissiota sen järkevästä julkilausumasta.
Miljoonilla ihmisillä etelässä on HIV/aids, ja HIV:n heikentäminä he sairastuvat usein muihin sairauksiin,
kuten malariaan ja tuberkuloosiin. Miljoonat orpolapset kuluttavat itsensä loppuun viljellessään tarvitsemaansa
ravintoa. Harvoilla on mahdollisuuksia saada lääkkeitä, ja tuskin kenelläkään on lapsille tarkoitettuja lääkkeitä.

TRIPS-sopimukseen sovellettavilla poikkeuksilla sallitaan geneeristen lääkkeiden vienti, mutta EU-valtiot
ovat olleet hitaita panemaan näitä poikkeuksia täytäntöön. Tämä viivyttely aiheuttaa kärsimystä ja kasvattaa
jokaiselta kuluvalta päivältä kärsimyksiä ja kuolleiden lukumäärää.

Komissiolla ja neuvostolla on nyt mahdollisuus osoittaa, että tämä odottelu saa loppua. Lääkkeiden
suuremman saatavuuden lisäksi on kuitenkin myös lisättävä HIV:tä koskevaa tietoa ja tiedotusta sekä
toteutettava kunnianhimoista avustuspolitiikkaa ja reilua kauppaa, jotta asianomaisilla mailla on varaa
taloudelliseen kehitykseen, joka edistää kauppaa.

Agnoletto (GUE/NGL), ryhmän puolesta. – (IT) Täällä hahmoteltu tulevaisuudennäkymä ei ole pelkästään
luonnonkatastrofin seuraus vaan esimerkki aggressiivisen viruksen ja sen hillittömän voitontavoittelun
surullisesta yhdistelmästä, johon monikansallisten lääkeyhtiöiden kaltaiset taipumattomat, vaikutusvaltaiset
organisaatiot syyllistyvät.

Kun 95 prosentilla kaikista HIV-tartunnan saaneista maailmassa ei tälläkään hetkellä ole mahdollisuutta
saada lääkkeitä, tilanne pahenee väistämättä 1. tammikuuta 2005 jälkeen, jolloin TRIPS-sopimuksen
31 artiklaa koskeva poikkeus menee umpeen. Miljardin asukkaan Intia ja muut kehitysmaat eivät voi sen
jälkeen enää valmistaa lääkkeitä. Tälläkään hetkellä maat, jotka valmistavat lääkkeitä, eivät voi myydä niitä
muihin kehitysmaihin tai Afrikan maihin.

Euroopan unionin on näin ollen mentävä puhetta ja periaatteellisia lausuntoja pitemmälle ja tehtävä kaikkensa,
jotta TRIPS-sopimukseen saadaan lisäpoikkeus siihen asti, kunnes sitä muutetaan täysin. Eikä tämä vielä
riitä: Euroopan unionin on vastustettava Yhdysvaltain käytäntöä kiristää kahdenvälisissä sopimuksissaan
kehitysmaita tavoitteenaan estää niitä käyttämästä Dohan julistusten mukaista oikeutta käyttää tai tuoda
maahan geneerisiä lääkkeitä.
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Maailmanlaajuista rahastoa HI-viruksen/aidsin torjumiseksi on tuettava lisäämällä sille osoitettuja varoja.
Ehdotan, että ainakin Euroopan unionin osalta ne nostettaisiin miljardiin euroon ja että kaikkien, myös
Italian, olisi noudatettava tehtyjä sitoumuksia. Fortune-lehden mukaan yhdeksän suurimman lääkeyhtiön
johtajien vuosipalkka on keskimäärin 42 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Samaan aikaan kymmenet miljoonat
ihmiset kuolevat ilman mahdollisuutta lääkehoitoon.

Näin epäoikeudenmukaisessa tilanteessa olisi unohdettava kaikki moralisoivat huomautukset. Meidän on
muistettava, että kondomit ovat erittäin hyödyllisiä; kyseessä on terveysväline, jota pitäisi jakaa täysin
ilmaiseksi. Se on yksi niistä työkaluista, joita viruksen kukistaminen edellyttää.

Belohorská (NI). (SK) Arvoisa komission jäsen, tänään on kansainvälinen aids-päivä, ja teidän
julkilausumanne aiheesta oli mielestäni erittäin hyvä, mutta se oli silti vain julkilausuma. Toivon, että ryhdytte
sen johdosta käytännön toimiin, jotka helpottavat tilannetta. Tämänpäiväinen aids-päivä vaatii meitä
tiedostamaan, millaisia päätöksiä meidän on poliitikkoina tehtävä. Aids on tauti, joka leviää rajoista
välittämättä, ja sen vuoksi tänään tehty päätös, jonka mukaan terveyskysymysten pitäisi kuulua kullekin
valtiolle, ei ole hyvä. Aidsia ei voi nähdä, sitä ei voi huomata, sitä ei voi tuntea. Se on tauti, joka ylittää rajat
eikä välitä tulliviranomaisista. Se on tauti, joka alkoi levitä riskiryhmien keskuudessa – homoseksuaalien ja
sitten verenvuototautisten, verenluovuttajien ja huumausaineiden käyttäjien keskuudessa. Nyt voimme myös
havaita, että suuri määrä naisia on saanut tartunnan. Se mitä jätettiin kuitenkin sanomatta on, että
5–5,5 miljoonaa 40 miljoonasta sairastuneesta on lapsia ja nuoria. Nämä ovat huolestuttavia lukuja. Tänään
on sanottu, että HIV/aids leviää sukupuoliyhteydessä. Tässä on kyse rakkaudesta. Kenties sen takia naiset
joutuvatkin niin usein uhreiksi. Haluaisin tässä yhteydessä mainita myös joitakin ihmisiä, joita ei ole
aikaisemmin mainittu. Kyseessä ovat terveydenhuoltoalan työntekijät, ihmiset, jotka ovat valmiita ja halukkaita
vaarantamaan elämänsä. He ovat vapaaehtoisia. Olemmeko kuitenkaan tietoisia siitä, että nämä työntekijät
ovat vaarassa joutua kärsimään ensimmäisinä Euroopan unionissa valmistelluista
terveydenhuoltouudistuksista? Tämä on surkea tapa kiittää heitä heidän työstään.

Seeber (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin kiittää
Euroopan komissiota lokakuussa 2003 esitellystä strategisesta kehyksestä ja ensi vuotta koskevasta
toimintasuunnitelmasta, joka sisältää myös kohdistettuja käytännön toimia. EU on maailmanlaajuisen
aids-rahaston toiseksi suurin rahoittaja ja antoi noin 18 prosenttia kokonaisvaroista. Siitä huolimatta tosiasia
on, että uusien tartuntojen lukumäärä kasvaa räjähdysmäisesti sekä EU:ssa että muissa maissa. Komission
jäsen Kyprianou totesi lehdistötiedotteessa, että monet niistä nuorista, jotka saavat nyt tartunnan, olivat liian
nuoria ymmärtääkseen ensimmäisen aidsin vastaisen kampanjan viestiä. Tämä pitää epäilemättä paikkansa.
On kuitenkin muistettava myös, että monille nuorille annetaan aivan yksinkertaisesti väärää tietoa ja ennen
kaikkea kuva, että aids olisi hoidettavissa oleva tauti. Lääketeollisuus hoitaa sekin oman osuutensa antamalla
ymmärtää, että aids on voitettu epidemia. Tosiasia kuitenkin on, että jopa saatavilla olevilla retroviruslääkkeillä
on merkittäviä sivuvaikutuksia ja että normaalin elämän viettäminen on joka tapauksessa mahdotonta.

Lisäksi on otettava huomioon korkeat hoitokustannukset, jotka ovat vuosittain 7 000–12 000 euroa, sillä
ne rasittavat huomattavasti maan terveydenhuoltobudjettia. Ehdotan näin ollen, että tutkimuksen ja kehityksen
avulla pyritään löytämään parempia ja ennen kaikkea halvempia lääkkeitä, mahdollisesti geneeristen
lääkkeiden kautta, jotta näitä lääkkeitä voidaan tarjota suurille väestönosille. Erityisen huolestuttavaa on
mielestäni se, että nuoret eivät ole tietoisia ongelmasta. Kun heitä haastatellaan ja kysytään, miksi he
suhtautuvat tautiin niin välinpitämättömästi, he vastaavat: "Mitä elämää varten minun pitäisi suojautua?"

Katson näin ollen, että komission laatimassa ohjelmassa olisi myös otettava huomioon tällainen
kokonaisvaltainen lähestymistapa ja ennen kaikkea siinä olisi yhdistettävä näihin kysymyksiin myös koulutus
ja elämän merkityksellisyyden korostaminen.

Van den Berg (PSE). (NL) Arvoisa puhemies, 70 prosenttia 40 miljoonasta aidsiin sairastuneesta asuu
Afrikassa. Vuosituhannen kehitystavoitteet edustavat olennaista pyrkimystä keskittyä perusterveydenhuoltoon
siellä, missä sitä tarvitaan. Eurooppa käyttää liian pienen osan kehitysyhteistyöbudjetistaan
perusterveydenhuoltoon, joka olisi liitettävä hyvään ravitsemukseen, puhtaan juomaveden saatavuuteen ja
peruskoulutukseen. Komission jäsen Michel on todennut antavansa uuden lausunnon, jossa esitellään
yksityiskohtaisesti Euroopan ensisijaiset kehitysyhteistyötavoitteet. Arvoisa komission jäsen, toivon todella,
että hetki sitten lausumanne sanat ovat jossakin muodossa mukana myös tässä uudessa lausunnossa.

YK:n mukaan olisi mahdollista välttää 27 miljoonan ihmisen sairastuminen niistä 45 miljoonasta, jotka ovat
vaarassa saada tartunnan, jos meillä olisi erikoiskampanja. Meillä on paljon kokemusta tämänkaltaisista
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kampanjoista koko maailmassa. Tällainen kampanja vaatii kuitenkin valtavia ponnisteluja, ja meidän olisi
näin ollen keskitettävä ajatuksemme tässä suhteessa.

Aiemmin on sanottu, että me täällä Euroopassa voimme pyytää jäsenvaltioitamme vaatimaan, että
lääketeollisuus valmistaa halvempia tuotteita. Kehitysmaille voisimme ilmoittaa antavamme niille
mahdollisuuden poikkeukseen, minkä seurauksena TRIPS-sopimukset eivät estäisi niitä valmistamasta
tuotteita halvoilla markkinoilla.

Lopuksi totean, että muutama päivä sitten Vatikaanin edustaja, Paavillisen terveydenhuoltoneuvoston
puheenjohtaja kardinaali Javier Lozano Barragán puhui immuniteetista, moraalivajeesta ja mielen sairaudesta
syinä aidsiin, syinä, joita on torjuttava oikeaoppisen sukupuolikäyttäytymisen avulla. Pidän tätä syrjivänä ja
leimaavana huomautuksena, ja komission jäsen Kyprianou oli mielestäni oikeassa todetessaan, ettemme saa
leimata aids-potilaita tällä tavoin. Olen tyytyväinen siihen, että periaatteessa komission jäsen antoi täten
Vatikaanille selvän vastauksen.

Andria (ALDE). – (IT) Tämänvuotinen UNAIDSin raportti epidemian kehityssuunnasta on aiempaa
huolestuttavampi: ennusteet, jotka koskevat Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja sen selviytymistä uudella
vuosisadalla, ovat erittäin synkät. Tämä on yksi tragedia lisää sellaisten yhtä vakavien inhimillisten tragedioiden
joukossa kuin aikuis- ja lapsiprostituutio, huumausaineriippuvuus, vähimmäishygienian puuttuminen,
perheiden hajoaminen ja yhä suurempi määrä orpolapsia samoin kuin lapsikuolleisuus, joka on noussut
järkyttävälle tasolle: maailmassa kuolee vuosittain 500 000 lasta eli 1 300 lasta päivässä aidsiin.

Tämän vuoksi Euroopan parlamentin on tänään esiinnyttävä yksimielisesti puolue- tai kansallisuusrajojen
yli ja vedottava voimakkaasti kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin – alkaen omasta maastani Italiasta
– että ne eivät heittäisi hukkaan kaikkia tähänastisia saavutuksia ja tukisivat edelleen maailmanlaajuista
rahastoa aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi.

Älkäämme omaksuko yksinkertaistavaa suhtautumistapaa aidsin torjuntaan ja unohtako, että virus tarttuu
paitsi sukupuoliteitse myös monilla muilla tavoin, likaisten ruiskujen ja imetyksen välityksellä sekä
asianmukaisten lääkärintarkastusten puutteen vuoksi. Älkäämme unohtako myöskään, että kondomit ovat
ainoastaan keino hillitä – toki tehokkaasti, tehkäämme selväksi, mutta kuitenkin vain hillitä – eikä
ennaltaehkäistä koko virusta.

Jos haluamme todella torjua tätä tautia, meidän on taisteltava sitä vastaan sen yhteiskunnallisine, taloudellisine
ja eettisine juurineen kohottamalla elintasoa ja ennaltaehkäisyn ja hoidon tasoa taudin eniten vaivaamissa
maissa.

Aubert (Verts/ALE). – (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin ottaa esille kaksi kysymystä, jotka koskevat joidenkin
kehitysmaiden traagista tilannetta. Ensinnäkään meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota pelkästään lääkkeiden
tai mahdollisen tulevan rokotteen tärkeään kysymykseen. Olisi keskityttävä myös läheisyyteen perustuvien
terveydenhuoltopalvelujen palauttamiseen tai perustamiseen, toisin sanoen sellaisiin, jotka ovat
mahdollisimman lähellä yhteisöjä. Valitettavasti näitä palveluita ovat heikentäneet kyseisissä maissa, etenkin
Afrikassa, viime vuosina toteutetut rakenneuudistussuunnitelmat. Meidän on myös tuettava kaikin keinoin
kansalaisyhteiskunnan paikallisia aloitteita sekä kentällä toimivia asianomaisista yhteiskunnista tulevien
paikallisten edustajien ja viranomaisten, järjestöjen, avustajien ja välittäjien verkostoja, jotka ovat
työskennelleet yhdessä aidsin torjumiseksi varsin hyvällä menestyksellä.

Toiseksi tartuntojen lisääntyminen naisten keskuudessa ei johdu pelkästään heidän heiveröisyydestään tai
huonosta onnestaan. Se on myös seurausta eri puolilla maailmaa naisiin kohdistuvasta kaikenlaisesta
väkivallasta, erityisesti seksuaalisesta väkivallasta, ja naisten ilmeisestä syrjinnästä. Tällainen väkivalta ei liity
millään tavoin kulttuurin ominaispiirteisiin, kuten sitä on toisinaan virheellisesti perusteltu. Sitä on kutsuttava
ja myös vastustettava sen oikealla nimellä. Nämä kaksi tekijää osoittavat siis, että aids on yhtä paljon sosiaalinen
kuin lääketieteellinen ongelma. Sitä ei saa unohtaa.

Wijkman (PPE-DE). (SV) Arvoisa puhemies, muistan hyvin, kuinka HIV-epidemia alkoi levitä 1980-luvulla.
Jo silloin ennustettiin, että taudin leviäminen voisi saavuttaa yhtä vakavat mittasuhteet kuin tällä hetkellä
osassa maailmaa, etenkin Afrikassa.

Nämä ennusteet sivuutettiin tuolloin kuitenkin pelkkinä tuhon enteinä. Niinpä maailma ummisti pitkäksi
aikaa silmänsä epidemian vakavuudelta – itse asiassa liian pitkäksi – eikä kehittänyt riittävästi tehokkaita
ennaltaehkäisyohjelmia, ehkäisyneuvonta mukaan luettuna, kehittänyt sairaiden terveydenhuoltoa tai tukenut
tutkimusta tehokkaampien lääkkeiden ja tehokkaan rokotuksen löytämiseksi.
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Nyt maailma on vihdoin avannut silmänsä, mutta ennaltaehkäisytoimet ovat silti riittämättömät. Jos epidemian
leviämisen ehkäisemiseksi ei tehdä enempää kuin tällä hetkellä, se saavuttaa asiantuntijoiden mukaan
biologisen huippukohtansa vasta vuonna 2060. En uskalla edes ajatella, mitä seurauksia tällä olisi inhimillisen
kärsimyksen ja taloudellisen ja sosiaalisen kriisin kannalta.

Pitäkäämme tätä päätöslauselmaesitystä voimakkaana kehotuksena kaikille maailman päättäjille ja etenkin
Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille, jotta ne antaisivat epidemian torjumiselle vielä
suuremman aseman tulevaisuudessa. Tämä edellyttää sitä, että osoitamme huomattavasti enemmän resursseja
sekä omalle HIV-ohjelmallemme että maailmanlaajuiselle rahastolle. Jos emme tee niin, seuraukset ovat
tuhoisia humanitaariselta, taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta sekä turvallisuuden ja vakauden
näkökulmasta.

Komissio on nähnyt viime vuosina yli-inhimillisen paljon vaivaa HIV:n torjuntastrategiassaan, mutta jäsen
Bowisin ja jäsen Van Lanckerin tavoin katson, että meidän on tulevaisuudessa ryhdyttävä vielä paljon
kunnianhimoisempiin toimiin.

Valenciano Martínez-Orozco (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, kansainvälisenä aids-päivänä haluaisin
aluksi muiden jäsenten tavoin saada toimielimet huomaamaan murhenäytelmän kaikkein traagisimman
piirteen eli sen, että tauti leviää naisten ja tyttöjen keskuudessa. Näin tehdessäni ja toimiessani naisia koskevan
poliittisen sitoumukseni mukaisesti korostan, että ongelma on äärimmäisen vakava sekä inhimilliseltä
kannalta että kehityksen ja maailman tulevaisuuden kannalta.

Puolet 40 miljoonasta HIV-tartunnan saaneesta on naisia ja tyttöjä. Heidän määränsä kasvaa melkein kaikilla
alueilla, ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa heidän osuutensa on jo 57 prosenttia. Teollisuusmaista mainitsen
vain yhden esimerkin: yhdysvaltalaisista naisista neljäsosa on latinalaisamerikkalaisia ja afroamerikkalaisia,
ja heidän osuutensa aids-tapauksista on 80 prosenttia.

Naisten aids-tartuntojen lisääntyminen on jälleen yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto – sen
äärimmäinen muoto – emmekä me ole antaneet heille keinoja puolustautua tautia vastaan. Perustavanlaatuisia
keinoja olisivat seksuaalikasvatus, lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien suojelu ja tartuntaa ehkäiseviä
toimenpiteitä koskeva tiedotus. Ne sosiaaliset normit, joiden vuoksi nuoret naiset ja tytöt eivät saa tietoa
seksuaalisuudesta ja joiden mukaan avioliitossa ja sen ulkopuolella tapahtuva seksuaalinen väkivalta ei ole
rikos, lisäävät tartunnan leviämisriskiä.

Sosiaalidemokraattien ryhmä haluaa onnitella komissiota siitä, että se pitää kasvatusta ensisijaisena tavoitteena
köyhyyteen liittyvien sairauksien torjuntaa koskevassa politiikassaan.

Arvoisa puhemies, toiseksi haluaisin esittää valituksen. Haluan todeta, että katolinen hierarkia on syyllistynyt
välinpitämättömyyteen aidsin torjunnassa. Tänään Vatikaani juhlistaa kansainvälistä aids-päivää tuomitsemalla
taudin hengelliseksi sairaudeksi, jota se kutsuu "moraaliseksi immuunikadoksi", ja tämä on osoitus katolisen
kirkon eettisistä ja teknisistä puutteista. Espanjan piispainkokouksen sihteerin välityksellä – Espanja on
Euroopan maista se, jossa tartunnat lisääntyvät eniten – katolinen kirkko pyrkii poliittisesti heikentämään
maailmanlaajuista aidsin torjuntakampanjaa varoittamalla, että kondomit eivät ole luotettavia, ja puolustamalla
siveyttä ja uskollisuutta ehkäisykeinoina.

Toteamus voitaisiin jättää omaan arvoonsa, ellei aids tappaisi miljoonia ihmisiä, myös lapsia, ellei seksuaalinen
väkivalta, jossa siveydelle ei ole sijaa, olisi jokapäiväistä todellisuutta monissa afrikkalaisissa ja aasialaisissa
yhteiskunnissa, ellei 15 miljoonaa lasta olisi jäänyt orvoksi ja ellei tämä toteamus olisi hyökkäys ihmisten
seksuaalista vapautta ja lisääntymisvapautta vastaan ja ellei se tämän vuoksi olisi hyökkäys myös
ihmisoikeuksia vastaan ja johtaisi todelliseen kansanmurhaan.

Kysymys on elämästä tai kuolemasta. Emme tiedä, onko piispainkokous ymmärtänyt tämän.

Karas (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, ensimmäiseksi haluaisin onnitella kollegaani
Seeberiä hänen ensimmäisestä puheestaan täällä parlamentissa. Mielestäni tämänpäiväisessä keskustelussa
tehdään jälleen kerran selväksi se, että analyysimme ovat oikeita, että luvut ovat dramaattisia ja että
aiejulistuksia kannatetaan. Myös se tehdään kuitenkin selväksi, että toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä,
että mielipiteissä ei ole tehty täyskäännöstä ja että tilanne on pysynyt täysin yhtä traagisena.

Voin vain korostaa kaikkea jo todettua. Aids on aikamme sairaus, ja se kuvastaa sitä, missä yhteiskuntamme
ovat epäonnistuneet. Aidsista puhuttaessa emme voi vain käskeä ihmisiä muuttamaan elintapojaan, välttämään
tiettyjen asioiden tekemistä ja olemaan vastuuntuntoisempia. On selvää, että aids liittyy läheisesti köyhyyteen.
Aidsista kärsivät eniten ne, jotka elävät alle dollarilla päivässä ja jotka näkevät nälkää. Nykypäivänä aids on
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tauti, josta kärsivät eniten ennen kaikkea heikot, lapset, nuoret ja naiset. Aids on myös osoitus puutteellisesta
ennaltaehkäisystä, kasvatuksesta ja seksuaalikasvatuksesta sekä työttömyydestä ja eriarvoisuudesta maailmassa.
Sen vuoksi siihen ei ole olemassa yhtä ainoata ratkaisua eikä yhtä ainoata hoitoa. Meidän on jatkettava jo
aloitettuja ennaltaehkäisytoimia, ja sen vuoksi on tärkeää, että aidsin katsotaan olevan osa terveys- ja
kehitysyhteistyöpolitiikkaamme, kasvatus-, perhe- ja työllisyyspolitiikkaamme sekä yleistä suhtautumistamme
vastuualueisiimme.

Kehotan parlamenttia olemaan pakoilematta tätä yleismaailmallista vastuutamme ja varmistamaan, että
olemme edelläkävijöitä aidsin torjuntaa koskevassa tutkimuksessa.

Segelström (PSE). (SV) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti viettää tänään kansainvälistä aids-päivää.
On tärkeää, että annamme taudista kärsiville täyden tukemme ja että suhtaudumme erittäin vakavasti omaan
vastuuseemme kansanterveydestä.

Ensimmäistä kertaa HI-viruksen/aidsin löytämisen jälkeen tartuntoja on nyt enemmän naisilla kuin miehillä.
Tietyillä alueilla nuoret naiset ovat jopa 2,5 kertaa alttiimpia tartunnalle kuin samanikäiset nuoret miehet.
Tietyissä maissa lähes 60 prosenttia tartunnan saaneista on naisia. Monet naiset ja tytöt ovat erityisen alttiita
tartunnalle muiden ihmisten – toisin sanoen miesten – riskikäyttäytymisen vuoksi ja sen vuoksi, että
maailmassa naisia syrjitään yleisesti seksuaalisuuteen ja seksuaalisuutta koskeviin oikeuksiin liittyvissä
näkemyksissä.

HIV/aids-epidemialla on huomattavasti vakavampia seurauksia naisille ja lapsille kuin miehille ja pojille. Sen
vuoksi YK:n järjestö UNAIDS on valinnut tänä vuonna teemakseen "Naiset, tytöt, HIV ja aids". Kun sukulaiset
sairastuvat tai kuolevat, pääasiassa naiset ja tytöt joutuvat huolehtimaan omista perheistään. Kun
terveydenhuoltojärjestelmät ylikuormittuvat tai kun ne romahtavat HI-viruksen/aidsin seurauksena, naisten
ja tyttöjen on vastaavasti annettava enemmän hoitoa ja huolenpitoa kotona. Naisille ei myöskään anneta
samoja mahdollisuuksia päästä hoitoon tai saada taudin etenemistä hidastavia lääkkeitä kuin miehille. Vanhat
ja perinteiset näkemykset – kuten se, että miehillä on oikeus seksiin – merkitsevät myös sitä, että monet
naimisissa olevat naiset eivät pysty suojelemaan itseään tartunnalta, jonka he voivat saada aviomieheltään
tämän oltua uskoton.

Tämän vuoksi on tyrmistyttävää, että tämänpäiväisessä El País -sanomalehdessä Vatikaani kutsuu aidsia
moraaliseksi immuunijärjestelmän sairaudeksi. Sairastuneiden syyllistäminen on sekä epäinhimillistä että
epäkristillistä. Sukupuolten välisen tasa-arvon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien
on oltava kaikkien maailman maiden yhteisenä tavoitteena, ja ennen kaikkea kaikkien on kannettava niistä
vastuu. On vahvistettava naisten mahdollisuuksia neuvotella kondomin käytöstä, ja kaikille naisille on
annettava lisää oikeuksia ja paremmat elinolot.

Nyt me kaikki olemme häviäjiä, mutta Ruotsissa ollaan juuri aloittamassa uuden HI-viruksen torjuntaan
tarkoitetun lääkkeen testausta. Mikäli tässä onnistutaan, siitä tulee maailmanlaajuinen sensaatio. Me kaikki
uneksimme varmasti ennalta ehkäisevästä rokotteesta, joten toivokaamme, että tulokset ovat myönteisiä.

(Suosionosoituksia usealta taholta)

Kyprianou, komissio. – (EL) Arvoisa puhemies, kuuntelin hyvin tarkasti keskustelussa esiin tuotuja kysymyksiä
ja näkemyksiä. Minun on todettava, että on todella miellyttävää ja rohkaisevaa kuulla, että parlamentin
jäsenet ovat minun laillani sekä syvästi huolissaan HI-virusta/aidsia koskevasta kysymyksestä että lujasti
vakuuttuneita siitä, että meidän on myös ryhdyttävä täysipainoisiin ja tehokkaisiin toimiin sen hirvittävän
kärsimyksen lieventämiseksi, jota epidemia aiheuttaa Euroopan unionissa ja muualla maailmassa. Meidän
on erityisesti ymmärrettävä ongelman vakavuus tänä päivänä.

Haluaisin kuitenkin kommentoida tiettyjä kysymyksiä, joita parlamentin jäsenet toivat esiin. Ensinnäkin
haluan korostaa ja todeta yhteenvetona, että tämä ongelma koskee meitä kaikkia. Kuten parlamentin jäsenet
jo totesivat, tämä ongelma ei koske enää ainoastaan haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Päinvastoin, se
koskee jokaista meistä. Tätä todistaa se tapa, jolla tauti on nyt levinnyt perheissä, miten siitä kärsivät kokonaiset
perheet ja alaikäiset lapset, eikä ainoastaan kehitysmaissa vaan myös Euroopan unionissa. Haluan vakuuttaa
teille, että koko Euroopan komissio, kaikki kollegani ja minä itse olemme tietoisia ongelmasta. Meillä on
yhteiset huolenaiheet, ja olemme asettaneet samat tavoitteet, ja haluan vakuutta teille, että minä ja kollegani
pyrimme täysin koordinoidusti torjumaan tätä ongelmaa ja laatimaan ja panemaan täytäntöön ohjelmia
tässä tarkoituksessa.
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Tutkimusta koskevan kysymyksen osalta haluan muistuttaa, että erityisesti HIV-rokote on yksi kuudennen
tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelman ensisijaisista aihealueista, ja odotamme, että jopa 130 miljoonaa
euroa varataan HIV-rokotteen tutkimiseen. Lääkkeiden osalta haluan muistuttaa olevani ehdottomasti samaa
mieltä siitä, että kaikilla taudista kärsivillä on oltava mahdollisuus saada halpoja lääkkeitä. Tämä koskee
tietenkin erityisesti köyhiä maita ja köyhiä väestönosia, jotka eivät kykene maksamaan kalliita
hoitokustannuksia. Muistuttaisin myös, että äskettäin – tämäkin mainitaan päätöslauselmassanne – komissio
hyväksyi ehdotuksen, joka koskee pakkolupien myöntämistä lääkkeiden vientiin hädänalaisiin maihin. Asia
on parhaillaan yhteispäätösmenettelyssä, ja aiempien hyvin arkaluonteisia kysymyksiä koskevien tapausten
perusteella luotan siihen, että käsittelyä nopeutetaan, jotta ehdotus voidaan saattaa päätökseen
mahdollisimman pian, ja että ehdotus mahdollistaa nimenomaan halpojen lääkkeiden saannin.

On erittäin tärkeää – toistan vielä – että taudin sosiaalinen leima poistetaan. Yksi taudin leviämiseen liittyvistä
vakavista ongelmista on se, että juuri näiden paineiden vuoksi monet ihmiset kärsivät taudista tai ovat saaneet
virustartunnan tietämättä sitä itse. He eivät käy välttämättömissä testeissä pelätessään mahdollista
leimautumista ja sen vuoksi he tartuttavat viruksen perheenjäseniinsä. On korostettava ihmisten valistamisen
merkitystä ja sitä, että aidsiin ei saa liittää minkäänlaista sosiaalista leimaa, vaan siihen olisi sen sijaan
suhtauduttava samalla tavalla kuin muihin vakaviin kulkutauteihin.

Lopuksi haluaisin vakuuttaa teille vielä kerran, että Euroopan komissio on todella omistautunut tämän
vitsauksen torjumiselle. Haluan kiittää parlamenttia myös Euroopan komission puolesta sen osoittamasta
aktiivisesta kiinnostuksesta. Luotamme siihen, että taistelemme jatkossa läheisinä ja todellisina liittolaisina
niin, että ongelmaan voidaan pureutua todella tehokkaasti. Itsetyytyväisyyteen ei ole varaa. Meidän on
jatkossakin ponnisteltava yhtä tehokkaasti ja innokkaasti tämän taudin leviämisen estämiseksi. Samanaikaisesti
meidän on kuitenkin autettava tartunnan jo saaneita ja edistettävä heidän hoitoaan. Odotan kiinnostuneena
tulevaa rakentavaa vuoropuhelua komission ja parlamentin välillä, jotta voimme saavuttaa yhteiset
tavoitteemme.

Puhemies. Keskustelun päätteeksi olen vastaanottanut viisi päätöslauselmaesitystä.(1)

Äänestys toimitetaan huomenna.

KIRJALLINEN LAUSUMA (TYÖJÄRJESTYKSEN 142 ARTIKLA)

Szymański (UEN).  (PL) Aidsin torjunnan olisi yhdistettävä kaikki hyväntahtoiset ihmiset. Valitettavasti
yhteisessä päätöslauselmaesityksessä esitetyn seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien
edistämiseen perustuvan torjuntastrategian ulkopuolelle jää miljoonia ihmisiä Euroopassa ja muualla
maailmassa. Tämä johtuu siitä, että miljoonat ihmiset ympäri maailmaa eivät usko, että abortin ja ehkäisyn
edistämisestä ja seksuaalivalistuksen antamisesta yhä nuoremmille lapsille vanhempien oikeuksien vastaisesti
ja vanhempien tietämättä tai ilman heidän suostumustaan voi olla mitään hyötyä.

Monet ihmiset Euroopassa vastustavat tällaisia asioita moraalisista syistä ja aivan oikeutetusti. Ei ole myöskään
todistettu, että tällaisten "lisääntymisoikeuksien" edistämisen ja aidsiin sairastuneiden määrän vähenemisen
välillä olisi yhteyttä. Tilanne on täysin päinvastainen. Monissa Afrikan maissa, esimerkiksi Ugandassa,
tartuntojen määrä on vähentynyt merkittävästi, tosin ei mainostamalla kondomeja vaan kannustamalla
pidättyvyyteen ja vastuullisempaan seksuaalikäyttäytymiseen.

Näin häpeämättömän "lisääntymisoikeuksien" edistämisen vuoksi minun on mahdoton äänestää
päätöslauselman puolesta.

15. EU:n kansalaisten passit

Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Carlos Coelhon laatima kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja
sisäasioiden valiokunnan mietintö (A6-0028/2004) komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi EU:n
kansalaisten passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista.

Frattini, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, aluksi kiitän teitä mitä lämpimimmin siitä, että annoitte minulle
tilaisuuden esittää mielipiteeni mietinnöstä sekä tähän tärkeään asetusluonnokseen tehdyistä tarkistuksista.
Haluan samalla onnitella esittelijäänne jäsen Coelhoa arvokkaasta panoksesta, jonka hän tuonut tähän
keskusteluun.

(1) Ks. pöytäkirja.
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Ennen kuin esitän huomioni, haluan palauttaa mieliin komission ehdotuksen taustan. Jäsenvaltioiden
ensisijainen tavoite ei ollut pelkästään asiakirjojen laadun parantaminen vaan myös asiakirjan haltijan ja
asiakirjan välisen luotettavan yhteyden luominen. Tämän toimenpiteen tarkoituksena oli saada vaarallisesti
yleistynyt asiakirjojen väärentäminen vähenemään mahdollisimman paljon. Näitä väärennettyjä asiakirjoja
käytetään laittomaan saapumiseen EU:n alueelle. Tämä lähestymistapa vahvistettiin Thessalonikissa
kesäkuussa 2003 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Komissio esitti syyskuussa 2003 kaksi ehdotusta yhtenäisten biometristen tunnisteiden käyttöön ottamiseksi
kolmansien maiden kansalaisia koskevia viisumi- ja oleskelulupia varten. Komissio esitti 18. helmikuuta
2004 ehdotuksen asetukseksi EU:n kansalaisten passien yhteisistä vaatimuksista ja biometriikasta, koska
olimme vakuuttuneita siitä, ettemme voi parantaa pelkästään kolmansien maiden kansalaisten asiakirjojen
turvallisuutta, sillä tällöin vilpillisessä tarkoituksessa toimivat ulkomaalaiset voisivat käyttää hyväkseen
luotettavuudeltaan heikompia eurooppalaisia passeja. Passien biometriikkaa koskevassa ehdotuksessaan
komissio ehdotti yhden pakollisen biometrisen tunnisteen eli digitaalisen kuvan käyttöön ottamista ja jätti
toisen biometrisen tunnisteen eli sormenjäljet vapaaehtoiseksi. Laatiessaan passeja koskevaa ehdotusta
komissio oli täysin tietoinen asian arkaluonteisuudesta.

Yhtäältä EU:n on ehdotettava toimenpiteitä, joilla jäsenvaltiot voivat parantaa kansalaistensa turvallisuutta
ja suojelua. Toisaalta taas komission on otettava tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat huolenaiheet tarkasti
huomioon. Neuvoston kokouksessa 25. lokakuuta 2004 keskusteltiin jälleen siitä, pitäisikö toisen biometrisen
tunnisteen eli sormenjäljen käyttö tehdä pakolliseksi, ja siitä, mikä asetuksen täytäntöönpanopäivämäärän
pitäisi olla. Ministerit pääsivät yksimieliseen poliittiseen sopimukseen siitä, että ensimmäinen biometrinen
tunniste, kasvokuva, pitäisi ottaa käyttöön viimeistään 18 kuukauden kuluessa ja toinen biometrinen tunniste
pitäisi tehdä pakolliseksi viimeistään 36 kuukautta teknisten lisäominaisuuksien hyväksymisen jälkeen.

Tämän poliittisen päätöksen pitäisi auttaa jäsenvaltioita myöntämään henkilöasiakirjoja, joilla voidaan luoda
luotettava ja suora yhteys kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Tässä yhteydessä on yhtä lailla tärkeää korostaa,
että kahta biometristä tunnistetta eli digitaalista kuvaa ja sormenjälkiä pitäisi käyttää, jotta väärennettyjen
henkilöasiakirjojen tuotanto vähentyisi, eikä EU:n kansalaisten yksityiselämään puuttumiseksi.

Eurooppa-neuvosto asetti 26. maaliskuuta 2004 antamissaan terrorismia koskevissa päätelmissä vuoden 2004
lopun takarajaksi ehdotusten ja teknisten lisäominaisuuksien hyväksymiselle. Työskentelemme aktiivisesti
asioiden eteenpäin viemiseksi. Tekninen komiteamme aloitti jo varhain valmistelevat toimenpiteet biometrisen
tunnisteen käyttöön ottamista viisumeissa ja oleskeluluvissa koskevista teknisistä näkökohdista. Passien
mittaukset on niin ikään saatu jo päätökseen.

Komission on hyväksyttävä tekniset lisäominaisuudet komiteamenettelyssä sen jälkeen kun neuvosto on
antanut asetuksen, joka muodostaa näiden teknisten lisäominaisuuksien oikeuskehyksen.

(FR) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittämät 19 tarkistusta
koskevat pääasiassa tietosuoja-asioita. Ne koskevat myös komiteamenettelyn uudistamista niin, että
parlamentti ja tietosuojasta vastaavat viranomaiset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin.

Direktiivin 29 artiklassa tarkoitettua työryhmää kuultiin ehdotuksesta, ja neuvosto otti jo työssään huomioon
useimmat tietosuojaan liittyvät tarkistukset. Komissio ei myöskään voi hyväksyä näitä tarkistuksia: joko ne
lisättiin neuvostossa jo käsiteltävänä olevaan versioon tai jotkin niistä eivät ole oikeusperustan mukaisia,
joka kattaa ainoastaan passien turvallisuusnäkökohdat.

Komiteamenettelyn uudistamista koskevia tarkistuksia ei voida hyväksyä, koska kyseinen menettely on tulos
toimielinten välisestä sopimuksesta ja neuvoston vuosina 1998–1999 tekemästä päätöksestä, jossa
vahvistetaan komiteoihin sovellettava yleinen menettely. Tässä sopimuksessa ja päätöksessä vahvistetaan
myös parlamentin osallistumisoikeus, enkä näe, miten niihin voitaisiin soveltaa minkäänlaisia poikkeuksia.

Esittelijä Coelho esitti tänään täysistunnossa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan
demokraattien ryhmän puolesta uuden tarkistuksen. Se koskee toista passiin liitettävää biometristä tunnistetta
eli sormenjälkiä. Ehdotuksessaan komissio on jättänyt jäsenvaltioiden harkintaan sen, ottavatko ne
kansalaisiltaan sormenjäljet vai ei, sillä jotkin niistä eivät halunneet siihen aikaan hyväksyä tällaisia
toimintatapoja poliittisista syistä. Neuvosto päätti kuitenkin yksimielisesti 25. lokakuuta 2004, että myös
sormenjälkien sisällyttäminen henkilöasiakirjoihin tehdään pakolliseksi viimeistään 36 kuukautta teknisten
lisäominaisuuksien hyväksymisen jälkeen.

Komissio katsoo oikeastaan, että tämä yksimielinen päätös on selkeä osoitus uudesta poliittisesta tahdosta
yhdenmukaistaa kaikkien jäsenvaltioiden kyky varmistaa – pelkkiä digitaalisia kuvia huomattavasti
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luotettavampien sormenjälkien avulla – että henkilöasiakirjan haltija on henkilö, jonka tiedot
henkilöasiakirjassa mainitaan. Tämä lähestymistapa on toisin sanoen syrjäyttänyt alkuperäisen ehdotuksen,
jonka mukaan sormenjälkien sisällyttäminen olisi ollut vapaaehtoista. EU:n jäsenvaltiot ovat itse asiassa
osoittaneet poliittisen tahtonsa ottaa käyttöön kaksi biometristä tunnistetta. Toisin sanoen ne ovat poliittisesti
valinneet kahdesta vaihtoehdosta.

Lopuksi haluan sanoa, että mielestäni kaikkien toimielinten yhteinen toiminta on ensisijaisen tärkeää unionin
turvallisuuden parantamiseksi. Samalla varmistetaan, että lainkuuliaisten kansalaisten legitiimejä oikeuksia
kunnioitetaan. Olen kiitollinen parlamentille siitä, että se ilmaisi oman mielipiteensä näin nopeasti. Tämä
mahdollistaa sen, että asetus hyväksytään vuoden loppuun mennessä, ja sen, että me voimme noudattaa
neuvoston maaliskuussa 2004 vahvistamaa aikataulua.

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies McMILLAN-SCOTT

Coelho (PPE-DE), esittelijä. – (PT) Arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluan
aloittaa kiittämällä kollegoitani kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa heidän
avustaan sekä erityisesti varjoesittelijöitä, joista olen erityisen kiitollinen jäsen Cashmanille. Meidän on
kaikkien tehtävä yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi näinä vaarallisina aikoina. Ei ole syytä pistää päätämme
pensaaseen. On ensisijaisen tärkeää, että vahvistamme kansalaistemme turvallisuutta, mutta meidän on
kuitenkin tehtävä se vaarantamatta keskeisiä vapauksia, joihin kuuluu oikeus henkilötietoja koskevaan
suojaan.

Käsiteltävämme oleva ehdotus jätettiin parlamentille helmikuussa 2004, ja se on tulos biometristen
tunnisteiden käyttöön ottamiseen pyrkivästä yhdenmukaisesta lähestymistavasta, joka sisältää yhdenmukaisia
ratkaisuja kolmansien maiden kansallisiin henkilöasiakirjoihin, EU:n jäsenvaltioiden passeihin sekä
viisumitietojärjestelmään ja toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään. Matkustusasiakirjojen
parantunut turvallisuus ja biometristen tunnisteiden sisällyttäminen niihin auttaa terrorismin ja laittoman
siirtolaisuuden torjunnassa sekä johtaa turvallisuuden parantumiseen harjoitettaessa vapaata liikkuvuutta.
Paras tapa ennaltaehkäistä väärien henkilötietojen käyttöä on sen tarkistaminen, onko henkilöasiakirjan
esittäjä sen oikea haltija vai ei. Uusi teknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia henkilöiden tunnistamiseen
ja väärennettyjen asiakirjojen torjumiseen. Meidän on pyrittävä torjumaan niin kutsuttua visa-shoppingia
eli mahdollisimman edullisen viisumikohtelun hakemista sekä väärien henkilötietojen käyttöä.

Se, että parlamentti kiinnittää tietosuojaan suurta huomiota, on täysin perusteltua. Turvallisuustarpeiden
sekä kansallisissa ja yhteisön laeissa vahvistettujen oikeuksien ja vapauksien välille on aina löydettävä
tasapaino. Tämä on keskeisen tärkeää ja ehdoton edellytys biometristen tunnisteiden käyttöön ottamisen
hyväksymiselle.

Tästä syystä hyväksyin täysin direktiivin 29 artiklassa tarkoitetun työryhmän kirjeessään esittämät tarkistukset
ja korostan tarvetta toimenpiteisiin, jotka koskevat maahanpääsyä eli sitä, keillä on oikeus saapua maahan
ja missä tarkoituksessa. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo toimivaltaisista viranomaisista ja sellaisiin
henkilöihin liittyvistä takeista, jotka eivät pysty esittämään jotakin valituista biometrisistä tiedoista, esimerkiksi
sormenjälkiä – tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi palovammoista kärsineet ja amputoidut henkilöt. Lisäksi
jäsenvaltioiden on laadittava luettelo takeista siitä, että kun rajatarkastuksessa estetään perusteettomasti
jonkun henkilön maahanpääsy, asianomaisille henkilölle kerrotaan syyt maahanpääsyn estämiseen sekä
käytettävät keinot tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi mahdollisimman pian. Lisäksi tässä asiassa on
valvontaviranomaisille annettava uusia tehtäviä sekä lisättävä näiden tehtävien toteuttamiseen tarvittavia
resursseja.

Lopuksi haluaisin mainita neljä tämän mietinnön hyväksymisen kannalta keskeisen tärkeää kohtaa. Ensinnäkin
tietoja pitää saada käyttää vain yhteen tarkoitukseen. Pitää olla täysin selvää, ilman pienintäkään
tulkinnanvaraa, että tietoja voidaan käyttää ainoastaan henkilöllisyyden tarkistamiseen eikä niitä missään
olosuhteissa saa käyttää salassa tapahtuvaan tunnistamiseen tai valvontaan.

Toinen kohta koskee tietokantaa. Mietinnössä, jonka esittelen teille, hylätään kategorisesti ajatus keskitetyn
tietokannan perustamisesta. Biometriset tiedot on kerättävä ainoastaan passiin. Ei ole tarpeellista perustaa
tietokantaa nykyistä luotettavamman yhteyden luomiseksi passin ja sen haltijan välille; riski, että tietoja
käytetään ennakoimattomasti muihin kuin alkuperäisiin tarkoituksiin, on liian suuri. Haluan todeta
painokkaasti, ettei missään komission lakiehdotuksessa eikä neuvoston tekstissä tällä hetkellä ehdoteta
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tällaisen tietokannan perustamista. Perusteluissa on viittaus siihen, että asiaa voidaan tulevaisuudessa harkita,
ja tästä syystä ehdotamme, että parlamentin kanta tehdään heti selväksi.

Kolmas kohta koskee valittua teknistä ratkaisua: teknisten lisäominaisuuksien pitäisi olla järkeviä, koska
niiden avulla määritellään, toimivatko biometriset tunnisteet vai eivät. Emme voi ottaa riskiä, että teemme
hätiköiden johtopäätöksiä, jotka myöhemmin osoittautuvat huonosti valmistelluiksi, teknisesti vanhentuneiksi
tai liian kalliiksi. Tämä heikentäisi kansalaisten luottamusta. Hyvä jäsen Frattini, yksi tärkeä asia on, että
arkaluonteisinta tietosuojan kannalta ole se, mikä periaate valitaan, vaan se, miten se pannaan täytäntöön.
Tästä syystä ehdotamme, että niille asiantuntijoille, jotka tarkastelevat teknisiä lisäominaisuuksia tietosuojan
kannalta, annetaan mahdollisuus arvioida teknisiä lisäominaisuuksia ja esittää kaikki mahdolliset kysymykset.

Neljäs ja viimeinen kohta koskee alkuperäiseen ehdotukseen tehtyjä tarkistuksia. Kokouksessaan 26. lokakuuta
neuvosto päätti ajaa eteenpäin tarkistusta, jolla sormenjälkien käyttöön ottaminen tehtäisiin pakolliseksi;
aiemmin se oli ollut vapaaehtoista. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta on jo
poliittisesti hyväksynyt laajalla enemmistöllä molempien biometristen tunnusteiden käyttöön ottamisen.
Ainoa ero on se, että valiokunta on jättänyt jälkimmäisen tunnisteen käyttöön ottamisesta päättämisen
jäsenvaltioiden harkintaan. Neuvostossa esitettiin monenlaisia varaumia, ja jäsenvaltiot itse tekivät valinnan
tästä valinnanvapaudesta luopumisesta ja molempien biotunnisteiden käyttöön ottamisesta heti.

Tästä syystä katson, ettei parlamentilla ole mitään estettä äänestää tämän mietinnön hyväksymisen puolesta.
Äänestämällä sen puolesta parlamentti tekee kantansa selväksi tässä asiassa ja tukee takeita, joiden haluamme
olevan ikuisesti voimassa.

Cashman (PSE), ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, henkilönä, joka vastustin edellistä nimitystä,
haluan todeta komission jäsenelle Frattinille, kuinka tyytyväinen olen nähdessäni hänen ryhtyvän hoitamaan
tehtäviään.

Olen tyytyväinen jäsen Coelhon mietintöön – se on erinomaisesti laadittu. Ryhmäni puolesta haluan kuitenkin
todeta, ettemme ole tyytyväisiä siihen, ettei aikaa riittänyt parlamentin kuulemiseen uudestaan neuvoston
esittämistä uusista ehdotuksista. Meillä on omat huolenaiheemme – vaikka onneksi jotkin niistä on jo ratkaistu
– jotka koskevat tietosuojaa, tietojen eheyttä, tietojen tarkastamista passin haltijan toimesta, tarvittavien
korjausten tekemistä sekä rajoituksia passin ja tietojen käytössä.

Totuus on, että kansalaiset eivät halua vapaata liikkuvuutta pelkästään rajojemme sisällä vaan myös rajojemme
ulkopuolella. Tästä syystä meidän on oltava realistisia lähestymistavassamme ja varmistettava, että passien
biometriikalla varmistetaan vapaa ja käytännössä rajoittamaton liikkuminen rajojen yli, jotta voimme
keskittyä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja laitonta kauppaa sekä taistelemaan huumeparoneja ja
terroristeja vastaan.

Tämä tilanne herättää kuitenkin yhden erityisen pelon, jota on säännöllisesti käsitelty keskusteluissamme,
nimittäin pelon tiedon kaappaamisesta. Tässä asiassa meidän on oltava erittäin tarkkaavaisia. Tietoihin
pääsyä on kansallisessa lainsäädännössä säänneltävä tarkoin yhteisön lainsäädäntöä, unionin lainsäädäntöä
sekä kansainvälisiä sopimuksiamme noudattaen. Passien biometriikalla on parannettava yksityisyyden suojaa
ja kansalaisvapauksia eikä niitä saa käyttää keinona heikentää perusoikeuksia ja -vapauksia.

Lopuksi totean olevani tyytyväinen kansalaisten oikeuksien ja vapauksien suojelemiseen siten kuin asia on
esitetty 23. marraskuuta 2004 annetun neuvoston asiakirjan 2 ja 3 kohdassa. Suosittelen jäsen Coelhon
mietinnön hyväksymistä ja erityisesti tarkistusten 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 hyväksymistä, joilla vahvistetaan
kansalaisten oikeuksia.

Alvaro (ALDE), ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa komission
jäsen, olen iloinen siitä, että olette yhä täällä näin myöhäiseen kellonaikaan. Haluan aluksi kiittää jäsen
Coelhoa mietinnöstä, jossa käsitellään komission ehdotusta biometristen tietojen liittämisestä
henkilöasiakirjoihin. Mietintö oli liberaalien mielestä erittäin tasapainoinen ja perustellusti kriittinen.
Mielestäni jäsen Coelho viittasi mietinnössään epäröimättä ja riittävän selvästi asioihin, jotka ovat vielä
epäselviä, oli kyse sitten tietosuojan takaamisesta tai ratkaisematta olevista epävarmuustekijöistä, jotka
liittyvät tietojen keräämistä henkilöasiakirjoihin koskeviin teknisiin menettelyihin. Täydentääkseni jäsen
Coelhon kommentteja ihmettelen sitä, miksei edelleenkään ollut selvennetty, millaisia kustannuksia aiheutuu
biometristen tunnisteiden sisällyttämisestä henkilöasiakirjoihin, ennen kuin neuvosto kiiruhtaa tekemään
päätöksen. On myös pohdittava sitä, onko tällainen toiminta taloudellisesta vastuullista.
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Olen kuitenkin erittäin kiusaantunut, sillä selkeyden puute joissakin asioissa pistää minut ihmettelemään,
kuinka paljon neuvosto oikeasti kiinnittää huomiota näinkin tärkeään asiaan. Enkä nyt tarkoita välttämättä
teknisiä kysymyksiä. Tässä yhteydessä minun on ihmeteltävä – ja tähän viittasi myös jäsen Cashman – miten
neuvosto määrittelee suhteensa parlamenttiin. Sen jälkeen kun asianomainen valiokunta oli ilmaissut kantansa
ehdotuksesta, neuvosto esitti meille tarkistetun ehdotuksen, jonka tarkistukset olivat selvästi paljon muutakin
kuin pelkkiä toimituksellisia tai kosmeettisia muutoksia. Kuten jäsen Frattini totesi, neuvoston alkuperäisen
ehdotuksen mukaan biometristen turvatekijöiden pakollista liittämistä EU:n kansalaisten henkilöasiakirjoihin
koskevan asian täytäntöönpano on jäsenvaltioiden harkinnassa. Edessämme oleva uusi ehdotus on aivan
erilainen. Tämä herättää kaksi kysymystä, joihin haluaisin neuvostolta vastauksen; miksi nämä tarkistukset
on tehty vasta sen jälkeen kun asiasta vastaava valiokunta on keskustellut ehdotuksesta? Komission jäsenen
vastauksessa annetaan ymmärtää, että toissijaisuusperiaatetta on tässä asiassa kierretty, sillä useilla
jäsenvaltioilla ei ollut kiinnostusta panna ehdotusta täytäntöön. Toinen kysymys – ja tiedän, että puheaikani
on lähes päättynyt, mutta minulla on vielä yksi kysymys, johon haluaisin vastauksen ja joka kuuluu seuraavasti:
mikä tämä tällainen toimintatapa on? Parlamenttia on uhattu...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Puhemies. Olen pahoillani, jäsen Alvaro, mutta esittäkää kysymyksenne komissiolle kirjallisena.

Ždanoka (Verts/ALE), ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
on sitä mieltä, että kahden biometrisen tunnisteen käyttöön ottamista koskevasta komission ehdotuksesta
puuttuu ratkaisevaa tietoa tärkeistä asioista, kuten kustannuksista, oikeasuhteisuudesta, lisäarvosta ja
turvallisuudesta. Komissio ei ole vielä toimittanut parlamentille sen pyytämiä tietoja väärennettyjä asiakirjoja
koskevan ongelman laajuudesta ja vakavuudesta, asiakirjojen luotettavuuteen aiemmin tehtyjen parannusten
tuloksista eikä käytetyissä biometrisissä tunnisteissa esiintyneiden ongelmien määrästä. Tällaisia ongelmia
ovat erityisesti sormenjälkien luotettavuuden puute sekä niiden käytön tunkeileva luonne ja väärinkäytön
riski.

Direktiivin 29 artiklassa tarkoitetun tietosuojatyöryhmän puheenjohtaja lähetti kansalaisvapauksien sekä
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajalle kirjeen, jossa hän korostaa, ettei työryhmällä ole
riittävästi tietoa siitä, missä olosuhteissa testit on tehty ja mitkä niiden tulokset olivat, eikä siitä, millä
perusteella neuvosto on päätöksensä tehnyt. Tästä syystä työryhmä esitti varauksensa sellaisten biometristen
turvatekijöiden käyttämisestä, joita ei ole todistettu tehokkaiksi, erityisesti siitä, että sormenjälkien lisääminen
henkilöasiakirjoihin tehtäisiin pakolliseksi.

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi-ryhmän mielestä on selvää, että kahden biometrisen tunnisteen käyttöön
ottaminen voi olla uhka turvallisuudelle väärinkäytösriskien, teknisten puutteiden sekä avoimuuden ja
tietosuojan puutteen takia. Tästä syystä ehdotamme, että viisumeihin, oleskelulupiin ja passeihin lisätään
vain yksi biometrinen tunniste eli digitaalinen valokuva.

Krarup (GUE/NGL), ryhmän puolesta. – (DA) Arvoisa puhemies, haluaisin jatkaa täällä jo esitettyä kritiikkiä.
Pidän mietintöä demokraattisena skandaalina. Käsittelen ensiksi mietinnön sisältöä. Kysehän on luonnollisesti
siitä, onko biometristen tunnisteiden, tässä tapauksessa sormenjälkien, käyttöön ottaminen passeissa
kohtuullista. Kyllä, sanoo neuvosto, ja mietinnössä ollaan luonnollisesti nöyrästi samaa mieltä asiasta
riippumatta siitä, että nämä vaatimukset tarkoittavat EU:ssa viime vuosina luodun poliisivalvonnan valtavaa
lisääntymistä. Skandaali on, etteivät mietintö eikä neuvoston päätös sisällä minkäänlaista vakavaa keskustelua
tavoitteiden ja keinojen välisestä suhteesta. Lukuisia merkittäviä kansalaisten oikeuksia ollaan loukkaamassa
ilman pienintäkään todistetta siitä, että näistä oikeuksien loukkauksista on mitään hyötyä tavoitteen
saavuttamisessa. Päinvastoin, kaikki toimivaltaiset elimet ja asiantuntijaelimet ovat yhteen ääneen todenneet,
ettei yksinkertaisesti ole mieltä vaatia biometrisiä tunnisteita passeihin. Leikkaus onnistui, mutta potilas
kuoli, kuten me Tanskassa sanomme. Viime päivinä skandaali on saanut farssin piirteitä. Parlamentin
kuuleminen, joka näennäisesti perustuu EY:n perustamissopimuksen 67 artiklaan, on selvästi ollut
puutteellista, ja tuleva neuvoston päätös olisi näin ollen epäpätevä. Pidän kiinni vähemmistöön jääneeseen
mielipiteeseen, jonka olen joidenkin kollegojen kanssa esittänyt.

Mastenbroek (PSE). (NL) Arvoisa puhemies, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
äänesti 25. lokakuuta jäsen Coelhon mietinnöstä. Oli jo silloin ilmeistä, että passeihin lisättäisiin pian
biometrisiä tunnisteita, ja jäsen Coelho halusi asettaa asialle monia ehtoja säilyttääkseen kansalaisten
yksityisyyden kaikissa tapauksissa, mikä hänen kunniakseen on todettava.

Jopa ennen kuin komissiolla oli mahdollisuutta äänestää tästä, neuvosto esitti kuitenkin oman, huomattavasti
kauaskantoisemman ehdotuksen. Toisin sanoen neuvosto ei ymmärtänyt edes odottaa parlamentin suositusta.
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Päätellen tapahtumien tämänjälkeisestä kulusta näyttäisi siltä, että neuvosto haluaa ajaa läpi oman
ehdotuksensa hinnalla millä hyvänsä ja on valmis painostamaan voimakkaasti parlamenttia päästäkseen
tavoitteeseensa. Tämä on erittäin epädemokraattinen asenne, varsinkin kun otetaan huomioon, että passit
vaikuttavat suoraan EU:n kaikkiin kansalaisiin.

Minulla ei kuitenkaan ole mitään harhakuvitelmia. Olen vakuuttunut siitä, että samaisessa neuvostossa
edustettuina olevat hallitukset syyttävät tästä asiasta käytävissä kansallisissa keskusteluissa unionia, kun
kritiikin esittäminen alkaa, ja että ne väittävät, että tämä on unionin määräys. Haluan kuitenkin selventää,
ettei tämä ole unionin päätös. Tämä on päätös, jonka kansalliset hallitukset panevat täytäntöön Euroopan
tasolla käyttämällä hyväkseen tai hyödyntämällä – miltä kantilta asiaa sitten katsottekin – asiaan yhä liittyvää
demokratian porsaanreikää.

Olin erittäin utelias kuulemaan asiasta vastaavan ministerin vastauksen, mutta mitään vastausta ei ole tullut.
Toivokaamme, ettei vastaus ole niin kyyninen kuin Alankomaiden oikeusministerin Donnerin Alankomaiden
parlamentin alahuoneessa antama vastaus kriittisiin kysymyksiin tästä tapahtumasarjasta. Hänen annettiin
ymmärtää, että tämä oli moraalitonta, mutta hänen mielestään kyse oli vain politiikasta.

In 't Veld (ALDE). (NL) Arvoisa puhemies, yhdyn edellisiin puhujiin toivottamalla lämpimästi tervetulleeksi
komission jäsenen Frattinin sekä onnittelemalla esittelijä Coelhoa.

Edelliset puhujat ovat jo kiinnittäneet tämän asian osalta huomiota demokraattisen prosessin
johdonmukaisuuden puutteeseen. Päätös lisätä toinen tunniste tehtiin suljettujen ovien takana, ja sekä
Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit pidettiin yksinkertaisesti ulkona prosessista. Neuvosto
on tämän jälkeen enemmän tai vähemmän kiristänyt Euroopan parlamenttia saadakseen muutaman päätöksen
hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti, vaikka kyse on erittäin tärkeästä asiasta. Minun on lisättävä, että
olen suuresti pahoillani siitä, ettei täällä tänään ole paikalla ketään neuvostosta vastaamassa.

Komission jäsen Frattini on sanonut, että tämä on turvallisuustoimi ja että me vaadimme nykyistä parempia
passeja. Tämä kaikki on tietysti oikein hienoa, mutta emme saa unohtaa sitä, että meidän on myös otettava
huomioon Yhdysvaltojen vaatimus, jonka mukaan meidän pitäisi sisällyttää henkilöasiakirjoihin yksi
biometrinen tunniste. Se ei ole pyytänyt kahta, enkä tästä syystä ymmärrä, miksi tämä toinen tunniste pitäisi
yhtäkkiä lisätä varsinkaan, kun Yhdysvalloilla ei ole minkäänlaista aikomusta tehdä samoin. Haluaisin tästä
syystä pyytää teitä tukemaan huomenna tarkistustamme, jotta toinen tunniste pysyisi vapaaehtoisena.

Lopuksi vielä totean, että tutkittuani ehdotuksia olen utelias tietämään, johtavatko ne todella turvallisuuden
parantumiseen vai ovatko ne vain turvallisuutta koskeva näytös, koska kuten tiedätte, terroristit matkustavat
yksinkertaisesti käyttäen omia passejaan.

Τriantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olemme eri mieltä
biometristen tunnisteiden käyttöön ottamisesta, ja mielestämme ne ovat loukkaus jo saavutettuina etuina
pitämiämme perusoikeuksia vastaan. Ne ovat loukkaus ihmisarvoa vastaan ja vaarantavat tärkeiden
ihmisoikeuksien, kuten yksityisyyden ja vapaan liikkumisen säilymisen.

Näiden toimenpiteiden taakse on piilotettu niin kutsutun terrorismin vastaisen sodan asettaminen Euroopan
unionin ensisijaiseksi tavoitteeksi. On tärkeää, ettei Eurooppaa temmata mukaan tällaiseen sotaan ja että
Eurooppa taistelee kansakuntien ja kansojen etuja puolustaen. Tähän taisteluun pitäisi kuulua sotapolitiikan
vastustaminen. Henkilökohtaisten tietojen keräämisen, tallentamisen, saatavilla olon ja välittämisen taakse
kätkeytyy valtavia vaaroja, ja se tarkoittaa maailmanlaajuisen kontrollin ja kohtuuttoman valvonnan
hyväksymistä.

Haluan hyödyntää tätä tilaisuutta ja tuomita neuvoston toimen, jolla se hyväksyi nämä toimenpiteet, ennen
kuin menettely oli saatettu parlamentissa päätökseen. Haluan tuomita myös mielivaltaisen muutoksen, jolla
muutettiin Euroopan kansalaisten passeihin liitettäviä pakollisia biometrisiä tunnisteita niin, että digitaalisen
valkokuvan sijasta passeihin liitetään vain valokuva ja sormenjälki. Neuvosto virheellisesti aliarvioi roolimme
edustamiemme Euroopan kansalaisten äänitorvena...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Puhemies. Olen pahoillani, jäsen Triantaphyllides, aikamme on lopussa. Haluan kiittää komissiota ja puhujia
keskustelusta tästä erittäin tärkeästä aiheesta.

Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.
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16. Jalkapallo EU:ssa

Puhemies. Esityslistalla on seuraavana kolme suullista kysymystä komissiolle jalkapallosta EU:ssa:

– Ivo Beletin ja Doris Packin laatima PPE-DE-ryhmän suullinen kysymys EU:n jalkapalloilun tasapainoisen
kehittämisen järjestelmästä (B6-0133/2004);

– Christa Pretsin laatima PSE-ryhmän suullinen kysymys jalkapallon kehityksestä EU:ssa (B6-0134/2004);

– Hannu Takkulan laatima ALDE-ryhmän suullinen kysymys jalkapallon tasapainoisen kehityksen
oikeudellisesta kehyksestä EU:ssa (B6-0135/2004).

Belet (PPE-DE). (NL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vaikka ymmärränkin, että tämä kysymys
kalpenee jonkin verran sen rinnalla, mistä täällä on tänään iltapäivällä keskusteltu, mielestäni myös jalkapallon
kehityksellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Olen ilahtunut siitä, että myöhäisestä kellonajasta
huolimatta tämä keskustelu voidaan käydä vielä tänään.

Olette varmaan samaa mieltä siitä, että jalkapallon tulevaisuus on nuortemme saaman valmennuksen varassa.
Jos valmennus heikkenee tai loppuu, itse peli kärsii. Tämä tuntuu olevan peikko, jolla tuomion profeetat
uhkailevat meitä, mutta valitettavasti tämä skenaario on paljon lähempänä kuin keskiverto jalkapallon ystävä
voi edes kuvitella. Arvoisa komission jäsen, tilanne on vakava. Nuoret pelaajat eivät enää voi pelata ylemmissä
sarjoissa, koska heidän paikkansa on yhä useammin täytetty heitä halvemmilla Euroopan unionin
ulkopuolisilla tai jopa eurooppalaisilla pelaajilla. Tämä johtaa merkillisiin tilanteisiin, esimerkiksi Belgian
ylimmällä sarjatasolla ensimmäisessä divisioonassa pelaavan SK Beverenin avauskokoonpanossa on yleensä
11 afrikkalaista pelaajaa.

Tämä tilanne vaikuttaa vahingollisesti jalkapallomme sosiaaliseen tehtävään. Olette varmaan kanssani samaa
mieltä siitä, että jalkapallo on erinomainen väline sosiaalisen integraation edistämiseksi ja sosiaalisen
syrjäytymisen torjumiseksi. Erityisesti olen pahoillani siitä, että juuri tämä jalkapallon asema horjuu tällä
hetkellä useissa eurooppalaisissa sarjoissa, ei pelkästään Belgiassa vaan myös muualla Euroopassa, mikä on
erityisen valitettavaa näinä päivinä. Tämä kehitys on myös vahingollista sarjojen ja kilpailujen lisääntymisen
kannalta, mutta kenties kuulemme tästä lisää tämän keskustelun aikana.

Monia konkreettisia ehdotuksia on esitetty suuntauksen muuttamiseksi ja tämän kehityksen lopettamiseksi.
On ehdotettu muun muassa asetusta, jolla säädetään, että seurojen on sarjoissa ja turnauksissa peluutettava
vähintään tiettyä määrää pelaajia, jotka ovat joukkueen omia kasvatteja tai jotka ovat pelanneet sarjoissa,
joissa heidän joukkueensa on mukana. Uskon, että tällainen toimenpide auttaisi suuresti seuroja siinä mielessä,
miten asia vaikuttaisi nuoriin. Lisäksi moraaliselta kannalta katsottuna olisi suositeltavaa investoida paljon
enemmän seurojen valmennukseen kuin pelaajien ostamiseen ja myymiseen pelkkänä kauppatavarana.

Näin ollen täsmällinen kysymykseni komission jäsenelle kuuluu, hyväksyykö hän tämän ehdotuksen. Arvoisa
komission jäsen, oletteko samaa mieltä myös siitä, että olisi suositeltavaa, että hallitusten – ja tarkoitan sekä
kansallisia hallituksia että unionin viranomaisia – pitäisi osallistua nuorten harrastuksia ja seurojen
urheilutilojen rakentamista edistäviin investointeihin? Lopuksi haluan vielä kysyä teiltä, arvoisa komission
jäsen, oletteko samaa mieltä siitä, että on tarpeellista vaalia jalkapallon sosiaalista tehtävää?

Prets (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tällä kysymyksellä haluaisin korostaa sitä,
mikä osuus urheilulla on yhteiskunnan sosiaalisen koheesion parantamisessa. Erityisesti tämän kohta
päättyvän vuoden, Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden, aikana meidän on perusteellisesti
keskusteltava ja opittava tiedoista, joita olemme hankkineet, sekä kritiikistä, jota on esitetty.

Kuten tiedämme, jalkapallo on erityisen tärkeä asia. Tästä syystä on tärkeää kohdata se todellisuus, että yhä
useammat nuoret jätetään harjoittelun ulkopuolelle tai he eivät pääse tavanomaiselle paikalleen omassa
joukkueessaan. UEFA:n aloite mahdollisten nuoria tai kotimaisia pelaajia koskevien kiintiöiden käyttöön
ottamiseksi on tästä syystä täysin ymmärrettävä. Haluan korostaa, että näillä kiintiöillä ei ole mitään tekemistä
viime aikoina säännöllisesti näkemämme rasismin tai ulkomaalaisvihan kanssa, vaan niillä on ainoastaan
tarkoitus edistää nuorten urheilijoiden uraa. Mielestäni niillä autettaisiin myös joitakin seuroja parantamaan
taloudellista tilannettaan. Ne eivät ole ristiriidassa asiassa Bosman tehdyn päätöksen kanssa.

Tiedän, että usein käytetään argumenttia, jonka mukaan käyttökelpoisia nuoria pelaajia ei ole tarpeeksi. Ehkä
tämä johtuu siitä, että heitä kohdellaan epäreilusti verrattuna muihin pelaajiin, joille maksetaan korkeita
palkkoja. Nuorille pelaajille pitäisi antaa mahdollisuus kehittyä ja hankkia mainetta. Aina ei pitäisi keskittyä
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matemaattisiin tai taloudellisiin näkökohtiin, sillä se, mistä tässä on huomattavasti enemmän kyse, on nuorten
kohtelemisesta vastuuntuntoisella tavalla.

Tästä syystä haluan kysyä komissiolta, mikä sen kanta on mahdollisiin kotimaisia pelaajia koskeviin kiintiöihin
taikka paikallisiin harjoituskeskuksiin ja pelaajien kouluttamiseen tehtäviin investointeihin.

Takkula (ALDE). – (FI) Arvoisa puhemies, liikunnalla kuningaslaji jalkapallo mukaan lukien on kasvava
merkitys ihmisten hyvinvointia, terveyttä, kulttuurista ulottuvuutta, sosiaalista koheesiota ja taloutta edistävänä
voimavarana. Liikunnan ja urheilun merkitys on tiedostettu voimakkaasti Euroopan unionissa ja tämän
vuoksi se on saamassa oikeusperustan uuden perustuslaillisen sopimuksen myötä.

Eurooppalaisen liikuntakulttuurin moraalinen ja eettinen perusta on "fair play", reilun pelin sääntö. Myös
demokratiaan, tasa-arvoon ja solidaarisuuteen liittyvät arvot ovat keskeisiä. Näiden arvojen ympärille on
rakentunut niin kutsuttu urheilun eurooppalainen malli. Erityisen tärkeää, kun meneillään on EU:n
liikuntakasvatuksen teemavuosi, on tarkastella komission aikaansaannoksia liikuntakulttuurin alalla. Pian
tapahtuva perustuslaillisen sopimuksen ratifiointi unionin jäsenvaltioissa myös velvoittaa komissiota
aloittamaan ripeästi valmistelut urheilun oikeusperustan selkiyttämiseksi. Meillä on paljon kysymyksiä, jotka
odottavat vastauksia. Tänään erityisaiheena olevan jalkapallon osalta tarvitsemme muun muassa toimia,
jotka varmistavat eurooppalaisen kilpailun puhtauden sekä nuorten pelaajien suojelemisen. Tarvitsemme
myös toimia valitettavien lieveilmiöiden, kuten dopingin, rasismin sekä jalkapallohuliganismin kitkemiseksi.

On tärkeää, että urheilujärjestöt ja urheiluseurat tuntevat yhteiskunnallisen vastuunsa. Jalkapallossa tämän
toivoisi tarkoittavan sitä, että seuroilla olisi erityisiä toimia juniorityön alalla. Kun puhutaan yhteiskunnan
mahdollisesta tuesta jalkapallolle, kasvattajaseurojen työn tukemisen tulisi olla etusijalla. Harjoitusolosuhteiden
parantamiseen ja kansalaisia palvelevien liikuntapaikkojen rakentamiseen tarvitaan niin ikään unionin ja
yhteiskunnan panosta.

Euroopan tasolla jalkapalloseuroissa ja -kulttuureissakin on suuria eroavaisuuksia. Osa seuroista keskittyy
pelaajien kasvattamiseen ja myymiseen huippuseuroille ja osa maksimaalisen menestyksen hakemiseen
maailman valioseurojen joukossa. Koska jalkapallo on suurta teollisuutta, kansallisvaltioiden tai unionin on
vaikea valvoa jalkapalloseurojen pelaajavalintoja. Mielestäni se ei ole myöskään tarkoituksenmukaista.
Pelaajien eli jalkapallojoukkueiden työntekijöiden tapauksessa eurooppalaisten pelaajien vapaa liikkuvuus
euro...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

Mavrommatis (PPE-DE), ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on vaara, että
Euroopan unionin urheilun kehityssuunta johtaa urheilun kasvatuksellisen ja sosiaalisen aseman
heikkenemiseen. Uusien ilmiöiden syntyminen on jo joitakin vuosia heikentänyt urheilun yleishyödyllistä,
sosiaalista tehtävää. Nämä ilmiöt ovat johtaneet siihen, että reilun pelin harjoittaminen, yleisesti ottaen
urheilun harjoittaminen ja urheilun ihanteiden kehittyminen asetetaan kyseenalaisiksi. Rauhallisempien
aikojen jälkeen väkivaltaisuudet jalkapallokentillä ovat viimeisen kahden vuoden aikana uudelleen lisääntyneet
ja koetelleet maailman suosituinta urheilulajia jalkapalloa. Huliganismi on muuttunut rasismiksi
jalkapallokentillä, joilla on mustaihoisia pelaajia, sekä joukkueissa, joissa on erirotuisia pelaajia. On merkkejä
ulkomaalaisvihasta ja rasismista siinä mielessä, että iskulauseiden lisäksi katsomoihin on ilmaantunut myös
sellaisia julisteita ja lippuja, joissa on synkkään menneisyyteen liittyviä symboleja ja jotka ovat täynnä vihaa
sekä yllyttävät terroriin.

Dopingin käytön lisääntyminen sekä televisiointioikeuksiin ja markkinointiin liittyvä taloudellisen voiton
tavoittelu on tehnyt urheilusta ja erityisesti jalkapallosta eturistiriitojen kilpailukentän. Jalkapalloilijoiden
palkat ovat Bosman-tapauksen jälkeen nousseet valtavasti. Markkinoiden vapautuminen, joka aluksi näytti
hyödyntävän joukkueita, on osoittautunut ajan kuluessa epämiellyttäväksi yllätykseksi siinä mielessä, että
niin kutsuttu kansallinen tuote on menettänyt merkityksensä.

Useissa Euroopan maissa on viimeisten viiden vuoden aikana paljastunut toinen ilmiö, joka on johtanut
kuuluisia ja historiallisia joukkueita vararikkoon estämättä niitä kuitenkaan käyttämästä rahaa: ne laativat
kunnianhimoisia suunnitelmia ja asettavat turhia toiveita, jättävät valmentajien ja pelaajien palkkoja
maksamatta sekä ovat velkaa jopa FIFA:lle ja UEFA:lle.

Tällä hetkellä 25-jäsenisellä Euroopan unionilla on uudenlaisia odotuksia, ja 10 uuden jäsenvaltion liittyminen
unioniin tekee tarpeelliseksi sen, että jalkapalloilijoiden yhtenäiselle oikeudelle vapaaseen liikkuvuuteen
asetetaan ehtoja siirtymäkauden ajaksi. UEFA tutkii paraikaa uusia tapoja pelastaa ja tuottaa uusia
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lahjakkuuksia. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää, että Euroopan unioni tekee yhteistyötä 25 jäsenvaltion
toimivaltaisten ministerien kanssa kansallisen suunnitelman loppuun saattamiseksi.

Sifunakis (PSE), ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa komission jäsen, meidän on kaikkien toimittava niin, että
jalkapallon, joka on mitä suurimmassa määrin suosittu laji, tehtävä on toimia sosiaalisen yhdentymisen
edistäjänä. Jalkapallo ei ole pelkästään 90 minuuttia kestävä peli eikä myöskään pelkkää liiketoimintaa. Se
on monissa tapauksissa paikallisyhteisön toiminnasta välittyvä imago. Tästä syystä ei ole oikein, että pelaajien
siirtojärjestelmä perustuu pelkästään yhteisöjen tuomioistuimen päätökseen, jossa ei millään lailla oteta
huomioon urheilun sosiaalista tehtävää.

Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta sovelletaan myös jalkapalloilijoihin, joilla Euroopan unionin työtätekevinä
kansalaisina on – ja joilla on oltava – tämä oikeus. Komission pitäisi kuitenkin toteuttaa toimenpiteitä, joilla
pyritään vahvistamaan tätä yhtäältä jalkapalloilijoiden ja jalkapalloseurojen sekä toisaalta paikallisyhteisön
välistä sidettä, kuten aiemmin todettiin. Esimerkiksi ehdotus, jonka mukaan pelaajista tietyn vähimmäismäärän
on oltava kotoisin samalta alueelta kuin joukkue, on tärkeä. Toisaalta huippupelaajien keskittyminen rikkaisiin
joukkueisiin heikentää tätä joukkueen ja joukkueen kotiseudun välistä sidettä sekä vaikuttaa päinvastaisella
tavalla kyseisen alueen lahjakkuuksien mahdolliseen kehittymiseen.

Nykyään monet isot, pääasiassa eurooppalaiset joukkueet peluuttavat tärkeissä otteluissa vain yhtä tai kahta
kotimaista pelaajaa, tai joissain tapauksissa ei yhtäkään, kuten kuulimme hetki sitten Belgiassa tapahtuneen.
Tämän tilanteen pitäisi huolestuttaa meitä suuresti. Urheilu on ja sen on pysyttävä sosiaalisen integraation
keskeisenä akselina, ja toivon, että komissio toimii tämänsuuntaisesti. Urheilun sosiaalista ja kasvatuksellista
luonnetta on korostettu useita kertoja, ja sellaisena meidän on urheilua kehitettävä.

Bennahmias (Verts/ALE), ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Frattini, haluan
kiinnittää huomiota kahteen kohtaan. Katson, että tarvitaan huomattavasti ankarampia nuorten pelaajien
hankkimista koskevia sääntöjä. Olemme viime aikoina lukeneet lehdistä, että kaksi joukkuetta, Real Madrid
ja Manchester United, ovat ostaneet 6–7-vuotiaita pelaajia. Mielestäni tässä tapauksessa nuorten pelaajien
ostaminen on mennyt liian pitkälle, vaikka näissä tapauksissa vanhemmat ovat hyväksyneet asian.

Mielestäni alle 16-vuotiaiden pelaajien kauppaaminen pitäisi kieltää ja etuoikeus pitäisi olla pelaajan
kouluttavalla joukkueella. Jokaisessa maassa on oikein hyviä junioriakatemioita, ja meidän on varmistettava,
että ne pystyvät pitämään nuoret pelaajansa tietyn ikäisiksi asti. Emme myöskään voi enää hyväksyä sitä,
että nuoria afrikkalaisia pelaajia tuodaan lentokonelasteittain EU:hun ja että vain muutama heistä pääsee
joukkueeseen ja loput jätetään heitteille.

Toinen asiani koskee sen myöntämistä, mitä tapahtuu stadioneillamme – Italiassa, Ranskassa, Espanjassa,
Alankomaissa ja muissa maissa – sekä sen myöntämistä, että stadioneilla tehdään muukalaisvihamielisiä ja
rasistisia tekoja. Mielestäni meidän on puututtava tähän asiaan, ja mielestäni asian käsittely kuuluu neuvostolle,
vaikka asiaa koskeekin myös komissiota.

Crowley (UEN), ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, sen sijaan, että kadehdimme joidenkin
jalkapalloseurojen menestystä, meidän pitäisi yrittää jäljitellä maailman parhaimpia ja menestyneimpiä
seuroja sekä käyttää niitä mallina muille seuroille.

Jos tämä edellyttää meiltä muutosten tekemistä jalkapalloseuroille annettavia tukia koskevaan lainsäädäntöön
tai kansallisiin sääntöihin, olkoon niin. Minua ärsyttää todella kuullessani ihmisten valittavan, että Real
Madridin ja Manchester Unitedin kaltaiset seurat käyttävät taloudellista mahtiaan ja voimiaan muiden seurojen
vahingoksi. Kuten itse asiassa näemme, pelaajiinsa Manchester Unitedia tai Real Madridia vähemmän rahaa
käyttäneet seurat johtavat tällä hetkellä kansallisia sarjojaan ja pärjäävät paremmin mestareiden liigassa
(European Champions League). Koko tämän kiistan ydin on se, miten me varmistamme, että paikallisille
lahjakkuuksille annetaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet menestyä ja kasvaa omalla kotiseudullaan.

Vieläkin tärkeämpää on – kuten asiassa Bosman tehty päätös on osoittanut – sen varmistaminen, että niiden
pelaajien, joilla on lahjoja ja synnynnäistä taitoa, liikkumista ei rajoiteta millään lailla vaan että he saavat
käyttää taitojaan siellä, missä se heidän kannaltaan on hyödyllisintä. Todellisuudessa jalkapalloilijoiden ura
lyhenee lyhenemistään lajin ammattilaisuuden ja pelin nopean tempon takia. Tästä syystä pelaajien on
hyödynnettävä taitojaan mahdollisimman tehokkaasti.

Arvoisa komission jäsen, haluan pyytää, että pyrkisitte löytämään parhaan toimintamallin ja toimisitte sen
mukaisesti. Älkää seuratko pienintä yhteistä nimittäjää.
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Mann, Thomas (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, urheilu on tärkeä taloudellinen ja yhteiskunnallinen
tekijä. Urheilulla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli, ja sillä on tärkeä rooli myös ihmisluonteen ja kansojen
integroitumiskyvyn kehittämisessä. Tästä huolimatta jopa meneillään olevana EU:n liikuntakasvatuksen
teemavuonna, jonka aikana on järjestetty monia suuria tapahtumia, on ollut monia ongelmia, jotka liittyvät
esimerkiksi jalkapalloon.

Helsingissä kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle annetussa urheilua koskevassa selvityksessään komissio
ilmaisi oman aikomuksensa edistää oikeusvarmuutta jalkapallossa ja tehdä läheisempää yhteistyötä seurojen
kanssa. Tällä tavoin on tarkoitus löytää vaihtoehtoja eurooppalaiselle siirtojärjestelmälle, jonka mukaan
nuorten pelaajien valmennusta pidetään usein toisarvoisena.

Euroopan parlamentin Jalkapallon ystävät -työryhmän jäsenenä olen keskustellut monien pelaajien,
valmentajien, seurojen edustajien ja UEFA:n virkailijoiden kanssa siitä, miten seurojen autonomiaa voidaan
lisätä sekä parantaa pelaajien pitkän aikavälin valmennusta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla. Useimmissa eurooppalaisissa sarjoissa on tullut käytännöksi käyttää pelaajia, jotka ovat keskinkertaisia
ja jotka tästä syystä on voitu ostaa edullisesti, ja samalla tukkia uran luominen lupaavilta nuorilta, joille
annetaan aivan liian vähän aikaa henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Kun vakavaraiset seurat sitten saavat nämä nuoret lahjakkuudet haaviinsa, pienemmät seurat tuntevat itsensä
erittäin turhautuneeksi. Huippujoukkueiden tapauksessa nimenomaan nämä lahjakkuudet istuvat sitten
vaihtopenkillä, jos he eivät nopeasti saavuta urheilullista menestystä. Tällä tavoin arvokkaat nuoret
lahjakkuudet poltetaan loppuun.

Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että jäsen Beletin ja muiden jäsenten esittämä aloite on erittäin tärkeä, sillä EU:ssa
investoidaan aivan liian vähän uusien lahjakkuuksien kehittämiseen.

Arvoisa komission jäsen Figel’, tarvitsemmeko me jalkapalloseuroille kiintiöitä, jotta edustusjoukkue voisi
peluuttaa vähintään kolmea itse kouluttamaansa pelaajaa? Pelaajan alkuperällä, kansalaisuudella ja
EU-kansalaisuudella ei pitäisi olla mitään tekemistä tämän asian kanssa. Vai pitäisikö seurojen vapaaehtoisesti
sitoutua antamaan nuorille pelaajilleen mahdollisuus? En usko, että ratkaisun löytäminen kiinnostaa pelkästään
valmentajia, seuroja ja pelaajia, vaan myös miljoonia faneja ympäri Eurooppaa, jotka samaistuvat luoviin
lahjakkuuksiin ja heidän iloiseen pelitapaansa.

Titley (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, kuten olemme kuulleet, urheilulla on tärkeä merkitys kansalaistemme
fyysisen ja henkisen terveyden kannalta. Erityisen tärkeä merkitys tässä asiassa on jalkapallolla, joka on
suosituin urheilulaji. Huippuammattilaisjoukkueiden on näytettävä esimerkkiä. Minun on sanottava, että
olen erittäin vaikuttunut siitä työstä, jota ammattilaisseurat ovat kotiseudullani Luoteis-Englannissa tehneet
syrjäytymisen torjumisessa, koulutuksen tarjoamisessa sekä yhteisöllisen johtajuuden tarjoamisessa.

Yksi tärkeä ala, jolla jalkapalloseurojen on toimittava aktiivisesti, on rasismin ja ulkomaalaisvihan torjunta.
Olin iloinen voidessani tukea "Näytä rasismille punaista korttia" -kampanjaa ("Give racism a red card"
campaign) Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meidän on jatkettava sitä kamppailua. Olen pahoillani viime
aikoina Espanjassa, Italiassa ja muissa maissa näkemistämme tapahtumista, jotka osoittavat, että rasismi
jalkapallossa on jälleen lisääntymässä. Emme saa hyväksyä sitä. On tärkeää, että uusi komissio tekee tätä
asiaa koskevia aloitteita ja että me teemme selväksi seuroille, että niiden on tuomittava omien kannattajiensa
toiminta.

Emme saa kuitenkaan unohtaa, että jalkapallo on liiketoimintaa, ja sitä on saatava harjoittaa samalla tavalla
kuin mitä tahansa muutakin liiketoimintaa. Emme saa myöskään unohtaa, että suoraan sanottuna vanha
pelaajasiirtojärjestelmä muistutti maaorjuutta eikä palvellut lainkaan ammattijalkapalloilijoiden etua. Toivon,
ettemme puolla paluuta niihin aikoihin, mutta meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme suunnitelmia,
joilla nuoret pelaajamme saadaan mukaan kentälle ja joilla heille annetaan nykyistä paremmat mahdollisuudet.
Tästä syystä meidän on tutkittava UEFA:n ehdotuksia.

Uskon kuitenkin, että puhumalla pelaajasiirtojärjestelmästä sivuutamme itse asian. Keskeiset kysymykset
jalkapallossa tällä hetkellä ovat televisiointioikeudet ja se, miten ne jaetaan niiden joukkueiden kesken, joiden
otteluita televisioidaan. Haluaisin komission jäsenen kertovan minulle, onko hänellä mitään sellaisia
televisiointioikeuksia koskevia ehdotuksia, joilla televisioinnista saatavat tulot jaettaisiin nykyistä
oikeudenmukaisemmin kaikkien seurojen kesken.

Joan i Marí (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, esport i ciutadania: urheilu ja kansalaisuus. Tämä oli
Katalonian autonomisen hallituksen iskulause Espanjan toisen tasavallan aikana. Urheilu on yhteiskunnallisen
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yhtenäisyyden ja sosiaalisen yhdentymisen sekä yhteisöllisen samaistumisen väline. Näistä syistä meidän on
tuettava urheilun harjoittamista ja urheilun yhteiskunnallista rakennetta.

Valtiottomille kansoille yhteisöllinen samaistuminen urheilun avulla on erittäin hankalaa. Yhdistyneessä
kuningaskunnassa asia on ratkaistu perustamalla Skotlannille, Walesille ja Pohjois-Irlannille oma maajoukkue.
Kataloniassa meillä on useita maajoukkueita, jotka eivät voi kilpailla kansainvälisissä kilpailuissa. Viime
kesänä Katalonian rullakiekkojoukkue sai osallistua Macaossa pidettyihin maailmanmestaruuskilpailujen
B-ryhmän turnaukseen. Katalonia voitti turnauksen, ja sen kuviteltiin nousevan automaattisesti A-ryhmään.
Espanjan valtion väliintulo muutti kuitenkin äänestyskäyttäytymistä niin, ettei maajoukkuettamme
hyväksyttykään Yhdysvalloissa viime viikolla pidettyihin kisoihin.

Tässä näytettiin huonoa esimerkkiä siitä, miten kansallisvaltio puuttui urheilujärjestön asioihin
maailmanlaajuisen kilpailun osalta.

Beazley (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, jalkapallon televisioinnin lisääntyminen ja mainostulojen
kasvu ovat viime vuosien aikana muuttaneet täysin pelin luonteen ja sen vaikutuksen yhteiskuntaamme.
Koska jalkapallo on viihteen keskeinen osa ja yhteiskunta on erittäin kiinnostunut siitä, on luonnollista, että
EU:n toimielimet ovat tietoisia sen kehityksestä, vaikka jalkapalloviranomaiset ja seurat kantavat päävastuun
pelien ja sarjojen järjestämisestä.

Seurat ja UEFA ovat pohtineet tässä keskustelussa esiin nostettua kysymystä: pitäisikö niiden kannustaa
nuoria pelaajia luomaan uraa jalkapalloilijana, onko näillä nuorilla pelaajilla todellisia mahdollisuuksia päästä
heidät kouluttaneen seuran edustusjoukkueeseen, vai onko markkinoilla – etenkin huipputasolla – tilaa
ainoastaan rajoitetulle määrälle maailmantähtiä.

Nähdäkseni Euroopan unioni ei pyri määräämään ammattilaisjalkapalloseuroissa sovellettavista
työsuhdekäytännöistä, mutta se saattaa kenties esittää huomioita tai antaa suosituksia. Kansainväliset
turnaukset ja sarjat vaikuttavat osaltaan myös merkittävästi siihen, että yleisö nauttii ja on kiinnostunut
urheilusta. Jos paikallisia nuoria ei kannusteta, tämä näkökohta voi hyvin unohtua vastaavalla tavalla.

Kysymykseni komission jäsenelle Figel’ille on: tarkalleen ottaen millainen pitäisi komission ja
ministerineuvoston suhde jalkapalloviranomaisiin olla, nyt kun jalkapallolla on näin suuri vaikutus koko
yhteiskuntaan?

Karas (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Figel’, hyvät kollegat, olen tyytyväinen
komission heinäkuussa 2004 esittämään ehdotukseen, jolla on tarkoitus kannustaa vapaaehtoiseen
osallistumiseen. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Olen tyytyväinen myös siihen, että meneillään oleva
kyselytilaisuus pidetään EU:n liikuntakasvatuksen teemavuoden lopulla, sillä tämä tarkoittaa sitä, että urheilun
merkitystä kasvatuksen, yhteiskunnan, terveyspolitiikan ja yhteisön kannalta pidetään erityisen tärkeänä,
vaikka olemme myös tietoisia siitä, että se on myös merkittävä taloudellinen tekijä ja sen lisäksi vielä paljon
muutakin.

EU:n liikuntakasvatuksen teemavuodesta haluan kysyä komissiolta, koska voimme odottaa mietintöä
teemavuoden tuloksista ja päätelmistä, jotta voisimme jatkaa tänä vuonna keskustelua intensiivisemmin
kuin vain yhden urheilulajin osalta.

Olemme tänään käyttäneet paljon aikaa keskusteluun pakottamisesta, ja pohdin sitä, eivätkö pakottaminen
ja kasvatus ole toistensa vastakohtia. Tästä syystä kannatan enemmän vapaaehtoista sitoutumista. Euroopan
unioni ei voi ottaa vastuuta joukkueilta, valmentajilta, maksavilta katsojilta, maksavilta jäseniltä,
vapaa-aikanaan tuomareina ja linjamiehinä toimivilta katsojilta, sponsoreilta ja valtiolta. Eikö sponsoreiden,
seurojen jäsenien ja valtion pitäisi yhdistää myöntämänsä rahoitus tiettyyn kehitykseen urheilussa ja seuroissa?
Ihmettelen, mihin tämänpäiväistä keskustelua ja UEFA:n ehdotusta tarvitaan, kun meillä on Helsingissä
kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle annettu urheilua koskeva selvitys ja parlamentin vuonna 2000 antama
päätöslauselma. Tästä syystä haluan kysyä komissiolta, mitä se on tehnyt näillä kahdella asiakirjalla, mikä
on mennyt pieleen ja minkä toimenpiteiden osalta se on valmis yrittämään uudelleen.

Puhemies. Pyydän nyt komission jäsentä vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta haluan muistuttaa häntä
siitä, että olemme jo lisäajalla – esityslistalla on tänä iltana vielä kaksi keskustelua, ja kello on jo melkein
22.00.

Figeľ, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että urheilu ja jalkapallo herättävät näin
paljon kiinnostusta. Minulla on mennyt suuri osa kuluneesta viikosta tätä asiaa koskevaan keskusteluun,
myös eilen parlamentin valiokunnassa. Tänään minun pitäisi olla Haagissa neuvoston puheenjohtajiston ja
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jäsenvaltioiden urheiluministerien kanssa. Toivon olevani siellä huomenna EU:n liikuntakasvatuksen
teemavuoden 2004 päättäjäistapahtumassa. Eli urheiluun kiinnitetään tällä hetkellä paljon huomiota ja
paljon on toteutettu sellaisia toimia, jotka voivat johtaa joihinkin ratkaisuihin täällä tänään esitettyihin
kysymyksiin. Tämä tuo varmasti lisää arvoa ja poliittista painoa keskusteluihin urheilusta Euroopan unionissa
sekä parantaa myös yhteistyötä.

Jäsen Karas kertoi, että itsesääntely on parempi ajatus. Tämä on totta, mutta oikeusvaltion periaatteiden
noudattaminen on unionin keskeinen periaate, ja meidän on noudatettava kaikkia sääntöjä, myös yhteisön
lainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä, sekä yleissäännöksiä (lex generalis) että erityissäännöksiä (lex
specialis). Näihin sisältyy työlainsäädäntö, koska urheilulla ja jalkapallolla on useampia ulottuvuuksia.

Urheilun ja erityisesti jalkapallon kasvatuksellinen ja yhteiskunnallinen arvo heijastuu monissa komission
kannanotoissa ja parlamentissa. Muistatte varmaan Helsingissä kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle
annetun urheilua koskevan selvityksen sekä vuonna 2002 annetun urheilua koskeva Nizzan julkilausuman.
Niiden jälkeen päädyimme ajatukseen, että vuodesta 2004 tehdään EU:n liikuntakasvatuksen teemavuosi.
Olen varma siitä, että tulemme arvioimaan siitä saatuja kokemuksia, varsinkin nyt kun vuosi on päättymässä.
Kuten sanoin, teemavuoden päättäjäistapahtuma pidetään huomenna. Toivon palaavani pian takaisin
teemavuodesta tehtyjen arvioiden ja sitä koskevien ehdotusten kanssa.

Perustuslakiluonnos antaa tulevaisuudessa toimillemme paljon laajemman oikeuskehyksen. Kun perustuslaki
on ratifioitu, voimme työstää Euroopan urheilupolitiikkaa. Ennen sen ratifioimista meillä on jonkin verran
aikaa valmistautua. Haluamme aloittaa mahdollisimman pian avoimet kuulemiset, jotka perustuvat ennen
kaikkea työryhmien kokouksiin, mutta järjestämme kuulemisia myös Internetin välityksellä sen
varmistamiseksi, että saamme mahdollisimman laajan yleisön.

Todennäköisesti arkaluonteisin kysymys koskee kiintiöitä ...

Puhemies. Arvoisa komission jäsen, olen pahoillani, että joudun keskeyttämään teidät, mutta meillä on
aikatauluongelmia, koska muut keskustelut ylittivät sovitun ajan. Voisitteko mitenkään vastata kysymyksiin
kirjallisesti? Se on epätavallista, mutta olemme puoli tuntia myöhässä ja tulkit haluavat lopetella. Voisitteko
päättää puheenne ja vastata jäsenten kysymyksiin kirjallisesti?

Figeľ, komissio. (EN) Kyllä se käy minulle, jos se sopii teille.

Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, olen pahoillani mutta minun on pidettävä aikataulusta kiinni. Meillä
on vielä kaksi keskustelua päätettävänä. Komission jäsen on valmis vastaamaan kysymyksiinne kirjallisesti.
Hän ei olisi voinut vastata hänelle esitettyihin seitsemään tai kahdeksaan kysymykseen käytettävissä olevan
ajan puitteissa. Olen kovin pahoillani, hyvät parlamentin jäsenet. Olen pyytänyt komission jäsentä päättämään
puheensa, hän voi tehdä sen ja hän voi vastata kysymyksiinne kirjallisesti.

Figeľ, komissio. (EN) Haluan muistuttaa parlamenttia siitä, että mahdollisissa erityistoimissa on noudatettava
sekä yhteisön että kansallista lainsäädäntöä ja erityisesti kansallista työlainsäädäntöä. Meillä ei ole oikeutta
joustaa yhteisön lainsäädännön tulkinnassa, se asia on yhteisöjen tuomioistuimen vastuulla. Tuomioita
koskeva oikeuskäytäntö on melko selvä joidenkin käytäntöjen osalta. Tähän saakka me emme ole saaneet
muodollisia pyyntöjä. Komissio ei voi antaa takuita siitä, että erityistoimet ovat perustamissopimuksen
mukaisia. Komissiolla ei ole valtuuksia sallia mitään perustamissopimuksen vastaisia käytäntöjä.

Odotan kovasti uusia keskusteluja urheilusta, ja urheilu pitää sisällään myös jalkapallon, ja läheistä yhteistyötä
kanssanne tulevaisuudessa.

Puhemies. Arvoisa komission jäsen, kiitoksia. Toimitamme teille huomenna aamulla jäljennöksen tarkasta
istuntoselostuksesta, jotta voitte vastata kysymyksiin nopeammin.

Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

17. Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuus

Puhemies. Esityslistalla on seuraavana keskustelu Edith Mastenbroekin laatimasta kansalaisvapauksien sekä
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnöstä (A6-0033/2004) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätökseksi Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen
yhteisön ohjelman perustamisesta.
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Reding, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, Internetin laiton ja haitallinen sisältö on todellinen huolenaihe
paitsi tälle parlamentille myös kansalaisille parlamentin ulkopuolella.

Lapsiporno sekä rasistinen ja väkivaltainen materiaali ovat yhteiskunnassamme todellinen ongelma. Olemme
myös havainneet, että monet lapsistamme solmivat kontakteja verkkojuttelusivuilla ja sitten mieluusti
tapaavat näitä ihmisiä ulkomaailmassakin, mistä vanhemmat eivät aina ole tietoisia. Vaara on siis todellinen.

Tästä syystä haluamme tämän Internetin käyttöturvallisuutta lisäävän ohjelman, joka on ollut keskeisellä
sijalla komission toiminnassa alaikäisten suojelemiseksi audiovisuaali- ja tiedotuspalvelujen alalla.

Ensiksi – arvoisa puhemies, aion puhua hyvin lyhyesti, koska niin pyysitte – ohjelmaan kuuluvat verkotetut
vihjelinjat, joihin käyttäjät voivat tehdä ilmoituksen laittomasta sisällöstä; mukana on 18 jäsenvaltiota. Sitten
on Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseen tähtäävä tiedotustoiminnan verkosto, jonka
tiedostuskeskuksiin osallistuu 21 maata. Sitten on sisältöluokittelu ja vanhemmille tarkoitetut
valvontatekniikat, ja tässä yhteydessä olemme perustamassa kansainvälistä järjestelmää Internetin sisällön
luokittelemiseksi ja suodatustekniikan parantamiseksi.

Ensimmäinen toimintasuunnitelma käsitti 37 hanketta, joihin osallistui 136 organisaatiota 70 maasta. Uusi
ohjelma ilmentää tietenkin jatkuvuutta, mutta lisäksi sillä parannetaan sitä, mitä jo olemme tehneet. Asia
on hyvin yksinkertainen: koska on uutta tekniikkaa, voidaan myös lapsia uhkailla uusilla tavoilla. Siksi
meidän onkin löydettävä uusia vastauksia, ja juuri tähän pyrimmekin toimien erittäin tiiviissä yhteistyössä
Internetin käyttöturvallisuutta käsittelevän foorumin kanssa.

Kiteyttääkseni tämän tärkeän kysymyksen – joka kiinnostaa vanhempia ja laajasti koko yhteiskuntaa – totean
parlamentin ja komission olevan toimissaan samoilla linjoilla. Kaikki tänään esitetyt tarkistukset voidaan
hyväksyä, mistä parlamentti on iloinen, joten täällä ei ole luvassa erimielisyyksiä ja voimme kaikki olla
yleislinjauksista yhtä mieltä. Juuri tällä tavalla aion myös kuunnella parlamentin ehdotuksia.

Mastenbroek (PSE), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, lasten on voitava käyttää Internetiä ja muita uusia
viestimiä turvallisesti ja joutumatta tekemisiin laittoman ja ei-toivotun sisällön kanssa. Tämä on Safer Internet
Plus -ohjelman kunnianhimoinen tavoite.

Komission ehdotuksesta käy selkeästi ilmi, että etusija on annettu itsesääntelylle, jossa suuri osa vastuusta
siirretään vanhempien, kouluttajien ja muiden loppukäyttäjien kannettavaksi. Tätä lähestymistapaa kannatan
lämpimästi. Laiton ja ei-toivottu sisältö erotetaan ohjelmassa selkeästi toisistaan. Nähdäkseni ero on ratkaiseva.
Tässä suhteessa painopisteenä on tiedon tarjoaminen vanhemmille ja kouluttajille. Tätäkin kannatan
varauksetta.

Ohjelman neljässä toimintalinjassa on pääasiassa kyse laittoman sisällön ja erityisesti lapsipornon torjunnasta.
Lapsipornoon liittyvien Euroopan unionin vihjelinjojen verkostoa laajennetaan, ja vaikka aloitteen tällaisten
vihjelinjojen perustamiseen pitäisikin tulla jäsenvaltioilta itseltään, komissio voi tukea ja nopeuttaa tätä
prosessia, ja näin sen pitääkin tehdä. Viime kädessä on erittäin tärkeää, että jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on
mahdollisimman pian oma vihjelinja, jotta Internetin sisältämää lapsipornoa vastaan voidaan taistella kautta
koko EU:n.

Lisäksi ohjelmalla tarjotaan Internetin käyttäjille keinot suojautua ei-toivottua sisältöä vastaan esimerkiksi
suodatuksen keinoin. Olen kohdistanut huomioni lähinnä tämän tekniikan tutkimukseen ja sen arviointiin
tiiviissä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa. Asiasta kiinnostuneiden vanhempien saatavilla on koko
joukko sisältösuodattimia, mutta tämän tekniikan toimivuudesta on monissa tapauksissa saatavilla vain
äärimmäisen vähän tietoa, ja juuri tältä osin Euroopan unionista voi olla hyötyä. Safer Internet Plus -ohjelmassa
voidaan kohdistaa tutkimusta tekniikan toimivuuteen, ja tässä yhteydessä voidaan tutkia sitä, millä kriteereillä
nämä suodattimet tarkkaan ottaen toimivat. Voidaan myös tutkia sitä, tukevatko suodattimet suojautumista
ensinkään. On nimittäin paljon esimerkkejä aivan liian tehokkaista suodattimista. Esimerkkinä voin mainita
suodattimet, jotka käyttävät kriteereinä avainsanoja ja jotka tarkoituksettomasti estävät tutustumisen
esimerkiksi seksuaalivalistusta tai rintasyöpää koskeviin tietoihin. Tämähän ei toki koskaan voi olla tarkoitus.
Toiset suodattimet eivät suodata tarpeeksi, mikä tekee niistä käytännössä hyödyttömiä. Emme saisi myöskään
jättää huomiotta sitä, että lapset oppivat usein hyvin helposti kytkemään nuo ärsyttävät suodattimet pois
toiminnasta vanhempiensa tietämättä ja voivat näin jatkaa surffailua haluamillaan sivuilla.

Tästä pääsenkin kolmanteen toimintalinjaan, joka on mielestäni tärkein. Monet Internetin käyttäjät, etenkin
vanhemmat, ovat täysin tietämättömiä niistä vaaroista, joita heidän lapsensa Internetissä kohtaa. Tästä seuraa,
ettei monilla vanhemmilla ole aavistustakaan siitä, mitä heidän lapsensa tekevät tai kokevat Internetissä.
Lasten kannalta aidosti turvallisen ympäristön edistämiseksi meidän onkin panostettava vahvasti vanhemmille
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tiedottamiseen. Aivan kuin vanhemmat pyrkivät antamaan lapsilleen eväät puolustautumiseen tosielämässä
ja kertomaan heille, ettei vieraiden matkaan pidä lähteä, heidän pitäisi samoin kyetä ohjaamaan lapsiaan
tehokkaammin Internetin käytössä. Jotta näin voisi tapahtua, vanhempien on kuitenkin oltava tietoisia
vaaroista.

Nähdäkseni toinen ratkaiseva näkökohta tiedotuksessa on tekninen suoja. Yksi seuraus Internetin käyttäjien
omien tietokoneiden puutteellisesta suojasta on ei-toivotun sisällön tulva. Mieleen tulevia esimerkkejä ovat
vakoiluohjelmat, jotka jatkuvasti vievät Internet-selaimen tietylle porno- tai uhkapelisivustolle, tai ärsyttävät
ponnahdusmainokset, joita ei millään saa poistettua. Tietokoneen puutteellinen tekninen suoja saattaa myös
johtaa siihen, että Internetin käyttäjät levittävät tietämättään eteenpäin laitonta tai haitallista tietoa kaikkine
seurauksineen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että useimmat eurooppalaiset laajakaistan käyttäjät eivät ole
suojanneet tietokonettaan vieläkään riittävästi. Tämä pitäisi siis tiedotuskampanjoissa ottaa huomioon.

Neljäs toimintalinja koskee Internetin käyttöturvallisuutta koskevan foorumin perustamista. Kyseessä on
ainutlaatuinen toimialan edustajien, Internet-palvelujen tarjoajien ja ohjelmistotuottajien mutta myös
käyttäjäryhmien, kuten vanhempien, lastensuojeluvirastojen, kuluttajajärjestöjen, kansalaisoikeusliikkeiden
ja muiden vastaavien ryhmien keskustelufoorumi. Tämä foorumi tarjoaa mahdollisuuden itsesääntelyn
kehittämiseen. On laadittava toimintasääntöjä sen tarkastelemiseksi, miten toimiala voi itse edistää Internetin
käyttöturvallisuutta esimerkiksi tarjoamalla tietoa omille käyttäjilleen mutta myös tekemällä itsesääntelyn
pohjalta asianmukaisia sopimuksia avoimista ja varovaisista ilmoitus- ja poistamismenettelyistä. Näille
sopimuksille on huutava tarve.

On tärkeää ymmärtää, että Internetin käyttöön liittyy aina tiettyjä riskejä. Internetistä ei voida koskaan poistaa
kaikkea ei-toivottua sisältöä, eikä tämä olisi kaikilta osin toivottavaakaan. On vanhempien tehtävänä ohjata
lapsiaan. Aivan kuin vanhempi opettaa lapselleen, ettei ulkona leikkiessä pidä lähteä vieraan matkaan, on
myös Internetissä toimintasääntöjä, ja juuri tästä syystä tähän ohjelmaan sisältyvät tiedotustoimet ovat niin
tärkeitä.

Koska ohjelman on tarkoitus käynnistyä niinkin pian kuin ensi vuoden tammikuussa, meidän oli välttämätöntä
ottaa se ripeästi tarkasteltavaksemme. Viime viikkojen aikana minä ja varjoesittelijät olemme käyneet erittäin
rakentavaa vuoropuhelua niin neuvoston kuin komissionkin kanssa, ja tämä mietintö on tuloksena
vaivannäöstämme. Haluaisinkin esittää lämpimät kiitokseni varjoesittelijöille samoin kuin
yhteistyökumppaneillemme neuvostossa ja komissiossa. Onnistuimme saamaan miltei kaikki esiin
nostamamme näkökohdat mukaan mietinnön tekstiin. Tekstillä on komission ja neuvoston varaukseton
tuki, ja lisäksi mietintö hyväksyttiin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa
yksimielisesti. Toivon vastaavaa tukea sille täysistunnolta, niin että Safer Internet Plus -ohjelma voidaan
käynnistää riittävän ponnekkaasti 1. tammikuuta 2005.

Kirkhope (PPE-DE), ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, pyrin tekemään lyhyitä huomautuksia
pysyäkseni hyvissä väleissä suuresti arvostamieni tulkkien kanssa.

Internet on hyväksi, jos sitä käytetään vastuullisesti, mutta pahaksi, kun se on moraalisesti epäilyttävien tai
rikollisten käsissä. Tämä mietintö jatkaa siitä, mitä viime istuntokaudella sain aikaan omassa mietinnössäni,
joka käsitteli Internetin lapsipornoa.

Tämä on erinomainen mietintö, ja siinä annetaan perusta jatkotoimille, joita tarvitsemme tekniikan edistyksen
vuoksi. Teknisessä mielessä rikollisyhteisö etenee melko tavalla virkavaltaa nopeammin. Meidän on oltava
tietoisia siitä, että kyseessä on vahvasti tekniikkaan pohjaava ala. Sillä tarvitaan myös lisää toimintasääntöjä,
jotka asettaisivat pidäkkeitä alan palveluntarjoajille, jotka tekevät huomattavaa voittoa. Minulla ei ole mitään
sitä vastaan, että ihmiset ansaitsevat hyvin, mutta mielestäni tämä tuo toisinaan mukanaan lisävastuuta
ennen kaikkea alan kansainvälisen ulottuvuuden johdosta. Meidän Euroopassa on toimittava.

Viime aikoina olemme käsitelleet rahanpesun torjuntaa koskevia direktiivejä. Luulenpa, että tuolla alalla
annetut pikkutarkat säännökset, joiden noudattamista me ihmisiltä vaadimme, osoittavat meidän suhtautuvan
Internetin valvontaan aivan liian joustavasti ja suvaitsevaisesti. Viekäämme toki Internetiä eteenpäin,
etsikäämme uutta teknologiaa, mutta varmistukaamme siitä, että sitä pahaan käyttävien toiminta estetään
meidän kaikkien etujen tähden.

Segelström (PSE) ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, toivotan komission jäsenen Redingin tervetulleeksi.
Mietintö Internetin käyttöturvallisuudesta koskee aihetta, joka poikkeaa monista muista aiheista, joista me
poliitikot olemme tottuneet päättämään. Internet ja uusi tekniikka kuitenkin vaativat poliittista
asiantuntemusta ja poliittisia päätöksiä.
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Ennen kuin minut valittiin Euroopan parlamenttiin, osallistuin naispuolisena sosiaalidemokraattina aktiivisesti
keskusteluun väkivallan, Internetin väkivaltapornon sekä lasten ja nuorten hyväksikäytön torjunnasta. Tässä
keskustelussa olen edelleen mukana, mutta nyt sekä Euroopan parlamentin jäsenenä että näistä asioista
Ruotsissa vastaavan väkivaltakuvausten neuvoston (Våldsskildringsrådet/Medierådet) puheenjohtajana.
Ruotsissa saamieni kokemusten perusteella olen erityisen mielissäni siitä, että EU kantaa vastuunsa sen
varmistamiseksi, että Internetistä tulee lasten ja nuorten kannalta turvallisempi ja että se pysyy vastakin
viihdyttävänä ja opettavaisena paitsi lapsille ja nuorille myös kaikille, jotka mielellään surffaavat netissä ja
käyttävät sen juttelusivuja.

Valiokunnassa puhuin erityisesti lasten Intenet-käytöstä. Tällä alalla voidaan saavuttaa tulevaisuudessa paljon,
ja poliitikkoina meidän on vaadittava, että alan toimijat kantavat vastuunsa ja kustantavat suodattimet ja
muut laitteet, joiden avulla Internetistä voidaan poistaa moraalia heikentävä materiaali ja voidaan suojautua
sitä vastaan.

Ruotsissa olemme osallistumalla tähän Internetin tulevaisuutta koskevaan EU:n hankkeeseen onnistuneet
tuomaan esiin sen, miten paljon vanhempien käsitykset lastensa Internet-käytöstä eroavat siitä, mitä
vanhemmat lasten mukaan tietävät. Vanhemmat tarvitsevat selvästi apua pysyäkseen kehityksen tasalla, ja
myös sitä me olemme Ruotsissa onnistuneet tarjoamaan EU-hankkeen kautta esimerkiksi suunnittelemalla
käsikirjan. Meidän on koetettava jatkaa tätä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa EU:ssa.

Nyt tarvitaan siis yhteistyötä ja Internetin sisäistä uudistamista, ja esittelijä Mastenbroekin mietintö antaa
parlamentille hyvät mahdollisuudet Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseen.

Gyürk (PPE-DE). (HU) Johdannoksi huomautuksilleni haluaisin lainata Vatikaanin lausuntoa Internetin
asemasta. Internet voi yhdistää ihmisiä, mutta se voi myös erottaa heidät ideologian, politiikan tai uskonnon
nojalla, jos sitä käytetään aggression välineenä. Olen samoilla linjoilla ja niin ikään sitä mieltä, että Internet
voi kehittyä periaatteessa kahteen suuntaan. Meidän kaikkien vastuulla on estää se, ettei suunnaksi tule näistä
toinen: Internetistä ei koskaan saa tulla aggression välinettä.

Tämä on tavoitteena käsiteltävänämme olevassa Internetin käyttöturvallisuutta koskevassa ohjelmassa, ja
näin ollen tuen ohjelmaa. Aloite on osoittanut hyödyllisyytensä jo viime vuosina. Ennen kaikkea tukemalla
tiedon tarjontaa se on auttanut varmistamaan, että seuraavasta sukupolvesta kehittyy aiempaa tiedostavampia
Internetin käyttäjiä.

Ohjelman tämän näkökohdan eli tiedotuksen yhteydessä haluaisin esittää yhden vielä yhden ajatuksen, joka
liittyy mietintöön. EU:n uusissa jäsenvaltioissa, kuten kotimaassani Unkarissa, Internetin käyttöaste on
tyypillisesti alhaisempi kuin muualla. Yksi syy tähän on perusteeton epäluottamus Internetiä kohtaan. Tämän
vuoksi onkin mielestäni tärkeää korostaa, että edellä hahmoteltua Internetin vaaroista tiedottamista – joka
on minustakin tärkeää – olisi täydennettävä toimilla, joilla lisätään kansalaisten tietoisuutta mahdollisista
ratkaisuista.

Jos näin ei tapahdu, on todennäköistä, että Internetin käyttö tietyissä jäsenvaltioissa taantuu. Tältä osin
mietinnössä erityisesti mainitut vihjelinjat ovat ratkaisevan tärkeitä, vaikka ennen kaikkea uusissa
jäsenvaltioissa ne tunnetaan varsin huonosti. Voidaan todellakin sanoa, että tältä osin tarvitaan todellista
läpimurtoa, ja jäsenvaltioissa jo toimivien vihjelinjojen välistä yhteistyötä on tiivistettävä huomattavasti.
Työtä on siis vielä varsin paljon, mutta edessämme oleva luonnos auttaa osaltaan luomaan aiempaa
turvallisemman ja ihmisläheisemmän verkkoympäristön.

Moraes (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, harvat mietinnöt vastaavat samalla tavoin Euroopan kansalaisten
ja ennen kaikkea vanhempien tosiasiallisesti tuntemaan ratkaisutarpeeseen kuin tämä. Esittelijä Mastenbroek
on saanut aikaan erinomaisen mietinnön, ja tukensa ovat mietinnölle antaneet puheenvuoroillaan alan
todelliset asiantuntijat, kuten jäsen Segelström ja jäsen Kirkhope.

Haluan kohdistaa huomion muutamaan selkeään näkökohtaan. Ensinnäkin haluan kiittää komission jäsentä
sanoista, jotka koskivat rasistisen ja väkivaltaisen materiaalin leviämistä, joka kiihtyy ja huolettaa meitä
kaikkia täällä Euroopan unionissa. Haluan nostaa esiin sen erittäin tärkeän eron, jonka esittelijä Mastenbroek
teki laittoman ja haitallisen materiaalin välille. Kuten jäsen Kirkhope totesi, kyseessä on valtavan kekseliäs
tekniikan tuote, joka lisää vapauttamme ja jota meidän tulisi käsitellä äärimmäisen varovaisesti pyrkiessämme
torjumaan joitakin siihen liittyviä ylilyöntejä.

Haluaisin ottaa esiin erään käytännön näkökohdan. Perjantaina vierailen vaalipiirissäni merkittävässä
Childline-hyväntekeväisyysjärjestössä. Monet lastensuojelujärjestöt eri puolilla Euroopan unionia vaativat
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painokkaasti sellaisia ratkaisuja, joita meille tässä mietinnössä tarjotaan: rahoitusta saavia ratkaisuja ja
vihjelinjoja. Esittelijä Mastenbroek mainitsi, että esimerkiksi mietinnössä kuvailluista vihjelinjoista voitaisiin
muokata lapsiin keskittyvä vihjelinja.

Meidän on otettava tarkastelumme kohteeksi turvallisemman Internetin palveluntarjoajat, ihmiset, jotka
tekevät tällä tekniikalla paljon rahaa mutta joilla on myös kannettavanaan todellinen vastuu. Meidän
tehtävänämme on tuoda tämä tarve julki, jotta Internet-palvelujen tarjoajiin kohdistuisi jonkinlaista
vertaispainetta.

Lopuksi toteaisin, että 3G-teknologia tuo tämän teknologian entistä paremmin meidän ikääntyneempien
ulottuville. Seuraava sukupolvi joutuu sen kanssa tekemisiin, ja tätä sukupolvea on suojeltava. Tämä mietintö
vie hyvän matkaa tätä tavoitetta kohti.

Paasilinna (PSE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kollegat, tämä ohjelma ei voi syntyä
liian aikaisin. ICT-pohjaiset ja muut tietotekniikat ja verkkoturvallisuus ovat välttämättömiä Lissabonin
tavoitteiden saavuttamiseksi. Emme voi sallia rikollisten ja vastuuttomien krakkereiden ja liikemieshuijareiden
ottavan haltuunsa Internetiä. Oikeastaan kiristys on tullut jo Internetiin yritystasolla.

Toivoisinkin, että viimeistään tämän ohjelman loppupuolella komissio uskaltaisi ottaa tiukan linjan ja laatia
yhteisön tasolle patoavia sääntöjä tälle sektorille, jotka estäisivät haitallista, laitonta ja ei-toivottua sisältöä.
Haitathan kehittyvät nopeammin kuin estotoimenpiteet. Tähän voisimme käyttää verkkoturvavirastoa
ENISAa. Tarvitsemme siis uusia sääntöjä. Eurooppa ei hyväksy maanteillä piratismia eikä merillä, miksi sitten
Internetissä?

Reding, komissio. (FR) Arvoisa puhemies, ensiksi haluaisin esittää kiitokset esittelijä Mastenbroekille, joka
on tehnyt urotyön: jos kaikki sujuu hyvin, hän saa ensimmäisen mietintönsä hyväksytyksi ensimmäisessä
käsittelyssä. Sen hän on ansainnut, koska tämä hanke – yhteinen hankkeemme eikä joidenkin hanke joitakuita
muita vastaan, hanke, jossa koko yhteiskunnan on oltava mukana – on tarkoitettu tosiasiassa tukemaan niitä
etuja, joita uusi teknologia voi meille tuoda ilman niitä kielteisiä vaikutuksia, joista parlamentin jäsenet niin
hienosti puhuivat.

Toki teemme uudessa ohjelmassa kaikkemme parantaaksemme turvallisuutta vanhempien kannalta ja
tietenkin lisätäksemme turvallisuutta, jota he toivovat lapsilleen. Teemme myös kaikkemme – ja tässä jäsen
Paasilinna on oikeassa – ryhtyäksemme koviin otteisiin. Tällaista politiikkaa kun ei voida ajaa yksinomaan
hellävaroen ja pelkästään sitomattoman lainsäädännön keinoin. Sen sijaan meidän pitäisi ottaa uusien
toimenpiteiden perustaksi kolmas pilari, jossa annetaan mahdollisuus toimenpiteisiin, jotka ovat tiukempia
mutta joita on paljon hankalampi panna täytäntöön.

Arvoisa puhemies, mielestäni on kuitenkin ratkaisevaa, että yleistä tietoisuutta tästä tunnetusta ongelmasta
lisätään. Meidän on myös todettava selkeästi – minkä parlamentin jäsenet ilmaisivat erinomaisesti – että
jollemme ota tätä ongelmaa niskasta kiinni, jos emme onnistu ratkaisemaan ongelmaa, niin teknologia, joka
voisi olla ja josta tulee tärkeä Lissabonin strategian kannalta, ei kehity sopusointuisesti oikeaan suuntaan.
Meillä onkin velvollisuus ennakoiviin toimiin yhteiskuntaamme ja sen heikompia osia kohtaan. Tältä osin
kiitän parlamenttia ja sen jäseniä siitä, miten se on auttanut komissiota ja neuvostoa selviytymään tehtävistään.

Puhemies. Haluan kiittää komission jäsentä ja kaikkia kollegoja yhteistyöstä aikataulun noudattamisessa.
Haluan myös käyttää tätä tilaisuutta toivottaakseni esittelijä Mastenbroekille kaikkea hyvää hänen tulevassa
avioliitossaan.

Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

KIRJALLINEN LAUSUMA (TYÖJÄRJESTYKSEN 142 ARTIKLA)

Muscardini (UEN). – (IT) Internet on rajattoman vapauden universumi, mutta koska sen käytön valvomiseksi
ei ole mitään sääntöjä, se voi tarjota myös rajattoman vapauden universumin väärinkäyttöön, orjuutukseen
ja väkivaltaan. Olen vuosikausia toiminut Euroopan parlamentissa poliittisesti, jättänyt käsiteltäväksi
kymmeniä päätöslauselmaesityksiä ja kysymyksiä sekä antanut lukemattomia lehdistötiedotteita ja lausuntoja,
jotta saataisiin laadittua demokraattiset säännöt, toisin sanoen säännöt ja lait kansalaisten suojelemiseksi ja
Internetiä rikollisiin tarkoituksiin käyttävien rankaisemiseksi.

Tänä vuonna olen onnistunut saamaan sisällytettyä Daphne-ohjelman tavoitteisiin pyynnön "tutkia
mahdollisuutta kehittää suodattimia, joilla estetään lapsipornografian levittäminen Internetissä". Nyt neuvosto
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ja parlamentti ovat vihdoinkin päättäneet perustaa uuden ohjelman Internetin käyttöturvallisuuden
edistämiseksi.

Tarvitsemme myös tiedotuskampanjan ja lisää rahoitusta, ja lisäksi Internetiä käyttäviä rikollisia vastaan on
hyökättävä tehokkaammin. Tässä yhteydessä minun on huomautettava, että Italiassa olen nostanut
käänteentekevän kanteen sivustosta, jolla levitetään virheellistä tietoa Euroopan parlamentin jäsenistä ja
Euroopasta. Asiasta ei ole vielä olemassa oikeuskäytäntöä, joten emme tiedä, miten voimme estää jonkin
jäsenvaltion kansalaista levittämästä perättömyyksiä toisen jäsenvaltion kansalaisesta. Jotta vapaus olisi
todellista, se tarvitsee sääntöjä!

18. EY:n ja San Marinon sekä EY:n ja Monacon välinen sopimus

Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

– Jean-Paul Gauzèsin laatimasta talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnöstä (A6-0039/2004)
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston
direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja
San Marinon tasavallan sopimuksen tekemisestä

ja

– Jean-Paul Gauzèsin laatimasta talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnöstä (A6-0042/2004)
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä
kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia
toimenpiteitä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välillä.

Gauzès (PPE-DE), esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, ensiksi haluaisin todeta olevani mielissäni siitä, että
käyttäessäni ensimmäisen puheenvuoroni tämän parlamentin täysistunnossa läsnä on arvovaltainen
kuulijakunta. Haluan myös lausua tervehdyksen verotuksesta vastaavaksi komission jäseneksi ehdolla olevalle
László Kovácsille, joka niin ikään saa tulikasteensa tänään. Koska on jo myöhä, koetan olla käyttämättä
kokonaan niitä kymmentä minuuttia, jotka minulle on annettu. Epäilen sitä paitsi, onko tällaisella keskustelulla
juuri merkitystä, kun kolme vastaavaa mietintöä on jo hyväksytty ja näyttää siltä, että tätä keskustelua
pyytänyt poliittinen ryhmä ei ole tänä iltana edes läsnä.

Säästöjen tuottamien korkotulojen kansallisia verotusjärjestelmiä ei ole koordinoitu, ja jotkut jäsenvaltioiden
asukkaat eivät ole maksaneet lainkaan veroja asuinvaltiolleen korkotuloista, joita he saavat toisesta valtiosta.
Näin ollen päätettiin laatia direktiivi korjaamaan tilanne, joka suosii haitallista verokilpailua, sillä pääomalla
on taipumus virrata Euroopan unionin ulkopuolisiin, erityisen matalan veroasteen maihin. Tietojen
puuttuminen näistä tuloista haittaa näin yhtenäismarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Neuvosto valtuutti tämän vuoksi 16. lokakuuta 2001 tekemällään päätöksellä komission neuvottelemaan
Sveitsin, Amerikan yhdysvaltojen, Andorran, Liechtensteinin, Monacon ja San Marinon kanssa sopimukset,
joilla voidaan varmistaa, että kyseiset maat ottavat käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä yhteisössä
on tarkoitus varmistaa säästöjen tuottamien korkotulojen tosiasiallinen verotus. Sitten neuvosto antoi
3. kesäkuuta 2003 säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevan direktiivin, jossa säädetään
tietojenvaihtojärjestelmästä. Kolme jäsenvaltiota (Itävalta, Belgia ja Luxemburg) asetti ehtoja pankkisalaisuuden
kumoamiselle. Niille luvattiin siirtymäkausi, jonka aikana ne voivat periä veroa tietojenvaihdon sijasta.

Tällä välin sopimukset on neuvoteltu Sveitsin, Andorran, Liechtensteinin, San Marinon ja Monacon kanssa.
Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden verotusta koskevien kahdenvälisten suhteiden nykyisistä puitteista voidaan
päätellä, että Yhdysvalloissa vastaavia toimenpiteitä on jo olemassa. Euroopan yhteisön ja Sveitsin, Andorran
ja Liechtensteinin väliset sopimukset jätettiin hiljattain parlamentin käsiteltäväksi ja hyväksyttiin. Kaksi
viimeistä parlamentin käsiteltäväksi jätettyä sopimusta ovat sopimukset Monacon ja San Marinon kanssa.
Näiden kahden sopimusten sisältö vastaa aiemmin käsiteltyjen sopimusten sisältöä. Lyhyesti esiteltynä niiden
sisältöön kuuluvat lähdeveron jakaminen asuinvaltion kanssa, tietojen vapaaehtoinen toimittaminen
edunsaajan aloitteesta, uudelleentarkastelua koskeva lauseke ja edistyminen veropetoksia koskevien tietojen
vaihtamisessa.

Nämä kaksi sopimusta ovat aiempien sopimusten tavoin poliittisesti merkittävä edistysaskel. Näillä
sopimuksilla varmistetaan, että kyseiset maat ottavat käyttöön vastaavat toimenpiteet kuin millä Euroopan
unionissa on tarkoitus varmistaa yhdessä valtiossa säästöistä korkoina saatujen tulojen tosiasiallinen verotus,
kun edunsaaja asuu toisessa jäsenvaltiossa. Täten mahdollistetaan verotuksen toteutuminen, joka on
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välttämätöntä haitallisen verokilpailun torjumiseksi ja yhtenäismarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.
Direktiivissä 2003/48/EY säädetty verohallintojen automaattinen tietojenvaihto on asianmukainen väline
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Näiden kahden sopimuksen myötä direktiivin täytäntöönpanoa välttämättä edeltävä sopimustentekovaihe
saadaan edellä mainitsemieni maiden osalta päätökseen. Sopimuksia oli alun perin tarkoitus alkaa soveltaa
1. tammikuuta 2005, mutta neuvoston 19. heinäkuuta 2004 tekemällä päätöksellä ajankohtaa siirrettiin
1. päivään heinäkuuta 2005, jolloin erilaisten täytäntöönpanon edellytysten olisi oltava täytetty. On tärkeää,
että tätä päivämäärää noudatetaan, jotta järjestelmää voidaan soveltaa kokonaisuudessaan asianmukaisesti.

Kauppi (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää mietinnön laatijaa Gauzès'ta erinomaisesta
työstä. Olemme saaneet Gauzès'sta erittäin osaavan ja ammattitaitoisen kollegan tähän parlamenttiin.

Itse asiasta olen sitä mieltä, että EU:n tulee pyrkiä tulopoliittisiin sopimuksiin ja yhteistyöhön läheisvaltioidensa
kanssa. Näin voimme varmistua siitä, että toimimme yhteisillä säännöillä naapureiden kanssa. Erityisen
tärkeää on panostaa petosten ja rahanpesun torjuntaan myös osana terrorisminvastaista taistelua.

EU:n sisämarkkinoiden lainsäädännölliset esteet rahoituspalvelujen osalta on pääosin jo poistettu tai niitä
ollaan juuri poistamassa. Sisämarkkinoiden toiminta ja vahvuus ovat kiinni juuri siitä, kuinka tehokkaasti
voimme sopia ja toteuttaa Euroopan tason säädöksiä niissä asioissa, joissa ne ovat tarpeen. Tällä tarkoitan
myös päätösten toimeenpanoa jäsenvaltioissa ja toimeenpanon valvontaa, mikä on valitettavan usein heikkoa.

Paljon on kuitenkin tehtävää, vielä etenkin verotuksen saralla. Esimerkiksi FEFSI, eurooppalaisten
sijoitusrahastojen yhteistyöjärjestö, julkisti tammikuussa 2003 tutkimuksen erilaisista veroesteistä, joita
sijoitusrahastojen hoitajat ovat kohdanneet sisämarkkinoilla. Tutkimuksessa todettiin, että veroesteet ovat
yksi merkittävimmistä esteistä sijoitusrahastojen todellisille sisämarkkinoille. Nämä eivät tietenkään suoraan
liity korkotuloihin, mutta kuitenkin sijoittamiseen ja pääomamarkkinoihin liittyviin esteisiin.

Verotuksessa on siis yhtenäistämistarpeita. En kuitenkaan usko täydellisen veroharmonisoinnin suotuisiin
vaikutuksiin. Pikemminkin terve kilpailu EU:n jäsenvaltioiden kesken sekä myös läheisvaltioiden kanssa on
omiaan tehostamaan markkinoidemme toimintaa ja tuomaan etuja loppukäyttäjille. Yhteistyötä ja
harmonisointia on tehtävä veropohjissa eli asioissa, joita verotamme, ja hallinnollisessa yhteistyössä.

Lopuksi haluaisin esittää toivomuksen komissaari Kovácsille. Kuulemistilaisuudessa viittasitte Tobin-veroon
ja viittasitte siihen, että olette kiinnostunut tästä asiasta. Toivoisin, että kuitenkin ottaisitte jatkotoiminnassanne
huomioon Euroopan parlamentin lukuisia kertoja esittämän kannan, että me emme toivo komissiolta mitään
aloitteita varainsiirtoja koskeviin asioihin.

Batten (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue vastustaa
tätä direktiiviä mahdollisimman painokkaasti. Direktiivissä sallitaan se periaate, että Euroopan unionilla on
oikeus puuttua jäsenvaltioiden veropolitiikkaan. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on aina luvannut
maan kansalaisille, ettei se koskaan antaisi tämän tapahtua. Itse asiassa unioni puuttuu myös Euroopan
unionin ulkopuolisten VALTIOIDEN veropolitiikkaan, ja tähän se on päässyt uhkailemalla, pakottamalla ja
pelottelulla. Verotuksen pitäisi kuulua itsenäisten, suvereenien valtioiden yksinoikeuksiin; mikä tahansa
tähän direktiiviin sisältyvä tavoiteltava päämäärä pitäisi saavuttaa suvereenien valtioiden vapaaehtoisuuden
pohjalta tekemin kansainvälisin sopimuksin.

Tänä iltana keskustelemme Monacosta ja San Marinosta, mutta tämä direktiivi vaikuttaa myös joihinkin
Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisiin alueisiin, kuten Caymansaariin, joihinkin muihin Karibianmeren
saariin ja Gibraltariin, alueisiin, joiden toimeentulo on suurelta osin riippuvainen pankki- ja rahoituspalveluista.
Euroopan unionin hienojen perinteiden mukaisesti tällä direktiivillä laajennetaan unionin valtaa ja samalla
heikennetään unionilainsäädännön uhreiksi joutuvien alueiden talouden suorituskykyä ja elinkelpoisuutta.

Suhteissaan Euroopan unioniin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on jälleen toiminut tavoilleen uskollisena
pelkurimaisesti ja petollisesti. Aivan kuin se pettää omat kansalaisensa, se on pettänyt siitä riippuvaisten
alueiden kansalaiset osoittaakseen korkeampaa lojaalisuutta Euroopan unionille.

Jos tarkastellaan asiaa myönteiseltä kannalta – kukapa tietää – ehkäpä tämä direktiivi auttaa ajan mittaan
löytämään joitakin niistä lukemattomista miljoonista, jotka Euroopan unionilta on kavallettu. Valitettavasti
paljon todennäköisempää on, että nuo miljoonat joutuvat muiden täysin laillisesti ansaittujen miljoonien
tavoin pääomapaon kouriin ja ne sijoitetaan uudelleen Euroopan unionin ulottumattomiin.
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Toivon, että kaikki kansallista suvereniteettia arvossa pitävät parlamentin jäsenet äänestävät direktiiviä
vastaan.

Kovács, László, komissio. (EN) Arvoisa puhemies, esittelen komission kannan hyvin lyhyesti. Lähtökohdakseni
haluan ottaa sen, että yhteisöllä on ilmiselvä ja vahva intressi pitää arvossa oikeudenmukaisen verotuksen
periaatetta ja estää veronkierto. Juuri tämä oli tarkoituksena säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta
annetussa direktiivissä, joka tunnetaan paremmin direktiivinä säästöjen verotuksesta ja joka sai Euroopan
parlamentilta vahvan tuen.

Näiden toimenpiteiden tehokkuuden takaamiseksi ja Euroopan rahoitusmarkkinoiden kilpailukyvyn
turvaamiseksi neuvosto antoi lokakuussa 2001 komissiolle valtuudet neuvotella keskeisten kolmansien
maiden kanssa sopimukset, joilla varmistetaan, että ne soveltavat omien, säästöjen verotusta koskevien
direktiiviensä vastaavia toimenpiteitä.

Tänään käsiteltävänämme olevat kaksi sopimusta ovat jatkoa Sveitsin, Andorran ja Liechtensteinin kanssa
tehdyille sopimuksille, jotka on jo esitetty parlamentille, joka on antanut niille tukensa. Ne ovat keskeinen
osatekijä uudessa välillisen verotuksen yhteistyökehyksessä, joka perustuu säästöjen verotuksesta annettuun
omaan direktiiviimme mutta joka käsittää myös vastaavat kansallisen tason sopimukset, joita on tehty
jäsenvaltioista riippuvaisten ja niihin assosioituneiden alueiden välillä. Kaikki nämä säädökset tulevat
samanaikaisesti voimaan 1. heinäkuuta 2005.

Haluan kiittää parlamenttia tästä tärkeästä tuesta näille kahdelle mietinnölle, joissa tuetaan ehdotuksia näiden
sopimusten tekemiseksi.

Lopuksi haluaisin todeta toivovani ja odottavani sitä, että nyt nämä sopimukset ratifioidaan molemmin
puolin ongelmitta ja että näin autetaan vähentämään markkinatoimijoiden kokemaa epävarmuutta niiden
välttämättömien valmistelujen ajoittamisessa, joilla ne pyrkivät takaamaan sujuvan siirtymisen säädösten
soveltamiseen 1. heinäkuuta 2005 alkaen.

Puhemies. Arvoisa komission jäsen, kiitokset upeasta ytimekkyydestänne. Haluaisin myös kiittää parlamentin
yksiköitä ja erityisesti tulkkeja työskentelystä näin myöhään illalla.

Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

19. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja

20. Istunnon päättäminen

(Istunto päättyi klo 22.40.)
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