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Toimet Irlannin kansanäänestyksen johdosta

1. Me Euroopan parlamentissa olemme panneet tyytyväisinä merkille Irlannin kansanäänestyksen
tulokset. Kansan ääntä kuultiin, ja se antoi vahvan myönteisen viestin: laajentuminen ja
laajentuminen heti. Teidän työnne täällä tänä viikonloppuna olisi vaikeutunut huomattavasti, jos
tulos olisi ollut erilainen. Irlannin kansa valitsi laajentumisen itsekkyyden sijaan. Tämä avaa
tien unionin historialliselle tilaisuudelle. Haluaisin erityisesti mainita kolme seikkaa, joita
meidän pitäisi käyttää opetuksena tulevassa työssämme.

2. Meidän ei koskaan enää pidä antaa Euroopan yhdentymisprosessin joutua irralleen julkisesta
mielipiteestä. Nizzan sopimus oli jo luonteensakin vuoksi monimutkainen asiakirja, mutta jos
vaakalaudalla olevat kysymykset selitetään ja välitetään selkeästi ja rehellisesti ja poliitikot
tulevat paikan päälle, ei pelkästään radioaaltojen kautta, tätä tekemään, julkinen mielipide
reagoi myönteisesti. Eikä se pelkästään reagoi vaan on myös valmis ottamaan isoja askeleita
sekä luopumaan nurkkakuntaisuudesta ja lyhyen tähtäyksen ajattelusta pidemmän aikavälin
ajattelun hyväksi. Julkisen mielipiteen selvä suunnanmuutos – kyllä-äänet voittivat kaikissa
Irlannin 42 vaalipiirissä – osoittaa, että Euroopan asia voidaan myydä julkiselle mielipiteelle.
Vuoropuhelusta, tiedottamisesta ja selkeydestä saadut opetukset on muistettava Euroopan
tulevaisuutta käsittelevässä valmistelukunnassa. Olisi hyvä, jos saisin tilaisuuden puhua
kanssanne parlamentin näkökannoista valmistelukunnan työn suhteen; tämä ei kuitenkaan ole
oikea aika.

3. Toinen opetus liittyy laajentumisen aikatauluun. Nyt on kiireesti päästävä sopuun unionin
kannasta useisiin kysymyksiin. Jos emme onnistu Brysselissä, miten voimme odottaa
onnistuvamme keskellä yötä Kööpenhaminassa? Jos kursimme ratkaisuja kokoon viime
hetkellä, lopputuloksena on samanlainen viime tipan päätöksenteko, jota olemme nähneet
ennenkin, erityisesti Nizzassa.

4. Kolmas opetus kohdistuu kansalaisten suhtautumiseen itse laajentumiseen. Useimmin kuultuja
reaktioita ovensuissa, pubeissa ja ostoskeskusten ulkopuolella oli tämä: "Irlanti on hyötynyt
suuresti unionista. Nyt on aika antaa toistenkin hyötyä." Tämä oli antelias vastaus, joka
pohjautui realismiin ja tukeutui kokemukseen, sillä Irlannin saama hyöty on ulottunut myös
neljääntoista muuhun jäsenvaltioon, joten kymmenen maan talouksien muutos tulee
hyödyntämään myös viittätoista nykyistä jäsenvaltiota.

5. Tämän anteliaan mutta realistisen vastauksen pitää näkyä tänään keskusteluissanne, ja perustana
on oltava idealismi ja valveutunut oman edun tavoittelu.
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Valtuudet laajentumisneuvotteluihin – mitä on panoksena

6. Totean heti aluksi parlamentin kannan laajentumiseen. Pidämme myönteisinä komission
raportteja ja olemme sen kanssa yhtä mieltä siitä, että ansioiden – ja pelkästään niiden –
perusteella liittymisneuvotteluja käyvistä valtioista kymmenen pitäisi voida liittyä unioniin
vuonna 2004. Jaamme myös sen käsityksen, että tämän Eurooppa-neuvoston olisi nyt annettava
puheenjohtajavaltiolle ja komissiolle selvät neuvotteluvaltuudet jäljellä olevia neuvottelulukuja
varten ilman mitään uusia, ylimääräisiä ennakkoehtoja, jotta voimme päästä sopimukseen
näiden kymmenen maan liittymisestä Kööpenhaminassa. Irlannin kansanäänestys raivasi tien;
Berliinin muurin viimeinen kivi irrotettiin. Tämän viikonlopun aikana ei pitäisi alkaa latoa
muuriin uusia kiviä.

Laajentumisprosessin tarkasteleminen lyhytnäköisesti pelkästään laskelmien kannalta luo uusia
esteitä ja saattaa lisäksi vaarantaa koko hankkeen; se heikentäisi laajentuneen unionin
menestymisen mahdollisuuksia ja hidastaisi tavoitteena olevaa talouden muutosta.

7. Ei pitäisi voida edes kuvitella, että Puola, Unkari, Tšekin tasavalta tai mikään muukaan
ehdokasvaltio voisi olla mitään muuta kuin unionin nettosaaja ensimmäisinä jäsenyysvuosinaan.

8. Jo ensimmäisistä laajentumisista lähtien unioni on aina – ja hyvästä syystä – varmistanut, että
uudet jäsenet saavat käynnistysapua unionin talousarviosta: neuvotteluissa mainittu 6 miljardia
euroa rakennetukeen on ehdoton minimi. Ehdotuksiin on varaa, ja ne pysyvät täysin Berliinin
sopimuksen rajoissa.

9. Eivätkä nämä luvut ole pelkästään mahdollisia Berliinin Eurooppa-neuvoston tulevasta
rahoituksesta tekemien päätösten nojalla (jotka perustuivat kuuteen eivätkä kymmeneen uuteen
jäsenvaltioon), vaan ne myös vastaavat todellista talousarviotilannetta. Laajentumisen
edellyttämät maksut ovat kokonaisuudessaan alhaisemmat kuin rahoitusnäkymien luvut.

10. Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä mitään, mikä alittaa komission rakennerahastoihin,
suoriin maksuihin ja korvausjärjestelyihin liittyvät ehdotukset. Haluaisin myös muistuttaa, että
parlamentin on annettava puoltava lausunto liittymissopimuksista mutta lisäksi se on myös
budjettivallan käyttäjä, jonka on hyväksyttävä kokonaisrahoituspaketti. Komission ehdotusten
alittaminen katkeroittaisi julkisen mielipiteen unioniin liittyvissä Valtoissa. Ja mikä ehkä
tärkeämpää, se asettaisi vaakalaudalle liittymisneuvotteluja käyvien valtioiden toteuttamat
valtavat ponnistelut talouden muuttamiseksi.

11. Meidän on osattava asettaa oikeisiin mittasuhteisiin se, mikä todella on panoksena.
Yksityiskohtaiset kustannuslaskelmat osoittavat, että vuonna 2006, jolloin laajentumisen menot
ovat suurimmat, sen rahoittamiseen tarvittava talousarviopaketti olisi kaiken kaikkiaan 30 euroa
henkeä kohti Tanskassa tai 20 euroa henkeä kohti Saksassa. Panoksena on siis todellisuudessa
noin tuhannesosa EU:n bruttokansantuotteesta. Laajentumisella on hintansa, mutta meillä on
varaa maksaa se.
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12. Maatalouteen on nyt vähän liian myöhäistä alkaa liittää uusia ehtoja. Kaikki tietävät, että
edessämme on vaikea päätös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta ja se täytyy tehdä
ennen seuraavia rahoitusnäkymiä. Ranskan ja Saksan hallituksen eiliset aloitteet antavat
jonkinlaista toivoa näissä kysymyksissä, koska ne ovat muodoltaan jälkikäteisehtoja eivätkä
ennakkoehtoja. On ennenaikaista, epärealistista ja tarpeetonta vaatia sitoumuksia ja takuita
tämän kiistan kummaltakaan osapuolelta ennen asian saattamista päätökseen Kööpenhaminassa.
Meidän on tässäkin asiassa osattava asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.

13. Liittymisneuvotteluja käyvät valtiot ovat toteuttaneet aivan poikkeuksellisia ponnisteluja. Eräät
valtiot sijoittavat suuria summia rajatarkastuksiin – meidän Schengen-tarkastuksiimme – omalla
kustannuksellaan. Joissakin maissa maataloustulot saattavat laskea niiden liittyessä ja vapaata
liikkuvuutta koskevat säännökset merkitsevät, että niiden on odotettava vuosia, ennen kuin
niiden kansalaiset voivat etsiä työtä muualla unionissa, vaikka työvoima virtaakin nyt niihin
päin. Joissakin tapauksissa ne taas saattavat saada alle puolet siitä rakennetuesta, jonka uudet
jäsenvaltiot aikaisemmin saivat liittyessään. Ellemme ryhdy toimiin sen varmistamiseksi, ettei
yksikään uusi jäsenvaltio ole nettomaksaja parina ensimmäisenä vuotena liittymisen jälkeen,
tämä paketti tulee olemaan vaikea myydä julkiselle mielipiteelle. Ehdokasvaltioissa johtajat
ovat valmiita ottamaan haasteen vastaan. Meidän ei pidä tehdä siitä heille "mahdotonta
tehtävää".

14. Seurannan suhteen kannatamme komission lähestymistapaa, joka sekin perustuu
jälkikäteisehtoihin. Se ei rankaise kumppaneitamme. Meidän velvollisuutenamme on olla
valppaina, mutta yhtä hyvin velvollisuutenamme on myös olla asettamatta uusia esteitä.
Odotamme, että liittymisneuvotteluja käyvät valtiot noudattavat tarkasti yhteisön säännöstöä,
mutta meidän ei pidä odottaa korkeampia standardeja kuin itse pystymme saavuttamaan.

15. Toimielimiä koskevasta neuvotteluluvusta haluaisin huomauttaa kaksi seikkaa: Olemme jo
ilmaisseet kannattavamme vahvasti sitä, että Euroopan parlamentin paikkajako ilmentää
näkyvästi kohtuus- ja suhteellisuusperiaatetta. Parlamentin mielestä eräitä liittymisneuvotteluja
käyviä valtioita kohdeltiin epäreilusti, kun paikkajaosta päätettiin Nizzassa. Jos Tanskan
pääministeri lähempänä joulua saa mahdollisuuden leikkiä joulupukkia ja vastata eräiden
ehdokasvaltioiden oikeutettuihin huoliin, hän tulee saamaan voimakasta tukea Euroopan
parlamentilta. Toiseksi olisin toimielinten välisten avointen suhteiden hengessä pitänyt arvossa,
jos neuvoteltaessa parlamenttipaikoista siirtymäkautena 2004–2009 minua olisi pidetty ajan
tasalla neuvostossa aiheesta käydyistä keskusteluista ja minulla olisi ollut tilaisuus esittää
näkemykseni ennen kantojen lukkoon lyömistä.
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Muita laajentumiseen liittyviä aiheita

16. Bulgarian ja Romanian osalta parlamentti kannattaa nykyisen suunnan säilyttämistä,
etenemissuunnitelman päivittämistä siten, että asetetaan tavoitteeksi tietty liittymispäivä ja
lisätään liittymistä edeltävän ajan tukea, joka on välttämätöntä liittymisen toteutumiseksi.

17. Mitä Turkkiin tulee, olemme panneet merkille sen huomattavan edistyksen, jota Turkissa on
muutamana vaaleja edeltävänä kuukautena tapahtunut. Toivomme, että keskustelut uuden
hallituksen ja vaaleilla valittavan uuden kansalliskokouksen kanssa johtavat vielä suurempiin
pyrkimyksiin uudistusten tiellä, niin että objektiivinen arviointi voidaan tehdä mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

18. Sevillan-päätelmissänne totesitte Kyproksesta pitävänne edelleen parempana sitä, että jäseneksi
otetaan yhdistynyt saari. Toivon, että löydätte sopivat sanat ilmaisemaan jälleen, että annatte
kaikilla tasoilla tukea sopimukseen pääsemiseksi pitäen mielessä, että asia on nyt entistäkin
ajankohtaisempi.

19. Kaliningrad on asialistallanne tänään. Luonnollisestikin keskustelut kuuluvat neuvoston ja
komission toimivaltaan. Parlamentilla ei ole siltä osin neuvotteluvaltuuksia. Olen kuitenkin
huomannut, että keskustelu aiheesta käy yhä kuumempana, ei vähiten Venäjän duumassa. Sen
vuoksi tein aloitteen kaikkien asianomaisten valtioiden parlamenttien puhemiesten (Venäjän
duuman puheenjohtaja, Venäjän liittoneuvoston puheenjohtaja, Kaliningradin alueduuman
puheenjohtaja, Puolan sejmin puhemies, Puolan senaatin puhemies, Liettuan seimasin
puhemies) koolle kutsumiseksi. Tarkoituksena oli rauhoittaa tilannetta ja saada ihmiset
tuntemaan, että olimme valmiita, ilman ennakkoasenteita, sitoutumaan tiettyihin
perusperiaatteisiin. Minulle on selvää, että ratkaisu on Liettuan riippumattomuuden selkeässä
tunnustamisessa ja Venäjän arvoaseman kunnioittamisessa. Neuvoston panos asiassa on
tervetullut, ja olisi hyvä, että se tunnustaisi nämä periaatteet. Kun Liettua ilmoittaa
halukkuutensa sitoutua tähän, se – edellyttäen, että yleisiä ehtoja noudatetaan – ansaitsee ja
tarvitsee takeet siitä, että se voi osallistua Schengeniin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Meidän olisi hyödynnettävä tätä mahdollisuutena kehittää etumatkaa Romanian-suhteissamme
ja aloittaa uusi, tiivis yhteistyö alueella. Komissio pani asian alulle Ruotsin
puheenjohtajakaudella, mutta se on jäänyt toistaiseksi ilman vastakaikua. Meillä on nyt tilaisuus
viedä tätä eteenpäin. Toinen näkökohta, jota voisimme korostaa, on, että tämä tapaus muiden
joukossa testaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme johdonmukaisuutta. Tähän asti
aikaansaatu hyvä työ ja ratkaisunäkymät vaarantuisivat, jos jäsenvaltiot eivät käsittäisi
yhtenäisenä unionina toimimisen merkitystä vaan esittäisivät joukon kansallisia vaihtoehtoja.
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Toimielinten välinen yhteistyö

20. Haluan tässä vaiheessa esittää seuraavan yleisen huomion: Puheenjohtajavaltio Tanska on
tehnyt paljon suhteiden parantamiseksi Euroopan parlamenttiin ja avannut uusia uria. Olen
päättänyt toimia erityisesti sen hyväksi, että saamme aikaan sääntelyn parantamista koskevan
toimielinten välisen sopimuksen ennen Kööpenhaminaa, ainakin niillä aloilla, joista olemme
samaa mieltä – sopimuksen on oltava realistinen ja kunnioitettava toimielinten erioikeuksia
mutta johdettava konkreettisiin tuloksiin lainsäädäntömme laadussa. Yhteisön säännöstön
konsolidoinnista ja kodifioinnista, josta on Eurooppa-neuvostossa keskusteltu useastikin
viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana, minun on sanottava, että olemme edistyneet
hyvin heikosti. Tarvitsemme kunnianhimoisen ohjelman ja selvät tavoitepäivämäärät, jotta
valtava EU-lainsäädäntö saadaan käsiteltävissä oleviin mittasuhteisiin. Tämän pitäisi olla
meidän sopimuksemme kansalaisten kanssa Euroopan yksinkertaistamisesta. Se olisi hyvin
voimakas ja näkyvä tapa saada aikaan edistystä.

21. Hyvää työtä on tehty myös, mitä tulee oikeuteen saada asiakirjoja ja arkaluonteisten tietojen
toimittamiseen parlamentille ulko- ja turvallisuusasioista. Päätimme sopimuksesta tällä viikolla.
Asiaa koskeva aikataulu on tiedossanne. Jos saamme teiltä ensi viikolla vahvistuksen, jossa
hyväksytte tämän tekstin, jossa annetaan tarvittavat takeet arkaluonteisten tietojen turvallisesta
käsittelystä, peruutan yhteisöjen tuomioistuimessa nostamani kanteen neuvostoa vastaan. Tämä
on hyvä esimerkki politiikan ensisijaisuudesta, mutta odotan myös, että pääsemme nopeasti
sopimukseen oikeudesta saada kolmannen pilarin (oikeus- ja sisäasiat) asiakirjoja, mikä on
minusta nykyisen sopimuksemme olennainen osa.

22. Sevillassa mainitsin, että haluan palata asiaan, joka on erityisen merkittävä Euroopan
parlamentille, samoin kuin koko Euroopan unionille sinänsä. Parlamentin jäsenten
ohjesääntö. Minulla ei ole neuvotteluvaltuuksia. Sen sijaan minulla on valtuudet tunnustella
maaperää. Sitä varten minun on voitava arvioida, vienkö joukot kukkulan laelle – en sitä tee,
jos, kuten teki vanhan laulun Grand Old Duke of York, minun on marssitettava heidät taas alas
sieltä. Arvostan todella sitä myönteistä reaktiota, jonka olen tähän mennessä saanut. Parlamentin
ja neuvoston kontakteja kabinettipäälliköiden tasolla olisi nyt nopeutettava, niin että voin
raportoida parlamentille niiden tietojen perusteella, joita olette minulle antaneet.

Historiallinen tilaisuus

23. Kuten jo alussa totesin, laajentumisen viimeinen poliittinen este poistui Irlannin
kansanäänestyksen myötä viime lauantaina. Tässä huippukokouksessa on annettava selkeä
mandaatti komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle asian päätökseen saattamiseksi. On unionin
kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaista, että laajentumisen mukanaan tuomia hyötyjä –
turvallisuutta, demokratiaa, yhteenkuuluvuutta, elintarviketurvallisuutta, ydinturvallisuutta,
eurooppalaisten ääntä maailmassa – ei vaaranneta hutaistuilla päätelmillä, joiden takia
neuvottelijat voisivat menettää historiallisen tilaisuuden Kööpenhaminassa joulukuussa.
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Nyt on aika käyttää tilaisuutta hyväksi ja saattaa päätökseen tämä hanke kaikkine haasteineen,
joita ei pidä vähätellä mutta ei laajemmassa mittakaavassa myöskään liioitella.

Nyt kun todella olemme laajentumisvalinnan edessä, minkä valinnan teemme? Maanosamme oli
rautaesiripun, toisesta maailmansodasta selviytyneiden sortovoimien jakama. Jos me nyt
poliittisen tahdon ja valinnan kautta ilmaisemme halukkuutemme jaon jatkumiseen, saamme
korjata katkeraa satoa. Niin niität kuin kylvät tässä yhä epävakaammassa, turvattomassa ja
terrorismille alttiissa maailmassa. Tämä on haaste Euroopan tämän sukupolven johtajille.
Meidän on ymmärrettävä, että jos teemme valinnan olla pyrkimättä sopusointuun, kun hetki
koittaa, valitsemme pimeyden voimien päästämisen valloilleen. Antaa valon voittaa.

_________________


