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Johdanto 
 
Haluan kiittää puheenjohtajavaltio Tanskaa, pääministeri Rasmussenia ja ministereitä Møller ja 
Haarder heidän aktiivisesta yhteistyöstään Euroopan parlamentin kanssa kuuden viimeisen 
kuukauden aikana. Haluan myös kiittää pääministeri Simitisiä siitä, että hän on avannut ovet 
parlamentin ja neuvoston entistä tehokkaammalle yhteistyölle. Te asetatte suuntaviivat. 
 
Tämä on hyvin erityinen huippukokous. Päätavoitteenanne on ollut laajentuminen, mutta tämä ei 
ole ollut yhden asian puheenjohtajakausi. Yhdessä olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia 
lainsäädäntötyössä, sillä olemme saattaneet menestyksellä loppuun tusinan verran 
sovittelumenettelyjä, lentoliikenteen turvallisuus ja kosmetiikka mukaan lukien. 
Puheenjohtajavaltio on osallistunut 38 täysistuntokeskusteluun ja tehnyt yhteistyötä parlamentin 
kaikkien valiokuntien kanssa. Me olemme päässeet hyvään alkuun ja edistyneet myönteisesti EU:n 
lainsäädännön laadun parantamista koskevassa vuoropuhelussa. Me olemme samaa mieltä kevään 
Eurooppa-neuvoston tavoitepäivämäärästä. Yhteistyömme tuottaa jatkuvasti tuloksia. 
 
Meillä on myös muita asioita, jotka pitäisi saattaa päätökseen. Euroopan parlamentti haluaisi, että 
tämä kokous reagoi Galician rannikolla tapahtuneeseen ihmisen aiheuttamaan suunnattomaan 
katastrofiin. Me nopeutamme menettelyämme Erika-paketin vahvistamiseksi. Espanjan pääministeri 
Jose Maria Aznarin välityksellä haluan lähettää solidaarisuuden osoitukseni Galician väestölle. 
Meidän on kuitenkin osoitettava muutakin kuin solidaarisuutta ja sympatiaa. Toisena budjettivallan 
käyttäjänä me haluamme reagoida äärimmäisen nopeasti kaikkiin ehdotuksiin, jotka koskevat 
käytännön taloudellisen tuen antamista. 
 
 
Laajentuminen 
 
Odotustenne mukaisesti omistan kuitenkin suurimman osan puheestani tämän huippukokouksen 
tärkeimmälle asialle: laajentumiselle. Haluan merkittäväksi aikakirjoihin, että me annamme suurta 
arvoa teille puheenjohtajavaltiona, tietä aikaisemmin valmistelleille puheenjohtajavaltioille ja 
komissiolle sekä sen yksiköille, koska te olette toteuttaneet suuren tavoitteen ja valmistelleet 
tämänpäiväistä suurta tapahtumaa. Me parlamentissa olemme täyttäneet oman tehtävämme. Nyt on 
teidän vuoronne. 
 
Tässä viimeisessä "pikajuoksussa" on kaksi ulottuvuutta, ja minä tarjoan teille Euroopan 
parlamentin näkemyksen molemmista. Nämä argumentit ovat tuttuja teille kaikille, mutta antaisin 
arvoa sille, että te antaisitte minulle vapauden esittää parlamentin kannan. 
 
Tänä päivänä 21 vuotta sitten, 13. joulukuuta kenraali Jaruzelski julisti Puolaan sotatilan. Tälle 
päivämäärälle pitäisi nyt tulla Puolan historiassa uusi merkitys, joka pyyhkii pois mustan päivän sen 
menneisyydestä. 
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Jäljellä on vielä kysymys laajentumisen rahoittamisesta, yksi mutkikkaimmista monista asioista, 
jonka te epäilemättä tulette ratkaisemaan tässä kokouksessa. Euroopan parlamentti tukee 
puheenjohtajavaltio Tanskan pyrkimyksiä saada aikaan kompromissiratkaisu. Kaikki eivät 
luonnollisesti ole tyytyväisiä tähän kompromissiin. Joidenkin jäsenvaltioiden mielestä se menee 
liian pitkälle; joidenkin ehdokasmaiden mielestä se ei mene riittävän pitkälle. Ymmärrän 
täydellisesti maksajina toimivien jäsenvaltioiden oikeutetut ja kohtuulliset huolenaiheet siitä, että 
niiden on minimoitava vaadittujen maksuosuuksien vaikutus omaan kansantalouteensa niiden 
omassa vaikeassa suhdannevaiheessa. Samaan aikaan myös ehdokasmailla on oikeutettuja 
huolenaiheita, jotka koskevat riittämättömien tulojen aiheuttaman verosokin minimoimista ja 
mahdollista kielteistä vaikutusta taloudelliseen kehitykseen tulevina vuosina. Voimme myös todeta, 
että joissakin ehdokasmaissa jäsenyyden kannatus ei ehkä ole vahvin mahdollinen. 
Rahoituskysymyksessä saavutettavan läpimurron pitäisi pystyä vakuuttamaan julkinen mielipide 
jäsenyyden kannattavuudesta. Kummankin osapuolen huolenaiheille on annettava niille kuuluva 
painoarvo ja niiden osalta on tehtävä viisas ja tasapainoinen ratkaisu, joka on joustava ja Berliinissä 
hyväksyttyjen rahoitusnäkymien puitteisiin kohtuullisesti sopiva ja joka kunnioittaa sitä, mitä on 
kutsuttu laajentumisen "historialliseksi imperatiiviksi". Imperatiivi ei ehkä ole oikea sana. 
Vaihtoehto on olemassa. Vaihtoehto on edelleen avoinna, mutta tästä asiassa on jo tehty moraalinen 
ja poliittinen sopimus. Rahoituksen osalta emme pyydä teitä kulkemaan ylimääräistä matkaa, 
muutama metri riittää tarvittaessa. 
 
 
Kypros 
 
Toiseksi on todettava, että myös Kyproksen pitäisi kuulua Euroopassa tehtävän sovinnon piiriin. 
Tapahtumien yhteensattuminen on lahjoittanut meille yleisen mahdollisuuden saada aikaan ratkaisu 
Kyproksen kiistassa. Kypros tulee allekirjoittamaan liittymissopimuksensa 16. huhtikuuta 2003. 
Kysymys on seuraava: allekirjoittaako Kypros yhtenäisenä valtiona, joka edustaa koko Kyproksen 
aluetta? Viime kädessä tämä on kysymys, joka kahden yhteisön ja tässä kaupungissa parhaillaan 
kokoontuvien Yhdistyneiden kansakuntien välittäjien on ratkaistava. Me parlamentissa annamme 
vahvan tukemme pääsihteeri Kofi Annanin ponnistuksille ja toivomme, että vielä tässä viimeisessä 
vaiheessa ratkaisun viisaus käy selväksi saaren kaikille poliittisille johtajille. Nikosian jaettu 
kaupunki on Euroopan viimeinen jaettu pääkaupunki, kaiken sellaisen symboli, mitä ei pitäisi olla 
olemassa. Tässä yhteydessä pyydän teitä käyttämään kaiken moraalisen taivuttelukykynne ja 
pyytämään eri puolilla tätä kaupunkia käynnissä olevien keskustelujen tärkeimpiä toimijoita 
saamaan aikaan läpimurto, jotta, kuten lähes kaikki kyproksenturkkilaisen osapuolen edustajat 
totesivat minulle viime viikonloppuna, kukaan ei jää sen Euroopan ulkopuolelle, jota me olemme 
rakentamassa.  
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Bulgaria ja Romania 
 
Euroopan parlamentti antaa nimenomaisen tukensa sille, että vuosi 2007 on viidennen 
laajentumisen toisen aallon liittymisen tavoitevuosi. Tämän vuoksi pidämme myönteisenä teille 
tänään annettua ehdotusta; mutta päivämäärän osalta on todettava, että se on ehdollinen. Yhteisen 
tavoitteen antaminen Bulgarialle ja Romanialle ei millään tavalla poista yhteisön säännöstön 
noudattamisen vaatimusta, eikä se tee mitättömäksi sitä, että kumpaakin maata arvioidaan erikseen 
niiden omien saavutusten perusteella. Siitä huolimatta yhteinen tavoitevuosi antaa kiintopisteen ja 
sitä voidaan käyttää keinona, jonka avulla mobilisoidaan merkittävä liikevoima, jota vaaditaan 
lainsäädännön, täytäntöönpanon, hallinnon ja oikeuslaitoksen normien nostaminen vaaditulle 
tasolle. Tämä koskee erityisesti Romaniaa, johon viitattiin erityisesti komission äskettäisessä 
edistymiskertomuksessa, ja jonka osalta siteeraan, kuten tein myös äskettäin Romanian parlamentin 
kummallekin kamarille Bukarestissa, komission termiä "hyvin vakava korruptio". Romanian 
viranomaisten on ryhdyttävä toimiin tukeakseen ja edistääkseen korruption vastaista taistelua ja 
kehittääkseen lehdistönvapauden ja poliittisen moniarvoisuuden parhaita toimintatapoja.  
 
 
Turkki 
 
Parlamentti äänesti suurella enemmistöllä (376 puolesta, 156 vastaan, 18 tyhjää) avoimesta 
suhtautumisesta Turkin pyrkimyksiin liittyä osaksi Eurooppaa, pitäytyen kuitenkin maltillisena ja 
asettaen tiettyjä ehtoja. Parlamentti ei lähtenyt kannattamaan vaihtoehtoista mallia, joka kieltäisi 
Turkilta unionin jäsenyyden ja tarjoaisi sen sijaan läheistä kumppanuutta. Tämä on erityisen 
tärkeää. Parlamentti toteaa, että tietyt maantieteelliset ja kulttuuriset Euroopan määritelmät eivät ole 
jäsenyyden esteitä. Parlamentti toteaa, että jäsenhakemusta on tutkittava yhtäläisen kohtelun 
periaatteen mukaisesti, mutta että yhtäläinen kohtelu sisältää myös yhtäläiset velvoitteet. Teidän 
päätöksenne tehdä lopullinen arviointi kahden vuoden kuluttua osoittaa mitattavaa ja näkyvää 
edistymistä Turkin tiellä kohti EU:hun liittymistä. Näin toimimalla Eurooppa-neuvosto on 
osoittanut rohkeutta tukea Turkin uutta yhteiskunnallista kehitystä ja uuden hallituksen 
edistyksellistä, demokraattista ja eurooppalaista toimintaohjelmaa. Turkin pitäisi ymmärtää, että 
tämä on merkittävä osoitus uudesta vaiheesta sen suhteissa EU:hun ja sen ponnistusten 
tunnustamisesta. Tämä on se viesti, jota sekä meidän että Turkin johdon pitäisi levittää tämän 
kokouksen todellisista tuloksista. 
 
Tämän laajentumisen valmistelu ei pääty tänään. Nyt edessämme on uusia haasteita: meidän on 
selitettävä kansalaisillemme, mitä heidän poliittiset johtajansa ovat päättäneet heidän puolestaan; 
meidän on ansaittava heidän kannatuksensa ja tukensa tavalla, joka osoittaa kansalaisille, mitä "se 
sisältää" heidän kannaltaan. Kun tämä "tapahtuma" on historiaa, on aika saattaa laajentumisprosessi 
toimimaan. Edessä on myös aika, jolloin meidän on valmisteltava tiedottamista huolellisesti, jotta 
voimme välttää väärien odotusten luomisen ja sen, että pettämällä odotukset potkaisemme pallon 
omaan maaliin. Jäsenvaltioiden julkinen mielipide on aktivoitava uudelleen tässä prosessissa; se on 
valtava tehtävä. 
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Parlamentin näkymät 
 
Euroopan parlamentti tekee oman osuutensa nopeuttamalla työtään siten, että 
laajentumissopimukset voidaan hyväksyä hyvissä ajoin ennen allekirjoittamista. Toisena 
budjettivallan käyttäjänä me toimimme tarpeen mukaisesti, mikä koskee myös Kyprokselle 
myönnettävää "rauhanosinko"-pakettia siinä tapauksessa, että te päätätte käyttää sitä sopimuksen 
saavuttamisen keinona. Euroopan parlamentti on päättänyt ottaa vastaan ehdokasmaista tulevat 
tarkkailijat Nizzassa päätettyjen lukumäärien mukaisesti heti, kun liittymissopimukset on 
allekirjoitettu.  
 
Sen osalta, mikä koskee laajentumisen vaikutusta toimielinten välisiin suhteisiin, me olemme sillä 
kannalla, että toimielinten välillä on tehtävä sopimus, joka varmistaa läpinäkyvän mutta nopean 
käsittelyn parlamentissa 10 ehdokasmaan komissaarin hyväksymiseksi siten, että nämä tulevat 
virkaansa 1. toukokuuta 2004 alkaen. Me olisimme myös valmiit hyväksymään nykyisen komission 
aikaistetun eroamisen, mutta aikaisintaan 1. marraskuuta 2004 alkaen. Palaamme tähän asiaan 
tammikuussa tämän asian käsittelyn loppuun saattamiseksi. 
 
 
Osallistuminen hallitustenväliseen konferenssiin 
 
Valmistelukunnan puheenjohtaja antoi teille eilen illalle kertomuksen valmistelukunnan työn 
edistymisestä. Me olemme huolissamme valmistelukunnan aikataulusta, koska jo tällä hetkellä 
näyttää siltä, että se ylittää kolmella kuukaudella vuoden ajaksi annetun valtuutuksensa. Tämän 
vuoksi uskomme, että perustuslakiluonnos pitäisi valmistella nyt ja että valmistelukunnan 
puheenjohtajiston pitäisi laatia se mahdollisimman pikaisesti. Tällä vältettäisiin sekaannusta, jonka 
aiheuttaisivat luotavan perustuslain asemaltaan erilaisten ja keskenään kilpailevien luonnosten 
kiertokulku ja niiden hätäinen käsittely. Tältä osin haluaisin esittää kysymyksen: voitteko 
varmistaa, että valmistelukunnan toiminta päättyy Tessalonikin Eurooppa-neuvoston kokoukseen 
mennessä, minkä ansiosta mainittu huippukokous voisi laatia HVK:n esityslistan? 
 
Puuttumatta tässä yhteydessä asiasisältöön haluaisin tehdä kaksi yleistä huomiota. Perustuslakia 
koskevassa keskustelussa meidän on vältettävä tulevien viikkojen aikana lukkiutuminen sellaiseen, 
joka kansalaisten silmissä näyttää "korporatiiviselta" ja sisäänlämpiävältä keskustelulta. 
Toimielinten välinen "toimivallan kähmintä" ja "korporatismi" antavat viime kädessä 
valmistelukunnalle huonon maineen. Ihmiset eivät yksinkertaisesti käsitä, miksi heidän perustasoa 
edustavat todelliset huolenaiheensa näyttävät hukkuvan riitoihin siitä, kuka pitää hallussaan 
ulkopoliittisen edustajan sauvaa tai kuka istuu tärkeimmässä pöydässä.  
 
Kansalaiset tulevat arvioimaan tulosten useiden kriteerien perusteella. Tuoko se EU:n lähemmäksi 
kansalaisiaan? Lisääkö se parlamentaarista demokratiaa Euroopassa? Antaako se prosessin avaimet 
kansalaisten käteen? Vahvistaako se kykyämme saada käytännön tuloksia, jotka hyödyttävät 
kansalaisia niissä kysymyksissä, joista he kantavat huolta – työpaikoista, elintarvikkeiden 
turvallisuudesta, puhtaammasta ympäristöstä – ja tavalla, jonka myötä kansalaiset voivat tuntea 
vaikuttavansa tuloksiin? 
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Institutionaaliset kysymykset ja puheenjohtajuuden uudistaminen 
 
Tässä yhteydessä esitän teille ainoan huomioni asiasta, josta keskustelette myöhemmin 
käsitellessänne neuvoston uudistamista. Uudistus menee kiertävän puheenjohtajuuden uudistamista 
pitemmälle. Parlamentin kannan mukaan uudistuksen tärkein tavoite on maksimaalisen 
läpinäkyvyyden varmistaminen. Puheenjohtajavaltio Tanska on toteuttanut tällä alalla merkittäviä 
pyrkimyksiä, mutta lainsäädännön yhteydessä teidän menettelyjenne kaikkien vaiheiden pitäisi olla 
julkisia, mikä luo katkeamattoman vastuullisuuden ketjun silloin kun me teemme päätöksiä 
kansalaistemme puolesta. 
 
Kun valmistelukunta antaa kertomuksensa hallitustenväliselle kokoukselle, haluaisin että te pidätte 
mielessänne ehdokasmaiden parlamenttien puhemiesten voimakkaan vetoomuksen, jonka mukaan 
niiden pitäisi päästä HVK:n toimivaltaisiksi jäseniksi liittymispäivämäärästä lähtien. Oli todellinen, 
muodollinen tai oikeudellinen tilanne mikä tahansa HVK:n työn päätösvaiheissa, ehdokasmaat ovat 
ansainneet oikeuden osallistua sen työhön aktiivisesti ja yhtäläisesti alusta alkaen.  
 
 
EU:n tulevaisuuden näkymät 
 
Sen seurauksena, että te teette lopullisen päätökseen viidennestä laajentumisesta ja vahvistatte 
Bulgarian ja Romanian liittymisen sisältymisen laajentumiseen ja sen peruuttamattomuuden ilman 
ennakkoehtoja, meillä on edessämme kysymys, joka jäsenyyden mahdollisuutta koskevan 
poliittisen sitoumuksen antamista Länsi-Balkanilla sijaitseville Kaakkois-Euroopan maille. Unionin 
lähiajan tehtävänä tulee olemaan edistää edellä mainitulle maille annettavia tulevaisuuden näkymiä, 
jotka koskevat lähentymistä Euroopan unioniin ja lähempää osallistumista.  
 
 
Uudet naapurit 
 
Toisena seurauksena, josta yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto on jo laatinut hyödyllisiä 
suuntaviivoja, tulee olemaan "Uudet naapuri" -aloitteen tarve. Se voi edistää auttavan käden 
antamista EU:n naapureiksi "Laekenin kymmenen" liittymisen jälkeen tuleville valtioille. 
 
 
Kaliningrad 
 
Kaliningradin osalta minun on onniteltava neuvostoa siitä, että pääsi Venäjän kanssa sopimukseen 
Kaliningradin monimutkaisen läpikulkukysymyksen lopullisesta ratkaisemisesta. Haluan korostaa, 
että Euroopan unioni ei saa jäädä lepäämään laakereillaan ja että EU:n on sen sijaan käytettävä 
hyväkseen syntynyttä myönteistä liikevoimaa suhteissaan Kaliningradiin ja tehtävä Kaliningradista 
kasvualusta, jonka avulla voimme syventää alueellista osallistumistamme Venäjällä. Nyt kun 
viisumikysymys on ratkaistu, puheenjohtaja Prodin viime vuonna esittämä alueellista kehittämistä 
koskeva aloite on aktivoitava uudelleen. 
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Suhteet Venäjään 
 
Suhteemme Venäjään on tärkeä ja se muuttuu vieläkin tärkeämmäksi laajentuneessa Euroopan 
unionissa. Käydessämme vahvistettua vuoropuhelua presidentti Putinin meidän ei tule välttää 
ottamasta esille ihmisoikeuskysymyksiä, erityisesti Tshetshenian tilannetta. Tämä on voimakas 
kannanotto, jonka välitän teille poliittisten ryhmien johtajien pyynnöstä. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Tämä unioni, joka tänään päättää laajentua ja vahvistua, on ehkä ennen kaikkea ihmisoikeuksia ja 
niiden edistämistä korostava yhteisö. Me emme koskaan saa lakata korostamasta ihmisoikeuksien 
ensisijaisuutta kaikkialla maailmassa. 
 

____________________ 


