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Käsittelen puheenvuorossani neljää yleistä aihepiiriä – laajentumista, talouden uudistamista,
toimielinuudistusta ja maahanmuuttokysymyksiä – ja lopuksi esitän pari yleistä huomiota.

LAAJENTUMINEN

Aluksi haluan korostaa, miten paljon annan arvoa puheenjohtajavaltio Espanjan erinomaisille
ponnistuksille laajentumisneuvotteluissa. Sen kaltainen sitkeä ja yksityiskohtainen työ, jota te olette
tehneet, ei saa aina sijaa otsikoissa, mutta viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet tuottavimmat
laajentumisen valmisteluissa. Sen on teidän puheenjohtajakautenne erinomainen saavutus.

Euroopan parlamentti katsoo, että poliittisesti vuosi 2002 on laajentumisen vuosi. Viivyttämisellä ei
saavuteta mitään etuja. Päinvastoin sen myötä riskinä on koko prosessin muuttuminen
monimutkaisemmaksi tai sen epäonnistuminen. Laajentumisen aika on nyt.

Barcelonan Eurooppa-neuvoston kokouksesta lähtien parlamentti on esittänyt ja tulee jatkossakin
esittämään aktiivista roolia laajentumisen edistämisessä ja kaiken tarvittavan liikevoiman
ylläpitämisessä. Osana tätä sitoumusta olen tehnyt virallisen vierailun yhdeksään ehdokasvaltioon.
Vierailen Slovakiassa ensi kuussa ja Romaniassa ja Bulgariassa alkusyksystä.

Ehdokasvaltioissa olen tehnyt monia havaintoja, joista haluaisin kertoa teille yksityiskohtaisesti.
Tiivistettynä voin todeta, että olen todennut henkilökohtaisesti edistyksen, jota on saavutettu
yhteisön säännöstön osalta. Tämä edellyttää unionilta erinomaisen myönteistä vastausta.

Sain kuitenkin ehdottomasti myös sen vaikutelman, että poliittiset kumppanimme ovat tulleet
joustavuutensa äärirajoille. Ne eivät voi joustaa loputtomiin. Nyt on tullut sen aika, että
ehdokasvaltioiden johtajien on annettava kansalaisilleen jotakin pelastaakseen oman
uskottavuutensa. He ovat ponnistelleet ankarasti; nyt he voivat nähdä maalinauhan. Tavoite on
Kööpenhamina. Me emme voi pettää heitä.

Euroopan parlamentin puolesta suosittelen, että parlamentti yhdessä neuvoston kanssa laatii
Kööpenhaminan huippukokouksen jälkeistä aikaa varten kokonaisvaltaisen poliittisen
etenemissuunnitelman. Jos joulukuussa Kööpenhaminassa päästään sopimukseen, ja jos vaaditut
tekstiluonnokset saapuvat meille nopeasti, lupaan että parlamentti antaa etusijan sille, että se antaa
suostumuksensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä.
Tulen henkilökohtaisesti vakuuttamaan julkiselle mielipiteelle ja tiedotusvälineille, että saamme
asian käsitellyksi mainittuun määräaikaan mennessä.

Me olemme joskus jääneet yhteisön säännöstön yksityiskohtien vangeiksi. Annan asianmukaisen
arvon esimerkiksi sille, että suorista maksuista on keskusteltava. Meidän on kuitenkin alettava
siirtyminen kaikilta osin kohti itse laajentumisen makropolitiikkaa: on aika myydä jäsenyys
kansalaisille, korostaa etuja ja turvallisuuden parantumista. Olen vakuuttunut siitä, että poliitikkojen
on aika ottaa asialista uudelleen haltuunsa.

Viime aikoina olen tyytyväisenä todennut, että hallitusten päämiehet, kuten liittokansleri Schüssel
Financial Timesin haastattelussa ja liitokansleri Schröder Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitungin haastattelussa ovat osoittaneet halua johtaa edestä näissä kysymyksissä, mikä
onkin täsmälleen tarpeen mukaista.
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Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää ensi marraskuussa erityisistunnon, jossa 202
ehdokasvaltioiden kansanedustajaa osallistuu täydellisesti istuntoomme ja laajentumista koskevaan
keskusteluun. Tämä tapahtuu ennen Eurooppa-neuvoston erityistä Brysselin kokousta ja ennen
Kööpenhaminan huippukokousta. Olen erittäin kiitollinen pääministeri Rasmussenille ja
puheenjohtaja Prodille siitä, että he ovat suostuneet osallistumaan minun kanssani tähän poliittisesti
merkittävään tapahtumaan.

Olemme myös käytännössä ja budjettipoliittisesti sitoutuneet antamaan tarkkailijan aseman niiden
ehdokasvaltioiden valituille edustajille, joiden liittymisestä saatetaan päättää Kööpenhaminassa, ja
tämä tullaan tekemään niin pian kuin uusista liittymissopimuksista on tehty poliittinen sopimus.

Meidän on harkittava myös asianmukaisen erityistuen antamista Romanian ja Bulgarian
siirtymisvaiheelle osoittaaksemme näille maille, että olemme peruuttamattomasti sitoutuneet niiden
liittymiseen. Purjeissa puhaltaa nyt poliittinen tuuli. Tietyissä asioissa – Kaliningrad, Kyproksen
tilanne, Turkki – Euroopan parlamentti on valmis tekemään oman osuutensa tehostamalla
parlamentaarista vuoropuhelua.

TALOUDEN UUDISTAMISEN TOTEUTTAMINEN

Barcelonassa ilmoitin teille, että tarkoituksenani on kehittää yhdessä neuvoston kanssa
kumppanuus, jolla talouden uudistaminen voidaan varmistaa. Tämä toteuttamiseen tähtäävä
kumppanuus tuottaa jatkuvasti hedelmää.

Barcelonassa määrittämistänne ensisijaisista tavoitteista voin mainita rahoituspalvelut, joiden osalta
hyväksyimme toukokuussa taloudellisia vakuuksia koskevan direktiivin. Me käsittelimme
nopeutetulla menettelyllä kansainvälisiä tilinpitostandardeja koskevan päätöksen Enronin kaltaisten
ongelmien välttämiseksi ja tätä alaa koskevan parhaan mahdollisen sääntelyn varmistamiseksi.
Toisessa käsittelyssä käsittelimme vakuutusten välittämistä ja etämarkkinointia. Neljästä muusta
asiasta - lisäeläkkeistä, markkinoiden väärinkäytöstä, osakeanneista ja rahoituskeskittymistä – sekä
kaasun ja sähkön sisämarkkinoista odotamme yhteistä kantaanne, jotta voimme siirtyä kohti
asioiden käsittelyn loppuunsaattamista.

UUDISTAMISKUMPPANUUS

Toimielintemme uudistaminen on välttämätöntä laajentumisen vuoksi, mutta uudistaminen on jo
sinänsä välttämätön edellytys sille, että voimme saada enemmän tukea Euroopan yhdentymiselle ja
lisätä EU:n toimielinten nauttimaa kunnioitusta. Tavoitteena on jokaisen toimielimen uudistaminen
ja kaikkien toimielinten uudistamista edistävä kumppanuus. Uudistuksen täsmällisistä tavoitteista
mainitsen ne asiat, jotka vaativat perustamissopimusten muuttamista. Meidän on myös tutkittava,
mitä voimme tehdä jo ennen sitä.

Te tulette käsittelemään merkittävää raporttia neuvoston työmenetelmien uudistamisesta. Me
tuemme kaikkea siirtymistä kohti suurempaa avoimuutta erityisesti silloin, kun neuvosto toimii
lainsäätäjänä, ja yleisten asioiden neuvoston ehdotettu uusi rooli on askel oikeaan suuntaan. Jotkin
kollegoistani ovat esittäneet varauksia kehitysneuvoston ja ulkoasiainneuvoston yhdistämisestä, kun
unionin kasvava avunantajarooli otetaan huomioon. Olisin kiitollinen, jos ottaisitte huomioon tämän
erityisen huolenaiheen.
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Komissio on antanut esittänyt merkittäviä muutoksia rahoitusasetuksiin, joista pääsimme neuvoston
kanssa sopimukseen, ja ajallaan.

Kinnockin hallinnonuudistuspaketista tulemme esittämään oman kantamme ajoissa ennen vuoden
loppua, jotta paketti voidaan hyväksyä aikataulussa Kreikan puheenjohtajakauden aikana.

Parlamentti itse on käynnistänyt kunnianhimoisen uudistusohjelman, jonka tarkoituksena on
yksinkertaistaa työjärjestystä ja toteuttaa yksikköjemme uudelleenorganisointi.

Yksi parlamentin kannalta hyvin tärkeä asia – Euroopan parlamentin jäsenten yhteinen ohjesääntö
edellyttää myös teidän hyväksyntäänne. Kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajat ovat antaneet
minulle valtuudet käydä valmistelevia neuvotteluja korkeimmalla tasolla. Me pyrimme ratkaisuun
kahdesta pääperiaatteesta: kaikkien parlamentin jäsenten yhtäläinen kohtelu ja heidän korvaustensa
läpinäkyvyys.

Antaisin suuren arvon sekä puheenjohtajavaltio Espanjan avulle sen vastuukauden viimeisinä
päivinä sekä puheenjohtajavaltio Tanskan avulle, jotta voimme edetä kohti oikeudenmukaista,
kohtuullista, tasapainoista, läpinäkyvää ja vastuunlaista ratkaisua.

Tämä asia koskee Euroopan parlamentin ja koko unionin julkista kuvaa. Se on tärkeä kaikkien
toimielinten kannalta. Me kaikki voimme hyötyä sopimuksen tuomasta uskottavuuden
lisääntymisestä, jos se tehdään hyvissä ajoin ennen vuonna 2004 pidettäviä vaaleja.

Jotkin asiat voimme hoitaa itse; toiset vaativat yhteisiä ponnistuksia. Sääntelyn parantamista
koskeva komission toimintasuunnitelma ei ole tekninen asia. EU:n kansalaiset odottavat, että
Euroopan tasolla säännellään sääntelyä vaativia asioita, eivätkä kansalaiset halua, että EU sääntelee
kaikkien eurooppalaisten kaikkea toimintaa. Kun lainsäädäntöä tarvitaan, se on tehtävä hyvin, ja sen
on oltava ymmärrettävää, selkeää ja yhdenmukaista. Euroopan unionin julkinen hyväksyminen
vaatii kaiken edellä mainitun onnistumista. Lainsäädännön on oltava hyvin valmisteltua; sen
vaikutus on arvioitava perusteellisesti; se on alistettava tehokkaalle ennaltakuulemiselle ja
jäsenvaltioiden parlamenteilla on oltava mahdollisuus osallistua prosessiin jo aikaisessa vaiheessa.
Tätä jäsenvaltioiden parlamenttien roolin tehostamista korostettiin EU:n jäsenvaltioiden
parlamenttien puhemiesten äskettäin Madridissa pitämässä kokouksessa. Jokaisella kolmella
toimielimellä on tärkeä rooli. Sevilla voi antaa selkeän signaalin.

Jos te päätelmissänne pyydätte jokaista kolmea toimielintä toimimaan tässä suhteessa yhteistyössä,
ja jos Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto saa aikaan toimielinten välisen sopimuksen, annatte
asialle uuden sysäyksen. Yhteistyömme edellyttää hyvää teknistä valmistelua ja kunkin toimielimen
poliittisten edustajien aktiivista osallistumista, jotta tässä ennen kaikkea poliittisessa, ei vain
teknisessä asiassa saadaan aikaan selkeä poliittinen sopimus.

Herra puheenjohtaja, pyydän teitä henkilökohtaisesti varmistamaan, että teidän päätelmissänne tänä
viikonloppuna asetetaan täsmällinen tavoite ja sen saavuttamisen vaatima selkeä mekanismi, jonka
me kaikki voimme hyväksyä.
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MAAHANMUUTTO

Maahanmuuttokeskustelun profiili on noussut merkittävästi viime viikkojen aikana. Kansalaisten
pitäisi tietää, että näitä asioita ei oteta esille Euroopan unionissa ensimmäistä kertaa; me
sitouduimme yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan luomiseen jo Tampereella vuonna
1999 tavoitteena politiikka, jonka välineet turvaavat perusoikeuksien ja perusvapauksien
kunnioittamisen. Te edistitte sen toteuttamista Laekenissa. Meidän on korostettava tätä
voidaksemme torjua näkemyksen, jonka mukaan me käymme näitä neuvotteluja vain reaktiona
populistien paineeseen, ja meidän on selitettävä se myös tiedotusvälineille. Tavoitteena olevan
yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan on perustuttava vastuuseen globaaleista
velvoitteistamme, perusoikeuksista ja antamistamme sitoumuksista.

Olen saapunut Sevillaan suoraan aikaisemmin tällä viikolla Barissa, Italiassa järjestetystä Euro-
Välimeri -parlamentaarisesta foorumista, johon osallistuu 180 parlamentaarikkoa Euroopan
parlamentista, EU:n 15 jäsenvaltiosta sekä 12 Välimeren maasta.

Tässä Barin kokouksessa, johon osallistui mm. Egyptin, Algerian, Tunisian ja Marokon
parlamentaarikkoja, foorumi hyväksyi muuttoliikettä koskevan päätöslauselman, joka sisältää
tiettyjä tärkeitä kohtia: yksi koskee yhteistä vastuuta laittoman maahanmuuton torjumisesta ja
rikoksiin liittyvistä ongelmista; toinen luo kielteisen sijasta myönteisen kytkennän
maahanmuuttokysymyksiä ja apua koskevan yhteistyön välille.

Edellä mainitun merkitys on siinä, että se on sitoumus, jonka Euroopan parlamentin jäsenten ja
jäsenvaltioiden kansanedustajien lisäksi ovat antaneet myös Välimeren etelärannan
parlamentaarikot. Se on vetoomus, jonka tavoitteena on investoiminen yhteiseen vastuuseen.

LOPPUNÄKÖKOHDAT

Lopuksi pyydän saada esittää kolme kommenttia Nizzan sopimuksesta irlantilaisena poliitikkona:

- teille Eurooppa-neuvoston jäsenille: toivon että voitte antaa mahdollisimman selkeäkielisen
Irlannin puolueettomuutta koskevan julistuksen, joka poistaa asiaa koskevat huolenaiheet, ja
jolle annan vahvan tukeni.

- Taoiseachille: pyydän saada kertoa hänelle, että tulen itse kampanjoimaan aktiivisesti ja
myönteisesti seuraavassa kansanäänestyksessä myönteisen tuloksen varmistamiseksi.

- muille jäsenvaltioille ja toimielimille, jotka saattavat pitää itseään asianosaisina: pyydän
teitä antamaan Irlannille riittävästi aikaa päästä myönteiseen tulokseen.

Viimeiseksi haluan kiittää vilpittömästi kaikkia pääministerejä, jotka ovat ehtineet tavata minut ja
keskustella niin monista yhteisistä huolenaiheista Barcelonassa pidetyn edellisen Eurooppa-
neuvoston kokouksen jälkeen.

* * *


