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Arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Arvoisat valtionpäämiehet ja hallitusten päämiehet
Arvoisa komission puheenjohtaja
Arvoisa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Arvoisat ministerit

Haluan aluksi kiittää teitä saamastani kutsusta osallistua tähän Eurooppa-neuvoston kokouksen
avaavaan keskusteluun, ja erityisesti haluan esittää kiitokseni Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana
toimivan Ruotsin pääministerille hänen lämpimästä tervetulotoivotuksestaan.

Nizzan sopimus on nyt allekirjoitettu, ja haluaisinkin antaa tunnustusta kolmelle edelliselle
puheenjohtajavaltiolle, Suomelle, Portugalille ja Ranskalle, niiden osoittamasta päättäväisyydestä,
jonka ansiosta olemme päässeet odotettua parempaan tulokseen, avanneet ovet laajentumiselle ja
vieneet unionia eteenpäin monissa muissa tärkeissä kysymyksissä.

Ruotsi johtaa nyt ensimmäistä kertaa unionia, ja – arvoisa pääministeri – toivotan vielä uudelleen
puheenjohtajavaltiolle tässä kaikkea menestystä. Euroopan parlamentti on pannut tyytyväisenä
merkille, että sekä Te että ulkoministerinne olette halunneet luoda hyvät suhteet toimielimeemme,
mistä haluan esittää Teille kiitokseni.

Tukholman Eurooppa-neuvosto on omistettu erityisesti Lissabonin Eurooppa-neuvoston seurannalle,
mutta käsittelette kokouksen aikana myös eräitä kansainvälisen politiikan kysymyksiä. Haluaisin
seuraavassa käsitellä näistä kahta, jotka ovat mielestämme erityisen tärkeitä.

Ensimmäinen kysymys koskee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa. Tässä asiassa Euroopan
parlamentin kanta vastaa hyvin pitkälle neuvoston ja komissio näkemyksiä.

Kaakkois-Euroopan nykyisten rajojen asettaminen kyseenalaiseksi ei olisi ainoastaan vastoin
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa nro 1244, vaan se  johtaisi uuden
sodan syttymiseen Balkanin ruutitynnyrissä. Päätöslauselmaa on noudatettava tiukasti sen kaikilta osin.

Olen tyytyväinen, että olette kutsuneet presidentti Trajkovskin ilmaistaksenne hänelle virallisesti EU:n
tuen. Parlamentti puolestaan kutsuu häneet vierailulle ensi kesäkuussa.

Viimepäivien tapahtumat ovat luonnollisesti osittain entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
sisäisiä asioita, minkä vuoksi Euroopan on toimittava varovaisesti. Meillä on kuitenkin aihetta pelätä,
että Kosovon vapautusarmeijan UCK:n provokaatiohyökkäyksillä on tarkoituksensa ja niiden
kansainväliset vaikutukset, etenkin Kosovossa, ovat ilmeisiä.
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Tämän vuoksi Euroopan parlamentti katsoo, että KFORin on mentävä väliin suojellakseen Kosovosta
käsin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian rajoja. KFORin on myös tarvittaessa kyettävä
vastaamaan voimakeinoin niiden tahojen hyökkäyksiin, joiden tavoitteena on häätää entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian albaaniväestö ja luoda itsenäinen, ainoastaan etniselle pohjalle
perustuva valtio. Historiasta tiedämme varsin hyvin, mihin se johtaisi.

Emme myöskään saa unohtaa sitä solidaarisuutta ja jalomielisyyttä, jota makedonialaiset osoittivat
avatessaan rajansa Kosovosta vain jokin aika sitten pakenevalle albaaniväestölle silläkin uhalla, että
maan eri etnisten ryhmien välinen herkkä tasapaino, josta viime päivien tapahtumat ovat osoitus, voisi
järkkyä.

Parlamentti on tyytyväinen pyrkimyksiin koordinoida Euroopan unionin ja Naton toimintaa ja haluaa
kiittää erityisesti Javier Solanaa tämän tekemästä työstä.

Koordinoinnin on kuitenkin johdettava konkreettisiin toimiin paikan päällä. Jos Bosnian ja Kosovon
väestön kärsimyksiä pitkittänyttä viivyttelyä esiintyy myös entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
tapauksessa, miten voimme perustella eurooppalaisille sen ristiriidan, joka liittyy Nizzassa tehtyyn
myönteiseen päätökseen perustaa eurooppalaiset nopean toiminnan joukot ja toisaalta Euroopan
kyvyttömyyteen nähdä ajoissa uusi vaara, joka on syntymässä vastaavissa olosuhteissa? Euroopan
unionin uskottavuus asetettaisiin todennäköisesti kyseenalaiseksi.

Toiseksi, haluan tässä yhteydessä mainita tapahtuman, joka vaikuttaa voimakkaalla tavalla yleisen
mielipiteen kuvaan Tukholman Eurooppa-neuvostosta: unionin viidentoista jäsenvaltion valtion- ja
hallitusten päämiesten ja presidentti Vladimir Putinin välinen tapaaminen.

Parlamentti kannattaa luonnollisesti suhteiden normalisointia Venäjän federaation kanssa.
Vaikeuksistaan huolimatta Venäjä on yhä yksi maailman suurvalloista ja se pitää edelleen käsissään
avaimia kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen.

Mutta kuten tiedätte, Tšetšenian tilanne ja erityisesti ihmisoikeuskysymys huolestuttaa syvästi
parlamenttia. Katsomme, että Moskova ei ole noudattanut suurinta osaa niistä sitoumuksista, joita se
antoi liittyessään Euroopan neuvostoon ja tehdessään unionin kanssa kumppanuus- ja
yhteistyösopimuksia.

Unionin jäsenvaltiot tuomitsevat tragedian sitä jyrkemmin mitä pidempään se jatkuu salassa, kun
humanitaariset järjestöt tai kansainvälinen lehdistö eivät saa lupaa päästä paikan päälle.

Vaikka Venäjän viranomaiset pitävät Tšetšenian konfliktia edelleen maan sisäisenä asiana ja tämän
vuoksi torjuvat muiden maiden puuttumisen asiaan ja niiden harjoittaman painostuksen, on Venäjän
poliittisen ja moraalisen edun kannalta tärkeää, että se luopuu pelkästään sotilaalliseen strategiaan
perustuvasta illuusiosta.
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Näin ollen luotamme teihin, enkä lainkaan epäile, etteikö Eurooppa-neuvosto esitä Venäjän federaation
presidentille ja hallitukselle uutta kehotusta lopettaa pikaisesti perusoikeuksien loukkaukset, joihin
Tšetšeniassa toimivat joukot ovat syyllistyneet, erityisesti niin sanotuilla "seulontaleireillä", ja
käynnistää neuvottelut Tšetšenian tasavallan legitiimien edustajien kanssa avaamalla ne myös
kansainvälisten elinten edustajille, mikä edistäisi myönteisen tuloksen aikaansaamista, antaa
humanitaarisille järjestöille mahdollisuus tulla maahan lievittämään epäinhimillisissä elin- ja
terveysoloissa elävän väestön kärsimyksiä sekä antaa kansainväliselle lehdistölle mahdollisuus hoitaa
vapaasti ja riippumattomasti korvaamatonta tiedonvälitystehtäväänsä.

Haluaisin nyt siirtyä taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin, jotka ovat yksi tämän huippukokouksen
keskeinen tarkoitus. Näiden kysymysten laajuuden ja monitahoisuuden vuoksi niitä ei ole mahdollista
käsitellä tässä yksityiskohtaisesti, joten tyydyn esittämään vain joitakin näkökohtia, jotka on tuotu esiin
parlamentin keskusteluissa ja päätöslauselmissa.

Vuosi sitten Lissabonin Eurooppa-neuvosto asetti unionille taloudellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä
kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen tavoitteen. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää, että unioni
saa aikaan edistymistä useilla aloilla, jotka tähän saakka ovat kuuluneet yksinomaan tai ainakin
olennaisilta osin jäsenvaltioiden toimivaltaan.

Olette tekemässä ensimmäisen vaiheen tulosten arviointia hetkellä, jolloin Euroopan kansalaiset
haluavat saada teiltä selvän ja luottamusta herättävän viestin.

On totta, että talous on jällen kasvussa, vaikka se on osoittanut joitakin heikkouden merkkejä.
Työpaikkojen määrä on kasvanut, työttömyys on laskussa, euron ulkoisen arvon syöksykierre on
hellittänyt ja erityisesti yhteisen valuutan ansiosta Yhdysvaltain talouden rajujen heilahtelujen
vaikutuksia Euroopan talouteen on voitu huomattavasti lieventää.

Vuosi 2000 herätti kuitenkin kysymyksiä ja jopa syvää huolestuneisuutta. Se osoitti – erityisesti
pörssimarkkinoilla – uuden tietotekniikkaan perustuvan talouden haavoittuvuuden.

Eräät maat ovat ottaneet vapauksia lähentymiskriteereissä, joihin euron uskottavuus perustuu, ja 3
prosentin kasvutavoitteesta ollaan joillakin tahoilla luopumassa.

Tätä taustaa vasten olisi tärkeää, että Tukholman kokous johtaisi merkittävään edistymiseen
Lissabonissa annetuissa sitoumuksissa. On ensiarvoisen tärkeää, että pidämme jatkuvasti mielessä
päättäväisen aikomuksemme tehdä Euroopan unionista alue, jossa talouden kilpailukyky, sosiaalinen
yhteisvastuullisuus ja ympäristönsuojelu kulkevat käsi kädessä. Kansalaisemme odottavat meiltä, että
tämä Euroopan unionin asettama tavoite näkyy konkreettisesti toissijaisuusperiaatteen noudattamisena.
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Meillä on paljon tehtävää: ihmisten kouluttaminen uuden tekniikan käyttämiseen, tutkimuksen parempi
koordinoiminen ja mukauttaminen markkinoiden tarpeisiin, yhteisön säännöstön yksinkertaistaminen,
työmarkkinoiden saaminen dynaamisemmiksi ja sosiaaliturvajärjestelmien nykyaikaistaminen.
Yritykset odottavat Eurooppa-neuvostolta myös sitä, että rahoituksen saantia helpotetaan. Tämän
vuoksi tarvitaan asianmukaisia arvopaperimarkkinoita koskevia sääntöjä.

Parlamentti yhtyy Lamfalussyn johtaman viisaiden ryhmän selvityksessä esitettyyn analyysiin, jonka
mukaan nykyinen sääntelykehys on liian jäykkä, monimutkainen ja sopii huonosti reagoimaan
rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. On ehdotettu, että puiteperiaatteet määriteltäisiin
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, kun taas asiantuntijakomiteat vastaisivat täytäntöönpanotoimista.

Jotta voidaan välttää se, että teknisiltä näyttävät toimenpiteet ovat itse asiassa lainsäädännöllisiä
toimenpiteitä – kuten tiedätte, tämä aiheuttaa toistuvasti jännitteitä toimielintemme välillä –
parlamentille olisi annettava oikeus turvautua call back -tyyppiseen menettelyyn. Jos näin tehdään,
parlamentti on valmis toimimaan asian viemiseksi nopeasti eteenpäin, mutta se odottaa neuvostolta
tässä suhteessa merkittävää askelta.

Edustamani toimielin toivoo myös, että Eurooppa-neuvosto antaa ministereille tehtäväksi varmistaa
viipymättä sisämarkkinoiden toteuttamisen erityisesti postipalveluiden ja sähkö- ja kaasualan
markkinoilla ottamalla tietenkin huomioon niiden ympäristöä koskevat ja sosiaaliset vaikutukset.

Parlamentti haluaa myös kiinnittää huomiotanne siihen, että on tarpeen aloittaa kiireellisesti
lainsäädäntötyö, jota sosiaalisen toimintaohjelman ja eurooppayhtiön säännöstön hyväksyminen
edellyttävät.

Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettamien tavoitteiden herättämiin odotuksiin on vastattava
asianmukaisesti ja konkreettisesti yhteisön tasolla, oli sitten kyseessä työntekijöiden
osallistumismahdollisuuksien lisääminen, rajat ylittävä liikkuvuus, työn verotus, työn laatu tai toimet,
joilla lisätään työttömyyden, vammaisuuden tai sukupuoleen tai ikään perustuvan syrjinnän vuoksi
huonommassa asemassa olevien luottamusta.

En halua ennakoida toimielimiä koskevaa keskustelua, joka Nizzassa hyväksytyn unionin tulevaisuutta
koskevan julistuksen mukaan on määrä saattaa päätökseen vuonna 2004, mutta mainitun julistuksen
hengen, joka perustuu kansalaisten mielipiteiden parempaan huomioon ottamiseen, olisi mielestäni
käytävä ilmi jo siinä työssä, jolla valmistellaan kansalaisten elämään ja suurimpiin huolenaiheisiin
suoraan vaikuttavaa yhteisön lainsäädäntöä.

Euron käyttöönotto on tästä hyvä esimerkki. Sitä ei ole otettu tämän huippukokouksen esityslistalle,
mutta ei ole merkityksetöntä – arvoisa pääministeri – että otan asian esille täällä Ruotsissa, sillä olen
vakuuttunut, että  meillä on yhteinen tulevaisuus myös tällä alalla. Haluaisin erityisesti tuoda esiin
puutteellista tiedottamista koskevan kysymyksen. Euroalueen nykyisin muodostavassa kahdessatoista
maassa suuret yritykset ovat valmistautuneet euron käyttöönottoon huolella.
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Sen sijaan, nyt kun kansallisista valuutoista luopumiseen on jäljellä enää muutama kuukausi, viesti ei
ole vielä riittävässä määrin tavoittanut kaikkia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, puhumattakaan suuresta
määrästä iäkkäämpää väestöä, jolla tulee olemaan vaikeuksia selviytyä uuteen rahaan siirtymisestä ja
joka on huolissaan mahdollisista ylimääräistä piilokustannuksista.

Toivon, että neuvosto ryhtyy suoriin ja päättäväisiin toimiin tällä alalla. Eikö Eurooppa-päivä 9.
toukokuuta voisi olla sopiva tilaisuus tuoda tätä asiaa erityisen voimakkaasti esille kaikkien
toimielinten puolesta?

Lissabonissa määritellyn ohjelman menestys riippuu siitä, miten hyvin kansalaisten suoraa
osallistumista voidaan lisätä.

Mitä tulee teknologian ja erityisesti biotekniikan alalla tapahtuvan kehityksen mukanaan tuomiin
ongelmiin, joihin Euroopan parlamentti on ottanut hyvin selvän eettisen kannan muun muassa
tuomitsemalla ihmisten kloonauksen, ihmisen asemaan talousjärjestelmissämme, lapsillemme
perinnöksi jättämämme ympäristön tilaan, sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen tai
väestötieteellisen epätasapainon tuleville sukupolville aiheuttamiin seurauksiin – nämä kaikki
yhteiskunnallista keskustelua herättäneet kysymykset ovat keskeisellä sijalla Lissabonin ohjelmassa.

Edellä mainitut kysymykset ovat erityisen tärkeitä laajentumista ajatellen, koska ne luovat perustan
aidolle koheesiopolitiikalle laajentuneessa unionissa, jossa ohjaavana voimana eivät saa olla vain
yhteiset taloudelliset tavoitteet vaan myös yhteinen visio yhteiskuntiemme kestävästä kehityksestä.

Tästä syystä sosiaalinen vuoropuhelu ja demokraattinen keskustelu Lissabonin ohjelman suurista
tavoitteista eivät ole sivuseikkoja vaan menestyksen ehdottomia edellytyksiä.

Ensiksi on kuitenkin parannettava Euroopan unionin toiminnan ymmärrettävyyttä.

Tätä varten olisi suotavaa koota Euroopan komission kertomukset talouspolitiikan laajoista
suuntaviivoista, sisämarkkinoiden toimivuudesta ja työllisyyttä koskevista suuntaviivoista yhteen
vuosittain annettavaa kertomukseen, jossa tarkasteltaisiin taloudellista ja sosiaalista tilannetta Euroopan
unionissa ja jota keväisin kokoontuvan Eurooppa-neuvoston olisi määrä käsitellä.

Lisäksi Euroopan komission yhteenveto Lissabonin strategian lujittamisesta ja laajentamisesta olisi
hyvien demokratian periaatteiden mukaisesti välitettävä parlamentille etukäteen, jotta parlamentti voisi
esittää siitä omat näkemyksensä keskusteltuaan ensin muun muassa kansalaisyhteiskunnan edustajien
kanssa.
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Lopuksi haluaisin todeta, että voisi olla hyödyllistä, jos kulloinkin puheenjohtajana toimiva valtio
järjestäisi ennen kevään Eurooppa-neuvoston kokousta unionin talous- ja sosiaalipolitiikkaa
käsittelevän laajan parlamentaarisen foorumin.

Voitte olla vakuuttuneita, että Euroopan parlamentti on valmis osallistumaan kaikin tavoin siihen
tiedottamiseen, kuulemiseen ja kansalaisten tiedostamisen lisäämiseen, mitä Lissabonin ohjelman
laadulliset tavoitteet ja  kunnianhimoisuus edellyttävät.

Kiitos.
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