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Euroopan parlamentin puhemiehen Pat Coxin puhe terrorismia käsittelevässä
 Europpa-neuvoston kokouksessa

Brysselissä
torstaina 25. maaliskuuta 2004

Me Euroopan parlamentissa kuulimme Madridin hirmuteoista 11. maaliskuuta Strasbourgissa
pidetyn istunnon aikana. Ilmaisin välittömästi syvimmän myötätuntomme, osanottomme ja
solidaarisuutemme lukuisille perheille, jotka kärsivät tämän Espanjan kansaa, demokratiaa ja
Eurooppaa vastaan suunnatun tavattoman, tuomittavan ja anteeksiantamattoman iskun seurauksena.
Isku oli samalla myös sodanjulistus demokratialle.

Nämä kertakaikkista pahaa edustavat iskut merkitsivät yhä kasvavan terrorismin uhan uutta
vaihetta. Kansalaisemme jakavat nyt haavoittuvuuden tunteen uhan edessä, joka voi toteutua missä
tahansa jäsenvaltiossa milloin tahansa.

Tämän vuoden tammikuussa puhuin ensimmäisessä terrorismin uhrien kansainvälisessä
konferenssissa ja totesin saman kuin tänäänkin: Espanjan kansan ja Euroopan kansan
velvollisuutena on taata, että terroristeilla ja terrorismilla ei ole turvapaikkaa Euroopan unionissa.

Puheenjohtajavaltio Irlannille kuuluu kiitos terrorismin ottamisesta esiin neuvoston viime viikolla ja
tällä viikolla pitämissä kokouksissa. Eurooppa-neuvoston suunnitelmia muuttamalla korostatte sitä,
että terrorismi on meille aivan ensisijaisen tärkeä kysymys.

Käsittelette pian oikeus- ja sisäasioista vastaavien ministereiden valmistelemia erityisiä ehdotuksia.
Vetoan Teihin tänään, jotta Te toteuttaisitte kaikki tarvittavat toimet mahdollisimman tiiviin
yhteistyön takaamiseksi kaikkien turvallisuuspalveluidemme välillä tässä maailmanlaajuisessa
terrorismin vastaisessa taistelussa. Pyydän Teitä myös pitämään mielessä sen, että päätelmistä
sopiminen on sinänsä myönteistä, mutta päätelmien tehokkaan toteutuksen varmistaminen on
välttämätöntä.

Meillä on käytettävissämme tarvittavat välineet. Voimme tehdä hallitusten välisen sopimuksen,
mutta meidän on taattava, että hallitukset toteuttavat tehtyjä päätöksiä tehokkaasti ja että hallitusten
ja turvallisuuspalveluiden välisen välttämättömän yhteistyön avulla voidaan reagoida nopeasti
tilanteen vaatimalla tavalla. Emme ole pystyneet täyttämään kaikkia syyskuun 11. päivän jälkeen
annettuja sitoumuksia. Näiden sitoumusten noudattaminen olisi sopiva vastaus maaliskuun 11.
päivän verilöylyyn. Se osoittaisi hyvin voimakkaasti, että Euroopan demokratiat ja EU:n
toimielimet toimivat päättäväisesti yhdessä torjuakseen pahimman meihin kohdistuvan uhan.
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Samalla, kun tehostamme terroristien vastaista taistelua, emme saa kuitenkaan koskaan unohtaa
heidän uhriensa tragediaa. Toivon ja uskon, että uhrien omaiset ovat saaneet edes hiukan lohtua
eurooppalaisen yhteisön ja koko maailman osoittamasta poikkeuksellisesta solidaarisuudesta ja
myötätunnosta. Parlamentti on pyytänyt meitä viettämään maaliskuun 11. päivää terrorismin uhrien
muistopäivänä.

Olkoon tämän kokouksen sanoma selvä:

En favor de la democracia y de los derechos humanos. No más bombas. No más muertos. Entre
todos acabaremos con los terroristas.

________________________
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Euroopan parlamentin puhemiehen Pat Coxin puheenvuoro
Eurooppa-neuvostolle

Brysselissä,
 perjantaina 26. maaliskuuta 2004

Tässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa tulee esiin tarve käsitellä saatujen tulosten puutteellisuutta.
Tämä ei ole missään ilmeisempää kuin Lissabonin esityslistalla, jossa riittämättömät tulokset
johtavat koko toiminnan uskottavuuden heikkenemiseen.

Keväällä 2000 pidetyssä Lissabonin huippukokouksessa Eurooppa-neuvosto asetti kunnianhimoisia
tavoitteita, jotka koskivat Euroopan talouden nykyaikaistamista. Keskeisellä sijalla niissä oli
mahdollisuus lisätä vuotuista kasvua esityslistan toimien avulla 0,75 % vuodessa. Näin vuoteen
2010 mennessä päästäisiin Yhdysvaltojen kasvulukuihin.

Kunnianhimoisten tavoitteiden ja määräaikojen asettaminen on osa eurooppalaista toimintatapaa.
Näin saadaan mukaan julkiset toimet ja voidaan samalla parantaa julkista uskottavuutta. Vuoden
1992 yhtenäismarkkinaohjelma ja yhtenäisvaluuttaa koskenut ohjelma vuonna 1999 ovat tuoreita
muistutuksia siitä, että voimme saavuttaa merkittäviä asioita yhdessä, jos vain haluamme.
Lissabonin esityslista, joka on yhtä kunnianhimoinen kuin mainitut muutkin tavoitteet, vaatii
jäsenvaltioiden jatkuvia toimia, ja Brysselin on annettava tässä apua eikä asetettava esteitä.
Kyseessä on eurooppalainen kampanja, jota käydään kansallisilla rintamilla. Jäsenvaltioilta
vaaditaan nyt toimia, jotka vastaavat Eurooppaa koskevia tavoitteitamme.

Meillä on neljän vuoden kokemus 10 vuoden ohjelmasta, ja kaikki analyysit tuovat esiin keskeisen
seikan:  emme ole tavoitteessamme.

Merkittävää edistystä on tapahtunut. Jäsenvaltiot sitoutuvat yksi toisensa jälkeen kansalliseen
talouden uudistukseen – työmarkkinoiden sääntelyn purkuun, eläkkeiden ja sosiaaliturvan
uudistukseen sekä työpaikkoja luoviin hankkeisiin – mutta nämä pyrkimykset eivät ole yhdessäkään
vielä tuoneet toivottua tulosta.

Ongelmaa korostaa kaksi keskeistä indikaattoria: taloudellinen kasvu ja työpaikkojen määrän kasvu.
Kansalaisemme esittävät oikeutetusti kysymyksiä. Miksi kotimarkkinamme, jotka ovat kooltaan
lähes puolitoistakertaiset Yhdysvaltain markkinoihin verrattuina, menestyvät jatkuvasti huonommin
kuin Yhdysvaltain markkinat, vaikka meillä on suurempi osa maailmankaupasta?  Miksi meidän on
odotettava, että Amerikan taloudellinen elpyminen nostaa meidät taantumista, vaikka meillä on
yhteisen valuutan tukemat yhtenäismarkkinat?

Äänestäjät ovat luonnollisesti huolissaan muutoksen nopeudesta, työpaikkojen perinteisen
varmuuden ja muun sosiaalisia seikkoja koskevan säännöstön heikkenemisestä. Jäsenvaltioiden ja
Eurooppa-neuvoston itse tulisi ottaa johtava rooli sen selittämisessä, että Euroopan vauraus pitkällä
aikavälillä edellyttää keskittymistä työpaikkojen luomiseen niiden säilyttämisen asemesta, ja se
edellyttää myös ihmisten ammattitaidon ja mukautumiskyvyn edistämistä. Uudistuksessa on
välttämätöntä prosessin nopeuttaminen, eikä vauhti saa hiljentyä.
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Me EU:n toimielimissä annamme panoksemme uudistusprosessiin. Parlamentin tämän kauden
lopulla otetaan tärkeitä askelia eteenpäin, ja parlamentin kahdessa viimeisessä täysistunnossa
käsitellään ennätysmäärä lainsäädäntöön liittyviä asioita. Ensi viikolla parlamentti hyväksyy kaksi
tärkeää rahoituspalveluja koskevaa lainsäädäntöehdotusta. Olemme valmiit etenemään nopealla
menettelyllä paitsi arvopapereiden myös pankkien ja vakuutusalan suhteen. Olemme ajaneet tavara-
ja matkustajaliikenteen nopeaa vapauttamista samoin kuin olemme aiemmin vaatineet entistä
halvemman energian saannin helpottamista sekä yrityksille että kuluttajille.

Joidenkin tuttujen kysymysten osalta toimielimet eivät ole löytäneet halua tai saaneet aikaan
riittävää liike-energiaa ratkaisun tekemiseen. Muistan, että onnittelimme itseämme Barcelonan
Eurooppa-neuvostossa, koska luulimme saaneemme aikaan poliittisen sopimuksen Euroopan
yhteisön patentista. Nyt olemme saaneet tietää, että neuvosto on jälleen kerran jäänyt tavoitteesta
noin 30 vuoden kuluttua ensimmäisistä neuvottelusta. Tämä tapahtuu ajankohtana, jolloin
yhdysvaltalaisilla yrityksillä on nelinkertaisesti Yhdysvaltain patenttivirastossa rekisteröityjä
patentteja EU:n yrityksiin verrattuna. Amerikkalaisilla yrityksillä on johtoasema jopa itse unionissa
(170 : 161).

Vaikka olemmekin hyväksyneet eurooppalaisia puitteita, toteutus ja sen valvonta kansallisella
tasolla on edelleen epätyydyttävää. Noin 40 % EU:n direktiiveistä jää siirtämättä kansalliseen
lainsäädäntöön määräajassa. Kolmen toimielimemme on toteutettava asiassa yhteisiä toimia:
komission on valvottava täytäntöönpanoa, jäsenvaltioiden hallitusten on käsiteltävä Lissabonin
esityslistaa kansallisten parlamenttien kanssa nykyistä useammin, ja parlamentti voisi käyttää
kansallisten parlamenttien kanssa käymäänsä vuoropuhelua sellaisten tärkeiden kysymysten
korostamiseen, joissa kansalliseen lainsäädäntöön siirtäminen on jäänyt jälkeen tai joissa
täytäntöönpanon valvontaa on vahvistettava.

Lainsäädäntömme laatu on perustavan tärkeä kysymys. Meidän on toteutettava Euroopan tason
sääntelyä, mutta sitä tulisi olla yhä vähemmän ja sen tulisi olla yhä parempaa. Nyt on sovellettava
viime joulukuussa lainsäädännön parantamisesta tehtyä sopimusta. Kaikilla kolmella toimielimellä
pitäisi olla yhteinen lainsäädännön yksinkertaistamista koskeva ohjelma, ja tarvittaisiin tarkoin
määritelty ohjelma seuraavaksi puoleksi vuodeksi, seuraavaksi vuodeksi ja seuraavalle viiden
vuoden kaudelle. Meidän pitäisi myös täyttää velvoitteemme ja mitata nykyistä paremmin
vaikutukset, joita työpaikkoja, kilpailukykyä ja ympäristöä koskevilla toimillamme on. Tähän tulisi
käyttää objektiivista ja laajaa vaikutusten arviointia, jossa tulisi jälleen soveltaa kaikkien kolmen
toimielimen sopimaa yhteistä ohjelmaa ja yhteisiä kriteerejä.

Päätelmäluonnoksissa puheenjohtajavaltio korostaa aivan oikein tutkimuksen ja kehittämisen
merkitystä, mihin liittyen investointimme yksityissektorilla ovat olleet puutteellisia. Tuemme täysin
yksityisen tutkimuksen ja kehittämisen ehtojen parantamista sekä kohdennettua julkista tukea. Mitä
tulee omaan eurooppalaiseen tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelmaamme, on totta että sitä
pitäisi yksinkertaistaa etenkin pk-yritysten osalta, mutta tarvitaan myös lisää rahoitusta ja enemmän
rahaa perustutkimukseen ja sovellettuun tutkimukseen. Tämä tulevan rahoituksen tärkeä prioriteetti
on otettava huomioon myös seuraavissa rahoitusnäkymissä, joiden käsittely alkaa syksyllä.

Tieteellinen yhteisömme, jota kiinnostavat yhä enemmän unionin ulkopuoliset mahdollisuudet, on
motivoitava ja aktivoitava tiettyihin suuriin eurooppalaisiin hankkeisiin, jotka voivat olla
taloudellisesti elinkelpoisia ja jotka voivat antaa toimillemme eurooppalaisen polttopisteen.
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Wim Kokin johtaman ryhmän ja muiden tekemä työ on lisännyt ymmärtämystämme siitä, mikä on
tarpeellista, sekä kykyämme oppia jäsenvaltioiden aiemmista kokemuksista. Siksi meidän tulee
kannustaa yhä useampia ihmisiä siirtymään työmarkkinoille, palkita jo työssä olevia ja tarjota
ystävällinen ympäristö uusille yrityksille, ovatpa ne sitten suuria, pieniä tai keskisuuria.

Euroopan talouden kehityksen tarkempi analysointi on vain yksi tekijä; toinen on puutteiden
korjaaminen.  Tästä suurimman vastuun kannatte Te, jäsenvaltioiden hallitusten päämiehet, mutta
EU:n toimielimilläkin voi ja tuleekin olla asiassa oma osansa.

Puheenjohtajavaltio Irlanti on pystynyt valtavirtaistamaan tämän kokouksen päätelmät: ensimmäistä
kertaa nyt julkistetaan teksti, joka on selkeä ja ymmärrettävä. Toivomme, että entistä vähemmät
päätelmät johtavat entistä parempiin tuloksiin.

Ulkosuhteet

Kypros

Panen merkille Kreikan uuden pääministerin Karamanlisin läsnäolon täällä ja kiitän häntä siitä, että
hän ehti tavata minut Ateenassa aiemmin tällä viikolla. Toivon hänelle – sekä Kyproksen
presidentille Papadopouosille – kaikkea hyvää ja toivon, että neuvottelut Kyproksen tilanteen
ratkaisusta saadaan lähipäivinä onnistuneesti päätökseen.

Kuten Tekin, myös Euroopan parlamentti on seurannut tarkoin kehitysprosessia, jossa YK:n
pääsihteerillä Kofi Annanilla on ollut välitystehtävä. Toivomme todella, että molempien yhteisöjen
johtajat löytävät viisauden ja poliittisen tahdon, jotka tekisivät sovintoon päässeen ja sovussa elävän
Kyproksen liittymisestä mahdollisen ja todellisen.

Asia on sanottu monta kertaa aiemminkin, mutta tämä voi todella olla "viimeinen mahdollisuus".

Uskon, että kun edetään kohti hyväksytyn ehdotuksen esittämistä kummankin yhteisön äänestäjille
20. huhtikuuta, Euroopan unioni ei saa jäädä toimettomaksi.

Meidän tulisi todella ilmaista selvästi se, miten voimakkaasti olemme sitoutuneet ratkaisun
löytämiseen. EU:n kaikkien toimielinten on annettava oikeaan aikaan myönteisiä poliittisia
lausuntoja, joilla tuetaan sovinnon tekemistä. Kyse on myös siitä, kuinka paljon Euroopan unionin
talousarviosta voidaan mahdollisesti ohjata 15. huhtikuuta järjestettävälle avunantajien
konferenssille. Jos Euroopan unioni voi antaa konkreettisen lupauksen, joka osaltaan lisää ihmisten
varmuutta liittyen heidän toimeentuloaan koskeviin käytännön kysymyksiin, kuten muuttoihin,
jälleenrakentamiseen ja niin edelleen, ja jos voimme taata EIP:n aktiivisen tuen, silloin voimme
vaikuttaa myönteisellä tavalla tulokseen, jota me kaikki tämän pöydän ympärillä tänään olevat
toivomme.
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Kosovo

Viimeaikainen jännitysten esiinnousu Kosovossa muistuttaa julmalla tavalla patoutuneista voimista,
levottomuudesta ja vakautta uhkaavista vaaroista, jotka ovat yhä nähtävissä Länsi-Balkanilla.
Maaliskuun 17. päivän tapahtumat ovat vakava takaisku paitsi siksi, että ne ovat aiheuttaneet
käytännössä etnisten ryhmien entistä selvemmän eriytymisen, myös siksi, että ne ovat aiheuttaneet
uusia epäilyksiä liittyen Kosovon tulevaisuuteen rauhallisena ja monietnisenä kokonaisuutena.

Uskon, että emme saa sallia minkäänlaista poikkeamista politiikasta, jossa vaaditaan "normeja
ennen statusta". Normien tulee käsittää mahdollisuus politiikan harjoittamiseen. Normit eivät salli
väkivaltaa tai poliittisten tavoitteiden saavuttamista väkivaltaisin keinoin.

Samalla on selvää, että emme voi enää lykätä Kosovon kysymyksen pitemmän aikavälin ratkaisun
vakavaa pohdintaa. Politiikkamme on osoittautumassa puutteelliseksi. Kosovon tilanne voi johtaa
räjähdykseen koko alueella ja nostaa taas esiin lähimenneisyyden haamut. Meidän on viipymättä
valmisteltava maaperää tuleville toimille, jotka johtavat oikeudenmukaiseen, kestävään ja
syrjimättömään ratkaisuun, jonka molemmat yhteisöt voivat hyväksyä ja joka sisältää asianmukaiset
takuut molemmille.

Niiden, jotka ilmoittavat olevansa sitoutuneita eurooppalaiseen lähestymistapaan, on myös oltava
valmiita keskustelemaan naapureidensa kanssa. Edistystä kohti Euroopan unionia ei voi olla ilman
vuoropuhelua tai ilman rauhanomaista ja rakentavaa sitoutumista.

Lähi-itä

Rauhan saavuttamista Lähi-idässä tai yhtä tärkeää kansainvälisen terrorismin vastustamista ei ole
helpottanut šeikki Ahmed Yassinin oikeudeton surmaaminen 21.maaliskuuta, jonka Euroopan
parlamentti on tuominnut jyrkästi.

Samalla tunnustamme Israelin valtion oikeuden suojella itseään ja kansalaisiaan terrori-iskuilta ja
tuomitsemme varauksetta terroristien hirmuteot, joista vastuussa on ollut Hamas-järjestö.
Selkkauksen molempien osapuolten on nyt osoitettava malttia ja katkaistava väkivallan noidankehä
valitsemalla lopultakin vaikea mutta välttämätön tie kohti vuoropuhelua.

Samalla, kun tilanne alueella pahenee, kansainvälinen yhteisö ei saa antaa vaikutelmaa, että se olisi
pessyt kätensä kriisistä. Jos Israelin hallituksen annetaan jatkaa esteettömästi yksipuolista Gazan
irrottamissuunnitelmaa, josta ei ole neuvoteltu, sekä suojamuurin rakentamista, vaarana ovat
sellaiset uudet tapahtumat, jotka estävät toteuttamiskelpoisen kestävän ratkaisun sen edistämisen
asemesta.

Uskon, että Euroopan unionilta vaaditaan paljon syvempää ja rakentavaa sitoutumista, joka
heijastaisi uudella tavalla YK:n ja Yhdysvaltojen kanssa tekemämme työn kiireellisyyttä, kun
pyritään saamaan sovintoon tähtäävät toimet jälleen käyntiin ja käytetään pohjana kvartetin
etenemissuunnitelman avulla saatuja tuloksia.
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Meidän on nähtävä alue oikeassa perspektiivissä, ja tuen täysin puheenjohtajavaltion uutta
alueellista menettelytapaa, jossa EU:n panosta lisätään kehittämällä EU:n strateginen kumppanuus
Välimeren alueen ja Lähi-idän kanssa.

Viime maanantaina presidentti Mubarak peruutti Israelin ja Egyptin rauhansopimuksen 25-
vuotispäivän johdosta järjestetyn valtuuskunnan vierailun Knessetiin. Samana päivänä, kun
käynnistettiin Euro–Välimeren parlamentaarinen yleiskokous,   valitsimme yksimielisesti Knessetin
edustajan ääni mukaan lukien Egyptin puhemiehen yleiskokouksen ensimmäiseksi puhemieheksi.
Tietääkseni myös puheenjohtajavaltio ja komissio olivat osallistuneet tämänpäiväisen kokouksen
valmistelemiseen. Haluan sanoa vain tämän: älkää aliarvioiko demokraattisen parlamentarismin
voimaa. Euro–Välimeren parlamentaarinen yleiskokous voi olla foorumi, jolla yhteisiä strategisia
tavoitteitamme edistetään edelleen laajemmalla Välimeren ja Lähi-idän alueella.

*
*     *

Tämä on Eurooppa-neuvoston viimeinen kalenterin mukainen kokous ennen Euroopan parlamentin
10.–13. kesäkuuta pidettäviä vaaleja, joten muutama sana niiden merkityksestä lienee paikallaan.

Ensiksikin pelkästään vaalien mittakaava: 348 824 000 ihmisellä 25 jäsenvaltiossa on oikeus
äänestää 10.–13. kesäkuuta. Kyseessä ovat Euroopan historian ensimmäiset koko mantereen
laajuiset vaalit.

Lisäksi vaalit pidetään vuotena, jolloin unionimme määritellään uudestaan ja se uudistuu, ja
olosuhteet ovat muutenkin ainutlaatuiset: kyseessä ovat Euroopan parlamentin ensimmäiset vaalit
laajentumisen jälkeen, toiveena on pääsy sopimukseen kauan odotetusta Euroopan perustuslaista, ja
myöhemmin tänä vuonna nimitetään uusi komissio.

Laajentumisen onnistunut toteutus osoittaa unionin jatkuvan elinvoiman ja sen erehtymättömän
kyvyn tehdä – lopulta – oikeita päätöksiä perustavan tärkeissä kysymyksissä.

Olemme tähän mennessä olleet vähemmän tehokkaita, kun on kyse kokonaisnäkemyksemme
"myymisestä" sekä tietojen välittämisessä Euroopan kansalaisille unionimme saavutuksista ja
niiden vaikutuksista kansalaisten elämään.

EU:n toimielimet kaipaisivat tuulahduksen raitista ilmaa sekä todellisen demokratian happea. Mikä
olisi tänä erityisenä vuonna Euroopan parlamentin vaaleja parempi tilaisuus taata kampanjalle
todellinen eurooppalainen ulottuvuus tulevina kuukausina?

Luonnollisesti sisäpoliittiset näkökohdat ja henkilökysymykset tulevat aina olemaan esillä
Euroopan parlamentin vaaleissa. Mutta jos ihmisten halutaan tuntevan todella osallisuutta EU:n
toimiin, tarvitaan eurooppalaisia kysymyksiä koskevaa laajaa, avointa ja julkista keskustelua.
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Huippukokouksen esityslista havainnollistaa juuri sellaisia kysymyksiä, joista vaalikampanjan
aikana olisi keskusteltava. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tulette keskittymään
työpaikkojen luomiseen ja taloudelliseen kasvuun sekä kansalaistemme suojelemiseen
kansainväliseltä terrorismilta. Samoin keskitytte siihen, kuinka uuden perustussopimuksen avulla
päätetään siitä, kuka EU:ssa tekee mitäkin kansalaistemme puolesta, ja kuinka Euroopan roolia
maailmassa vahvistetaan.

Riippumatta siitä, kuinka viisaita ja laajoja päätöksiä teette täällä tänään, keskustelu ei saa päättyä
Brysseliin. Vetoan teihin kaikkiin, jotta te kampanjoisitte tulevina viikkoina ja kuukausina
aktiivisesti kaikkien näiden kysymysten puolesta sekä yhteisen asiamme – koko mantereen pitkän
aikavälin rauhan, hyvinvoinnin ja vakauden – puolesta.

Euroopan parlamentti on kuluneiden viiden vuoden aikana hoitanut roolinsa ja suurelta osin
täyttänyt institutionaalisen tehtävänsä etenkin, mitä tulee sen lainsäädäntövallan tehokkaaseen ja
vastuulliseen käyttöön. Samalla se on antanut innostuneen ja varauksettoman tukensa
laajentumisprosessille.

Mielestäni nyt, kun nämä Euroopan parlamentin ainutlaatuiset vaalit ovat lähestymässä, Euroopan
poliittisten johtajien on aika noudattaa eurooppalaista osaa sopimuksessa Euroopan äänestäjien
kanssa. Tämän Euroopan historian virstanpylvään kohdalla vetoan kunnioittavasti Teihin kaikkiin ja
pyydän teitä tahoillanne edistämään Euroopan demokraattista tulevaisuutta.

_______________________
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