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Arvoisa puhemies
Hyvät parlamentin jäsenet
Joskus historian tapahtumat etenevät hiljaa ja hiipien ja katoavat nopeasti.
Tämä pätee komission toimikauteen: viidessä vuodessa olisi kyettävä muuttamaan asioiden suuntaa lopullisesti.
Nykyisen komission aika on vain ohikiitävä hetki Euroopan unionin pitkässä historiassa. Johtamani komission työstä
ei voi vielä tehdä lopullista arviota.
En siis esitä tänään yhteenvetoa siitä, mitä olemme saaneet aikaan kuluneiden neljän vuoden mittaan.
Päin vastoin: seuraavien kahdentoista kuukauden ajan jatkamme työtä, jotta epätäydellisestä unionista
tulisi joka päivä hieman täydellisempi.
Vielä on paljon työtä jäljellä. Juuri siitä haluaisin puhua teille tänä aamuna.
Ei itsetyytyväisyyttä. Ei rinnan röyhistelyä. Vaatimattomuus ja uutteruus: nämä ovat komission ohjenuora tuleville
kuukausille.
Joskus historia puuttuu kansojen elämään yllättäen ja viipyy pitkään.
Näin tapahtui, kun ensimmäinen maailmansota yllätti Euroopan vuonna 1914. Vuosi 1913 oli niin aurinkoinen ja
tyyni; vallitsi rauha ja optimismi.
Vuonna 1913 eurooppalaiset odottivat saavansa elää ikuisesti rauhassa. Ja kuitenkin seuraavana vuonna veljessota
pyyhki yli Euroopan.
En mainitse tuota ajanjaksoa siksi, että uskoisin meidän olevan uuden katastrofin partaalla.
Euroopan unioni on rauhan tae. Saamme olla onnellisia, että asumme rauhan maanosassa – maanosassa, jossa
vallitsee rauha Euroopan unionin ansiosta.
Meidän on kunnioitettava Euroopan unionia enemmän, emme saa liata sen mainetta. Meidän on puolustettava omaa
elämäntapaamme ja -tyyliämme.
Sanokaamme kyllä patriotismille, joka ei ole suunnattu muita vastaan. Sanokaamme ei nationalismille, joka hylkää
muut ja vihaa muita, joka tuhoaa ja hakee syyllisiä, ei ratkaisuja parempaan rinnakkaiseloon.
Euroopan unionin perusajatus – ei koskaan enää sotaa – velvoittaa meitä edelleen. Se velvoittaa meitä
valppauteen sekä omassa keskuudessamme että ympärillämme.
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UNIONIMME TILA VUONNA 2018
TYÖ TUOTTAA TULOSTA
Hyvät parlamentin jäsenet
Mikä on unionin tila tänään, vuonna 2018?
Lehman Brothersin tapauksesta on kulunut kymmenen vuotta, ja Eurooppa on jättänyt selkeästi taakseen talous- ja
finanssikriisin, joka syntyi muualla ja iski meihin voimakkaasti.
Euroopan talous on nyt kasvanut 21 peräkkäisen neljänneksen ajan.
Työtä on jälleen tarjolla: vuoden 2014 jälkeen on luotu lähes 12 miljoonaa uutta työpaikkaa. 12 miljoonaa
työpaikkaa – se on enemmän kuin Belgian väkiluku.
Euroopassa ei ole koskaan ollut yhtä paljon ihmisiä työssä – 239 miljoonaa miestä ja naista.
Nuorisotyöttömyysaste on 14,8 prosenttia. Se on edelleen liian korkea, mutta alimmillaan sitten vuoden 2000.
Investoinnit ovat taas käynnistyneet, kiitos erityisesti Euroopan strategisten investointien rahaston, jota jotkut – yhä
harvemmat – edelleen kutsuvat Junckerin rahastoksi. Se on saanut liikkeelle 335 miljardin euron arvosta julkisia ja
yksityisiä investointeja. Seuraava etappi on 400 miljardia euroa.
Ja sitten Kreikka: tuskallisten vuosien ja ennennäkemättömän sosiaalisen ahdingon mutta myös
ennennäkemättömän solidaarisuuden jälkeen Kreikka on onnistunut saattamaan ohjelmansa päätökseen ja seisoo
nyt omilla jaloillaan. Kreikan kansa ansaitsee hatunnoston tämän Herkuleen urotyön vuoksi, urotyön, jota
muut eurooppalaiset edelleen aliarvioivat. Olen aina puolustanut Kreikkaa, sen arvokkuutta, sen roolia
Euroopassa ja ennen kaikkea sen pysymistä euroalueessa. Olen tästä ylpeä.
Eurooppa on jälleen myös kauppamahti. Sen kaupan vaikutus maailman mittakaavassa on jälleen osoitus siitä, että
meidän on tarpeen yhdistää suvereniteettimme. Euroopan unionilla on nyt kauppasopimukset 70 maan kanssa eri
puolilla maailmaa. Yhdessä osuutemme maailman BKT:stä on 40 prosenttia. Kauppasopimuksia arvostellaan usein
perusteetta. Niiden avulla voimme viedä elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristöä ja kuluttajien oikeuksia koskevat
tiukat eurooppalaiset normit eri puolille maailmaa.
Vierailin heinäkuussa Pekingissä, Tokiossa ja Washingtonissa yhden viikon sisällä aikana, jona kansainväliset
jännitteet olivat korkealla. Euroopan komission puheenjohtajana saatoin noiden vierailujen aikana puhua maailman
suurimman sisämarkkina-alueen nimissä. Sellaisen unionin nimissä, joka edustaa viidesosaa maailman taloudesta.
Sellaisen unionin nimissä, joka haluaa pitää kiinni omista arvoistaan ja eduistaan. Esittelin Euroopan alueena, joka on
avoin, mutta ei hyväksikäytettävissä.
Voima, jonka avulla kykenin saamaan aikaan myönteisiä tuloksia kansalaistemme ja yritystemme hyväksi, kumpusi
Euroopan yhtenäisyydestä ja näkyi niin periaatteen kuin käytännönkin tasolla.
Yhtenäisinä, unionina, me eurooppalaiset muodostamme voiman, jota ei voi sivuuttaa. Puhuin
Washingtonissa Euroopan nimissä. Sopimus, jonka sain aikaan presidentti Trumpin kanssa käymieni neuvottelujen
tuloksena, oli eräiden tahojen mielestä yllätys. Siinä ei kuitenkaan ollut mitään yllättävää, sillä Eurooppa pystyi
puhumaan yhdellä äänellä.
Euroopan on tarpeen tullen toimittava yhtenä rintamana.
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MAAILMANLAAJUINEN VASTUU
Unionimme todisti tämän puolustamalla toistuvasti yhtenä rintamana Pariisin ilmastosopimusta, sillä me
eurooppalaiset
haluamme
jättää
seuraaville
sukupolville
puhtaamman
maapallon.
Jaan
energiakomissaarimme näkemyksen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevista tavoitteista vuodeksi 2030. Ne
ovat tieteellisesti oikeat ja poliittisesti tarpeelliset.
Tämän kesän kuivuus on voimallinen muistutus kaikille – ei vain viljelijöille – siitä, kuinka tärkeitä päästövähennykset
ovat, jotta eurooppalaisten tulevaisuus olisi turvattu sukupolvien ajaksi. Edessämme on haaste, josta emme voi
kääntää katsettamme pois. Meidän, komission, ja teidän, parlamentin, on katsottava tulevaisuuteen.

Hyvät parlamentin jäsenet
Maailma ei ole pysynyt aloillaan. Se on epävakaampi kuin koskaan. Maanosamme kohtaamat ulkoiset haasteet
kasvavat päivä päivältä.
Siksi meidän on työskenneltävä hellittämättä yhtenäisemmän Euroopan puolesta.
Euroopalla on kyky luoda vakautta. Tämä on nähty unionin useiden laajentumisten yhteydessä. Minulle laajentumiset
ovat ja tulevat aina olemaan menestystarinoita, joissa on pystytty voittamaan maantieteen ja historian asettamat
haasteet. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon. Meidän on määriteltävä sitova kantamme Länsi-Balkaniin.
Muutoin toiset voimat huolehtivat lähinaapurustomme muovaamisesta.
Meidän on syytä myös katsoa ympärillemme. Kaikkien eurooppalaisten on syytä tuntea syvää ja välitöntä huolta
siitä, mitä Idlibissä Syyriassa tapahtuu parhaillaan. Emme voi pysyä hiljaa tämän pian uhkaavan
humanitaarisen katastrofin edessä.
Syyrian konflikti osoittaa, kuinka kansainvälistä järjestystä, joka palveli eurooppalaisia niin hyvin toisen
maailmansodan jälkeen, kyseenalaistetaan jatkuvasti enemmän.
Nykymaailmassa Eurooppa ei voi enää olla varma siitä, että eilen annettuun sanaan voidaan luottaa vielä tänään.
Eilisen liittoumat eivät ehkä enää ole huomisen liittoumia.
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SUVEREENIN EUROOPAN AIKA
Arvoisat kuulijat
Tämän päivän maailma tarvitsee vahvan ja yhtenäisen Euroopan.
Euroopan, joka toimii rauhan, kauppasopimusten ja vakaiden valuuttasuhteiden puolesta, vaikka muut toisinaan
päättäisivätkin turvautua kauppa- ja valuuttasotiin. En pidä yksipuolisista toimista, joissa ei kunnioiteta muiden
odotuksia ja toiveita. Tulen aina olemaan monenvälisyyden kannattaja.
Jos Eurooppa kokoaa yhteen kaikkien kansojensa poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen voiman, voimme lopulta
jättää roolimme maailman mittakaavan maksajana, vaikka toistaiseksi jatkammekin tätä tehtävää. Meidän on
pyrittävä lujemmin maailman mittakaavan toimijaksi. Olemme kyllä global payers, mutta meidän on oltava
myös global players.
Tästä syystä käynnistin vuonna 2014 uudelleen Euroopan puolustusunionia koskevan hankkeen huolimatta siitä
vastustuksesta, jota se tuolloin herätti. Tulevien kuukausien aikana komissio jatkaa työtä, jotta Euroopan
puolustusrahasto ja puolustusalan pysyvä rakenteellinen yhteistyö pääsevät täysimääräisesti käyntiin. Mielestäni on
erittäin tärkeää tähdentää, että emme ole militarisoimassa Euroopan unionia. Haluamme enemmän vastuuta ja
riippumattomuutta.
Sillä vain Eurooppa, joka on vahva ja yhtenäinen, voi suojella kansalaisia sisäisiltä ja ulkoisilta uhilta terrorismista
ilmastonmuutokseen.
Vain Eurooppa, joka on vahva ja yhtenäinen, pystyy tarjoamaan työpaikkoja avoimessa ja verkostoituneessa
maailmassa.
Vain Eurooppa, joka on vahva ja yhtenäinen, voi hallita maailmanlaajuisen digitalisaation haasteita.
Me eurooppalaiset, joilla on maailman suurimmat sisämarkkinat, pystymme luomaan normit massadatalle, tekoälylle
ja automatisoinnille, ja samalla pitämään kiinni kansalaistemme arvoista, oikeuksista ja yksilöllisyydestä. Pystymme
tähän, jos olemme yhtenäisiä.
Vahva ja yhtenäinen Eurooppa antaa jäsenvaltioilleen mahdollisuuden tavoitella tähtiä. Galileoohjelmamme pitää Euroopan mukana avaruusalan kilpailussa. Yksikään jäsenvaltio ei olisi yksin kyennyt
lähettämään 26:ta satelliittia maata kiertävälle radalle 400 miljoonalle käyttäjän hyväksi ympäri maailman.
Yksikään jäsenvaltio ei olisi voinut tehdä tätä yksin. Kyllä, Galileo on ennen kaikkea, ellei peräti yksinomaan,
eurooppalainen menestystarina. Ilman Eurooppaa Galileoa ei olisi olemassa. Meidän on syytä olla siitä
ylpeitä.

Arvoisa puhemies
Geopolitiikan opetukset osoittavat, että Euroopan on aika toimia suvereenisti ja ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä.
EU:n on aika kehittää kykyään vaikuttaa maailman asioihin unionina. Kutsun tätä nimellä ”Weltpolitikfähigkeit”.
EU:sta on tultava suvereeni toimija kansainvälisissä suhteissa.
EU:n suvereenius ei korvaa jäsenvaltioiden kansallista suvereeniutta vaan kumpuaa siitä. Suvereeniuden jakaminen –
silloin kun se on tarpeen – tekee kansallisvaltioista vahvempia.
Usko siihen, että olemme yhdessä vahvempia, kuuluu Euroopan unionin syvimpään olemukseen.
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EU:n suvereenius ei voi koskaan olla ketään vastaan. Euroopan on pysyttävä avoimuuden ja suvaitsevaisuuden
maanosana, ja sellaisena se pysyy.
Eurooppa ei tule koskaan olemaan linnake, joka kääntää selkänsä maailmalle ja niille, jotka kärsivät. Eurooppa ei voi
koskaan olla saari. Euroopan on toimittava ja se tulee toimimaan yhdessä muiden kanssa. Planeettamme kuuluu
kaikille eikä vain joillekin.
Tästä on kyse myös toukokuussa 2019 pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa. Meidän on käytettävä nämä
EU-vaaleja edeltävät 250 päivää hyödyksemme ja osoitettava kansalaisille, että EU pystyy saamaan yhdessä
tuloksia aikaan ja pitää vaalikauden alussa annetut lupaukset.
Meidän on ennen EU-vaaleja osoitettava, että EU pystyy unohtamaan erot pohjoisen ja etelän, idän ja
lännen, vasemmiston ja oikeiston välillä. Eurooppa on liian pieni jakautumaan milloin kahteen, milloin neljään
osaan.
Yhdessä, unionina, voimme kylvää suvereenimman Euroopan siemenet.
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PIDÄMME LUPAUKSEMME
Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet
Toukokuussa 2019 äänensä antavat eurooppalaiset eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä komissio on ehdottanut. He
ovat kuitenkin hyvinkin kiinnostuneita siitä, maksavatko internetjätit veroja siellä, missä ne tekevät voittonsa.
Äänestäjät – käsittääkseni monet heistä – haluavat, että tätä koskeva komission ehdotus muutetaan nopeasti laiksi.
He ovat ehdottomasti oikeassa.
Kun eurooppalaiset äänestävät vuonna 2019, he eivät ole kovinkaan innoissaan siitä, että komissiolla on vakaa
aikomus hankkiutua eroon kertakäyttömuovista merien suojelemiseksi. Jos haluamme saada eurooppalaiset
puolellemme ja vakuuttumaan tekojemme oikeutuksesta, tarvitsemme EU-lain, jossa tällainen muovi kielletään –
kuten komissio on ehdottanut.
Me kaikki julistamme – lähinnä pyhäpuheissamme – että EU:n on oltava suurissa asioissa suuri ja pienissä asioissa
pieni. Äänestäjät eivät ole kuitenkaan riemuissaan siitä, että EU:n lainsäädännön takia on kaksi kertaa vuodessa
siirrettävä kelloja. Komissio ehdottaakin tähän tänään muutosta. On aika luopua kellojen siirtelystä. Jäsenvaltiot
voivat – toissijaisuusperiaatetta noudattaen – itse päättää, haluavatko ne kansalaistensa elävän kesävai talviajassa. Odotan, että parlamentti ja neuvosto ovat tästä samaa mieltä ja löytävät sisämarkkinoille sopivat
ratkaisut. Aika rientää.
Ylipäänsä kehotan meitä kaikkia tekemään lähikuukausina tiivistä yhteistyötä, jotta saamme hyvissä ajoin ennen EUvaaleja toteutettua sen, mitä vuonna 2014 lupasimme.
Toimikautemme alussa me kaikki lupasimme yhdessä toteuttaa innovatiiviset digitaaliset sisämarkkinat, syvemmän
talous- ja rahaliiton, pankkiunionin, pääomamarkkinaunionin, oikeudenmukaiset sisämarkkinat, energiaunionin ja
tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastopolitiikan, kokonaisvaltaisen muuttoliikeagendan ja turvallisuusunionin. Me
kaikki – ainakin useimmat meistä – pyrimme siihen, ettemme enää pidä Euroopan sosiaalista ulottuvuutta
lapsipuolen asemassa, vaan kiinnitämme siihen tulevaisuudessa enemmän huomiota.
Komissio on esittänyt kaikki vuonna 2014 ilmoitetut ehdotukset ja aloitteet. Parlamentti ja neuvosto ovat jo
hyväksyneet niistä puolet, 20 prosenttia on edennyt pitkälle ja 30 prosentista käydään osittain vaikeitakin
neuvotteluja.
Hyvät naiset ja herrat
En hyväksy sitä, että komissiota pidetään yksin syypäänä kaikkiin epäonnistumisiin – joita tietenkin on
ollut. Ehdotuksemme ovat tiedossa. Ne on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön. En aio jatkossakaan sallia
sitä – jos niin käy – että vain komissiota pidetään syntipukkina. Syntipukkeja on kaikissa toimielimissä, ja kaikkein
vähiten heitä on komissiossa ja parlamentissa.
Tarvitaan johtajuutta leveällä rintamalla. Tämä koskee myös turvallisuusunionin toteuttamista. Eurooppalaiset
odottavat, että Euroopan unioni suojelee heitä. Siksi komissio ehdottaa tänään uusia sääntöjä, jotta
terroristinen propaganda saadaan pois verkosta tunnin kuluessa. Ensimmäinen tunti julkaisemisen jälkeen
on nimittäin ratkaiseva ajanjakso, jolloin tällaisesta sisällöstä koituu eniten vahinkoa. Lisäksi komissio ehdottaa, että
vastaperustetun Euroopan syyttäjänviraston tehtäviin lisätään terrorismirikosten torjunta. Meidän on
voitava seurata terroristeja rajojen yli, kaikkialla unionissa. Terroristit eivät pysähdy rajoille. Meistä ei saa tulla
heidän apureitaan yhteistyön puutteen takia.
Tästä syystä ehdotamme tänään myös uusia toimenpiteitä, joilla voimme puuttua rahanpesuun tehokkaasti
ja rajojen yli.

7

Yhtä määrätietoisesti meidän on suojeltava vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja Euroopassa. Siksi komissio
ehdottaa tänään myös uusia sääntöjä, joilla demokraattisia prosessejamme suojellaan manipuloinnilta,
jota kolmannet maat tai yksityiset tahot – sitäkin esiintyy – harjoittavat.
Johtajuus ja kompromissihenki ovat luonnollisesti erityisen tarpeellisia muuttoliikekysymyksissä. Olemme
edistyneet niissä enemmän kuin usein väitetään. Komissio on tehnyt seitsemän ehdotusta yhteisen
turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi. Niistä viisi on hyväksytty. Työmme on tuottanut tulosta. Pakolaisten määrä
on itäisellä Välimeren reitillä vähentynyt 97 prosenttia ja keskisellä Välimeren reitillä 80 prosenttia. Vuodesta 2015
alkaen EU:n operaatioiden avulla on pelastettu mereltä yli 690 000 ihmistä.
Jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan vielä löytäneet oikeanlaista tasapainoa jokaisen jäsenvaltion omasta alueestaan
kantaman vastuun ja tarvittavan solidaarisuuden välillä. Jäsenvaltioiden on osoitettava tällaista solidaarisuutta, jos
ne haluavat säilyttää sisärajattoman Schengen-alueen. Vastustan ja tulen aina vastustamaan sisärajoja.
Niistä on päästävä eroon siellä, missä niitä taas on. Niiden säilyttäminen merkitsisi EU:n nykyisen ja
tulevan olemuksen kannalta takapakkia, jota ei voida hyväksyä.
Komissio ja useat puheenjohtajana toimineet jäsenvaltiot ovat esittäneet lukuisia kompromissiratkaisuja. Kehotan
Itävaltaa neuvoston
puheenjohtajamaana ryhtymään
nyt määrätietoisiin toimiin, jotta
muuttoliikepolitiikan tasapainoiseen uudistamiseen löydetään tulevaisuutta palvelevat ratkaisut. Emme
voi jatkaa näin, että aina uuden laivan saapuessa kinastelemme ja päädymme tapauskohtaisiin ratkaisuihin.
Tapauskohtaiset ratkaisut eivät enää riitä. Nykyhetkessä ja tulevaisuudessa tarvitaan lisää solidaarisuutta –
solidaarisuuden on oltava kestävää.
Tarvitaan lisää solidaarisuutta, koska tarvitaan lisää tehokkuutta. Tämä koskee myös EU:n pelastuspalvelun
vahvistamista. Kun yhdessä maassa palaa, palaa kaikkialla Euroopassa. Tämän kesän vaikuttavimpia kuvia eivät
ole pelkästään kuvat metsäpaloista, vaan myös kuvat ruotsalaisista toivottamassa puolalaisia palomiehiä
tervetulleiksi – Eurooppaa parhaimmillaan.
Takaisin muuttoliikkeeseen. Komissio antaa tänään ehdotuksen, jolla vahvistetaan eurooppalaista raja- ja
merivartiostoa. Ulkorajat on turvattava tehokkaammin. Siksi ehdotamme, että EU:n talousarviosta rahoitettavien
eurooppalaisten rajavartijoiden määrää lisätään vuoteen 2020 mennessä 10 000:lla.
Annamme myös ehdotuksen, jolla kehitetään EU:n turvapaikkavirastoa. Jäsenvaltiot tarvitsevat EU:lta
enemmän tukea käsitellessään turvapaikkahakemuksia – käsittelyssä on noudatettava Geneven yleissopimusta.
Lisäksi annamme vielä ehdotuksen, jolla nopeutetaan laittomien maahanmuuttajien palauttamista.
Komissio on valmis tähän yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.
Toistan toiveeni, joka on samalla vaatimus, että on avattava laillisia väyliä tulla Euroopan unioniin.
Tarvitsemme ammattitaitoisia maahanmuuttajia. Myös tästä asiasta komissio on tehnyt jo kauan sitten
konkreettisia ehdotuksia, jotka on toteutettava.

Arvoisa puhemies
Haluan puhua tulevaisuudesta, joten on luontevaa puhua meille läheisestä maanosasta, Afrikasta.
Vuoteen 2050 mennessä Afrikan väestö kasvaa 2,5 miljardiin. Joka neljäs ihminen maailmassa tulee olemaan
afrikkalainen.
Meidän on panostettava enemmän suhteeseemme tämän suuren ja hienon maanosan ja sen kansojen kanssa, ja
lakattava katsomasta tätä suhdetta pelkästään kehitysavun antajan silmin. Se ei riitä, ja on sitä paitsi nöyryyttävää.
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Afrikka ei tarvitse hyväntekeväisyyttä, vaan tasaveroista ja todellista kumppanuutta. Ja me eurooppalaiset
tarvitsemme kumppanuutta afrikkalaisten naapuriemme kanssa.
Valmistellessani tätä puhetta keskustelin muun muassa ystäväni Afrikan unionin puheenjohtajan Paul Kagamen
kanssa. Olimme samaa mieltä siitä, että tulevaisuudessa vastavuoroiset sitoumukset ovat se tapa, jolla on
syytä edetä. Haluamme rakentaa uuden kumppanuuden Afrikan kanssa.
Komissio ehdottaa tänään uutta Afrikan ja Euroopan välistä allianssia, kestävien investointien ja
työpaikkojen allianssia. Ehdottamamme uuden allianssin avulla Afrikassa voitaisiin luoda pelkästään viiden
seuraavan vuoden aikana jopa 10 miljoonaa uutta työpaikkaa.
Haluamme luoda puitteet, joilla Afrikkaan saadaan enemmän yksityisiä investointeja.
Emme aloita tyhjästä: kaksi vuotta sitten alkaneen Euroopan ulkoisen investointiohjelman puitteissa Afrikassa
saadaan liikkeelle yli 44 miljardin euron investoinnit julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, ja jo vireillä olevilla
hankkeilla, joihin on sitouduttu, saadaan liikkeelle 24 miljardia euroa.
Haluamme keskittää investointimme sinne, missä niillä on suurin vaikutus. Vuoteen 2020 mennessä EU on antanut
Erasmus-ohjelmasta tukea 35 000 afrikkalaiselle opiskelijalle ja tutkijalle. Vuoteen 2027 mennessä tämä luku on
nostettava 105 000:teen.
Afrikan ja Euroopan välinen kauppa ei ole merkityksetöntä – EU:n osuus Afrikan kaupasta on 36 prosenttia.
Keskinäinen kauppavaihtomme ei ole kuitenkaan vielä riittävällä tasolla. Meidän olisi myös luotava lukuisten EU:n ja
Afrikan välillä tehtyjen kauppasopimusten pohjalta maanosien välinen vapaakauppasopimus, jolla
sinetöitäisiin kahden tasaveroisen osapuolen talouskumppanuus.

Arvoisa puhemies
Hyvät naiset ja herrat
Toinen asia, jossa unioni mielestäni tarvitsee vahvasti johtajuutta, on brexit. En mene neuvottelujen yksityiskohtiin.
Niitä hoitaa loistavasti ystäväni Michel Barnier 27 jäsenvaltion aika ajoin vahvistaman yksimielisen kannan pohjalta.
Sallikaa minun muistuttaa kolmesta periaatteesta, jotka ohjaavat brexitiin liittyvää työtämme lähikuukausina.
Ensinnäkin me kunnioitamme brittien päätöstä lähteä unionista, vaikka olemmekin siitä edelleen syvästi
pahoillamme. Pyydämme brittihallitusta kuitenkin ymmärtämään, että unionista lähtevä ei voi olla yhtä
etuoikeutetussa asemassa kuin jäsenvaltio. Jos lähtee unionista, ei tietenkään ole enää osa sisämarkkinoita, eikä
varsinkaan osa vain niitä sisämarkkinoiden osia, jotka itse valitsee.
Toiseksi, Euroopan komissio, tämä parlamentti ja kaikki muut 26 jäsenvaltiota tulevat aina osoittamaan
Irlannille lojaaliutta ja solidaarisuutta, kun on kyse Irlannin rajasta. Siksi haluamme löytää luovan ratkaisun,
jolla estetään ns. kovan rajan syntyminen Pohjois-Irlantiin. Tulemme myös olemaan hyvin suorapuheisia, jos
brittihallitus aikoo vetäytyä sille pitkänperjantain sopimuksen mukaan kuuluvista velvollisuuksista. Ei johdu
Euroopan unionista vaan brexitistä, että raja uhkaa tulla Pohjois-Irlannissa näkyvämmäksi.
Kolmas asia on, että eron tultua voimaan 29. maaliskuuta 2019 Yhdistynyt kuningaskunta ei ole meille mikä
tahansa EU:n ulkopuolinen maa. Yhdistynyt kuningaskunta tulee aina olemaan hyvin läheinen naapuri ja
kumppani niin poliittisesti, taloudellisesti kuin turvallisuuspoliittisesti.
Viime kuukausina, aina kun unionissa on tarvittu yhtenäisyyttä, Britannia on ollut puolellamme jakaen samat arvot ja
periaatteet kuin kaikki muutkin eurooppalaiset. Siksi suhtaudun myönteisesti pääministeri Theresa Mayn
ehdotukseen luoda kunnianhimoinen uusi kumppanuus brexitin jälkeistä tulevaisuutta varten. Olemme yhtä mieltä
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pääministerin Chequers-maaseutuasunnollaan antamasta lausunnosta, että tällaisen kumppanuuden lähtökohtana
pitäisi olla Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välinen vapaakauppasopimus.
Komission neuvottelijat ovat valmiit työskentelemään kellon ympäri näitä kolmea periaatetta noudattaen, jotta
pääsisimme sopimukseen. Olemme kansalaisillemme ja yrityksillemme velkaa sen, että Yhdistyneen kuningaskunnan
ero on hallittu ja tilanne on eron jälkeen mahdollisimman vakaa. Komissio ei ole tässä esteenä, sen voin vakuuttaa.

VAKUUTTAVAT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Arvoisat parlamentin jäsenet
Meillä on vielä paljon työtä ennen tulevia Euroopan parlamentin vaaleja ja Sibiussa, Romaniassa, 9. toukokuuta
pidettävää huippukokousta.
Sibiussa meidän on osoitettava kansalaisille, että EU:lla on selkeä yhteinen päämäärä. Eurooppalaiset eivät pidä
epävarmuudesta ja epäselvistä päämääristä. He haluavat selkeyttä, eivät epämääräisiä lupauksia ja puolitiehen
jääviä toimia.
Siinä on haaste unionin asialistalle, kun valmistaudumme Sibiun huippukokoukseen – joka pidetään kuusi viikkoa
brexitin jälkeen ja vain kaksi viikkoa ennen EU-vaaleja.
Ennen Sibiun kokousta meidän on sekä taloudellisista että geopoliittisista syistä ratifioitava EU:n ja Japanin
kumppanuussopimus.
Ennen Sibiun kokousta meidän on myös päästävä periaatteelliseen sopimukseen EU:n talousarviosta vuoden 2020
jälkeen.
Jos haluamme – ja toki haluamme – antaa nuorille eurooppalaisille mahdollisuuden hyödyntää kattavasti Erasmusohjelman tarjoamia mahdollisuuksia, ohjelman rahoitusta on lisättävä. Sitä varten meidän on päätettävä ohjelman –
ja muiden menojen – rahoituksesta vielä ennen EU-vaaleja.
Jos haluamme tarjota eurooppalaisille tutkijoille ja startup-yrityksille uusia mahdollisuuksia, jotta tutkijanpaikkoja ei
tarvitse karsia rahanpuutteen vuoksi, meidän on tehtävä päätöksiä vielä ennen EU-vaaleja.
Jos haluamme – militarisoitumatta – korottaa puolustusmenot 20-kertaisiksi, meidän on tehtävä päätöksiä nopeasti.
Jos haluamme lisätä investointeja Afrikkaan 23 prosenttia, meidän on tehtävä päätöksiä nopeasti.
Ensi vuoteen mennessä on pohdittava myös euron kansainvälistä asemaa. Euro on ollut olemassa vasta 20
vuotta, mutta se on selvinnyt jo monista haasteista, synkistä ennusteista huolimatta.
Euro on maailman toiseksi käytetyin valuutta. 60 maata on sitonut valuuttansa euroon tavalla tai toisella. Meidän
on kuitenkin tehtävä enemmän, jotta Euroopan yhteinen raha voi toimia täysivaltaisesti myös
kansainvälisellä tasolla.
Viimeaikaiset tapahtumat ovat nostaneet esiin tarpeen syventää talous- ja rahaliittoa ja luoda syvät ja likvidit
pääomamarkkinat. Komissio on tehnyt useita tätä koskevia ehdotuksia, jotka tämän parlamentin ja neuvoston olisi
nyt hyväksyttävä.
Mutta me voimme ja meidän on mentävä pidemmälle. Ei tunnu järkevältä, että EU:n tuontienergiasta, jonka arvo
vuodessa on 300 miljardia euroa, maksetaan dollareina 80 prosenttia, vaikka öljyntuonnista vain noin 2 prosenttia
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on peräisin Yhdysvalloista. Ei liioin tunnu järkevältä, että eurooppalaiset yhtiöt ostavat eurooppalaisia lentokoneita
eurojen sijasta dollareilla.
Tästä syystä komissio esittää vielä ennen vuoden loppua aloitteita, joiden tarkoituksena on euron kansainvälisen
aseman vahvistaminen. Eurosta on tultava entistä suvereenimman Euroopan hyödyllinen työväline. Sitä
varten meidän on aivan ensimmäiseksi pantava kotipesä kuntoon vahvistamalla talous- ja rahaliittoa. Tämä työ
onkin jo käynnissä. Ilman nykyistä vankempaa talous- ja rahaliittoa euron kansainvälisen aseman lujittamiselle ei ole
uskottavaa perustaa. Talous- ja rahaliitto on saatava valmiiksi, jotta Euroopan unioni ja euro olisivat vahvempia.
Edelleen Sibiun kokoukseen valmistautumista silmällä pitäen meidän olisi edistyttävä konkreettisesti ulkopolitiikan
vahvistamisessa. Euroopan unionin on kyettävä esiintymään yhtenäisemmin ulkopolitiikassa. Ei ole oikein, että
unioni vaikenee, kun Genevessä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa olisi pitänyt tuomita Kiinan
ihmisoikeusrikkomukset.
Tämä johtui siitä, että yksi jäsenvaltio pystyi keskeyttämään asiaa koskevan päätöksenteon. Ei ole oikein, että
yksimielisyyden vaatimus halvauttaa EU:n päätöksenteon, kun olisi jatkettava Valko-Venäjää koskevaa
aseidenvientikieltoa tai määrättävä pakotteita Venezuelalle.
Siksi komissio esittää tänään uuden ehdotuksen siitä, miten voisimme siirtyä määräenemmistöpäätöksiin tietyillä
ulkosuhteiden aloilla. Kuten viime vuonna, olen edelleen sitä mieltä, että määräenemmistöpäätökset olisi otettava
käyttöön tietyillä aloilla. Ei kaikissa kysymyksissä, vaan tietyillä aloilla, esimerkiksi silloin kun on kyse
ihmisoikeuksista tai siviilioperaatioista.
Eurooppa-neuvosto voi päättää tästä voimassa olevan perussopimuksen nojalla. Mielestäni nyt on aika ottaa
käyttöön tämä Lissabonin sopimuksen uinuva siirtymälauseke, jonka avulla voimme siirtyä
määräenemmistöpäätöksiin.
Mielestäni meidän olisi voitava siirtyä määräenemmistöpäätöksiin myös tietyissä verotukseen liittyvissä
kysymyksissä.
Arvoisa puhemies
Minua huolestuttaa yhä enemmän tapa, jolla keskustelemme erimielisyyksistämme. Hallitukset ja toimielimet
kiistelevät keskenään yhä useammin. Hyökkäävät ja usein loukkaavat puheenvuorot eivät edistä Euroopan
rakentamista.
Ikävä äänensävy ei kuitenkaan liity vain poliittisten voimien keskinäisiin mittelöihin. Eräät käyttävät sitä myös
puhuessaan tiedotusvälineistä ja toimittajista, tyrehdyttääkseen kaiken keskustelun. Euroopan unionin on kuitenkin
oltava myös tulevaisuudessa paikka, jossa tiedonvälityksen vapautta ei kyseenalaisteta. Liian monet toimittajat ovat
joutuneet ahdistelun ja hyökkäysten kohteeksi, ja jotkut on jopa murhattu. Toimittajia on suojeltava paremmin,
sillä myös heillä on demokratiassa tärkeä tehtävä.
Yleensäkin meidän on opittava jälleen arvostamaan kompromisseja. Kompromissiin pyrkiminen ei tarkoita
luopumista omista näkemyksistä tai vapaasta keskustelusta, jossa kunnioitetaan muiden näkemyksiä ja yhteisiä
arvoja.
Komissio vastustaa kaikkia pyrkimyksiä murentaa oikeusvaltiota. Olemme huolissamme kehityksestä
eräissä jäsenvaltioissa. Jos oikeusvaltio on uhattuna, on käynnistettävä 7 artiklan mukainen menettely.
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans puolustaa oikeusvaltioperiaatetta erittäin ansiokkaasti, mutta
jää siinä usein varsin yksin. Koko komissio ja minä henkilökohtaisesti tuemme häntä tässä työssä.
On pidettävä tiukasti kiinni siitä, että Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioita noudatetaan ja ne pannaan
täytäntöön. Siitä ei voida tinkiä. Euroopan unioni on oikeusyhteisö. Oikeusnormien ja tuomioistuinten päätösten
noudattaminen eivät ole vaihtoehto vaan velvollisuus.
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PÄÄTELMÄT
Arvoisa puhemies
Arvoisat parlamentin jäsenet
Tässä viimeisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessani olen viitannut sekä maailmanhistorian että tämän
komission toimikauden tapahtumiin.
Olemme kaikki vastuussa siitä, millainen Euroopasta on tullut. Olemme vastuussa myös siitä, millainen
Euroopasta tulee.
Niin historia toimii: parlamentit ja komissiot vaihtuvat, mutta Eurooppa pysyy. Jotta Euroopan unionista tulisi
sellainen kuin sen pitäisi olla, meidän on otettava monella tapaa opiksemme.
EU:n ei pidä jäädä maailmannäyttämöllä katsojaksi, joka kommentoi maailman tapahtumia sivusta. EU:n on oltava
aktiivinen toimija, joka vaikuttaa tapahtumiin. Sen on oltava tulevaisuuden arkkitehti.
Euroopan unionille on paljon kysyntää eri puolilla maailmaa. Jotta EU voisi vastata tähän kovaan kysyntään, sen on
esiinnyttävä kansainvälisellä näyttämöllä yhtenäisenä. EU:n on esiinnyttävä kansakuntien joukossa ymmärrettävästi
ja selkeästi, jotta sitä kuullaan ja kuunnellaan. Federica Mogherini on edistänyt Euroopan unionin yhtenäisyyttä
diplomatian saralla. Emme saa palata tilanteeseen, jossa rinnakkaiset kansalliset diplomatiat kilpailevat keskenään.
Eurooppalaisen diplomatian on oltava yhtenäistä. Monenvälisen solidaarisuuden on oltava eheää.
Itä- ja Länsi-Eurooppaa on pyrittävä lähentämään entistä voimakkaammin. Euroopan sisäisistä jakolinjoista
on päästävä eroon. Maanosamme ja ne, jotka lopettivat kylmän sodan, ansaitsevat parempaa.
Euroopan unionin olisi myös kiinnitettävä enemmän huomiota sosiaaliseen ulottuvuuteen. Jos
työntekijöiden ja pienyritysten oikeutetut odotukset sivuutetaan, yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus voi vaarantua.
Göteborgin huippukokouksen tavoitteista olisi tehtävä lainsäädäntöä.
Toivon, että ensi vuoden EU-vaaleista tulee eurooppalaisen demokratian tähtihetki. Toivon, että kärkiehdokkaiden
asettamista jatketaan. Uskon, että tästä eurooppalaisen demokratian pienestä edistysaskeleesta tulee vielä
vakuuttavampi sitten kun käyttöön otetaan monikansalliset ehdokaslistat. Toivoakseni tämä tapahtuu
viimeistään vuoden 2024 EU-vaaleissa.
Meidän on ennen muuta torjuttava epäterve nationalismi ja omaksuttava sen sijaan valistunut patriotismi. On syytä
muistaa, että 2000-luvun patriotismilla on kahdet kasvot – sekä kansalliset että eurooppalaiset. Ne eivät sulje
toisiaan pois.
Ranskalaisen filosofin Blaise Pascalin tavoin pidän asioista, jotka sopivat yhteen. Jotta kansakunnat ja Euroopan
unioni pysyisivät pystyssä, niiden on kuljettava yhtä jalkaa. Jos rakastaa Eurooppaa, on rakastettava myös
sen kansoja. Jos rakastaa omaa kansaansa, on rakastettava myös Eurooppaa. Patriotismi on hyve, mutta rajoittunut
nationalismi on häikäilemätön valhe ja vaarallista myrkkyä.
Sanalla sanoen olkaamme uskollisia itsellemme.
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Istuttakaamme tänään puut, joiden varjossa lastemme lapsenlapset voivat aikanaan kasvaa ja elää
rauhassa, niin idässä kuin lännessä, etelässä tai pohjoisessa.
Muutama vuosi sitten kerroin tässä samassa paikassa, että Eurooppa on elämäni suuri rakkaus. Se pitää edelleen
paikkansa.

Jean-Claude Juncker
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