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UNIONIN SIELUN VAHVISTAMINEN
Johdanto
Arvoisa puhemies,
hyvät Euroopan parlamentin jäsenet
Monet kokevat elämänsä pysähtyneen samalla kun maailman tapahtumat ovat kulkeneet
eteenpäin pikakelauksella.
Käänteiden vauhtia ja haasteiden valtavuutta on välillä vaikea käsittää.
Toisaalta on myös ollut aikaa pohdiskeluun. Olemme arvioineet elämänvalintojamme, ja
laajemmissa piireissä on käyty keskustelua rokotteiden antamisesta muille maille ja
yhteisistä arvoista.
Mutta kun tarkastelen kulunutta vuotta ja unionin tilaa tänään, näen vahvan
sielun kaikessa, mitä teemme.
Robert Schuman sanoi, että Eurooppa tarvitsee sielun – ideaalin – ja poliittista tahtoa sen
toteuttamiseksi.
Kuluneen vuoden aikana Euroopassa on tehty noista sanoista totta.
Kohtasimme vuosisadan suurimman maailmanlaajuisen terveyskriisin yhdessä, niin että
ihmishenkiä säästävä rokotus oli mahdollista saada kaikkialla Euroopassa samoin
edellytyksin.
Vastasimme monen vuosikymmenen syvimpään globaaliin talouskriisiin yhdessä ottamalla
käyttöön NextGenerationEU-välineen.
Reagoimme kaikkien aikojen vakavimpaan ilmastokriisiin yhdessä perustamalla Euroopan
vihreän kehityksen ohjelman.
Teimme sen yhdessä: komissio, parlamentti ja 27 jäsenvaltiota. Yhtenä
Eurooppana. Siitä saamme olla ylpeitä.
Mutta korona-aika ei ole vielä ohi.
Pandemia jatkuu, ja yhteiskunnassamme on yhä paljon surua. Moni sydän on särkynyt
iäksi, moni elämänlanka on katkennut kesken, ja nuorilta riistettyä aikaa emme pysty
antamaan heille takaisin. Edessä on uusia pitkän aikavälin haasteita, sillä maailma toipuu
– tai sortuu – eri paikoissa eri tavoin.
On selvää, että voimamme ovat koetuksella myös ensi vuonna.
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Uskon kuitenkin, että koettelemukset saavat hengen – sielun – loistamaan.
Olen varma, että Eurooppa selviytyy näistä haasteista.
Olen siitä vakuuttunut eurooppalaisten nuorten innoittavan esimerkin vuoksi.
Euroopan nuoriso on näyttänyt esimerkkiä myötätunnosta ja yhteisvastuusta.
He uskovat, että meillä on vastuu koko maailmasta.
He kantavat huolta tulevaisuudesta, mutta ovat päättäneet tehdä siitä paremman.
Unionista tulee vahvempi, jos se ottaa mallia seuraavasta sukupolvesta, joka on
pohtiva, päättäväinen ja huolehtiva. Joka pitää kiinni arvoistaan ja toimii
rohkeasti.
Tällaista henkeä tarvitaan seuraavien kahdentoista kuukauden aikana enemmän kuin
koskaan. Tämä oli viestini tulevan vuoden painopisteitä koskevassa kirjeessä, jonka tänä
aamuna lähetin puhemies Sassolille ja pääministeri Janšalle.

VASTOINKÄYMISTEN JA ELPYMISEN YHDISTÄMÄ EUROOPPA

Arvoisat parlamentin jäsenet
Vuosi on pandemiassa pitkä aika.
Puhuessani tässä salissa vuosi sitten en vielä tiennyt, milloin saisimme turvallisen ja
tehoavan koronarokotteen – tai olisiko sen saaminen ylipäänsä mahdollista.
Nyt Eurooppa on kuitenkin kaikesta arvostelusta huolimatta tältä osin maailman
kärkeä.
Yli 70 prosentilla EU:n aikuisväestöstä on täysi rokotesuoja. EU on ainoana jakanut puolet
rokotetuotannostaan muualle maailmaan. Yli 700 miljoonaa rokoteannosta on toimitettu
eurooppalaisille ja yli 700 miljoonaa annosta yli 130:een eri maahan Euroopan
ulkopuolelle.
EU on maailman ainoa alue, joka on pystynyt tähän.
Pandemia ei ole pikamatka vaan maraton.
Noudatimme tiedemaailman neuvoja.
Pidimme lupauksemme Euroopalle. Pidimme lupauksemme maailmalle.
Toimimme oikein, eurooppalaisella tavalla. Ja tuloksia syntyi!
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Voimme siis olla täydellä syyllä tyytyväisiä, mutta vielä ei ole aika hellittää.
Tärkein – ja kiireellisin – tehtävämme on nopeuttaa rokottamista
maailmanlaajuisesti.
Kun alle prosentti koko maailman rokoteannoksista on annettu matalan tulotason maissa,
epäoikeudenmukaisuus ja toiminnan tarve ovat ilmeisiä. Tämä on yksi aikamme suurista
geopoliittisista kysymyksistä.
Team Europe tukee miljardin euron investoinnilla mRNA-rokotteiden tuotantoa Afrikassa.
Olemme jo luvanneet toimittaa 250 miljoonaa rokoteannosta.
Voin ilokseni ilmoittaa, että komissio lahjoittaa vielä 200 miljoonaa rokoteannosta ensi
vuoden puoliväliin mennessä.
Tämä on investointi solidaarisuuteen – mutta myös globaaliin terveystilanteeseen.
Toiseksi tärkein tehtävämme on jatkaa työtä täällä Euroopassa.
Rokotuskattavuudessa on huolestuttavaa vaihtelua myös unionin sisällä.
Siksi työtä on jatkettava.
Eurooppa on valmiina. Olemme saamassa vielä 1,8 miljardia rokoteannosta. Se riittää
meille ja lähialueille sitten kun on aika antaa tehosterokotteita. Meidän on kaikin voimin
pyrittävä estämään rokottamattomien pandemia.
Viime kädessä meidän on vahvistettava kykyämme varautua uusiin
pandemioihin.
Viime vuonna totesin, että on aika perustaa Euroopan terveysunioni. Tänään täytämme
lupauksemme. Ehdotuksemme pohjalta perustetaan terveysalan hätätilanteiden
valmiusviranomainen (HERA).
Siitä tulee merkittävä voimavara, jonka avulla voimme valmistautua tuleviin terveysuhkiin
aikaisemmin ja torjua niitä paremmin.
Meillä on käytössämme innovointikykyä ja tieteellistä osaamista, yksityisen sektorin
tietämystä ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset. Nämä kaikki on nyt tuotava yhteen ja
osoitettava toimintaan kunnon rahoitus.
Ehdotankin uutta terveysuhkiin varautumista ja terveydenhuollon kestokykyä
koskevaa toimea, johon koko EU osallistuu. Siihen olisi osoitettava 50 miljardin euron
Team Europe -investointi vuoteen 2027 mennessä.
Näin varmistetaan, että virus ei leviä eikä paikallisesta epidemiasta tule
globaalia pandemiaa. Se on paras tuotto, jonka investoinnista voi saada.
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Arvoisat parlamentin jäsenet
Euroopan terveysunionia koskeva työ on merkittävä edistysaskel. Haluan kiittää teitä
antamastanne tuesta.
Olemme näyttäneet, että kun toimimme yhdessä, pystymme toimimaan nopeasti.
Otetaan esimerkiksi EU:n digitaalinen koronatodistus:
Tähän mennessä Euroopassa on luotu yli 400 miljoonaa todistusta. Mukana on jo
42 maata neljältä mantereelta.
Komissio ehdotti sitä maaliskuussa.
Parlamentti vei sen läpi!
Kolme kuukautta myöhemmin se oli käytössä.
Kun muu maailma puhui todistuksesta, Eurooppa toteutti sen, yhteistyön avulla.
Olemme tehneet monia asioita oikein. Perustimme nopeasti SURE-välineen. Yli
31 miljoonaa työntekijää ja 2,5 miljoonaa yritystä eri puolilla Eurooppaa on saanut siitä
tukea.
Olemme ottaneet opiksi menneisyydestä, jolloin olimme liian erimielisiä ja liian hitaita.
Ero on selvä: viimeksi kesti kahdeksan vuotta ennen kuin euroalueen BKT nousi takaisin
kriisiä edeltäneelle tasolle.
Tällä kertaa on odotettavissa, että 19 EU-maata pääsee pandemiaa edeltäneelle tasolle
tänä vuonna ja loput ensi vuonna. Euroalueen kasvu päihitti viimeksi kuluneella
vuosineljänneksellä sekä Yhdysvaltojen että Kiinan talouskasvun.
Tämä on kuitenkin vasta alkua. Finanssikriisistä saatujen kokemusten pitäisi olla varoittava
esimerkki: Eurooppa julisti tuolloin kriisin päättyneeksi liian pian ja maksoi siitä kovan
hinnan. Emme aio toistaa samaa virhettä.
Hyvä uutinen on, että NextGenerationEU-välineen avulla me investoimme nyt
sekä lyhyen aikavälin elpymiseen että pitkän aikavälin vaurauteen.
Ratkaisemme taloutemme rakenteellisia ongelmia Espanjan työmarkkinauudistuksista
Slovenian eläkeuudistuksiin tai Itävallan verouudistukseen.
Investoimme ennennäkemättömällä tavalla 5G:hen ja kuituverkkoihin. Yhtä tärkeää on
myös investoiminen digitaaliseen osaamiseen. Se edellyttää, että johtajat kiinnittävät
asiaan huomiota ja että asiasta käydään jäsenneltyä vuoropuhelua huipputasolla.
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Toimemme näyttävät selkeää suuntaa niin markkinoille kuin sijoittajillekin.
Tulevaisuutta ajatellen meidän on kuitenkin myös pohdittava, miten kriisi on muovannut
talouttamme — esimerkkeinä velan kasvu, erilaiset vaikutukset eri aloihin tai uudet tavat
tehdä työtä.
Tätä varten komissio käynnistää lähiviikkoina uudelleen keskustelun talouden
ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta. Tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys
etenemistavasta hyvissä ajoin ennen vuotta 2023.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Vietämme pian EU:n sisämarkkinoiden 30-vuotisjuhlaa. Sisämarkkinat ovat 30 vuoden ajan
olleet merkittävä kehityksen ja vaurauden mahdollistaja Euroopassa.
Kun pandemia puhkesi, puolustimme sisämarkkinoita rapautumiselta ja pirstoutumiselta.
Sisämarkkinat ovat elpymisen kannalta keskeiset, jotta voidaan saada lisää hyviä
työpaikkoja ja parantaa kilpailukykyä.
Tämä on erityisen tärkeää digitaalisilla sisämarkkinoilla.
Teimme viime vuonna kunnianhimoisia ehdotuksia
rajoittaaksemme suurten alustojen portinvartija-asemaa,
lisätäksemme kyseisten alustojen demokraattista vastuuta,
edistääksemme innovointia
ja kanavoidaksemme tekoälyn voimaa.
Digitaalisuus on ratkaisevan tärkeää. Jäsenvaltiot ovat samaa mieltä.
NextGenerationEU-välineen varojen käyttö digitalisointiin tulee ylittämään 20 prosentin
tavoitteen.
Tämä kertoo siitä, kuinka tärkeää on panostaa EU:n teknologiseen suvereniteettiin. Meidän
on lisättävä panostusta, jotta voimme muokata digitaalisen muutoksen sääntöjemme ja
arvojemme mukaiseksi.
Puhun hetken puolijohteista – niistä pienistä siruista, joiden avulla kaikki toimii:
älypuhelimet, sähköpotkulaudat, junat tai kokonaiset älytehtaat.
Ilman siruja ei ole digitaalisuutta. Puolijohdepulan vuoksi kokonaiset tuotantolinjat toimivat
tavallista hitaammin — kasvavasta kysynnästä huolimatta.
Vaikka maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti, Euroopan osuus
arvoketjussa – suunnittelusta valmistuskapasiteettiin – on pienentynyt. Olemme
riippuvaisia Aasiassa valmistetuista huippusiruista.
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Kyse ei siis ole pelkästään EU:n kilpailukyvystä. Kyse on myös teknologisesta
suvereniteetista. Keskitytään siis siihen.
Aiomme esittää uuden EU-säädöksen, joka koskee siruja. Meidän on kytkettävä
maailmanluokan tutkimus-, suunnittelu- ja testauskapasiteettimme yhteen. Meidän on
koordinoitava EU:n ja jäsenvaltioiden investointeja arvoketjussa.
Tavoitteena on luoda yhdessä huippuluokan eurooppalainen siruekosysteemi, jossa myös
tuotanto on mukana. Näin voimme taata toimitusvarmuuden ja kehittää uusia markkinoita
uraauurtavalle eurooppalaiselle teknologialle
Niin, se on valtava tehtävä. Tiedän, että joidenkin mielestä se ei voi toteutua.
Samaa sanottiin Galileo-järjestelmästä 20 vuotta sitten.
Ja katsokaa, mitä tapahtui. Saimme sen aikaan yhdessä. Tällä hetkellä eurooppalaiset
satelliitit tarjoavat navigointijärjestelmän yli kahdelle miljardille älypuhelimelle ympäri
maailmaa. Olemme maailman kärkeä. Olkaamme siis taas rohkeita, tällä kertaa
puolijohteiden suhteen.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Pandemia on jättänyt syvät jäljet – niillä on valtava vaikutus sosiaalisessa
markkinataloudessamme.
Ilta illan jälkeen keräännyimme kaikki ikkunoihin ja parvekkeille – osoittamaan aplodein
tukeamme etulinjan työntekijöille.
Ymmärsimme, miten riippuvaisia olimme heistä. Näistä ihmisistä, jotka uurastavat pienellä
palkalla, alttiina tartunnoille ja turvallisuutensa vaarantaen.
Aplodit ovat vaienneet, mutta kiitollisuutta emme saa unohtaa.
Siksi nyt on tärkeää valaa perusta Euroopan sosiaalisille oikeuksille.
Se tarkoittaa kunnon työpaikkoja, oikeudenmukaisia työoloja, parempaa terveydenhuoltoa
ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa.
Pandemiassa olemme oppineet ainakin arvostamaan aikaa. Kaikkein arvokkainta on aika
läheistemme kanssa.
Siksi ehdotamme uutta eurooppalaista pitkäaikaishoidon strategiaa.
Sen ansiosta jokainen meistä voisi saada parasta mahdollista hoitoa ja elää tasapainoista
elämää. Sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa ei ole kyse vain ajankäytöstä vaan myös
verotuksen oikeudenmukaisuudesta.
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Sosiaalisessa markkinataloudessa on hyvä asia, että yritykset tekevät voittoa. Voittojen
taustalla ovat kuitenkin yhteiskuntiemme laadukas infrastruktuuri, sosiaaliturva ja
koulutusjärjestelmä.
Siksi yritysten on osallistuttava oikeudenmukaisella osuudella niiden rahoittamiseen. Siksi
meidän on edelleen torjuttava veronkiertoa ja veropetoksia.
Komissio ehdottaa säädöstä, jolla puututtaisiin pöytälaatikkoyrityksiin piilotettuihin
voittoihin. Teemme myös kaikkemme, jotta historiallinen sopimus yritysten
maailmanlaajuisesta vähimmäisverokannasta saadaan aikaan.
Oikean veromäärän maksamisessa ei ole kyse vain julkisesta taloudesta,vaan
ennen muuta oikeudenmukaisuudesta.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Olemme kaikki saaneet nauttia Euroopan sosiaalisen markkinatalouden tarjoamista
perusedellytyksistä. Meidän on nyt varmistettava edellytykset, joiden varaan seuraava
sukupolvi voi rakentaa tulevaisuutensa.
Nuoret eurooppalaiset ovat korkeasti koulutettuja, erittäin lahjakkaita ja vahvasti
motivoituneita. Nuori sukupolvi on joutunut tekemään suuria uhrauksia muiden
turvallisuuden takia.
Nuoruus on – yleensä – löytämisen aikaa. Silloin kerätään uusia kokemuksia. Saadaan
elinikäisiä ystäviä. Löydetään oma elämänpolku. Mutta mitä tämän päivän nuorilta on
vaadittu? Heidän on täytynyt pitää sosiaalista etäisyyttä, jäädä eristyksiin ja käydä
etäkoulua. Yli vuoden ajan.
Siksi kaikki mitä teemme – Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta NextGenerationEUohjelmaan – tähtää nuorten tulevaisuuden turvaamiseen.
Siksi NextGenerationEU-väline on rahoitettava uusilla omilla varoilla, joiden
käyttöönottoa parhaillaan valmistellaan.
Samalla on huolehdittava siitä, ettemme unohda ketään. Eurooppa tarvitsee kaikkia nuoria.
On kannustettava myös niitä, jotka ovat pudonneet turvaverkon ulkopuolelle. Niitä, joilla ei
ole työtä. Niitä, jotka eivät ole missään koulutuksessa.
Heitä varten on tulossa uusi ohjelma: ALMA.
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ALMA tarjoaa näille nuorille mahdollisuuden hankkia jonkin aikaa työkokemusta toisessa
jäsenvaltiossa.
Koska myös nämä nuoret ansaitsevat sen, että heillä on mahdollisuus saada kokemuksia
Erasmus-ohjelman tapaan, hankkia osaamista, luoda yhteyksiä ja vahvistaa eurooppalaista
identiteettiään.
Siinä missä me haluamme muokata unionia nuoria varten, nuorten on voitava
muovata Euroopan tulevaisuutta. Unionilla on oltava sielu ja näkemys, jotka
puhuttelevat nuoria.
Jacques Delorsin sanoin: Miten voimme rakentaa Eurooppaa, jos nuoret eivät näe sitä
kollektiivisena hankkeena ja osana omaa tulevaisuuttaan?
Siksi ehdotamme, että vuonna 2022 vietetään Euroopan nuorison teemavuotta.
Silloin keskitytään nuorten asioihin, sillä he ovat uhranneet paljon muiden hyväksi. Nuorten
on myös johdettava keskustelua Euroopan tulevaisuuskonferenssissa.
Heidän tulevaisuudestaanhan siinä on kyse.
Ja kuten totesin jo tämän komission toimikauden alussa, olemme valmiit edistämään
konferenssissa päätettäviä asioita.

VASTUUN YHDISTÄMÄ EUROOPPA

Arvoisat parlamentin jäsenet
Nykysukupolvella on vahva omatunto. Meitä vaaditaan etenemään pidemmälle ja
nopeammin ilmastokriisin ratkaisemiseksi.
Menneen kesän tapahtumat ovat vain korostaneet asian tärkeyttä. Näimme tulvia
Belgiassa ja Saksassa. Metsäpaloja Kreikan saarilla ja Ranskan kukkuloilla.
Jos emme usko omia silmiämme, meidän on uskottava tutkittua tietoa.
YK julkaisi hiljattain hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, raportin. IPCC on
ilmastonmuutosta koskevan tutkimuksen johtava auktoriteetti.
Raportti on hyvin selväsanainen. Ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama. Mutta koska se
on ihmisen aiheuttama, me voimme tehdä sille jotakin.
Kuten joku hiljattain sanoi: Maapallo lämpenee. Se johtuu meistä. Olemme siitä
varmoja. Tilanne on paha. Mutta me voimme korjata sen.
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Muutos on jo käynnissä.
Saksassa rekisteröitiin tämän vuoden alkupuoliskolla enemmän sähköajoneuvoja kuin
dieselautoja. Puola on nyt EU:n suurin auton akkujen ja sähköbussien viejä. Tai
ajatellaanpa uutta eurooppalaista Bauhaus-aloitetta, joka on saanut arkkitehtien,
suunnittelijoiden ja insinöörien luovuuden kukkimaan kaikkialla unionissa.
Jotakin on selvästi tekeillä.
Juuri tästä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on kyse.
Viime vuoden puheessani ilmoitin, että tavoitteenamme on vähentää päästöjä vähintään
55 % vuoteen 2030 mennessä.
Sen jälkeen olemme yhdessä tehneet ilmastotavoitteistamme oikeudellisia velvoitteita.
Olemme ensimmäinen suuri talousalue, joka on esittänyt kattavaa lainsäädäntöä
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Olette nähneet toimien yksityiskohtaisuuden. Mutta tavoite on yksinkertainen. Aiomme
asettaa saastuttamiselle hinnan. Aiomme käyttää puhtaampaa energiaa. Aiomme tuoda
käyttöön älykkäämpiä autoja ja puhtaampia lentokoneita.
Ja aiomme varmistaa, että tiukempien ilmastotavoitteiden lisäksi meillä on enemmän
sosiaalisia tavoitteita. Meidän on saatava aikaan oikeudenmukainen vihreä
siirtymä. Sen takia olemme ehdottaneet uutta sosiaalista ilmastorahastoa
torjumaan energiaköyhyyttä, josta kärsii jo 34 miljoonaa eurooppalaista.
Luotan sekä Euroopan parlamenttiin että jäsenvaltioihin, jotta ne pitävät paketista ja sen
tavoitteellisuudesta kiinni.
Eurooppa voi tehdä paljon ilmastonmuutoksen ja luonnon kriisin voittamiseksi. Lisäksi
se tukee muita. Voin ylpeänä ilmoittaa, että EU aikoo kaksinkertaistaa biologisen
monimuotoisuuden suojelemiseen tarkoitetun ulkoisen rahoituksensa erityisesti
kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville maille.
Eurooppa ei kuitenkaan selviä yksin.
Glasgow’ssa järjestettävä COP26-kokous on totuuden hetki globaalille yhteisölle.
Suuret taloudet Yhdysvalloista Japaniin ovat asettaneet tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden
saavuttamisen vuonna 2050 tai pian sen jälkeen. Tavoitteita on nyt tuettava laatimalla
käytännön suunnitelmia ajoissa ennen Glasgow’n kokousta. Nykyiset vuoteen 2030
mennessä täytettävät sitoumukset eivät riitä rajoittamaan maapallon lämpenemistä
enintään 1,5 celsiusasteeseen.
Vastuu kuuluu jokaiselle maalle!
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Tavoitteet, jotka presidentti Xi on asettanut Kiinalle, ovat rohkaisevia. Peräänkuulutamme
kuitenkin samanlaista johtajuutta sen määrittelemiseksi, miten Kiina aikoo saavuttaa
tavoitteet. Maailma olisi huojentunut, jos Kiina osoittaisi kykenevänsä kääntämään
päästökehityksen laskuun vuosikymmenen puoliväliin mennessä ja siirtymään pois hiilen
käytöstä omalla alueellaan ja sen ulkopuolella.
Vaikka vastuu kuuluu jokaiselle maalle, suurimmilla talouksilla on erityinen velvollisuus
vähiten kehittyneitä ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia maita kohtaan.
Ilmastorahoitus on niille elintärkeää sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että siihen
sopeutumisen kannalta.
Suuret taloudet sitoutuivat Meksikossa ja Pariisissa osoittamaan vähiten kehittyneille ja
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville maille ilmastorahoitusta 100 miljardia dollaria
vuodessa vuoteen 2025 saakka.
Pidämme kiinni sitoumuksestamme. Team Europe -mekanismista osoitetaan
rahoitusta 25 miljardia euroa vuodessa. Maailmanlaajuisen tavoitteen
saavuttamiseksi tarvittava rahoitus on kuitenkin täysin riittämätöntä muiden toimijoiden
puutteellisen panostuksen takia.
Rahoitusvajeen täyttäminen lisää onnistumisen mahdollisuuksia Glasgow’n kokouksessa.
Viestini on, että Eurooppa on valmis tekemään enemmän. Esitämme nyt 4 miljardin
euron lisärahoitusta ilmastotoimiin vuoteen 2027 saakka. Mutta odotamme, että
myös Yhdysvallat ja muut kumppanimme lisäävät rahoitustaan.
Ilmastorahoituksen vajeen täyttäminen yhdessä, Yhdysvaltojen ja EU:n toimin,
olisi voimakas signaali maailmanlaajuisesta ilmastojohtajuudesta. On tulosten
aika.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Ilmastojohtajuus ja taloudellinen johtoasema ovat keskeisiä Euroopan globaaleille ja
turvallisuustavoitteille.
Lisäksi ne kuvaavat laajempaa muutosta maailmanpolitiikassa siirryttäessä kohti uutta
kansainvälistä järjestystä.
Olemme siirtymässä uuteen hyperkilpailun aikakauteen.
Aikakauteen, jolloin eräät tekevät mitä tahansa saadakseen vaikutusvaltaa: lupailevat
rokotteita, tarjoavat korkeakorkoisia lainoja, laukaisevat ohjuksia ja levittävät väärää
tietoa.
Alueellisten kiistojen aikakauteen, jolloin suurvallat keskittyvät jälleen toisiinsa.
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Afganistanin tuoreet tapahtumat eivät ole tämän muutoksen syy, ne ovat sen oire.
Aivan ensimmäiseksi haluan sanoa selvästi: me tuemme afganistanilaisia. Naisia ja
lapsia, syyttäjälaitoksen työntekijöitä, toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia.
Ajattelen erityisesti naispuolisia tuomareita, jotka piileskelevät nyt niiltä miehiltä, jotka he
passittivat vankilaan. He ovat vaarassa, koska he edistivät oikeuden ja
oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Meidän on tuettava heitä, ja aiomme koordinoida
kaikkia toimia jäsenvaltioiden kanssa heidän saamisekseen turvaan.
Meidän on jatkettava kaikkien afganistanilaisten tukemista maan sisällä ja naapurimaissa.
Meidän on kaikin keinoin pyrittävä torjumaan todellinen suuren nälänhädän ja
humanitaarisen katastrofin riski. Aiomme hoitaa osuutemme. Lisäämme humanitaarista
apua Afganistanille 100 miljoonalla eurolla.
Tämä on osa uutta afganistanilaisille tarkoitettua laajempaa tukipakettia, jonka
aiomme esittää lähiviikkoina ja jossa yhdistyvät kaikki tukitoimemme.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Afganistanin tilanteen seuraaminen on ollut erittäin tuskallista kaikille palveluksessa
henkensä menettäneiden perheille.
Osoitamme kunnioitusta menehtyneiden sotilaiden, diplomaattien ja avustustyöntekijöiden
antamalle uhrille.
Jotta heidän työnsä ei menisi hukkaan, meidän on pohdittava sitä, miten Afganistanoperaatio saattoi päättyä niin äkkiä.
Nato-maiden on etsittävä vastauksia näihin hyvin vaikeisiin kysymyksiin keskuudessaan.
Ei kuitenkaan ole olemassa yhtään sellaista turvallisuus- ja puolustuspoliittista kysymystä,
johon oikea vastaus olisi yhteistyön vähentäminen. Meidän on panostettava yhteiseen
kumppanuuteemme ja hyödynnettävä kummankin osapuolen ainutlaatuisia vahvuuksia.
Sen vuoksi laadimme parhaillaan yhteistyössä pääsihteeri Jens Stoltenbergin
kanssa uutta EU:n ja Naton yhteistä julistusta, joka on tarkoitus esittää vielä
tämän vuoden aikana.
Tämä on kuitenkin vain yhtälön toinen puoli.
Eurooppa on ja sen selkeästi pitäisi olla kykenevä ja halukas tekemään enemmän
itsenäisesti. Mutta jos meidän on määrä tehdä enemmän, meidän on ensin selitettävä,
miksi. Nähdäkseni tähän on kolme laajaa syykokonaisuutta.
Ensiksikin meidän on luotava vakautta naapurialueillemme ja eri alueiden välille.
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Euroopan ja muun maailman välillä on kapeita salmia, myrskyäviä meriä ja pitkiä
maarajoja. Juuri maantieteellisten syiden takia Euroopassa tiedetään paremmin kuin
missään, että jos muualla puhjennutta kriisiä ei ratkaista ajoissa, se siirtyy omalle alueelle.
Toiseksi olemassa olevat uhkat muuttuvat nopeasti, hybridiuhkista tai kyberhyökkäyksistä
kasvavaan asevarusteluun avaruudessa.
Murroksellinen teknologia on merkittävästi parantanut ongelmavaltioiden tai ei-valtiollisten
ryhmittymien kykyä näyttää voimaansa.
Joukkotuhon aiheuttamiseen ei enää tarvita armeijoita ja ohjuksia. On mahdollista
lamauttaa teollisuuslaitoksia, julkishallintoja ja sairaaloita pelkän kannettavan tietokoneen
avulla. Kokonaisen vaalijärjestelmän toimintaa voi häiritä älypuhelimen ja
internetyhteyden avulla.
Kolmas syy on se, että Euroopan unioni on ainutlaatuinen turvallisuuden takaaja.
Tulevaisuudessa toteutetaan varmasti operaatioita, joihin Nato tai YK eivät osallistu, mutta
joissa EU:n pitäisi olla mukana.
Sotilaamme työskentelevät kentällä rinta rinnan poliisien, asianajajien ja lääkäreiden,
humanitaarisen avun työntekijöiden ja ihmisoikeuksien puolustajien, opettajien ja
insinöörien kanssa.
Voimme yhdistää sotilaallisia ja siviilitoimia sekä diplomatiaa ja kehitysyhteistyötä, ja
meillä on pitkä kokemus rauhan rakentamisesta ja turvaamisesta.
Myönteistä on, että olemme viime vuosina alkaneet kehittää eurooppalaista
puolustusekosysteemiä.
Se, mitä tarvitsemme, on kuitenkin Euroopan puolustusunioni.
Viime viikkoina on keskusteltu paljon nopean toiminnan joukoista. Siitä, minkä tyyppisiä ja
miten suuria joukkoja tarvitaan: taistelujoukkoja vai EU:n etujoukkoja.
Tämä on kiistatta osa keskustelua, ja uskoakseni se on myös osa ratkaisua.
Mutta tärkeämpi kysymys on, miksi tämä ei ole toiminut aiemmin.
Vaikka käytössä olisi maailman kehittyneimmät joukot, mutta ei ole valmiutta käyttää
niitä, mitä hyötyä niistä on?
Meitä on tähän asti estänyt paitsi kapasiteetin myös ennen kaikkea poliittisen tahdon
puute.
Jos vahvistamme tätä poliittista tahtoa, voimme saada EU:n tasolla paljon aikaan.
Annan kolme käytännön esimerkkiä:
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Ensiksikin meidän on rakennettava perusta kollektiiviselle päätöksenteolle –
kutsun tätä tilannetietoisuudeksi.
Emme saa aikaan tuloksia, jos samalla alueella toimivat jäsenvaltiot eivät jaa tietojaan
Euroopan tasolla. On olennaisen tärkeää parantaa tiedusteluyhteistyötä.
Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään tiedustelusta sanan suppeassa merkityksessä.
Kyse on siitä, että kaikilta yksiköiltä ja kaikista lähteistä saadut tiedot kootaan yhteen.
Tämä koskee niin avaruusalaa, poliisikouluttajia, avoimia tietolähteitä kuin kehitysvirastoja.
Kaikkien niiden työ tarjoaa meille ainutlaatuisen laaja-alaista ja seikkaperäistä tietoa.
Nämä tiedot ovat käytettävissämme!
Voimme kuitenkin hyödyntää niitä tietoon perustuvassa päätöksenteossa vain, jos meillä
on kokonaiskuva asiasta. Näin ei tällä hetkellä ole. Meillä on tietoa, mutta se on hajallaan.
Tieto on sirpaleina.
Sen vuoksi EU voisi harkita Yhteisen tilannetietokeskuksen luomista kaiken tiedon
kokoamiseksi yhteen.
Niin voimme varautua paremmin ja tehdä päätöksiä mahdollisimman täydellisten tietojen
perusteella.
Toiseksi, meidän on parannettava yhteentoimivuutta. Sen vuoksi investoimme jo nyt
yhteisiin eurooppalaisiin alustoihin, hävittäjistä drooneihin ja kybertoimiin.
Meidän on kuitenkin kehitettävä lisää uusia tapoja hyödyntää kaikki mahdolliset synergiat.
Yhtenä esimerkkinä voisi olla arvonlisäverosta luopuminen Euroopassa kehitettyjen ja
valmistettujen puolustustarvikkeiden ostojen yhteydessä.
Tämä lisäisi yhteentoimivuuttamme ja vähentäisi samalla nykyistä riippuvuuttamme
muista toimijoista.
Kolmanneksi, emme voi puhua puolustuksesta puhumatta kybertoimista. Kaikki
mikä on liitetty verkkoon, voidaan hakkeroida. Koska resursseja on niukasti, meidän on
yhdistettävä ne. Meidän ei myöskään pitäisi tyytyä vain puuttumaan kyberuhkiin vaan
meidän olisi pyrittävä nousemaan johtoasemaan kyberturvallisuudessa.
Kyberpuolustusta olisi kehitettävä täällä Euroopassa. Sitä varten tarvitaan
eurooppalaista kyberpuolustuspolitiikkaa, johon kuuluu myös yhteisiä standardeja
koskeva lainsäädäntö Euroopan kyberresilienssiä koskevan uuden säädöksen
nojalla.
Voimme siis tehdä paljon EU:n tasolla. Myös jäsenvaltioiden on kuitenkin tehtävä
enemmän.
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Lähtökohtana on luoda yhteinen uhka-arvio ja laatia yhteinen lähestymistapa uhkien
käsittelemiseksi. Tuleva strateginen kompassi on keskeinen vaihe tässä keskustelussa.
Meidän on myös päätettävä, miten voimme hyödyntää kaikkia perussopimuksen jo
tarjoamia mahdollisuuksia.
Siksi aion yhdessä presidentti Macronin kanssa kutsua Ranskan puheenjohtajakaudella
koolle Euroopan puolustusta käsittelevän huippukokouksen.
Euroopan on aika nousta seuraavalle tasolle.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Maailmassa, jossa vastakkainasettelu lisääntyy, omien etujen suojaamisessa ei ole kyse
vain puolustautumisesta.
Siinä on kyse vahvojen ja luotettavien kumppanuuksien luomisesta. Tämä ei ole ylellisyyttä,
vaan olennaisen tärkeä asia Euroopan tulevalle vakaudelle, turvallisuudelle ja vauraudelle.
Työ alkaa syventämällä kumppanuutta lähimpien liittolaistemme kanssa.
Aiomme laatia Yhdysvaltojen kanssa uuden toimintasuunnitelman kansainvälisen
muutoksen aikaansaamiseksi. Aiheiden kirjo ulottuu uudesta kauppa- ja
teknologianeuvostosta terveysturvallisuuteen ja kestävyyteen.
EU ja Yhdysvallat ovat aina vahvempia – yhdessä.
Sama koskee naapureitamme Länsi-Balkanilla.
Aion ennen kuun loppua matkustaa alueelle antaakseni vahvan signaalin
sitoutumisestamme liittymisprosessiin. Olemme sen velkaa kaikille nuorille, jotka
uskovat eurooppalaiseen tulevaisuuteen.
Tämän vuoksi lisäämme tukeamme uudella investointi- ja taloussuunnitelmalla, joka on
suuruudeltaan noin kolmannes alueen BKT:sta. Investointi Länsi-Balkanin tulevaisuuteen on
investointi EU:n tulevaisuuteen.
Lisäksi panostamme edelleen kumppanuuksiimme naapurialueilla mm. tehostamalla
sitoutumista itäiseen kumppanuuteen, toteuttamalla uutta Välimeren alueen
toimintaohjelmaa ja jatkamalla työtä Turkin-suhteiden eri näkökohtien parissa.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Jotta Euroopasta voisi tulla aktiivisempi maailmanlaajuinen toimija, sen on keskityttävä
myös seuraavan sukupolven kumppanuuksiin.
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Tältä osin tänään julkaistu uusi indopasifista aluetta koskeva EU:n strategia on
virstanpylväs. Se kuvastaa alueen kasvavaa merkitystä vaurautemme ja turvallisuutemme
kannalta, mutta myös sitä, että autoritaariset hallinnot hyödyntävät aluetta ja pyrkivät
laajentamaan vaikutusvaltaansa.
Euroopan on oltava alueella näkyvämpi ja aktiivisempi.
Teemme yhteistyötä syventääksemme kauppasiteitä, vahvistaaksemme maailmanlaajuisia
toimitusketjuja ja kehittääksemme uusia investointihankkeita vihreän ja digitaalisen
teknologian edistämiseksi.
Tämä on mallina sille, miten Eurooppa voi uudistaa tapaansa luoda yhteyksiä
maailmassa.
Olemme hyviä teiden rahoittamisessa. Euroopan ei kuitenkaan ole järkevää rakennuttaa
täydellistä tietä kiinalaisten omistaman kuparikaivoksen ja kiinalaisten omistaman
sataman välille.
Meidän on tällaisten investointien osalta toimittava älykkäämmin.
Sen vuoksi aiomme piakkoin esittää uuden globaaleja yhteyksiä koskevan Global
Gateway -strategian.
Aiomme luoda sen puitteissa Global Gateway -kumppanuuksia eri maiden kanssa
kaikkialla maailmassa. Haluamme saada aikaan investointeja laadukkaaseen
infrastruktuuriin, joka yhdistää tavarat, ihmiset ja palvelut eri puolilla maailmaa.
Noudatamme arvoihin perustuvaa lähestymistapaa ja tarjoamme kumppaneillemme
läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintotapaa.
Haluamme luoda yhteyksiä, emme riippuvuuksia!
Tiedämme myös, miten tämä saadaan toimimaan. Brasilian ja Portugalin välillä on kesästä
lähtien kulkenut uusi vedenalainen valokaapeliyhteys.
Aiomme investoida yhdessä Afrikan kanssa luodaksemme vihreän vedyn markkinat, jotka
yhdistävät Välimeren molemmat rannat.
Tämän toteuttamiseksi tarvitsemme Team Europe -lähestymistapaa. Aiomme tuoda
instituutiot, investoinnit, pankit ja yritysmaailman yhteen. Lisäksi teemme globaaleista
yhteyksistä painopisteen alueellisissa huippukokouksissa, alkaen helmikuussa
järjestettävästä seuraavasta EU–Afrikka-huippukokouksesta.
Haluamme, että Global Gateway on tulevaisuudessa luotettava brändi kaikkialla
maailmassa.
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Haluan sanoa erittäin selvästi, että kaupankäynti kaikkialla maailmassa – maailmankauppa
– on hyvä ja välttämätön asia. Sitä ei voi kuitenkaan koskaan harjoittaa ihmisarvon ja
vapauden kustannuksella.
Maailmassa on 25 miljoonaa ihmistä, jotka on saatu uhkailemalla tai painostamalla
pakkotyöhön. Emme voi koskaan hyväksyä sitä, että heidät on pakotettu valmistamaan
tavaraa, joka päätyy myyntiin eurooppalaisiin kauppoihin.
Siksi ehdotamme pakkotyöllä valmistetun tavaran kieltämistä EU:n markkinoilla.
Ihmisoikeudet eivät ole myytävänä – mistään hinnasta.

VAPAUDEN JA MONINAISUUDEN YHDISTÄMÄ EUROOPPA

Arvoisat parlamentin jäsenet, ihmisiä ei myöskään saa käyttää pelinappuloina.
Olette nähneet, mitä tapahtuu EU:n ja Valko-Venäjän rajalla. Minskin hallitus käyttää
ihmisiä välineinä omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ihmisiä on ohjattu lentokoneisiin ja
kirjaimellisesti työnnetty unionin rajoille.
Emme voi sietää tällaista toimintaa.
Siitä kertovat nopeat reaktiot Euroopassa. Voitte luottaa siihen, että tuemme yhdessä
Liettuaa, Latviaa ja Puolaa.
Sanotaan asia niin kuin se on: Kyseessä on hybridihyökkäys Euroopan vakauden
horjuttamiseksi.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Ei ole kyse yksittäisistä tapahtumista. Vastaavaa on nähty myös muilla rajoilla. Ja nähdään
vastakin. Siksi Schengen-asioissa on tarkoitus ottaa käyttöön uusia keinoja vastata
tällaisiin hyökkäyksiin ja varmistaa yhtenäisyys ulkorajojemme suojaamisessa.
Mutta niin kauan kuin me emme pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten
muuttoliikettä olisi hallittava, vastustajat käyttävät tilannetta hyväkseen.
Toisaalla ihmiskaupan uhreja riistetään hengenvaarallisilla reiteillä Välimeren yli.
Nämä tapahtumat osoittavat, että jokaisella maalla on osuutensa eurooppalaisen
muuttoliikejärjestelmän rakentamisessa.
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Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus tarjoaa meille kaikki välineet, joita
tarvitsemme erilaisten tilanteiden hallintaa varten.
Siinä ovat mukana kaikki osa-alueet. Sopimus muodostaa tasapainoisen ja humaanin
järjestelmän, joka toimii kaikissa jäsenvaltioissa - kaikissa olosuhteissa. Tiedämme, että
yhteinen perusta on löydettävissä.
Komissio kuitenkin esitti sopimusehdotuksen jo vuosi sitten, ja sen käsittely on edennyt
tuskallisen hitaasti.
Uskon, että nyt tarvitaan eurooppalaista muuttoliikepolitiikkaa. Siksi pyydän sekä
teitä, jotka istutte tässä salissa, että jäsenvaltioita nopeuttamaan prosessia.
Viime kädessä on kyse luottamuksesta. Luottamuksesta jäsenvaltioiden välillä.
Kansalaisten luottamuksesta siihen, että muuttoliikettä voidaan hallita. Luottamuksesta
siihen, että Eurooppa täyttää velvollisuutensa niitä kohtaan, jotka ovat kaikkein
heikoimmassa asemassa ja tarvitsevat eniten apua.
Euroopassa on muuttoliikkeestä erilaisia vahvoja mielipiteitä, mutta uskon, että yhteiseen
näkemykseen pääseminen ei ole kovin kaukana.
Useimmat eurooppalaiset ovat nimittäin yhtä mieltä siitä, että sääntöjenvastaista
muuttoliikettä olisi hillittävä, mutta toisaalta olisi myös tarjottava turvapaikka niille, jotka
ovat joutuneet pakenemaan kotoaan.
Useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että ne, joilla ei ole oikeutta jäädä Eurooppaan, olisi
palautettava, mutta toisaalta olisi toivotettava tervetulleiksi lailliset tulijat, jotka antavat
elintärkeän panoksen yhteiskuntamme ja taloutemme hyväksi.
Meidän kaikkien olisi päästävä yhteisymmärrykseen siitä, että muuttoliikekysymyksiä ei
koskaan pitäisi käyttää jakamaan eri ryhmiä.
Olen varma, että löydämme tavan rakentaa Euroopassa luottamusta
muuttoliikkeen hallintaan.

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet
Yhteiskunnat, jotka rakentuvat demokratian ja yhteisten arvojen varaan, seisovat
vakaalla pohjalla. Niissä luotetaan ihmisiin.
Niin syntyy uusia ajatuksia ja tapahtuu muutosta, niin voitetaan vääryydet.
Luottamus yhteisiin arvoihin toi EU:n perustajat yhteen toisen maailmansodan jälkeen.
Nämä samat arvot yhdistivät niitä, jotka yli 30 vuotta sitten repivät rautaesiripun alas.
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He halusivat demokratiaa.
He halusivat valita vapaasti hallituksensa.
He halusivat oikeusvaltion,
jossa kaikki olisivat lain edessä yhdenvertaisia.
He halusivat sananvapauden ja riippumattomat tiedotusvälineet.
He halusivat lopettaa urkinnan ja valtiollisen vakoilun ja päästä eroon korruptiosta.
He halusivat vapauden poiketa enemmistöstä.
Kuten Tšekin entinen presidentti Vaclav Havel sen kiteytti, he halusivat kaikki nämä
”suurenmoiset eurooppalaiset arvot”.
Ne ovat arvoja, jotka kumpuavat Euroopan kulttuurisesta, uskonnollisesta ja
humanistisesta perinnöstä.
Ne ovat osa sieluamme, osa sitä, mikä meitä tänään määrittää.
Nämä arvot on ankkuroitu EU:n perussopimuksiin.
Me kaikki olemme sitoutuneet pitämään niistä kiinni, kun olemme vapaina ja suvereeneina
valtioina liittyneet osaksi unionia.
Puolustamme näitä arvoja määrätietoisesti. Emme tingi tästä
määrätietoisuudesta koskaan.
Arvojen takeena ovat oikeusjärjestyksemme ja EU:n tuomioistuimen tuomiot, jotka ovat
sitovia. Huolehdimme siitä, että niitä noudatetaan, jokaisessa unionin jäsenvaltiossa.
Oikeusvaltion suojelu ei ole vain jalo päämäärä, vaan se on myös kovaa työtä ja jatkuvaa
pyrkimystä parempaan.

Oikeusvaltiokertomuksemme ovat uudistusten kautta osa tätä prosessia. Esimerkkinä
tästä ovat Maltan oikeuslaitosuudistus ja Slovakian korruptiotutkimukset.
Vuodesta 2022 alkaen oikeusvaltiokertomuksiin lisätään konkreettisia
suosituksia jäsenvaltioille.
Oikeusvaltion kehitys on kuitenkin joissakin jäsenvaltioissa menossa huolestuttavaan
suuntaan. Pidän tärkeänä, että huolenaiheista käydään aina ensin vuoropuhelua.
Vuoropuhelu ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan sen täytyy johtaa tuloksiin. Siksi
noudatamme kaksijakoista lähestymistapaa, joka muodostuu vuoropuhelusta ja
määrätietoisista toimista.
Näin olemme viime viikolla tehneet, ja näin teemme vastakin.
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Oikeus riippumattomaan oikeuslaitokseen, oikeus yhdenvertaiseen kohteluun lain edessä –
näihin oikeuksiin on kaikkien ihmisten voitava luottaa, kaikkialla Euroopassa ja riippumatta
siitä, kuuluvatko he enemmistöön vai vähemmistöön.

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet
EU:n talousarviossa tulevaisuutemme näkyy lukuina. Siksi sitä on suojattava.
Meidän on huolehdittava, että jokainen euro ja jokainen sentti menee siihen, mihin se on
tarkoitettu,
ja että rahojen käytössä noudatetaan oikeusvaltion periaatteita. Investoinnit, jotka on
tarkoitettu lastemme tulevaisuuden parantamiseen, eivät saa valua vääriin kohteisiin.
Korruptio ei tarkoita pelkästään varastamista veronmaksajilta. Korruptio myös karkottaa
sijoittajia. Korruptio johtaa siihen, että suurella rahalla voidaan ostaa suuria palveluksia ja
vallankäyttäjät horjuttavat demokratian sääntöjä.
Kun on kyse budjettivarojemme suojelusta, teemme kaikissa korruptiotapauksissa kaiken,
mikä vallassamme on.

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet
Kun puolustamme arvojamme, puolustamme myös vapauttamme. Vapautta olla
oma itsensä, vapautta kertoa ajatuksensa, vapautta rakastaa ketä haluaa.
Vapaus tarkoittaa myös vapautta pelosta. Pandemian aikana tämä vapaus vietiin liian
monilta naisilta.

Tämä on ollut kauhistuttavaa aikaa niille, jotka eivät ole voineet piiloutua minnekään,
päästä pakoon piinaajiltaan. Meidän on tuotava valoa tähän pimeyteen, osoitettava pääsy
pois kärsimyksestä. Piinaajat on saatettava oikeuden eteen.
Naisten on voitava elää jälleen vapaina haluamallaan tavalla.
Siksi teemme vuoden loppuun mennessä lainsäädäntöesityksen naisiin kohdistuvan
väkivallan torjumiseksi. Siinä on kyse tehokkaasta syytteeseenpanosta,
ennaltaehkäisystä ja suojelusta, niin verkkomaailmassa kuin sen ulkopuolella.
On kyse jokaisen ihmisarvosta ja oikeudenmukaisuudesta. On kyse Euroopan
sielusta, ja sitä meidän on vahvistettava.

20

UNIONIN TILA 2021
PUHE UNIONIN TILASTA 2021

Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet
Luokaamme lopuksi katse vapauteen, joka antaa äänen kaikille muille vapauksille, eli
tiedotusvälineiden vapauteen.
Toimittajia vastaan hyökätään vain siksi, että he tekevät työtään.
Toisia uhkaillaan ja pahoinpidellään, toiset murhataan traagisesti. Täällä, Euroopan
unionissa. Haluan mainita muutamia nimiä. Daphné Caruana Galizia, Jan Kuciak. Peter de
Vries.
Heidän tarinansa poikkeavat toisistaan yksityiskohdiltaan. Heitä kaikkia yhdistää kuitenkin
se, että he ovat puolustaneet oikeuttamme tietoon ja kuolleet sen takia.
Tieto on julkinen hyödyke. Meidän on suojeltava toimittajia, jotka nostavat
asioita esiin.
Olemmekin tänään esittäneet suosituksen toimittajien suojelun parantamiseksi.
Meidän on pysäytettävä ne, jotka uhkaavat tiedotusvälineiden vapautta. Mediatalot eivät
ole mitä tahansa yrityksiä.
Niiden riippumattomuus on olennaista. Siksi Eurooppaan tarvitaan laki, jolla tämä
riippumattomuus taataan.
Ensi vuonna esitämme juuri tällaisen tiedotusvälineiden vapautta koskevan lain.
Kun puolustamme tiedotusvälineidemme vapautta, puolustamme samalla myös
demokratiaa.

Päätelmä
Arvoisat parlamentin jäsenet
Schumanin eurooppalaisen ideaalin vahvistaminen, jota peräänkuulutin aiemmin, vaatii
jatkuvaa työtä.
Meidän ei pitäisi sulkea silmiämme erimielisyydeltämme ja puutteiltamme.
Unionimme on puutteineenkin upean ainutlaatuinen ja ainutlaatuisen upea.
Se on unioni, jossa yksilönvapautemme vahvistuu yhteisömme vahvuuden ansiosta.
Unioni, jota ovat muokanneet yhtä lailla yhteinen historiamme ja yhteiset arvomme kuin
erilaiset kulttuurimme ja näkökulmamme.
Unioni, jolla on sielu.
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Ei ole helppoa löytää oikeita sanoja ilmaisemaan, millainen tämä tunne loppujen lopuksi
on. On helpompi lainata inspiroivan ihmisen sanoja. Siksi olen kutsunut seuraamme tänään
kunniavieraan.
Monet saattavat jo tietääkin hänet – hän on italialainen kultamitalisti, joka valloitti
sydämeni viime kesänä.
Ette kuitenkaan varmaankaan tiedä, että vielä huhtikuussa hänen sanottiin olevan
kuolemanvaarassa. Hän joutui leikkaukseen, hän taisteli, hän toipui.
Vain 119 päivää sairaalasta pääsynsä jälkeen hän voitti paralympialaisissa kultaa. Arvoisat
parlamentin jäsenet, toivottakaamme tervetulleeksi Beatrice Vio. Bebe on nuoresta
iästään huolimatta joutunut ylittämään jo monia esteitä.
Hänen tarinansa kertoo matkasta vaikeuksien kautta voittoon. Menestymisestä
lahjakkuuden, periksiantamattomuuden ja aina myönteisen ajattelun voimin. Bebe on oman
sukupolvensa perikuva: johtajaluonne, joka ajaa tärkeiksi kokemiaan asioita.
Häntä on siivittänyt eteenpäin vahva usko siihen, että saavuttamattomilta vaikuttavat
tavoitteet on tehty saavutettaviksi. Se sembra impossibile, allora si può fare.
Tämä oli EU:n perustajien asenne, ja tämä on Euroopan uuden sukupolven asenne.
Bebe olkoon inspiraation lähde niin meille kuin kaikille nuorille, jotka muuttavat käsitystä
siitä, mikä on mahdollista.
Jotka osoittavat, että voit olla mitä vain haluat. Ja että voit saavuttaa kaiken mihin uskot.

Arvoisat parlamentin jäsenet
Tässä on Euroopan sielu.
Tässä on Euroopan tulevaisuus.
Tehdään siitä yhdessä vielä vahvempi.

Viva l’Europa.
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