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Den irske folkeafstemning opfølgning

1. Vi i Europa-Parlamentet har hilst resultatet af den irske folkeafstemning velkommen. Et vægtigt
og positivt budskab er kommet fra det folk, der blev hørt: Udvidelse og udvidelse nu. Deres
opgave her i denne weekend ville have været gjort langt mere vanskelig, hvis resultatet havde
været anderledes. Det irske folk har valgt udvidelsen, ikke egoismen. Dette baner vejen for det
historiske øjeblik for Unionen. Jeg vil drage en tredobbelt lære for vores fremtidige arbejde.

2. Vi må aldrig mere isolere den europæiske integrationsproces fra den offentlige opinion. Nice-
traktaten var i sig selv et kompliceret dokument, men hvis det, der nu er på spil, er forklaret og
meddelt klart og ærligt af politikere i marken og ikke kun gennem medierne, vil befolkningen
reagere positivt. Den vil ikke alene reagere; den vil være parat til at tage store skridt og lægge
ravnekrogspatriotismen og kortsigtetheden til side til fordel for en mere langsigtet strategi. Det
store skift i den offentlige opinion med jastemmer i samtlige 42 irske valgkredse viser, at
Europas sag kan sælges til den offentlige opinion. Læren i form af dialog, information og
klarhed må Konventet lægge sig efter. Jeg kunne godt tænke mig at få lejlighed til at drøfte
Parlamentets syn på Konventets arbejde med Dem, men dette er ikke det rette øjeblik.

3. En anden lære vedrører tidsplanen for udvidelsen. Det haster nu i høj grad med at nå til enighed
om Unionens standpunkt på en række områder. Hvis vi ikke får sat tingene på plads i Bruxelles,
hvordan kan vi så forvente at opnå resultater midt om natten i København? Hvis vi finder på
lappeløsninger i sidste øjeblik, vil vi ende med samme slags forhastede afgørelser, som vi har
set tidligere, ikke mindst i Nice.

4. En tredje lære vedrører befolkningens holdning til selve udvidelsen. En af de reaktioner, der
oftest høres på dørtrinnet, i pubben, uden for indkøbscentrene er: "Irland har haft store fordele af
sit medlemskab af Unionen. Nu er tiden inde til at lade de andre få gavn af den". Dette var et
generøst svar baseret på realiteter med baggrund i den erfaring, at Irlands fremgang har været til
gavn for de 14 øvrige medlemmer, og på samme måde vil omlægningen af de ti nye
medlemmers økonomier være til gavn for de 15.

5. Dette generøse men realistiske svar skal afspejles i Deres drøftelser i dag, baseret på idealisme
og bevidstheden om, at sagen er af fælles interesse.
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Udvidelsesmandatet - de enkelte spørgsmål

6. Lad mig indlede med at redegøre for Parlamentets holdning til udvidelsen. Vi bifalder
Kommissionens rapporter og tilslutter os deres konklusion gående ud på, at de ti
tiltrædelseslande på grundlag af deres resultater - og udelukkende på grundlag af disse resultater
- vil kunne tiltræde Unionen i 2004; og at Det Europæiske Råd, der nu er trådt sammen, bør
give formandskabet og Kommissionen et klart forhandlingsmandat med hensyn til de resterende
kapitler uden nogen yderligere betingelser, der skal opfyldes på forhånd, således at vi i
København kan nå til enighed om disse ti landes tiltrædelse. Den irske folkeafstemning har
banet vejen, den sidste sten af Berlin-muren er fjernet; i denne weekend bør vi ikke begynde at
bygge den op igen.
En kortsigtet, bogholderibaseret synsvinkel på udvidelsesprojektet vil ikke alene skabe nye
forhindringer og måske bringe projektet i fare, den vil svække en udvidet Unions muligheder for
at lykkes og sinke den tilstræbte økonomiske omstilling.

7. Det må anses for utænkeligt at forestillet sig, at Polen, Ungarn, Den Tjekkiske Republik eller
nogen af de andre kunne gå hen og blive andet end nettomodtagere af Unionen i de første år af
deres medlemskab.

8. Unionen har altid og af gode grunde lige siden de første udvidelser sikret, at nye medlemmer
har fået en hjælpende start fra Unionens budget: De 25,6 mia. EUR, der skal stilles til rådighed
til strukturstøtte, er et absolut minimum. Forslagene er overkommelige og respekterer fuldt ud
Berlin-aftalen.

9. Disse tal er ikke alene mulige i henhold til Det Europæiske Råds afgørelser i Berlin om
fremtidig finansiering (for seks og ikke ti): De svarer til de budgetmæssige realiteter. De
samlede betalinger, der er nødvendige for udvidelsen, er lavere end tallene i de finansielle
overslag.

10. Alt mindre end Kommissionens forslag til strukturfonde, direkte betalinger og
kompensationsordninger ville være uacceptabelt for Europa-Parlamentet. Og jeg vil minde Dem
om, at Parlamentet ikke alene skal give sit samtykke til tiltrædelsestraktaterne, det er også
budgetmyndigheden, som skal godkende den samlede finansielle pakke. Alt mindre end
Kommissionens forslag ville influere negativt på den offentlige opinion i tiltrædelseslandene.
Og måske endnu vigtigere: Den ville bringe tiltrædelseslandenes omfattende bestræbelser på at
omlægge deres økonomier i fare.

11. Vi har brug for at kunne se i det rette perspektiv, hvad der reelt står på spil. Detaljerede
beregninger af omkostningerne viser, at den samlede budgetpakke til finansiering af udvidelsen
i kulminationsåret 2006 ville være 30 EUR pr. indbygger i Danmark eller 20 EUR pr.
indbygger i Tyskland. Hvad der i realiteten er på spil er ca. en tusindedel af EU's BNP. Der er
en pris, men prisen er overkommelig.
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12. Med hensyn til landbruget er det lidt sent på nuværende tidspunkt at tilføje yderligere
betingelser. Enhver ved, at en vanskelig afgørelse om reformen af den fælles landbrugspolitik
venter os: Den vil være nødvendig for de næste finansielle overslag. Initiativerne fra den franske
og den tyske regering i går skaber et vist håb med hensyn til disse spørgsmål, fordi de er
formuleret som efterfølgende betingelser og ikke betingelser, som skal opfyldes på forhånd. Det
er for tidligt,. urealistisk og unødvendigt at anmode om forpligtelser og garantier fra nogle af
parterne i denne sag, inden der drages en konklusion i København. Her har vi igen brug for at se
tingene i det rette perspektiv.

13. De bestræbelser, der gøres i tiltrædelseslandene, er yderst bemærkelsesværdige. Nogle
investerer kraftigt i grænsekontrol - vores Schengen-kontrol - med egne midler. Í nogle lande vil
landbrugsindkomsterne måske falde, når de tiltræder EU, og bestemmelserne om fri
bevægelighed betyder, at de vil blive nødt til at vente i årevis, før deres borgere får mulighed for
at søge beskæftigelse andre steder i Unionen, selv hvis de for øjeblikket er nettoimportører af
arbejdskraft. I nogle tilfælde vil de dog måske modtage mindre end halvdelen af den
strukturstøtte, som tidligere nye medlemsstater modtog, da de tiltrådte. Medmindre vi tager
skridt til at sikre, at ingen ny medlemsstat bliver nettobidragyder i de første år efter tiltrædelsen,
vil dette være en vanskelig pakke at sælge til befolkningerne. Deres ledere er parate til at tage
udfordringen op. Vi må ikke gøre det til en umulig opgave for dem.

14. Med hensyn til overvågning støtter vi Kommissionens strategi, som er en strategi baseret på
efterfølgende betingelser. Den straffer ikke vores partnere. Vi har pligt til at udvise årvågenhed,
men vi har også pligt til ikke at skabe nye forhindringer. Vi forventer en høj grad af
overensstemmelse med den gældende fællesskabsret fra tiltrædelseslandenes side, men vi skal
ikke forvente højere standarder end dem, vi selv kan opfylde.

15. Hvad angår det institutionelle kapitel vil jeg fremsætte to bemærkninger: Vi har allerede vist, at
vi klart foretrækker, at fordelingen af mandaterne i Europa-Parlamentet synligt bør afspejle
principperne om lighed og proportionalitet. Parlamentet mener, at nogle af tiltrædelseslandene
blev for hårdt behandlet, da mandatfordelingen blev vedtaget i Nice. Hvis den danske
statsminister efterhånden som vi nærmer os jul finder en metode til at give den i rollen som
julemand og opfylde nogle af tiltrædelseslandenes legitime ønsker, vil han få kraftig støtte af
Europa-Parlamentet. Udfra princippet om åbenhed mellem institutionerne ville jeg, hvad angår
pladserne i Parlamentet i overgangsperioden fra 2000 til 2009, indtil Bulgarien og Rumænien
tiltræder, have sat pris på at være blevet holdt løbende orienteret om Rådets overvejelser i dette
spørgsmål og at have haft en chance for at give mit synspunkt til kende, inden standpunkterne lå
fast.

Andre udvidelsesspørgsmål

16. For Bulgarien og Rumænien går Parlamentet ind for at fortsætte i det nuværende tempo og
stramme køreplanen op ved at give en fast dato for tiltrædelse samt udvidelse af
førtiltrædelsesstøtten, hvilket er en forudsætning for, at dette kan ske.
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17. Med hensyn til Tyrkiet bemærker vi det væsentlige fremskridt, der er gjort i Tyrkiet gennem de
sidste få måneder inden valget, og vi håber at drøftelser med den nye regering og den nye
Nationalforsamling, der skal vælges i Tyrkiet, vil føre til endnu større bestræbelser på vejen til
reform, så der kan foretages en objektiv evaluering så tidligt som muligt.

18. Hvad angår Cypern udtrykker Deres konklusioner fra Sevilla et ønske om et genforenet
Cypern. Jeg håber, at De vil finde ord til at udtrykke fornyet støtte til samtlige skridt imod
enighed med ekstra fokus på denne sags betydning.

19. Kaliningrad er på Deres dagsorden i dag. Forhandlingerne er helt klart op til Rådet og
Kommissionen. Vi har intet forhandlingsmandat. Men jeg har bemærket det stadigt skarpere
tonefald i debatten om dette emne, ikke mindst i Den Russiske Statsduma. Jeg tog derfor
initiativ til at arrangere et møde mellem formændene for samtlige parlamenter i de berørte lande
(præsidenten for Den Russiske Statsduma, præsidenten for Det Russiske Føderative Råd,
formanden for Kaliningrads regionale duma, formanden for det polske Sejm, formanden for det
polske senat, formanden for det litauiske Seimas) for at dæmpe gemytterne og få folk til at føle,
at vi var parate til at forhandle under forbehold af visse grundlæggende principper. Det er klart
for mig, at en løsning her kommer gennem klar anerkendelse af Litauens suverænitet og respekt
for Ruslands værdighed. Rådets indsats på dette område bør, for så vidt som disse principper
anerkendes, hilses velkommen. Litauen har vist vilje til at anerkende de generelle betingelser,
og landet kræver og fortjener derfor en garanti for, at det vil kunne deltage i Schengen så tidligt
som muligt. Vi bør benytte dette som en lejlighed til at gøre et nyt fremstød med hensyn til
vores forbindelser med Rumænien gennem et intenst fornyet samarbejde i regionen. Det var
under det svenske formandskab, at Kommissionen tog dette initiativ, som der endnu ikke er
reageret på. Vi har nu en chance for at videreføre det. Et andet aspekt, som vi kunne
understrege, er følgende: Dette tilfælde er som de øvrige en test for sammenhængen i vores
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvis medlemsstaterne ikke anerkendte betydningen af at
handle som en europæisk Union snarere end at præsentere en cocktail af nationale initiativer,
ville en god indsats blive undergravet, og udsigterne til løsninger ville blive sat på spil.

Interinstitutionelt samarbejde

20. Lad mig her komme med en generel bemærkning. Det danske formandskab har gjort en hel del
for at styrke forbindelserne med Europa-Parlamentet og har i den henseende været
banebrydende. Jeg har besluttet at gøre en ekstra indsats for at sikre, at vi når frem til en
interinstitutionel aftale om en bedre regulering fra nu af og til København, i det mindste på de
områder, hvor vi kan blive enige, hvilket er realistisk, respekterer institutionernes særlige
rettigheder men fører til mærkbare resultater i kvaliteten af lovgivningen. Med hensyn til
konsolidering og kodificering af den gældende fællesskabsret, som er et spørgsmål, som hyppigt
er blevet drøftet på Det Europæiske Råds møder gennem de sidste ti år, må jeg sige, at vi kun
har gjort beskedne fremskridt. Vi har nu brug for et ambitiøst program med klare måldatoer, så
den samlede EU-lovgivning er reduceret til overkommelige proportioner. Dette bør være vores
kontrakt med borgerne om en forenkling af Europa. Det ville være en meget effektiv og synlig
måde at gøre fremskridt på.
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21. Der er også blevet gjort en god indsats på området for aktindsigt og forelæggelsen af fortrolige
oplysninger for Parlamentet om udenrigs- og sikkerhedsanliggender. Vi vedtog en
overenskomst i denne uge. De er bekendt med den pågældende tidsplan. Hvis vi i næste uge fra
Dem modtager bekræftelse af, at De er enig i denne tekst, som giver den nødvendige garanti for
sikker håndtering af fortrolige oplysninger, vil jeg trække den klage over Rådet tilbage, som vi
indgav for Domstolen. Det er et godt eksempel på, at det politiske har forrang, men jeg
forventer også, at vi hurtigt vil nå til enighed om aktindsigt under den tredje søjle (retlige og
indre anliggender), som for mig er en del af den overenskomst, som vi nu har.

22. I Sevilla nævnte jeg, at jeg ville komme tilbage til Dem med et spørgsmål af væsentlig
betydning for såvel Europa-Parlamentet som den Den Europæiske Union som sådan. Statutten
for medlemmerne. Jeg har ikke mandat til at forhandle; jeg har dog mandat til at undersøge
sagen. Derfor er jeg nødt til at kunne vurdere, hvorvidt jeg skal føre tropperne op til toppen af
højen, hvilket jeg ikke vil kunne, hvis jeg i lighed med den legendariske hertug af York skal
kalde dem ned igen. Jeg påskønner i høj grad den positive reaktion, som jeg har fået hidtil.
Kontakterne mellem de forskellige kabinetschefer bør nu intensiveres, så jeg kan rapportere
tilbage til Parlamentet på grundlag af de anvisninger, De har givet mig.

Et historisk øjeblik

23. Som jeg sagde i starten, er den sidste store politiske hindring for udvidelse blevet fjernet med
folkeafstemningen i Irland sidste lørdag. Det, der behøves på dette topmøde, er at have et klart
mandat for Kommissionen og for formandskabet, som gør os i stand til at fuldende processen.
Det er i samtlige medlemsstaters egen interesse, at landvindingerne med hensyn til sikkerhed,
demokrati, solidaritet, fødevaresikkerhed, nuklear sikkerhed, Europas stemme i verden - fordele,
som udvidelsen kan føre med sig - ikke sættes over styr ved uovervejede konklusioner, hvilket
betyder, at forhandlerne måske går glip af den historiske chance i København i december.

Det er nu tid til at udnytte øjeblikket og afslutte dette projekt med alle dets udfordringer, som
ikke skal underkendes men heller ikke overdrives i den store sammenhæng.

Stående over for de reelle valg, som udvidelsen indebærer, hvilket valg vil vi så træffe? Vores
kontinent har været delt af et Jerntæppe, der blev sænket ned af undertrykkende magter, der
overlevede Anden Verdenskrig. Hvis vi ved denne lejlighed ud fra politisk vilje signalerer, at vi
er parate til fortsat at lade denne deling bestå, vil vi høste en bitter høst. Som man sår, så høster
man, og dette i en tid, der præges af voksende ustabilitet, usikkerhed og risiko for terrorangreb i
alle dele af verden. Dette er en udfordring for denne generation af europæiske ledere. Vi må
forstå, at hvis vi ikke vælger forsoningen, når det rette øjeblik indtræffer, vælger vi at slippe
mørkets kræfter løs. Lad i stedet dagslyset skinne!

____________________


