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Uppföljning av folkomröstningen i Irland

1. Vi i Europaparlamentet upskattade resultatet av folkomröstningen i Irland. Det irländska
folket gav ett kraftfullt och positivt budskap: Utvidgning och utvidgning nu! Ert arbete här
under veckoslutet skulle ha blivit mycket svårare om resultatet varit annorlunda. Det irländska
folket valde utvidgning, inte egoism. Detta banar vägen för det historiska steg som unionen nu
skall ta. Jag skulle vilja dra tre särskilda slutsatser inför vårt framtida arbete.

2. För det första får vi aldrig mera låta den europeiska integrationsprocessen lösgöra sig från den
allmänna opinionen. Nicefördraget var till sin natur ett komplicerat dokument, men om de
frågor som står på spel förklaras och meddelas på ett tydligt och uppriktigt sätt av våra
politiker på fältet, och inte enbart rätt ut i luften, ger den allmänna opinionen oss ett positivt
svar. Och den ger inte bara ett svar, utan den kommer att vara förberedd på att ta ett stort steg
och låta all form av småaktighet och kortsiktighet stå tillbaka för en mer långsiktig strategi.
Den stora omsvängning i den allmänna opinionen, med ja-röster i samtliga 42 irländska
valkretsar, visar att Europatanken kan säljas till den allmänna opinionen. Konventet måste ta
till sig den slutsats som dras i form av dialog, information och klarhet. Jag skulle uppskatta att
få möjlighet att diskutera med er om parlamentets syn på konventets arbete, men tillfället är
inte rätt valt.

3. Den andra slutsatsen gäller tidsschemat för utvidgningen. Det är nu mycket brådskande att
uppnå enighet om unionens ståndpunkt i ett antal frågor. Om vi inte klarar av det i Bryssel,
hur skall det då gå mitt i natten i Köpenhamn? Om vi i sista sekunden syr ihop en lösning
kommer vi att sluta med samma förhastade beslut som vi tidigare bevittnat, inte minst i Nice.

4. Den tredje slutsatsen gäller allmänhetens inställning till själva utvidgningen. En av de
vanligaste reaktionerna man hörde på gatan, på puben, vid stormarknaderna var: ”Irland har
dragit stor nytta av unionen. Det är nu dags att även låta andra länder dra nytta av unionen”.
Detta var en generös reaktion, grundad på realism och vunna erfarenheter, eftersom Irlands
fördelar också kommit till gagn för de 14 övriga medlemmarna och omstruktureringen av de
10 nya ländernas ekonomier på samma sätt kommer att gagna de 15.

5. Denna generösa men realistiska reaktion måste återspegla era överläggningar i dag, vilka bör
grundas på idealism och upplyst självintresse.

Utvidgningsmandatet – de olika frågorna

6. Jag skulle först vilja ge uttryck för parlamentets ståndpunkt till utvidgningen. Vi välkomnar
kommissionens rapporter och delar kommissionens åsikt att tio av kandidatländerna, på grund
av sina meriter och enbart på grund av dessa, bör kunna anslutas till unionen 2004.
Europeiska rådet bör nu ge ordförandelandet och kommissionen ett tydligt
förhandlingsmandat för återstående kapitel, utan extra, nya föranslutningsvillkor, så att vi kan
nå en överenskommelse om anslutningen av dessa tio länder i Köpenhamn. Den irländska
folkomröstningen banade vägen, sista stenen avlägsnades från Berlinmuren. Detta veckoslut
får vi inte börja bygga upp muren på nytt.
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En kortsiktig räkenskapsmässig bedömning av utvidgningsprojektet kommer inte enbart att
skapa nya hinder och eventuellt äventyra hela projektet, utan kommer att försvaga
möjligheterna till framgång för en utvidgad union och bromsa den eftersökta ekonomiska
omstruktureringen.

7. Det måste anses som otänkbart att Polen, Ungern, Tjeckiska republiken eller något av de
andra kandidatländerna inte skulle bli nettobidragstagare under sina första år som medlemmar
i unionen.

8. Unionen har alltid, och av välgrundade skäl, enda sedan den första utvidgningen, sett till att
de nya medlemmarna fått starthjälp från unionens budget. Beloppet på 25,6 miljarder euro till
strukturstöd är ett absolut minimum. Förslagen är rimliga och följer till fullo
Berlinöverenskommelsen.

9. Dessa siffror är inte enbart möjliga i enlighet med de beslut som fattades av Europeiska rådet i
Berlin om den framtida finansieringen (för sex och inte för tio), utan de är budgetmässigt
realistiska. De betalningar som krävs för utvidgningen understiger totalt sett beloppen i
budgetplanen.

10. Någonting mindre än vad kommissionen föreslagit för strukturfonderna, direkta betalningar
och kompensationsmekanismer till jordbrukarna är oacceptabelt för Europaparlamentet. Jag
vill samtidigt erinra om att parlamentet inte enbart skall ge sitt samtycke till
anslutningsfördragen, utan att det också är den budgetmyndighet som skall godkänna de
övergripande ekonomiska kostnaderna. Någonting mindre än vad kommissionen föreslagit
skulle förbittra den allmänna opinionen i kandidatländerna och, vilket kanske är av ännu
större betydelse, skulle äventyra de enorma insatser som gjorts av kandidatländerna för att
omstrukturera sina ekonomier.

11. Vi måste få proportion på vad som i konkreta termer står på spel. Detaljerade
kostnadsberäkningar visar att det totala budgetanslaget för att finansiera utvidgningen skulle
uppgå till 30 euro per invånare i Danmark eller 20 euro per invånare i Tyskland under 2006,
som är det år då kostnaderna kommer att bli som högst. Det handlar i själva verket om cirka
en tusendel av EU:s BNP. Detta är priset, och priset är rimligt.

12. I fråga om jordbruket är det lite sent nu att börja tillföra ytterligare villkor. Alla vet att svåra
beslut väntar i samband med nästa budgetplan när det gäller reformen av den gemensamma
jordbrukspolitiken. De initiativ som togs av de franska och tyska regeringarna i går inger
vissa förhoppningar när det gäller dessa frågor, eftersom de formulerats som efterhands- och
inte som förhandsvillkor. Men att begära förpliktelser och garantier från det ena eller andra
hållet före toppmötet i Köpenhamn vore förhastat, orealistiskt och onödigt. Vi måste åter igen
se situationen i sitt rätta perspektiv.
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13. Kandidatländerna gör otroliga ansträngningar. Somliga investerar mycket i gränskontrollerna
– våra Schengenkontroller – med egna medel. I vissa länder kan jordbruksinkomsterna
komma att sjunka i samband med anslutningen och den fria rörligheten innebär att de måste
vänta flera år innan deras medborgare kan söka arbete på andra ställen i unionen, även om de
för närvarande själva är nettoimportörer av arbetskraft. I vissa fall kan de till och med få
mindre än hälften av vad andra nya medlemsstater fått i form av strukturstöd vid
anslutningen. Om vi inte vidtar åtgärder för att säkra att ingen av de nya medlemsstaterna blir
en nettobidragsbetalare under de första medlemskapsåren, kommer detta att bli svårt att sälja
till allmänheten. Deras ledare är beredda att ta upp denna utmaning. Vi får inte vända detta till
ett omöjligt uppdrag för dem.

14. När det gäller övervakningen stödjer vi kommissionens strategi, som återigen grundas på
efterhandsvillkor. Detta straffar inte våra partner. Vi är skyldiga att se upp, men vi är också
skyldiga att inte upprätta nya hinder. Vi förväntar oss att kandidatländerna i hög grad rättar
sig efter gemenskapens regelverk, men vi får inte ställa högre krav på dem än på oss själva.

15. När det gäller det institutionella planet vill jag endast ta upp två punkter. Vi har redan
meddelat att vi skulle önska att fördelningen av platserna i Europaparlamentet på ett synligt
sätt återspeglade principerna om rättvisa och proportionalitet. Parlamentet anser att vissa av
kandidatländerna förfördelades när platsfördelningen beslutades i Nice. Om den danska
premiärministern, i takt med att vi närmar oss jul, skulle finna en möjlighet att klä sig
tomteskrud och skingra vissa kandidatländers legitima oro, kommer han att få starkt stöd från
Europaparlamentet. För det andra, i en anda av öppna förbindelser mellan institutionerna,
skulle jag uppskatta att i fråga om fördelningen av platserna i parlamentet hållas underrättad
om rådets överläggningar i frågan, under övergångsperioden från 2004 till 2009, tills
Bulgarien och Rumänien deltar, och att få möjlighet att ge uttryck för mina synpunkter innan
ståndpunkterna fastställs.

Övriga utvidgningsfrågor

16. När det gäller Bulgarien och Rumänien anser parlamentet att takten i förhandlingarna bör
upprätthållas. Det är därför viktigt att höja ambitionsnivån genom att ange ett måldatum för
anslutning. För att denna målsättning skall kunna uppnås är det även nödvändigt att utöka
föranslutningsstödet.

17. När det gäller Turkiet kan vi konstatera att stora framsteg har gjorts i landet under de senaste
månaderna före valet. Vi hoppas att diskussionerna med den kommande regeringen och
nationalförsamlingen kommer att leda till ännu större reforminsatser, så att en objektiv
utvärdering kan hållas så snart som möjligt.

18. När det gäller Cypern angav ni i era slutsatser från Sevilla att landet bör återförenas. Jag
hoppas att ni kommer att fortsätta att stödja alla åtgärder som har som mål att få till stånd en
överenskommelse. Vidare hoppas jag att takten i detta arbete kan höjas.
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19. Kaliningrad finns idag på er agenda. Tydligen är det rådet och kommissionen som ansvarar
för förhandlingarna med denna region. Vi har inget förhandlingsmandat. Men jag har noterat
att denna fråga har lett till allt intensivare debatter, inte minst i den ryska duman. Jag tog
därför initiativet till att sammanföra talmännen för parlamenten i alla de berörda länderna
(talmannen i den ryska duman, ordföranden för det ryska förbundsrådet, talmannen i
Kaliningrads regionala duma, talmannen i den polska sejmen, talmannen i den polska senaten
och talmannen i den litauiska sejmen). Syftet med detta initiativ var att lugna ner de upprörda
känslorna och att få folket att förstå att vi är beredda att utan fördomar ställa oss bakom vissa
grundprinciper. Det är uppenbart för mig att man skulle kunna lösa denna fråga genom att
tydligt erkänna Litauens suveränitet och genom att visa respekt för Ryssland. I den mån rådet
erkänner dessa principer är dess arbete i denna fråga välkommet. Litauen har visat
beredvillighet att ställa sig bakom de allmänna villkoren. Därför kräver och förtjänar landet en
garanti om att det kommer att få delta i Schengen så snart som möjligt. Vi bör utnyttja detta
tillfälle till att utveckla vår förbindelser med Rumänien och till att inleda ett omfattande nytt
samarbete i regionen. Kommissionen tog under det svenska ordförandeskapet detta initiativ,
men hittills har det inte fått något gehör. Vi har nu ett gyllene tillfälle att föra arbetet på detta
område vidare. Det skall även betonas att detta fall, liksom många andra, är ett test på
sammanhållningen i vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Goda arbetsinsatser
skulle undergrävas, och alla utsikter om lösningar skulle hotas, om medlemsstaterna inte
erkände vikten av att vi alla agerar som en union snarare än som ett sammelsurium av
nationella alternativ.

Interinstitutionellt samarbete

20. Jag skulle nu vilja göra en allmän kommentar. Det danska ordförandeskapet har gjort stora
insatser för att förstärka förbindelserna med Europaparlamentet och har slagit in på nya vägar.
Jag har beslutat att, fram tills mötet i Köpenhamn, anstränga mig ytterligare för att se till att vi
får fram ett interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning, åtminstone på de områden där vi
kan komma överens. Detta avtal måste vara realistiskt och det är angeläget att det respekterar
institutionernas privilegier men ändå leder till en avsevärt bättre kvalitet i vår lagstiftning. När
det gäller konsolideringen och kodifieringen av ”gemenskapsrätten”, vilket är fråga som
många gånger har tagits upp på Europeiska rådets möten under den senaste tioårsperioden,
måste jag tillstå att vi har gjort mycket få framsteg. Vi behöver nu ett ambitiöst program med
tydliga måldatum, så att den samlade EU-lagstiftningen bringas ned till hanterliga mängder.
Detta bör vara vårt kontrakt med medborgarna för att förenkla EU. Om vi lyckas uppnå detta
mål kommer vi att ha gjort ett mycket kraftfullt och synbart framsteg.
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21. Mycket har även gjorts för att förbättra tillgången till handlingar och tillhandahållandet av
grannlaga information till parlamentet om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vi har denna
vecka röstat igenom en överenskommelse om detta. Ni känner till den tidtabell som används.
Om ni nästa vecka bekräftar att ni står bakom denna text, som ger alla de garantier som
behövs för en säker hantering av grannlaga information, kommer jag att dra tillbaka den talan
som vi väckte mot rådet i EG-domstolen. Detta är ett bra exempel på politikens framträdande
roll, men jag hoppas även att vi kommer att nå en snabb överenskommelse om tillgång till
handlingar inom den tredje pelaren (rättsliga och inrikes frågor) vilket enligt min uppfattning
redan är en väsentlig del av det avtal som vi nu har ingått.

22. I Sevilla nämnde jag att jag skulle vilja ta upp en gammal fråga av mycket stor vikt för
Europaparlamentet, liksom för själva unionen, nämligen frågan om ledamotsstadgan. Jag har
inget förhandlingsmandat i denna fråga. Däremot har jag ett mandat att undersöka den. Därför
måste jag kunna bedöma om jag skall ta med mig mina soldater till bergstoppen, vilket jag
inte kommer att göra om jag, likt den legendariske hertigen av York, måste kalla ner dem
igen. Jag uppskattar verkligen det positiva gensvar som jag hittills har fått. Kontakterna
mellan de olika kabinettscheferna bör nu bli tätare, så att jag kan rapportera tillbaka till
parlamentet utifrån de anvisningar som ni har gett mig.

Historiskt steg i Europas utveckling

23. Som jag nämnde inledningsvis har det sista stora hindret för EU:s utvidgning undanröjts
genom lördagens irländska folkomröstning. Vad som behövs vid detta toppmöte är ett tydligt
mandat för kommissionen och för ordförandeskapet. Detta krävs nämligen för att
utvidgningen skall kunna föras i hamn. Det ligger i alla medlemsstaters intresse att vinsterna
med utvidgningen – säkerhet, demokrati, solidaritet, livsmedelssäkerhet, kärnsäkerhet,
Europas röst i världen – inte äventyras av obeslutsamhet. Följden av detta kan nämligen bli att
förhandlarna omintetgör det historiska steget i Europas utveckling som skall tas i Köpenhamn
i december.

Nu är det dags att agera och föra detta projekt i hamn. De återstående utmaningarna skall
visserligen inte bagatelliseras men, sett i ett större perspektiv, bör de inte heller överdrivas.

Nu när utvidgningen faktiskt står för dörren måste vi bestämma oss för hur vi skall agera. Vår
kontinent delades av en järnridå, av förtryckarregimer som överlevde andra världskriget. Om
vi vid detta tillfälle, genom politisk vilja och politiska val, signalerar att vi vill att denna
uppdelning skall kvarstå kommer vi att så en draksådd. Som man sår skall man skörda. Detta
gäller inte minst i en värld som är alltmer instabil, osäker och utsatt för omfattande
terrorverksamhet. Dagens europeiska ledare står här inför en stor utmaning. Vi måste förstå
att om vi väljer att inte ta tillfället till försoning, väljer vi att släppa fram mörkrets krafter.
Släpp in ljuset, i stället.

____________________




