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Inleiding

Graag zou ik het Deense Voorzitterschap, minister-president Rasmussen en de ministers Møller en
Haarder willen danken voor de actieve betrokkenheid bij het Europees Parlement waar zij de
afgelopen zes maanden blijk van hebben gegeven. Tevens zou ik minister-president Simitis willen
danken voor het mogelijk maken van een intensievere samenwerking tussen het Parlement en de
Raad. U hebt hiermee het goede voorbeeld gegeven.

Dit is een zeer bijzondere Top. Het gaat hier in de eerste plaats om de uitbreiding, maar dit
Voorzitterschap heeft zich ook nog met andere onderwerpen beziggehouden. Met zijn allen hebben
we een aanzienlijke hoeveelheid wetgeving geproduceerd, door middel van een twaalftal met succes
afgeronde bemiddelingsprocedures, onder meer over veiligheid in het luchtverkeer en cosmetica.
Het Voorzitterschap heeft deelgenomen aan 38 plenaire debatten en heeft met alle parlementaire
commissies samengewerkt. Er is een goed begin gemaakt met een dialoog over de verbetering van
de kwaliteit van de communautaire wetgeving en er is goede vooruitgang geboekt op dit terrein. We
zijn het eens met het geplande tijdstip voor de Europese Raad in het voorjaar. Onze samenwerking
levert nog altijd resultaten op.

Bovendien zijn er nog andere belangrijke kwesties die moeten worden afgerond. Het Europees
Parlement zou graag zien dat op deze Top aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de door
menselijk handelen veroorzaakte ramp op de kusten van Galicië. We zullen de procedures voor het
aanscherpen van het Erika-pakket versnellen. Ik zou de Spaanse minister-president, Jose Maria
Aznar, willen vragen ons medeleven over te brengen aan de bevolking van Galicië. We moeten het
echter niet laten bij het tonen van solidariteit en medeleven. Als een van de takken van de
begrotingsautoriteit zullen we de hoogste prioriteit toekennen aan voorstellen voor het verlenen van
praktische financiële steun.

Uitbreiding

Zoals echter valt te verwachten zal ik deze toespraak vooral wijden aan de mijlpaal die deze Top
domineert: de uitbreiding. Ik zou onze waardering willen uitspreken voor de enorme inspanningen
die dit Voorzitterschap, voorgaande Voorzitterschappen die de weg hebben gebaand, de Commissie
en de diensten van de Commissie hebben verricht om dit ambitieuze project te doen slagen en om
deze zo belangrijke gebeurtenis vandaag mogelijk te maken. Ook wij hebben als Parlement ons
steentje bijgedragen. Nu is het uw beurt.

Deze "eindsprint" heeft twee aspecten en ik zal toelichten hoe het Europees Parlement tegen beide
aankijkt. U kent de argumenten maar al te goed, maar toch zou ik het standpunt van het Parlement
graag nog een keer naar voren brengen.

Vandaag 21 jaar geleden kondigde generaal Jaruzelski in Polen de staat van beleg af. Deze datum,
13 december, kan in de Poolse geschiedenis nu een andere betekenis krijgen, zodat een zwarte
bladzijde kan worden omgeslagen.
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De kwestie van de financiering van de uitbreiding is nog niet opgelost, en het gaat hier om een van
de lastigste van het grote aantal problemen dat u op deze bijeenkomst ongetwijfeld zult oplossen.
Het Europees Parlement steunt de inspanningen van het Deense Voorzitterschap voor het vinden
van een compromis. Natuurlijk is niet iedereen even gelukkig met dit compromis. Sommige
lidstaten vinden misschien dat het te ver gaat, sommige kandidaat-lidstaten zijn het
tegenovergestelde standpunt toegedaan. Ik begrijp de gerechtvaardigde en alleszins redelijke zorgen
die bij de betalende lidstaten leven, en tevens begrijp ik hun wens dat de investeringen die gedaan
moeten worden niet van al te grote invloed zullen zijn op de eigen economie, nu de conjunctuur
daalt. Tegelijkertijd hebben ook de kandidaat-lidstaten gerechtvaardigde zorgen: zij willen de
fiscale schok die een onvoldoende cashflow met zich meebrengt en de mogelijk negatieve gevolgen
op de macro-economische ontwikkeling in de komende jaren zo beperkt mogelijk houden. In een
aantal kandidaat-lidstaten moeten we vaststellen dat de steun van de bevolking voor de uitbreiding
broos is. Een doorbraak op deze Top kan ertoe bijdragen dat de publieke opinie overtuigd raakt van
de voordelen van toetreding. De zorgen van zowel lidstaten als kandidaat-lidstaten moeten in
gelijke mate aandacht krijgen en er moet een verstandige en evenwichtige oplossing worden
gevonden die flexibel is, ruim binnen de marges blijft van de financiële vooruitzichten die in Berlijn
zijn overeengekomen en die tegemoet komt aan wat is omschreven als de "historische plicht" van
de uitbreiding. Plicht is misschien niet het juiste woord. Er kan namelijk een keuze gemaakt
worden. Die keuze staat nog open, maar er bestaat wel een moreel-politiek contract dat reeds is
ondertekend. Voor wat de financiering betreft verwachten we niet dat u het volle pond geeft, maar
wel dat u er zo nodig nog een schepje bovenop doet.

Cyprus

Ten tweede moet in dit verenigd Europa een verenigd Cyprus worden opgenomen. Een gunstige
samenloop van omstandigheden biedt ons nu een zeldzame kans een akkoord te bereiken over
Cyprus. Cyprus zal zijn toetredingsverdrag op 16 april 2003 ondertekenen. De vraag is: zal Cyprus
dit verdrag als één staat ondertekenen en zo alle Cyprioten vertegenwoordigen? Uiteindelijk is dit
een kwestie die opgelost moet worden door de twee gemeenschappen en die aan bod komt op de
bemiddelingsvergadering van de VN die op dit moment in Kopenhagen plaatsvindt. Het Parlement
steunt de inspanningen van Kofi Annan van harte en hoopt dat in dit late stadium de politieke
leiders van het eiland tot het inzicht zullen komen dat een akkoord de beste oplossing is. De
verdeelde stad Nicosia is de laatste Europese hoofdstad die in tweeën is gedeeld en is een symbool
van hoe het niet moet. Daarom verzoek ik u zoveel mogelijk morele druk uit te oefenen op de
belangrijkste deelnemers aan de besprekingen die in verschillende delen van deze stad plaatsvinden
om een echte doorbraak te bewerkstelligen, zodat, om de woorden te gebruiken van bijna alle
vertegenwoordigers van de Turks-Cypriotische gemeenschap waar ik vorig weekend mee sprak,
niemand wordt buitengesloten van het Europa dat we nu aan het opbouwen zijn.
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Bulgarije en Roemenië

Het Europees Parlement steunt expliciet de doelstelling van 2007 als datum voor de toetreding van
de tweede golf landen, waarmee de vijfde uitbreiding een feit zou worden. We verwelkomen dan
ook het voorstel dat hier vandaag voor u ligt. Aan deze datum zijn echter wel voorwaarden
verbonden. Het vastleggen van een streefdatum voor zowel Bulgarije als Roemenië maakt de
voorwaarde dat het acquis overgenomen moet worden geenszins ongedaan. Tevens blijft het
beginsel van differentiatie en eigen merites onverminderd van kracht. Het betekent echter wel dat
een richtpunt wordt vastgesteld en dat een stimulans aanwezig is die onontbeerlijk is om de normen
op het gebied van administratie, justitie, wetgeving en de invoering daarvan op het vereiste niveau
te kunnen tillen. Dit geldt met name voor Roemenië, waar het recente verslag van de Commissie
expliciet naar verwees door te spreken van "zeer ernstige corruptie". Hierover heb ik recentelijk ook
gesproken met de twee kamers van het Roemeense parlement te Boekarest. De Roemeense
autoriteiten dienen maatregelen te nemen om de strijd tegen corruptie te ondersteunen en te
stimuleren en om beste praktijken te ontwikkelen op het gebied van vrijheid van de media en
pluralisme in de politiek.

Turkije

Het Parlement heeft met grote meerderheid (376 stemmen voor, 156 stemmen tegen en 18
onthoudingen) gestemd voor een open houding, en heeft de Europese toekomst van Turkije
bevestigd, zij het met de nodige voorzichtigheid en onder bepaalde voorwaarden. Besloten werd om
een alternatieve route, leidend tot een intensief partnerschap in plaats van het lidmaatschap, buiten
beschouwing te laten. Dit was van grote betekenis. Het Parlement zei daarmee in feite dat
specifieke geografische of culturele opvattingen over Europa geen belemmering voor het
lidmaatschap vormen. Wat dit betekent is dat gelijke behandeling het uitgangspunt moet zijn bij het
beoordelen van aanvragen voor het lidmaatschap. Gelijke behandeling houdt echter ook een aantal
verplichtingen in. Uw besluit tot het uitvoeren van een definitieve beoordeling over twee jaar geeft
blijk van meetbare en zichtbare vooruitgang voor Turkije op weg naar toetreding tot de EU. Met dit
besluit heeft de Europese Raad de moed getoond de nieuwe samenleving in Turkije en de
progressieve, democratische en Europese agenda van de nieuwe regering te ondersteunen. Turkije
moet beseffen dat dit een duidelijk teken is dat zijn betrekkingen met de EU een nieuwe fase zijn
ingegaan en dat dit een erkenning is van de vooruitgang die Turkije heeft geboekt. Dat moet de
boodschap zijn die wijzelf en de Turkse regering zullen uitdragen als het werkelijke resultaat van
deze bijeenkomst.

Het werk aan de uitbreiding is na vandaag nog niet voorbij. Er doet zich nu een nieuwe uitdaging
voor: de burgers moet worden uitgelegd wat hun politiek leiders namens hen hebben besloten. Hun
instemming en steun moet worden gewonnen door ze te laten zien welk voordeel zij er bij zullen
hebben. Zodra het "grote moment" voorbij is, zal het werkelijke proces van uitbreiding pas echt
beginnen. Ook zal dan de communicatie met de burgers zorgvuldig moeten worden gestuurd, om
geen valse verwachtingen te wekken en te voorkomen dat we de bal in eigen doel schieten door
hoopvolle vooruitzichten te frustreren. De publieke opinie moet in dit proces opnieuw worden
bewerkt en dat is een enorm karwei.
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Het parlementaire perspectief

Het Europees Parlement zal zijn steentje bijdragen door sneller te werk te gaan, zodat de
toetredingsverdragen tijdig voor ondertekening beschikbaar zullen zijn. We zullen als tak van de
begrotingsautoriteit de nodige bijdrage leveren, waaronder een "vredesdividend"-pakket voor
Cyprus, mocht u besluiten dat een akkoord op deze wijze moet worden ondersteund. Het Europees
Parlement heeft besloten waarnemers uit de kandidaat-lidstaten toe te laten, in aantallen die zijn
overeenkomen met hetgeen in Nice is besloten, zodra de toetredingsverdragen zijn ondertekend.

Voor wat betreft de interinstitutionele gevolgen van de uitbreiding delen wij de mening dat
overeenstemming moet worden bereikt om te zorgen voor een transparante maar snelle
parlementaire procedure voor de benoeming van tien commissarissen uit de kandidaat-lidstaten per
1 mei 2004. Tevens zijn wij bereid het vroegtijdige vertrek van de huidige Commissie goed te
keuren. Dit mag echter niet eerder zijn dan 1 november 2004. In januari zullen wij met u in overleg
treden om het over dit punt eens te worden.

Deelname aan de Intergouvernementele Conferentie

Gisteravond had u de gelegenheid te horen wat de voorzitter van de Conventie te zeggen had over
de geboekte vooruitgang. We maken ons zorgen over het tijdschema van de Conventie, die haar
mandaat van een jaar waarschijnlijk met minstens drie maanden zal overschrijden. Wij zijn daarom
van mening dat nu een ontwerpgrondwet moet worden voorbereid en zo snel mogelijk door het
presidium van de Conventie moet worden ingediend. Dit zou voorkomen dat verwarring ontstaat
door het indienen, verspreiden en bespreken van tegenstrijdige ontwerpen van mogelijke
grondwetten, terwijl het daarvoor nog te vroeg is. Hierover zou ik u een vraag willen stellen: kunt u
bevestigen dat de Conventie zal worden opgeheven tijdens de Europese Raad van Thessaloniki,
zodat op die Top de agenda voor de IGC kan worden vastgesteld?

Zonder nu in detail te treden zou ik twee algemene kwesties willen aanstippen. In de debatten over
de grondwet die de komende weken gevoerd zullen worden, moet worden voorkomen dat we
verzanden in een debat dat bij het publiek overkomt als "corporatistisch" en naar binnen gekeerd.
Instellingen die "machtsbelust" en "corporatistisch" optreden geven de Conventie uiteindelijk een
slechte naam. Burgers zullen eenvoudigweg niet kunnen begrijpen waarom hun alledaagse en
wezenlijke problemen worden verdrongen door ruzies over wie het buitenlands beleid mag
uitdragen of wie aan het hoofd van de tafel mag zitten.

De burgers zullen de resultaten aan de hand van een aantal criteria beoordelen: komt de EU dichter
bij de burger te staan? Wordt de parlementaire democratie in Europa versterkt? Kunnen de burgers
de voortgang van het proces zelf bepalen? Zijn er meer mogelijkheden om voor de mensen
praktische resultaten te behalen op gebieden die voor hen van belang zijn (werk, veilig voedsel, een
schoon milieu), waarbij de burger het gevoel heeft invloed te kunnen uitoefenen op de resultaten?
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Institutionele kwesties en hervorming van het voorzitterschap

Mijn enige opmerking die betrekking heeft op de discussie die u aanstonds zult voeren over de
hervorming van de Raad valt binnen dit kader. Hervorming gaat verder dan alleen de kwestie van
het roterend voorzitterschap. Het Parlement staat op het standpunt dat hervorming in hoofdzaak de
invoering van de grootst mogelijke mate van transparantie inhoudt. Het Deense voorzitterschap
heeft aanzienlijke inspanningen hiertoe verricht, maar wanneer u wetgeving produceert moet in alle
stadia het overleg in het openbaar worden gevoerd, zodat besluiten die wij namens onze burgers
nemen te allen tijde te verantwoorden zijn.

Wanneer de Conventie verslag uitbrengt aan de Intergouvernementele Conferentie, zou ik graag
willen dat u rekening houdt met het krachtige pleidooi van de voorzitters van de parlementen in de
kandidaat-lidstaten dat ze in staat worden gesteld vanaf het begin ten volle aan de Conferentie deel
te nemen. Wat de precieze formele, legale situatie na afronding van de IGC ook mag zijn, de
kandidaat-lidstaten hebben zeker recht op een actieve en gelijkwaardige deelname aan het gehele
proces.

Vooruitzichten van de EU voor de toekomst

Het feit dat u de afronding van de vijfde uitbreiding mogelijk zal maken en dat u de realiteit en
onomkeerbaarheid van de toetreding van Bulgarije en Roemenië hebt bevestigd, zonder nieuwe
voorwaarden te stellen, zal tot gevolg hebben dat een nieuwe kwestie opdoemt die verband houdt
met het politieke voornemen de Zuidoost-Europese landen in de Westelijke Balkan het vooruitzicht
op het lidmaatschap te bieden. De Unie zal op korte termijn moeten laten zien dat nauwere
verbondenheid met de Europese Unie en nauwere samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

Nieuwe buurstaten

Een tweede gevolg, waarover de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen reeds een aantal
nuttige richtsnoeren heeft opgesteld, zal zijn dat een Nieuw buurstaten-initiatief gestart moet
worden, waarmee de nieuwe aangrenzende landen hulp kan worden geboden na de toetreding van
de "tien van Laken".

Kaliningrad

Wat betreft Kaliningrad wil ik de Raad feliciteren met de geslaagde oplossing van het delicate
doorreisprobleem die samen met de Russische regering is gevonden. Ik zou er op willen wijzen dat
de Europese Unie niet op haar lauweren mag rusten, maar gebruik moet maken van de opgebouwde
goede betrekkingen door Kaliningrad te gebruiken als platform voor een regionale verdieping van
onze betrokkenheid bij Rusland. Nu de visakwestie is afgehandeld, moet het project voor regionale
ontwikkeling dat voorzitter Prodi vorig jaar heeft gelanceerd nieuw leven worden ingeblazen.
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Betrekkingen met Rusland

Onze relatie met Rusland is van wezenlijk belang en zal zelfs nog belangrijker worden na de
uitbreiding van de Europese Unie. In onze versterkte dialoog met president Putin moeten we niet
aarzelen mensenrechtenkwesties aan te kaarten, met name waar het gaat om de situatie in
Tsjetsjenië. De voorzitters van de fracties in het Parlement hebben mij gevraagd dit standpunt, waar
zij groot belang aan hechten, aan u over te brengen.

Conclusie

Deze Unie, de Unie die dankzij uw vandaag te nemen besluit hierover zal worden uitgebreid en
versterkt, draait misschien wel in de eerste plaats om mensenrechten en de verdediging daarvan. We
moeten onvermoeibaar blijven ijveren voor de naleving van de mensenrechten in de hele wereld.

____________________


