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Ordförande i rådet,
stats- och regeringschefer,
ordförande i kommissionen,
höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
ministrar.

Herr statsminister, Ni har låtit det svenska ordförandeskapet genomsyras av tre prioriteringar, de
tre E:na: enlargement, employment, environment (utvidgning, sysselsättning och miljö). Under Er
ledning har stora framsteg gjorts på dessa områden. För att bara ta ett exempel kan jag nämna det
historiska beslut som togs i Luxemburg i måndags för att stärka EU:s sociala dimension. Det var
helt nödvändigt, och även väntat, att EU skulle reagera på den situation som råder med brutala
omstruktureringar eller nedläggningar av företag utan verklig information till eller samråd med
arbetstagarna. Europaparlamentet kommer inom kort att behandla det avtal som kommit till stånd i
rådet.

Ni har även strävat efter att främja öppenheten och ytterligare förbättra förbindelserna mellan våra
tre institutioner: rådet, kommissionen och parlamentet. Jag kan vittna om Er ihärdighet på detta
område.

För kontakterna med Europaparlamentet har det nyligen inrättats en arbetsgrupp mellan våra två
institutioner, och denna har redan uppnått konkreta resultat.

Den för öppenheten så betydelsefulla, men samtidigt komplexa och känsliga, frågan om
allmänhetens tillgång till handlingar har fått en positiv lösning, vilket inte var givet på förhand.
Mycket tack vare det idoga arbete som det svenska ordförandeskapet lade ner kunde man enas om
bestämmelser som trädde i kraft den 3 juni. Genom att prioritera unionsmedborgarnas rätt till
information har Sverige föregått med gott exempel för den europeiska demokratin. Nu skall orden
bli till handling. Parlamentet kommer att bidra helhjärtat till samarbetet och räknar med att rådet
och kommissionen också kommer att dra sitt strå till stacken.

Så här vid toppmötets inledning ställs vi åter igen inför den demokratiska verklighetens
oförutsägbarhet, dess orsaker och konsekvenser: Det irländska folket har i en folkomröstning röstat
nej till Nicefördraget.

Vi är alla lika besvikna som Ni, premiärminister Ahern, men jag instämmer med Jean Monnet:
Europa är summan av lösningarna på de kriser som övervinns.

Även om vi i Europaparlamentet inte var fullständigt nöjda med Nicefördraget, utan till och med
kände en viss frustration, röstade vi nyligen med stor majoritet ja till Iñigo Méndez de Vigos och
António José Seguros betänkande i frågan. Vi ville inte av falsk lojalitet tiga om de brister vi ansåg
fanns, men vi prioriterade det väsentliga: Ratificeringen av fördraget är en nödvändig förutsättning
för att kunna gå vidare med utvidgningen och vi måste snabbt och bestämt rikta in oss på framtiden.
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Jag uppskattar att alla våra tre institutioner genast tog initiativ till att försäkra kandidatländerna om
att det irländska valresultatet inte på något sätt får skada eller bromsa upp de pågående
förhandlingarna. Det är det viktigaste budskapet att få fram omedelbart, och det måste förstärkas här
i Göteborg. Vi utgår från att Europeiska rådet kommer att sända ut starka signaler och åta sig att se
till att allt kommer att vara redo för att de första nya medlemsländerna skall kunna delta i valen till
Europaparlamentet i juni 2004.

Jag vill nämna tre faktorer som jag ser som de viktigaste för att komma fram till en lösning:

- För det första: Eventuella klargöranden för att skingra den, verkliga eller ogrundade, oro som
ledde till det bekanta valresultatet - bland annat beträffande frågan om Irlands deltagande i den
europeiska insatsstyrkan - får inte leda till att EU går in i en utveckling med kompromisser, eller
till och med utträdesklausuler, som skulle förvanska innebörden i fördraget och de åtaganden
som gjordes i Nice. Jag tror mig veta att det är Er avsikt, och jag uppskattar det, herr
premiärminister.

- För det andra måste vi poängtera att det är vår bestämda avsikt att driva ratificeringsprocessen
vidare i alla länderna.

- Slutligen måste vi lyssna till den varningssignal som kommer från ett land vars medborgare
alltid varit starka EU-förespråkare, även om det låga valdeltagandet gör resultatet mindre klart.

Denna folkomröstning bör ses som ett alarmerande budskap till oss att förverkliga vår
representativa demokrati genom en demokrati som ligger närmare medborgarna och deras
företrädare, som lyssnar på dem och informerar dem. Dessa är framför allt de regionala och lokala
myndigheterna, olika föreningar och fackförbund, med andra ord det civila samhället, utan vilket
den klyfta vi nu ser oundvikligen skulle utvidgas och flera obehagliga överraskningar skulle
uppkomma. Om bevis för detta fortfarande behövs, får vi det genom den irländska
folkomröstningen.

Europeiska rådet i Nice fastställde en tidsfrist till 2004. Denna skulle Europaparlamentet skulle vilja
tidigarelägga till det andra halvåret 2003 så att det nya fördraget skulle kunna antas i december
samma år och så att valen till Europaparlamentet i juni 2004 skulle kunna ge en demokratisk impuls
till integrationsprocessen. Med tanke på detta är vi övertygade om att den alltför snäva
mellanstatliga metod som tillämpats vid utformningen av de tidigare fördragen, bland andra för
Nicefördraget, har tjänat ut.

Därför riktar Europaparlamentet på nytt en kraftfull uppmaning till er alla att låta det förfarande
som skall fastställas i Laeken följa den modell med ett öppet konvent som ni valde för att utforma
och därefter lägga fram stadgan om de grundläggande rättigheterna. Staterna och de nationella
parlamentens ledamöter samt ledamöterna av Europaparlamentet kunde tillsammans med
kommissionen på ett mycket fördelaktigt sätt delta i denna struktur, och den visade sig mycket
effektiv samtidigt som ni fick behålla sista ordet.

I samma anda skulle jag vilja tillägga att ratificeringen av Nicefördraget i sig inte kommer att vara
tillräcklig för att garantera en lyckad utvidgning. Det är inte bara EU:s institutioner som behöver
anpassas; man måste även bearbeta opinionen.
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Efter en första inledande period av allmänt och spontant samtycke måste vi nu konstatera att en
diffus oro sprids, ibland i form av nationell isolering, i alla våra länder. Vi måste redan nu inleda en
kampanj för att informera och öka medvetenheten om den geopolitiska betydelsen av att alla länder
på den europeiska kontinenten, som så önskar och kan, till fullo återförenas inom Europeiska
unionen. Trots de insatser som EU och andra gjort på Balkan visar situationen i den före detta
jugoslaviska republiken Makedonien hur ömtålig freden på den europeiska kontinenten fortfarande
är. Vi måste förklara för medborgarna att utvidgningen på ett avgörande sätt kommer att bidra till
att stabilisera det ”gamla” Europa.

I samma anda betonade jag i Stockholm behovet av att bättre förbereda samtliga medborgare i
euroområdet inför övergången till den gemensamma valutan, och inte enbart de främsta ekonomiska
aktörerna, det vill säga banker och stora företag, vilka sedan länge är väl förberedda.

Det pågår för närvarande ett stort arbete i alla medlemsstater, men trots detta undrar jag om den
information som riktats till den stora allmänheten, och de mycket strama bestämmelser som antagits
för dagen D, är anpassade till de många och mycket konkreta problem som kommer att uppstå
under den första känsliga perioden i början av januari, såväl för småhandlare och kvartersbutiker
som för deras konsumenter?

Om denna historiska övergång misslyckas skulle det vara förödande för den europeiska
integrationen i ett så känsligt skede. Det skulle drabba de politiskt ansvariga, som naturligtvis skulle
bli föremål för allmänhetens missnöje. Jag är säker på att ni är helt övertygade om att vi
tillsammans kommer att kunna överbrygga de praktiska och psykologiska hinder som återstår.

I detta sammanhang beklagar jag djupt att Europeiska centralbanken återigen sagt nej till vårt
förslag att några dagar före den 31 december ge ut små valörer av euro till konsumenterna.
Övergången till den gemensamma valutan är ett steg ut i det okända för våra medborgare, och jag är
övertygad om att en sådan liten uppmjukning av bestämmelserna skulle bidra till att underlätta
steget.

Parallellt med denna känsliga övergång, som på mycket kort tid kommer att revolutionera det
dagliga livet för nästan 300 miljoner européer i alla åldrar och från alla samhällsgrupper, tar
euroområdet nu också slutgiltigt form. Därför är det nu bråttom att ge samordningen av den
ekonomiska politiken en ny dimension. Parlamentet gläder sig över att Europeiska rådet i Göteborg
tar upp detta till debatt för att anta de breda riktlinjer som skall garantera en effektiv och verklig
konvergens mellan finans- och skattepolitiken i de medlemsstater som ingår i euroområdet. Därför
uppmanar parlamentet dem som valt att delta i euroområdet att fördjupa diskussionen om förslaget
att inrätta en ”politisk mekanism” för att samordna den ekonomiska politiken.

Men nu till en helt annan fråga. Igår träffade ni Förenta staternas president, George W. Bush. Jag
uppskattar Ert initiativ, herr ordförande. Detta möte motiveras dels av våra vänskapliga förbindelser
med Förenta staterna, som bekräftats under historiens gång, dels av vårt självklara intresse av att
förstärka det nära samarbetet mellan våra länder på alla områden.

Detta möte verkar ha resulterat i vissa påtagliga framsteg, men de välbekanta
meningsskiljaktigheterna kvarstår.
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Det är viktigt att amerikaner och européer arbetar tillsammans för att få bukt med smittsamma
sjukdomar, och i detta sammanhang är kampen mot aids en av de viktigaste. Aids skördar många
offer, särskilt i Afrika, vilket inte kan lämna någon människa oberörd. Vi måste förmedla ett hopp
till de drabbade befolkningarna, och jag anser att gårdagens uttalande är en sådan hoppingivande
åtgärd.

Sedan en tid tillbaka känner parlamentet dock oro över vissa meningsskiljaktigheter som blivit allt
större och som vi nu måste ta upp med våra amerikanska vänner på ett artigt men ändå uppriktigt
sätt.

Utöver de traditionella handelstvisterna har man allt oftare tagit upp problem som berör sådana
värderingar som numera är djupt rotade i hela Europa.

Denna fråga togs inte upp igår, men fler och fler européer, från alla länder och politiska
inriktningar, ifrågasätter att en så sofistikerad demokrati som Förenta staterna inte vågar ta det
radikala steget att avskaffa dödsstraffet. Vi är dock medvetna om att det skulle bli svårt att övertyga
det amerikanska samhället med tanke på dess tradition och de fruktansvärda förhållanden under
vilka de berörda brotten begåtts.

Men det internationella samfundets försök att avvärja det förödande våld som härjar i stora områden
i världen skulle vara mer trovärdigt och få större genomslagskraft om respekten för livet i alla stora
demokratier gjordes till en helig och okränkbar princip.

Europaparlamentet har ombetts att den 22 juni 2001 stå värd för ett första världsomfattande möte
om ett universellt avskaffande av dödsstraffet. Många talmän från nationella parlament världen över
har redan meddelat att de tänker delta i detta möte. Detta är ett tecken på att frågan uppmärksammas
över hela världen.

Ett annat problem gäller risken att Echelon-systemet missbrukas för illojal konkurrens på
handelsområdet. Några amerikanska myndigheter vägrade nyligen att ta emot en delegation från
Europaparlamentet, och detta är inte ett tillfredsställande bemötande av européernas välgrundade
oro.

Europaparlamentet känner också viss oro över den amerikanska strategin att införa ett anti-
missilförsvar. Det är av största betydelse att de europeiska parterna är enade och att Förenta staterna
samråder med dem innan man inrättar ett sådant system, som kan komma att äventyra balansen i
världen. Natos toppmöte förra onsdagen innebar visserligen ett steg på vägen mot detta
samförstånd, men samtidigt framgick det tydligt att de femton EU-länderna inte har någon
gemensam hållning.

Men den fråga som idag är den viktigaste för européerna är skyddet av vår planet. President Bushs
grundinställning till växthuseffekten och ratificeringen av Kyotoavtalet har gett upphov till mycket
kritik och indignation såväl i Europa som över hela världen.
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Ert möte igår verkar inte ha medfört några förändringar i Förenta staternas inställning till
Kyotoprotokollet; president Bush vidhåller sin avsikt att inte följa det. Jag betvivlar att ett
vetenskapligt samarbete kommer att göra det möjligt att i någon större utsträckning rubba den
amerikanska omedgörligheten.

Det är inte acceptabelt att en stat med åberopande av sina ekonomiska intressen för dagen, ensidigt
och utan hänsyn till behovet av att trygga kommande generationers framtid, tillskansar sig rätten att
fortsätta att vara den största förorenaren av jorden och luften, tillgångar som är livsavgörande,
ömtåliga, gemensamma och av absolut största betydelse för hela mänskligheten.

Det finns ännu större anledning att fortsätta med de europeiska och internationella påtryckningarna,
eftersom Ni, herr ordförande, velat att Europeiska rådet i Göteborg ägnas åt Europeiska unionens
önskan att främja en hållbar utveckling på tre plan som hör nära ihop: ekonomi, sociala frågor och
miljö.

Att öka de ekonomiska tillgångarna, vilket krävs för att höja levnadsstandarden, utan att varken slita
ut människor eller försämra den miljö som kommande generationer skall ärva, måste betraktas som
ett moraliskt krav för hela det internationella samfundet och i första hand för industriländerna.

Även här måste vi övergå till handling så att EU:s insatser inom detta område blir konsekventa.
Europaparlamentet föreslår därför att man fastställer konkreta målsättningar, som exempelvis att
inrätta ett råd för hållbar utveckling som skulle kunna ansvara för att samordna de åtgärder som
skall vidtas.

Ni har just tagit emot Förenta staternas president, och hans besök, liksom president Putins besök i
Stockholm, aktualiserar frågan om EU:s plats och inflytande på världsscenen. Därför skulle jag som
Europaparlamentets talman vilja rikta en uppmaning till Europa att mera resolut ta till vara den
fantastiska möjligheten, som vi har fått tack vare det kalla krigets slut, att förstärka vårt samarbete
med övriga världsdelar, där man inte bara ser på Europa med avund, utan med förväntningar, och
där man, tror jag, sätter högt värde på Europa för allt det som vår världsdel representerar.

I det sammanhanget vill Europaparlamentet hylla, och jag personligen även uttrycka min beundran
för, det outtröttliga arbete som Javier Solana och kommissionens ledamöter utför varhelst krig hotar
att blossa upp. Krutdurken på Balkan kan när som helst explodera igen. Jag vill uttrycka en
förhoppning om att den fredsplan som lagts fram av presidenten i
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kan föra detta land ut ur det nuvarande dödläget och jag
litar på att våra företrädare på ett beslutsamt sätt kommer att bidra till att denna fredsplan
genomförs. Detsamma gäller i Mellanöstern där Europeiska unionens närvaro har förstärkts
avsevärt de senaste veckorna tack vare våra företrädares initiativ och en allt starkare medvetenhet
hos parterna i konflikten om den roll som EU kan spela för att finna en lösning på den allvarliga
situationen. Tidpunkten har kommit för att med Mitchellrapporten som grund sända en förenad
delegation från EU och Förenta staterna. Jag anser att en sådan delegation är en logisk följd av EU:s
och Förenta staternas gemensamma uttalande igår. Det är mycket betydelsefullt att EU och Förenta
staterna beslutat att agera gemensamt, såväl i Mellanöstern som på Balkan, för att försöka förmå de
stridande parterna att upphöra med våldshandlingarna och återupprätta den politiska dialogen.
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Sedan jag anförtroddes posten som Europaparlamentets talman har jag överallt fått erfara hur stora
förväntningarna är på Europeiska unionen och att dessa förväntningar växer.

Men det krävs att de politiska, tekniska och administrativa medlen lever upp till dessa positiva
förväntningar och till våra egna ambitioner för att Europa skall kunna inta sin plats i den nya värld
som uppstått efter det kalla krigets slut och för att vi skall kunna undvika att denna nya värld
domineras av en enda part.

Men jag måste i ärlighetens namn rikta er uppmärksamhet på en viss tröghet och tvetydighet vid
utformningen, genomförandet och uppföljningen av de avtal som vi ingått eller planerar att ingå
med tredje länder och den besvikelse som de i viss utsträckning har givit upphov till.

Denna besvikelse har känts av både i Central- och Sydamerika, i Afrika söder om Sahara liksom i
Mellanöstern och i Nordafrika. Därför anser jag att våra institutioner snarast måste ta upp denna
fråga till diskussion.

Tack för er uppmärksamhet! Jag står till ert förfogande för kommentarer under den tid som finns
avsatt.

____________________


