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In mijn toespraak zal ik aandacht besteden aan vier grote thema's - de uitbreiding, economische
hervorming, institutionele verandering, immigratie - en aan het eind één of twee algemene
opmerkingen maken.

DE UITBREIDING

Allereerst wil ik zeggen hoezeer ik de grote inzet van het Spaanse voorzitterschap tijdens de
uitbreidingsonderhandelingen waardeer. Uw vasthoudendheid en oog voor detail in de
werkzaamheden halen niet altijd de voorpagina's, maar de afgelopen zes maanden zijn wat het
voorbereiden van de uitbreiding betreft de meest productieve geweest. Dit is een buitengewone
prestatie van uw voorzitterschap.

Het Europees Parlement vindt dat, politiek gezien, 2002 het jaar van de uitbreiding is. Vertraging
leidt tot niets. Integendeel, het draagt het gevaar in zich van complicaties en misschien zelfs een
echec. Het is nu of nooit.

Het Parlement heeft bij het bevorderen van de uitbreiding en het vasthouden van het nodige
momentum na de Europese Raad van Barcelona een actieve rol gespeeld en zal dat blijven doen.
Als onderdeel van deze belofte heb ik officiële bezoeken gebracht aan negen kandidaat-lidstaten.
Volgende maand bezoek ik Slovenië en vroeg in het najaar ga ik naar Roemenië en Bulgarije.

Naar aanleiding van mijn bezoeken aan deze landen zou ik een groot aantal onderwerpen in detail
met u kunnen bespreken. Bij wijze van samenvatting beperk ik me tot een persoonlijke constatering,
namelijk dat op het vlak van het acquis communautaire een buitengewone prestatie is geleverd. Dit
vraagt om een buitengewone en genereuze reactie van de Europese Unie.

Toch bestaat onmiskenbaar het gevoel dat onze politieke partners langzaam de grenzen van hun
rekbaarheid bereiken. Aan hun elasticiteit komt eens een eind. Nu is het moment voor de politieke
leiders van de kandidaat-lidstaten om boter bij de vis te doen, willen ze hun geloofwaardigheid niet
verliezen. Ze hebben hard gerend; ze hebben de eindstreep in zicht. Kopenhagen is het doel. We
mogen ze niet in de steek laten.

Namens het Europees Parlement beveel ik aan samen met de Raad een alomvattend politiek
draaiboek op te stellen voor de periode na de Europese Raad van Kopenhagen. Indien in december
in Kopenhagen een akkoord wordt bereikt, en indien wij de noodzakelijke ontwerpteksten snel
krijgen, beloof ik dat het Parlement er met voldoende prioriteit naar zal streven zo vroeg mogelijk
in de eerste drie maanden van 2003 zijn instemming te geven. Ik zal naar de publieke opinie toe en
in de media persoonlijk onze vastberadenheid onderstrepen om binnen deze termijn tot een
afronding te komen.

Soms hebben we ons te veel met de details van het acquis communautaire beziggehouden. Ik
begrijp dat er gesproken moet worden over bijvoorbeeld de directe betalingen. Toch moeten we
langzaam maar zeker oog gaan hebben voor de macropolitiek van de uitbreiding in al haar facetten:
het is tijd de uitbreiding aan de burgers te verkopen, de voordelen en de grotere veiligheid
nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. Ik ben er van overtuigd dat het moment gekomen is voor
de politici om opnieuw het roer in handen te nemen.
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Met genoegen heb ik geconstateerd dat regeringsleiders zoals kanselier Schüssel, in diens interview
met de Financial Times, en kanselier Schröder, in het vraaggesprek dat hij had met de Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, zich bereid hebben getoond bij deze kwesties het voortouw te nemen,
hetgeen precies is wat we nu nodig hebben.

Het Europees Parlement heeft besloten in november van dit jaar een speciale plenaire vergadering te
houden, tijdens dewelke 202 verkozen vertegenwoordigers uit de kandidaat-lidstaten volledig in
onze werkzaamheden zullen worden geïntegreerd en aan een debat over de uitbreiding zullen
deelnemen. Deze plenaire vergadering vindt plaats na de speciale bijeenkomst van de Europese
Raad in Brussel en vóór Kopenhagen. Ik ben premier Rasmussen en Romano Prodi zeer dankbaar
voor hun bereidheid samen met mij in deze belangrijke politieke gebeurtenis te participeren.

We zetten ons ook in voor praktische en budgettaire regelingen om de verkozen vertegenwoordigers
van die landen wier toetreding mogelijkerwijs in Kopenhagen wordt besloten de waarnemersstatus
te geven, en dit zodra er politieke overeenstemming is over de nieuwe toetredingsverdragen.

We moeten daarnaast nadenken over het toekennen van passende bijzondere steun voor de
hervormingen in Roemenië en Bulgarije, blijk geven van onze onomkeerbare toewijding aan de
toetreding van deze landen. We hebben op dit moment de politieke wind in de zeilen. Ten aanzien
van een aantal dossiers - Kaliningrad, de situatie in Cyprus, Turkije - is het Europees Parlement
bereid bij te dragen tot het vinden van een oplossing door middel van intensivering van de
parlementaire dialoog.

TOTSTANDBRENGING VAN ECONOMISCHE HERVORMING

Ik kondigde u in Barcelona mijn voornemen aan een partnerschap met de Raad te ontwikkelen voor
de totstandbrenging van economische hervorming. Dit partnerschap begint vruchten af te werpen.

Wat de door u in Barcelona genoemde prioriteiten op het gebied van de financiële diensten betreft,
hebben we in mei de richtlijn inzake financiële zekerheidsovereenkomsten goedgekeurd. We
hebben de verordening inzake internationale standaarden voor jaarrekeningen versneld behandeld
om problemen zoals met Enron in de toekomst te voorkomen en om op dit vlak kwalitatief
hoogwaardige regelgeving te garanderen. Over verzekeringstussenpersonen en verkoop op afstand
hebben we onze tweede lezing gehouden. Bij de vier overige thema's - bedrijfspensioenfondsen,
marktmisbruik, prospectussen en financiële conglomeraten - alsook bij de interne markt voor gas en
elektriciteit wachten we op uw gemeenschappelijke standpunten om ze te kunnen afronden.

PARTNERSCHAP VOOR HERVORMING

De uitbreiding maakt de hervorming van onze instellingen tot een 'must', maar ook zonder de
uitbreiding is hervorming absoluut noodzakelijk om de steun voor het Europese integratieproces
nieuw leven in te blazen en het respect voor onze Europese instellingen te vergroten; hervorming
van elk van onze instellingen en een partnerschap voor de hervorming van alle instellingen. Wat de
exacte agenda voor de hervorming betreft, zal de Conventie zich buigen over de onderwerpen
waarvoor een wijziging van het Verdrag noodzakelijk is. We moeten ook bekijken wat we nu direct
kunnen doen.
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U gaat het belangrijke verslag over de werkmethoden van de Raad bespreken. Het Parlement steunt
elk initiatief dat leidt tot meer openheid, in het bijzonder bij wetgeving, De voorgestelde nieuwe rol
van de Raad Algemene Zaken is een stap in de juiste richting. Een aantal van mijn collega's heeft
twijfels geuit over de geplande samenvoeging van de Raad Ontwikkeling en de Raad Buitenlandse
Zaken, gezien de toenemende donorcapaciteit waarover de Unie beschikt. Ik zou graag zien dat u
hier specifiek aandacht aan besteed.

De Commissie heeft binnen de afgesproken termijn voorstellen voorgelegd betreffende vergaande
wijzigingen aan de financiële verordeningen waarover we in juni met de Raad tot overeenstemming
waren gekomen.

Wat het pakket-Kinnock inzake administratieve hervormingen betreft, verwachten we op tijd, d.w.z.
vóór het eind van het jaar, ons standpunt te kunnen geven zodat het pakket volgens plan tijdens het
Griekse voorzitterschap kan worden goedgekeurd.

Het Parlement zelf is met een ambitieus hervormingsprogramma begonnen, bestaande uit de
stroomlijning van ons Reglement en de reorganisatie van onze diensten.

Bij één thema dat het Parlement nauw aan het hart ligt, namelijk een gemeenschappelijk statuut
voor de leden van het Europees Parlement, hebben we uw akkoord nodig. Ik heb van de leiders van
alle politieke fracties het mandaat gekregen op het allerhoogste niveau verkennende gesprekken te
voeren. We streven naar een akkoord op basis van twee beginselen: gelijke behandeling van alle
leden van het Europees Parlement en transparantie ten aanzien van hun vergoedingen.

Ik zou zeer ingenomen zijn met de steun van het Spaanse voorzitterschap tijdens haar laatste dagen,
alsook van het aanstaande Deense voorzitterschap, voor het bereiken van een billijke, redelijke,
evenwichtige, transparante, verantwoorde oplossing.

Dit is een onderwerp dat het imago van het Europees Parlement en van de Unie in het algemeen
betreft. Het is belangrijk voor alle instellingen. We hebben allemaal te winnen bij een akkoord ruim
vóór de verkiezingen van 2004 en de geloofwaardigheid die dat oplevert.

Een aantal dingen kunnen we alleen doen; andere hervormingen vereisen een gezamenlijke
inspanning. Het actieplan van de Commissie voor betere regelgeving is geen technische zaak. Onze
burgers willen een Europa dat wetgeving opstelt daar waar dat nodig is, dat niet beoogt elk aspect
van het leven van alle Europeanen te reguleren. Daar waar wetgeving noodzakelijk is, moet ze
kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk, begrijpelijk en samenhangend zijn. Steun van de bevolking
voor Europa hangt af van de vraag of we op dit vlak al dan niet succesvol zijn. Wetgeving moet
goed worden voorbereid, de gevolgen ervan moeten nauwkeurig worden geëvalueerd, er dient
intensief vooroverleg plaats te vinden en de nationale parlementen moeten in een vroegtijdig
stadium bij het wetgevingsproces betrokken kunnen worden. De noodzaak van versterking van de
rol van de nationale parlementen werd ook beklemtoond tijdens de recente Conferentie van
parlementsvoorzitters van de Europese Unie in Madrid. Alle drie de instellingen komt een cruciale
rol toe. Sevilla kan een duidelijk signaal afgeven.
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Wanneer u in uw conclusies de drie instellingen verzoekt met betrekking tot dit onderwerp samen te
werken en vóór de Europese Raad van Kopenhagen een interinstitutioneel akkoord te bereiken,
zorgt u voor een nieuwe stimulans. Onze samenwerking vergt een goede technische voorbereiding
en de actieve participatie van de politieke vertegenwoordigers van elk van onze instellingen,
teneinde een helder politiek akkoord te bereiken over een thema dat voornamelijk een politiek
karakter heeft en niet uitsluitend van technische aard is.

Meneer de voorzitter, ik verzoek u persoonlijk erop toe te zien dat in de conclusies van deze top een
duidelijk afgebakende, voor alle partijen aanvaardbare doelstelling wordt opgenomen, én een
gedetailleerd mechanisme voor de verwezenlijking ervan.

IMMIGRATIE

Het debat over immigratie is de voorbije weken in een stroomversnelling geraakt. Het publiek moet
weten dat de Europese Unie deze kwesties niet voor het eerst behandeld. Reeds in Tampere in 1999
hebben we ons ingezet voor de goedkeuring van een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid,
een beleid met instrumenten ter vrijwaring van respect voor fundamentele rechten en vrijheden. U
heeft hier in Laken op voortgebouwd. We moeten hierop wijzen om de opvatting te weerleggen dat
we door deze onderwerpen nu te bespreken slechts reageren op populisten, en we moeten dit aan de
pers uitleggen. Het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid waarnaar wij streven, moet
stoelen op verantwoordelijkheid voor onze mondiale verplichtingen, op fundamentele rechten en de
door ons ondertekende verdragen.

Voorafgaand aan deze top in Sevilla was ik eerder deze week in Bari bij de vergadering van het
Euromediterraan Parlementair Forum, dat werd bijgewoond door 180 parlementsleden van het
Europees Parlement, de 15 lidstaten en 12 mediterrane landen.

Tijdens deze vergadering, met parlementsleden uit onder andere Egypte, Algerije, Tunesië en
Marokko, heeft het forum zijn goedkeuring gehecht aan een resolutie over migratie met daarin een
aantal sleutelparagrafen: één over medeverantwoordelijkheid voor de bestrijding van illegale
immigratie en aan misdaad gerelateerde problemen, een andere over het tot stand brengen van een
positieve (en geen negatieve) koppeling tussen samenwerking inzake immigratievraagstukken en
steun.

Het belang hiervan is dat het niet slechts een belofte betreft van leden van het Europees Parlement
en van de parlementen van de lidstaten, maar ook van parlementsleden uit landen ten zuiden van de
Middellandse Zee. Het is een oproep om te investeren in medeverantwoordelijkheid.
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AFSLUITENDE OPMERKINGEN

Staat u mij toe dat ik bij wijze van afsluiting nog twee of drie opmerkingen over het Verdrag van
Nice maak als Iers politicus:

- Tot de leden van de Europese Raad: ik hoop dat u erin slaagt overeenstemming te bereiken over
een ondubbelzinnige verklaring betreffende de Ierse neutraliteit die angst wegneemt en waaraan
ik mijn volledige steun zal geven;

- Tot de Taoiseach (premier van Ierland): ik zal persoonlijk actief en op positieve wijze campagne
voeren in het volgende referendum teneinde een positief resultaat te bereiken;

- Tot de andere lidstaten en instellingen die zich dit willen aantrekken: ik vraag u Ierland
voldoende speelruimte te geven voor het bereiken van zo'n positief resultaat.

Tot slot wil ik van harte alle premiers bedanken die sinds de vorige Europese Raad in Barcelona de
tijd hebben genomen mij te ontmoeten en met mij te spreken over een groot aantal onderwerpen die
voor ons allemaal van belang zijn.

____________________




