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Ärade ordförande i Europeiska rådet, 
stats- och regeringschefer, 
ordförande i kommissionen, 
ministrar 
 
 
De historiska omvälvningar som nu äger rum inför våra ögon skänker stark intensitet åt mötet med 
stats- och regeringscheferna i Europeiska unionen. 
 
Innan jag går in på de frågor som kommer att vara de mest centrala i era diskussioner, nämligen 
stadgan om de grundläggande rättigheterna och regeringskonferensen, vill jag därför säga några ord 
om Europaparlamentets reaktioner på de starkt kontrasterande händelserna i Jugoslavien och 
Mellanöstern. 
 
 
JUGOSLAVIEN 
 
Med nyvunnen demokrati kan Förbundsrepubliken Jugoslavien nu återta sin plats som medlem i 
den europeiska familjen. Vi är mycket glada över det. 
 
Även om det återstår många svårigheter som frihetens seger inte kunnat utplåna, och då tänker jag i 
första hand på Montenegro och Kosovo, ligger vägen nu öppen för att den laddade situationen på 
Balkan, som så tragiskt kastat sin skugga över Europas framtid i ett och halvt sekel, äntligen skall 
stillas genom fredliga medel. 
 
Jag kan säga er att Europaparlamentet uppskattat alla de initiativ Europeiska rådet tagit under de 
senaste dagarna. 
 
Redan förra torsdagen i Strasbourg uttryckte vi vårt stöd till de modiga människor som just tagit sitt 
öde i egna händer. 
 
Vårt parlament önskade att sanktionerna skulle upphävas, och ni fattade detta beslut redan på 
måndagen i Luxemburg, just så snabbt som behövdes för att det serbiska folket skulle återfå 
förtroendet för Europeiska unionen. 
 
I morgon välkomnar ni här Vojislav Kostunica, som inbjudits av Europeiska rådets ordförande 
Jacques Chirac, och därigenom välkomnar ni den man som tillsammans med hela sitt folk satt ett 
fredligt stopp för den sista kvarstående diktaturen i Europa och därmed suddat ut de sista spåren 
efter Jalta. 
 
Jag kan försäkra er om att Europaparlamentet såväl genom sitt politiska arbete som genom sina 
budgetbefogenheter kommer att stödja de insatser som måste göras för att på nytt bygga upp denna 
ömtåliga region, få till stånd enighet mellan de olika etniska grupperna, och varför inte en dag 
förbereda en anslutning till unionen. 
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Vad gäller krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten är Europaparlamentet helt medvetet om att 
det som är det mest brådskande i denna nya och sårbara tid för Serbien är att ge stöd till en bräcklig 
demokrati som har behov av enighet. Men i nästa fas blir det viktigaste att Slobodan Milosevic och 
de som hjälpt honom att planera och begå dessa brott får stå till svars för sina gärningar. 
 
 
MELLANÖSTERN 
 
De dramatiska scener som nu utspelas också i Mellanöstern gör att jag vill betona att 
Europaparlamentet verkligen önskar att Europeiska unionen på ett avgörande sätt skall bidra till att 
stoppa upptrappningen av våldet, få till stånd nya förhandlingar och återskapa ett förtroendefullt 
klimat mellan parterna i konflikten. 
 
På båda sidor finns förhandlingsvilliga människor som försöker bekämpa hatet och gör allt för att 
skapa fred. Knessets talman Avraham Burg och Ahmed Qurie (Abu Ala), ordförande i det 
palestinska lagstiftande rådet, gav oss ett talande bevis för detta när de tillsammans framträdde inför 
vårt parlament den 5 september i Strasbourg. 
 
Jag måste säga er att det var ett mycket stort ögonblick för vårt parlament, och de modiga 
närmanden båda parter gjorde – bland annat i fråga om de heliga platserna i Jerusalem som ju är en 
nyckelfaktor i förhandlingarna– visade då att freden var inom räckhåll. 
 
Jag vill tacka för det franska ordförandeskapets intensiva ansträngningar, såväl i Paris under de 
senaste dagarna som på plats i länderna i området, med Javier Solanas och Miguel Angel Moratinos 
besök. 
 
Ju fortare vår union skaffar sig en verklig gemensam utrikespolitik och inrättar en gemensam 
försvars- och interventionsstyrka, desto fortare kommer den att bli trovärdig och kunna utöva ett 
verkligt inflytande på denna regions framtid. 
 
Men för ögonblicket vet vi, vare sig det handlar om Balkan eller Mellanöstern, att freden kommer 
att kräva en solidaritetsinsats av stora mått. 
 
Vi är positiva till Romano Prodis utfästelser, och jag kan säga er att Europaparlamentet som 
tillsammans med rådet är ansvarig för budgeten, kommer att ge dessa insatser sitt fulla stöd. 
 
Men det räcker inte med att flytta biståndets dominobrickor, och ta från en för att hjälpa en annan. 
Vi måste med större beslutsamhet se över budgetplanen på utrikesområdet, för unionens bidrag 
måste anpassas efter behoven om det skall ha effekt. Jag skulle till och med vilja säga att man då 
exceptionella omständigheter råder måste fatta exceptionella beslut. Tillåt mig alltså rikta denna 
vädjan till er. 
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SPANIEN 
 
Eftersom Europeiska rådet håller sitt möte alldeles på tröskeln till Spanien, skulle jag än en gång 
inför unionens stats- och regeringschefer vilja säga till premiärminister Aznar att 
Europaparlamentet verkligen solidariserar sig med alla dem som i hans land fördömer det blinda 
våld som försöker besegra demokratin genom terroraktioner. 
 
John Hume, en av grundarna av den irländska fredsprocessen, sa nyligen följande då vi diskuterade 
terrorismen: ”Våld gör endast att splittringarna ökar. Att säga sig kämpa för de mänskliga 
rättigheterna och samtidigt döda, det är att neka någon rätten till liv. Våldet måste upphöra helt om 
någon dialog skall kunna äga rum.” 
 
Premiärminister Aznar, vår solidaritet är fullständig med de människor i Spanien som tror på 
fredens och demokratins seger. 
 
 
STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA 
 
Låt mig som första ämne av de centrala punkter som står på dagordningen ta upp unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. Jag vet att ni skall tala länge om detta ämne på lördag med 
professor Braibant, Inigo Mendez de Vigo och herr Jannson. 
 
Idag skall jag endast förklara hur nöjt vårt parlament är över att stadgans innehåll verkar tas emot 
positivt av alla. Konventet har visat sin effektivitet genom en samverkansmetod som skulle kunna 
tjäna som exempel vid ett framtida utarbetande av en konstitution för EU, och metoden skulle även 
kunna användas då fördragen skall ses över. 
 
Men innehållsmässigt kan stadgan inte bli verkligt effektiv förrän den införlivas i fördraget. Denna 
tanke verkar också vinna gehör, enligt vissa viktiga ståndpunkter som nyligen kommit till min 
kännedom. Om stadgan inte kan införlivas i fördraget omedelbart, kan kanske hänvisningen till 
artikel sex göra att meningsskiljaktigheterna överbryggs. 
 
Varje annan lösning, såsom att göra ett uttalande eller en förklaring, kommer att ses med ogillande 
av medborgarna, och försvaga bilden av unionen som en väktare av de grundläggande rättigheter 
som är erkända och respekterade, med stöd av lagen, på unionens hela territorium. 
 
Jag kan tillägga att översynen av artikel sex och artikel sju bör göras med detta för ögonen och för 
att underlätta den förebyggande vaksamhet som kan behövas, i likhet med vad experterna föreslagit 
i sin rapport. Kommissionens nyligen framlagda förslag tycks mig ur denna synvinkel intressant. 
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DET FÖRSTÄRKTA SAMARBETET 
 
Europaparlamentet är positivt till att det förstärkta samarbetet görs mer flexibelt och att det 
utvidgas, så att man kan åstadkomma en naturligt fördjupad integration. Men vi har alltid sagt att vi 
vill undvika risken att det förstärkta samarbetet leder till en uppsplittring av behörighetsområdena, 
till juridiska oklarheter, till att unionen framstår som diffus, när den tvärtom behöver synliggöras 
bättre såväl internt som externt för att få ett verkligt inflytande på den internationella scenen. 
 
Genom erfarenheterna från införandet av euron, och dessförinnan av Schengen, eller nu med 
fördelningen av rollerna mellan kommissionen och den höge representanten för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken, ser man lätt att en oordnad utökning av olika samarbetsformer 
mellan medlemsstaterna skulle innebära att gemenskapsinstitutionerna åsidosattes, särskilt 
kommissionen och Europaparlamentet, och det i sin tur skulle medföra de risker jag just talat om 
och leda till att man utan att vilja det tvingades återgå till metoden med mellanstatligt samarbete. 
 
Ett sådant steg tillbaka skulle Europaparlamentet inte acceptera. Genom det förslag som nu ligger 
på förhandlingsbordet skulle man kunna undvika dessa risker, förutsatt att Europaparlamentets roll 
förstärktes. 
 
 
RESTERNA FRÅN AMSTERDAM 
 
Vad beträffar de tre större frågor som inte löstes genom Amsterdamfördraget och som nu skall 
prioriteras vid regeringskonferensen, kan Europaparlamentet naturligtvis endast ha den åsikten att 
de inte än en gång får skjutas på framtiden. Här gäller det EU-institutionernas trovärdighet och 
överlevnad. 
 
Den främsta prioriteringen i det hänseendet gäller helt klart att man oftare måste använda sig av 
omröstning med kvalificerad majoritet, och ge dessa omröstningar med kvalificerad majoritet en 
naturlig koppling till medbeslutandeförfarandet. Visst, det handlar om förändringar som rör ett 40-
tal områden. Det är inte försumbart, men det är inte antalet som är det viktigaste, utan visionen av 
vad vi vill att morgondagens utvidgade union skall bli och förbli. 
 
Att de två grundläggande principerna för den inre marknaden kombineras som spelregler, det vill 
säga principen om fri rörlighet och principen om lika konkurrensvillkor, gör att alla frågor som har 
ett samband med den ekonomiska verksamheten förr eller senare och på ett eller annat sätt kommer 
att vara en förutsättning för en väl fungerande inre marknad. Bland dessa frågor ingår sådana som 
idag tycks låsta, till exempel socialpolitiken, sammanhållningspolitiken, skattefrågorna, 
utrikeshandeln, de rättsliga och inrikes frågorna. Nej, vi tar inte miste. Dessa områden är 
grundläggande. 
 
Europaparlamentet anser alltså att tiden är inne att ta ett avgörande steg, som inte bara är modigt 
och ambitiöst utan helt enkelt realistiskt. Det är vad européerna förväntar sig. De begär det av er 
från alla håll, och det är utifrån denna begäran medborgarna kommer att bedöma resultaten från 
regeringskonferensen. 
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Till sist vill jag betona att denna reform är av historiskt intresse, och att den inte, precis som 
Europeiska rådets ordförande redan sagt vid flera tillfällen, får begränsas till minimiavtal. 
 
Hur viktiga eller allvarliga de än är får inte de internationella politiska händelserna i Mellanöstern 
eller Jugoslavien avleda Europeiska rådets intresse från dess viktigaste mål här i Biarritz: att 
anpassa EU:s institutioner till en utvidgad union. 
 
Europaparlamentet kommer att se till de konkreta resultaten. Biarritz måste vara startskottet för en 
politisk kraftansträngning, och jag vill uppmana er att göra denna kraftansträngning nu. 
 
Tack för ordet. 
 
 
 

_______________ 
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