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Het Ierse referendum - de follow-up

1. Het Europees Parlement heeft verheugd gereageerd op de resultaten van het Ierse
referendum. De bevolking heeft een duidelijke en positieve boodschap afgegeven:
uitbreiding, en wel nu. Bij een ander resultaat was uw taak hier dit weekeinde veel
moeilijker geweest. De Ierse bevolking heeft gekozen voor uitbreiding, niet voor egoïsme.
Dit maakt de weg vrij voor het rendez-vous van de Unie met de geschiedenis. Ik trek drie
concrete lessen voor ons toekomstig werk.

2. We mogen het Europese integratieproces nooit meer opnieuw het contact met de burger
laten verliezen. Het Verdrag van Nice was, qualitate qua, een ingewikkeld document, maar
wanneer politici het uiteindelijke doel in direct contact met de burger, en niet uitsluitend via
de radio en de televisie, op begrijpelijke wijze en eerlijk uitleggen en toelichten, reageert de
publieke opinie positief. En méér dan dat; dan is de publieke opinie bereid grote stappen te
zetten en het bekrompen, kortetermijndenken opzij te zetten voor de langetermijnvoordelen.
De enorme omslag in de publieke opinie, met een 'ja' in alle 42 Ierse kiesdistricten, geeft aan
dat burger voor de Europese zaak over de streep kan worden getrokken. De lessen van
dialoog en informatie en van duidelijkheid moeten worden geleerd met het oog op de
Conventie. Het zou goed zijn indien ik de gelegenheid zou krijgen met u te spreken over de
kijk van het Parlement op het werk van de Conventie, maar daarvoor is het nu niet het
geëigende moment.

3. Een tweede les betreft het tijdschema voor de uitbreiding. Het is van het grootste belang dat
de Unie met betrekking tot een aantal thema's nu snel tot een standpunt komt. Indien het ons
in Brussel niet lukt, hoe kunnen we dan verwachten dat het midden in de nacht in
Kopenhagen wel lukt? Indien we op het laatste moment oplossingen in elkaar flansen, zullen
we het besluitvormingsproces, net als reeds eerder is gebeurd, denk aan Nice, pas vlak voor
het sluiten van de markt kunnen afronden.

4. Een derde les betreft de houding van de burger ten opzichte van de uitbreiding zelf. Eén van
de meest gehoorde reacties op straat, in de pub en in de supermarkt was: "Ierland heeft
enorm van de Unie geprofiteerd. Het is tijd nu ook de anderen te laten profiteren."
Dit was een ruimhartige reactie, stoelend op realisme, op basis van ervaring, omdat de
voordelen voor Ierland ook de overige 14 ten goede zijn gekomen. Op precies dezelfde
wijze zal de omvorming van de economieën van de 10 ook de 15 ten goede komen.

5. Deze ruimhartige, maar tegelijkertijd realistische opstelling moet worden weerspiegeld in
onze beraadslagingen vandaag, gebaseerd op idealisme en verlicht zelfbelang.
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Het uitbreidingsmandaat - de thema's

6. Staat u mij toe dat ik direct aan het begin het standpunt van het Parlement over de
uitbreiding uiteenzet. Wij verwelkomen de verslagen van de Commissie en delen haar
mening dat 10 kandidaat-lidstaten op basis van verdienste, en verdienste alleen, in 2004 tot
de Unie zouden moeten kunnen toetreden, en verder dat deze Europese Raad het
voorzitterschap en de Commissie nu een duidelijk onderhandelingsmandaat moet geven met
betrekking tot de nog openstaande hoofdstukken, zonder extra, nieuwe voorwaarden vooraf.
Het doel hierbij is het bereiken van een overeenkomst inzake toetreding voor deze 10 landen
in Kopenhagen. Het Ierse referendum heeft de weg vrijgemaakt; de laatste steen van de
Muur van Berlijn is verwijderd; dit weekeinde mag niet het begin zijn van een nieuwe Muur.

Een kortzichtige, puur rekenkundige kijk op het uitbreidingsproces zal niet alleen nieuwe
problemen creëren en het project mogelijkerwijs in gevaar brengen, maar ook de kansen op
succes van een uitgebreide Unie bemoeilijken en de beoogde economische transformatie
vertragen.

7. Het is ondenkbaar dat Polen, Hongarije, de Republiek Tsjechië of welk van de andere
landen dan ook gedurende de eerste jaren van hetlidmaatschap iets anders dan netto-
begunstigden van de Unie zouden zijn.

8. Bij alle eerdere uitbreidingen heeft de Unie er, en wel om goede redenen, voor gezorgd dat
de nieuwe landen een steuntje in de rug van de begroting van de Unie kregen: de 25,6
miljard euro die nu op tafel ligt voor structurele steun is het absolute minimum. De
voorstellen zijn betaalbaar en passen volledig binnen het kader van hetgeen in Berlijn is
overeengekomen.

9. Bovendien zijn deze cijfers niet alleen mogelijk binnen het kader van de besluiten van de
Europese Raad van Berlijn betreffende de toekomstige financiering (voor 6 en niet 10
nieuwe lidstaten); ze stroken ook met de begrotingsrealiteit. De betalingen die nodig zijn
voor de uitbreiding zijn, in totaal, lager dan de cijfers in de financiële perspectieven.

10. Alles wat minder is dan de voorstellen van de Commissie voor de structuurfondsen, directe
betalingen en compensatiemechanismen, is voor het Europees Parlement onaanvaardbaar.
Hierbij herinner ik u eraan dat het Parlement niet alleen zijn instemming moet verlenen aan
de toetredingsverdragen, maar ook de begrotingsautoriteit is, die het totale financiële pakket
moet goedkeuren. Alles wat achterblijft bij hetgeen de Commissie voorstelt, zal door de
publieke opinie in de kandidaat-lidstaten niet worden begrepen en, belangrijker, de enorme
inspanningen van de kandidaat-lidstaten gericht op economische transformatie in gevaar
brengen.

11. We moeten goed voor ogen houden wat er in reële termen op het spel staat. Gedetailleerde
berekeningen geven aan dat het totale begrotingspakket voor de financiering van de
uitbreiding in het piekjaar 2006 neerkomt op 30 euro per hoofd van de bevolking in
Denemarken en 20 euro per hoofd van de bevolking in Duitsland. Dit betekent ongeveer
één-duizendste van het EU-bbp. De uitbreiding heeft zijn prijs, maar de prijs is betaalbaar.
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12. Wat landbouw betreft, is het nu een beetje laat om nog aanvullende voorwaarden toe te
voegen. Iedereen weet dat we moeilijke besluiten over het GLB zullen moeten nemen met
het oog op de volgende financiële vooruitzichten. Het initiatief dat de regeringen van
Frankrijk en Duitsland gisteren hebben genomen, biedt desbetreffend een zekere hoop
omdat het geformuleerd is in termen van voorwaarden-achteraf en niet voorwaarden-vooraf.
Verlangen dat vóór de afronding in Kopenhagen toezeggingen en garanties worden gedaan,
hetzij voor het één, hetzij voor het ander, is voorbarig, onrealistisch en onnodig. Ook hier
mogen we het bredere perspectief niet uit het oog verliezen.

13. De inspanningen die de kandidaat-lidstaten ondernemen, zijn buitengewoon. Een aantal
landen pleegt grote investeringen in grenscontroles - onze Schengen-controles - en betaalt
deze zelf. In andere landen bestaat de kans dat het landbouwinkomen na de uitbreiding daalt
en de bepalingen inzake het vrije verkeer houden in dat ze jaren zullen moeten wachten
alvorens hun burgers hun geluk op de arbeidsmarkt elders in de Unie kunnen gaan
beproeven, ook al zijn ze op dit moment netto-importeurs van arbeid. In een aantal andere
gevallen krijgen deze landen minder dan de helft van de structuursteun die eerdere
toetreders tot de Unie ontvingen. Indien we er niet in slagen te waarborgen dat geen enkele
nieuwe lidstaat in de eerste jaren na de toetreding netto-betaler wordt, zal het een hele kluif
worden het pakket aan de publieke opinie te 'verkopen'. Hun leiders zijn bereid de uitdaging
aan te gaan. We mogen het voor hen geen 'mission impossible' maken.

14. Wat toezicht betreft, steunen we de benadering van de Commissie die ook hier stoelt op
postconditionaliteit. Deze benadering bestraft onze partners niet. Het is onze taak waakzaam
te zijn, maar tegelijkertijd mogen we geen nieuwe obstakels opwerpen. We verwachten van
de kandidaat-lidstaten een hoog niveau van naleving van het acquis communautaire, maar
we moeten geen hogere normen verwachten dan die welke we zelf naleven.

15. Ik wil twee opmerkingen maken over het hoofdstuk institutionele vraagstukken: Het
Europees Parlement heeft reeds aangegeven sterk voorstander te zijn van een zetelverdeling
in het Parlement op basis van de beginselen billijkheid en evenredigheid. Het Parlement is
van mening dat een aantal kandidaat-lidstaten er in Nice bij de verdeling van de zetels slecht
vanaf is gekomen. Indien de Deense premier er in de aanloop naar Kerstmis in slaagt als een
soort kerstman tegemoet te komen aan de legitieme zorgen van een aantal kandidaat-
lidstaten, zal hij daarvoor stevige steun van het Parlement ontvangen. Daarnaast zou ik, in
een sfeer van open betrekkingen tussen de instellingen, wat de zetels in het Europees
Parlement betreft, in de overgangsperiode 2004-2009, totdat Bulgarije en Roemenië
toetreden, graag op de hoogte gehouden worden van de beraadslagingen in de Raad over dit
onderwerp, en in de gelegenheid worden gesteld mijn standpunt kenbaar te maken voordat
er posities worden ingenomen.´

Overige thema's in verband met de uitbreiding

16. Wat Bulgarije en Roemenië betreft, wil het Parlement de dynamiek handhaven en de 'road-
map' opwaarderen door het vaststellen van een datum voor toetreding en door het verhogen
van de nodige pretoetredingssteun.
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17. In verband met Turkije neemt het Parlement kennis van de significante vooruitgang die dit
land de laatste paar maanden voor de verkiezingen heeft geboekt en we hopen dat
gesprekken met de nieuwe regering en de in Turkije te kiezen nieuwe grote Nationale
Assemblee zullen leiden tot nog grotere inspanningen voor hervorming. Het doel hierbij is
het zo snel mogelijk kunnen maken van een objectieve beoordeling.

18. Aangaande Cyprus spraken uw conclusies van Sevilla over een voorkeur voor een herenigd
Cyprus. Ik hoop dat u woorden vindt voor het tot uitdrukking brengen van hernieuwde steun
voor alle stappen in de richting van een overeenkomst, met extra nadruk op het urgente
karakter.

19. Op uw agenda vandaag staat Kaliningrad. Uiteraard zijn de onderhandelingen een zaak
voor de Raad en de Commissie. Wij hebben geen onderhandelingsmandaat. Wel heb ik
vastgesteld dat de toon in de discussies over dit onderwerp oploopt, niet in de laatste plaats
in het Russische parlement, de Doema. Daarom heb ik het initiatief genomen om alle
voorzitters van de parlementen van de betrokken staten (de Russische staatsdoema, de
Russische Federatieve Raad, de regionale Doema van Kaliningrad, de Poolse Sejm, de
Poolse Senaat en de Litouwse Seimas) uit te nodigen in een poging de gemoederen te
kalmeren en de betrokkenen ervan te overtuigen dat wij bereid zijn, zonder vooroordelen,
een aantal basisbeginselen te onderschrijven. Het is mij duidelijk dat een oplossing van deze
kwestie alleen mogelijk is middels onomwonden erkenning van Litouwen's soevereiniteit en
respect voor de waardigheid van Rusland. Betrokkenheid van de Raad bij dit onderwerp, op
voorwaarde dat het deze beginselen erkent, is welkom. Door aan te geven hiertoe bereid te
zijn, verdient en verlangt Litouwen, onder de algemene voorwaarden, een garantie dat het in
een zo vroeg mogelijk stadium aan Schengen zal deelnemen. We moeten dit aangrijpen als
een voorbeeld voor onze betrekkingen met Roemenië, met intensieve nieuwe samenwerking
in de regio. De Commissie heeft tijdens het Zweedse voorzitterschap het voortouw
genomen, vooralsnog zonder gevolg. We hebben nu de kans hierop voort te borduren. Er is
nog een aspect dat moet worden onderstreept: deze zaak is, naast alle andere, een test voor
de coherentie van ons gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Indien de
lidstaten niet zouden onderkennen hoe belangrijk het is als Unie op te treden in plaats van
als een samenraapsel van nationale alternatieven, zou dat goed werk ondermijnen en de
uitzichten op oplossingen in gevaar brengen.
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Interinstitutionele samenwerking

20. Staat u mij toe op dit punt een algemene opmerking te maken. Het Deense voorzitterschap
heeft veel gedaan om de banden met het Europees Parlement te verbeteren en heeft
successen geboekt. Ik heb besloten extra mijn best te doen om te bewerkstelligen dat tussen
nu en Kopenhagen een Interinstitutioneel Akkoord, in ieder geval op die gebieden waar we
het eens zijn, kan worden gesloten dat realistich is, de prerogatieven van de instellingen
eerbiedigt en tot tastbare resultaten op het vlak van de kwaliteit van onze wetgeving leidt.
Wat consolidatie en codificatie van het 'acquis communautaire' betreft, een onderwerp dat
tijdens de Europese Raden van de afgelopen tien jaar geregeld aan bod is gekomen, moet ik
zeggen dat we weinig vooruitgang hebben geboekt. We hebben nu een ambitieus
programma nodig met harde streefdata, zodat de bulk van de EU-wetgeving tot beheersbare
proporties wordt teruggebracht. Dit moet ons contract met de burger zijn betreffende het
vereenvoudigen van Europa. Dit is een zeer krachtige en zichtbare manier om vooruitgang te
boeken.

21. Er is ook goed werk verricht op het vlak van toegang tot documenten en verschaffing van
gevoelige informatie over buitenlandse en veiligheidskwesties aan het Parlement. Deze
week hebben we een overeenkomst goedgekeurd. U bent op de hoogte van het
desbetreffende tijdschema. Indien u ons volgende week uw instemming kunt meedelen met
deze tekst, die alle nodige garanties voor het veilig behandelen van gevoelige informatie
biedt, zal ik de zaak die ik bij het Hof van Justitie tegen de Raad aanhangig heb gemaakt,
intrekken. Het is een goed voorbeeld van de voorrang van politiek, maar ik verwacht ook dat
we snel tot overeenstemming zullen kunnen komen over toegang tot documenten van de
derde pijler (Justitie en Binnenlandse Zaken), hetgeen voor mij onlosmakelijk verbonden is
met het reeds bereikte akkoord.

22. In Sevilla heb ik aangekondigd met u te willen spreken over een onderwerp dat van groot
belang is voor het Europees Parlement, alsook voor de Europese Unie in het algemeen. Het
betreft het statuut van de leden. Ik heb geen onderhandelingsmandaat, maar wel een
mandaat om het terrein te verkennen. In dat verband moet ik beoordelen of ik de troepen
naar de top van de heuvel zal laten opmarcheren, iets wat ik niet zal doen indien ik ze, net
als de spreekwoordelijke Grand Old Duke of York, ook weer naar beneden moet laten
marcheren. Ik waardeer de positieve reacties die ik tot nu toe heb gekregen zeer. Nu moeten
de contacten op het niveau van onze respectieve kabinetshoofden worden geïntensiveerd,
zodat ik, op basis van de indicaties die u mij geeft, verslag aan het Parlement kan
uitbrengen.
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Rendez-vous met de Geschiedenis

23. Zoals ik aan het begin heb gezegd, is met het referendum in Ierland afgelopen zaterdag de
laatste grote horde voor de uitbreiding nu weggenomen. Deze Top moet de Commissie en
het voorzitterschap een duidelijk mandaat geven waarmee het proces kan worden afgerond.
Het is in het belang van al onze lidstaten dat de winst in termen van veiligheid, democratie,
solidariteit, voedselveiligheid, nucleaire veiligheid, de stem van Europa in de wereld - winst
die de uitbreiding kan brengen - niet in de waagschaal wordt gesteld door halfhartige
conclusies, hetgeen zou kunnen betekenen dat de onderhandelaars het historische rendez-
vous in Kopenhagen in december mislopen.

We moeten de gelegenheid aangrijpen en zorgen voor afronding van dit project, met al zijn
uitdagingen, die we niet mogen onderschatten, maar in het kader van het breder perspectief
ook niet mogen overschatten.

Welke stap zetten we nu we ons gesteld zien voor de concrete vraag van de uitbreiding? Ons
continent was verdeeld door een ijzeren gordijn, door repressieve krachten die de Tweede
Wereldoorlog hadden overleefd. Indien we bij deze gelegenheid, door politieke wil en eigen
keuze, aangeven deze verdeeldheid te willen laten voortbestaan, leggen we de bodem voor
een bittere toekomst. Wat je zaait, is wat je oogst, en dit in een wereld die in toenemende
mate onstabiel en onveilig is, en bedreigd wordt door terroristisch geweld in alle uithoeken
van de planeet. Dit is een uitdaging voor deze generatie Europese leiders. Er valt een les te
leren: indien we er op het moment van de waarheid voor kiezen verzoening af te wijzen,
betekent dat het loslaten van de krachten van het duister. Laat het licht schijnen.

____________________


