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Der er fire generelle spørgsmål, som jeg gerne vil komme ind på i min tale – udvidelse, økonomisk
reform, institutionelle forandringer og indvandringsspørgsmål – og til sidst vil jeg fremsætte nogle
mere generelle betragtninger.

UDVIDELSE

Først vil jeg gerne sige, hvor meget jeg sætter pris på den ekstraordinære energi i det spanske
formandskabs indsats under udvidelsesforhandlingerne. Det indædte og detaljerede arbejde, De har
udført, kommer ikke altid på avisernes forsider, men jeg mener, at de sidste seks måneder har været
de mest produktive til at gøre klar til udvidelsen, og det er et usædvanligt godt resultat, De på denne
måde har opnået i Deres formandskabsperiode.

Europa-Parlamentet mener, at rent politisk er 2002 udvidelsens år. Der er intet at vinde ved en
udsættelse, tværtimod, en forsinkelse risikerer at gøre hele indsatsen mere kompliceret eller få den
til at løbe af sporet. Udvidelsen må gennemføres nu.

Parlamentet har spillet og vil fortsat spille en vigtig rolle i dets bestræbelser for at fremme
udvidelsen og fastholde det momentum, der har været i gang siden Det Europæiske Råd i
Barcelona. Som led i den opgave har jeg gennemført officielle besøg i ni af tiltrædelsesstaterne. Jeg
vil besøge Slovakiet næste måned og Rumænien og Bulgarien i begyndelsen af efteråret.

Der er mange observationer fra disse lande, som jeg kunne fortælle Dem om i detaljer, men for at
gøre det kort, har jeg nu et førstehåndskendskab til de utrolige forandringer, der er sket gennem
landenes overtagelse af fællesskabsretten. Det kræver en ekstraordinær og generøs reaktion fra
EU’s side.

Der er en imidlertid en umiskendelig fornemmelse af, at vores politiske partnere er ved at nå
grænserne for deres fleksibilitet. De kan ikke fortsat strække sig. Tidspunktet er kommet, hvor
tiltrædelseslandenes politiske ledere er nødt til at levere af hensyn til deres egen troværdighed. Det
har været et hårdt løb, og de kan se målet længere fremme. København er dette mål, og vi må ikke
skuffe deres forventninger til os.

På Europa-Parlamentets vegne vil jeg anbefale at vi sammen med Rådet opstiller en omfattende
politisk køreplan for begivenhederne efter topmødet i København. Hvis der nås en aftale i
København til december, og hvis de nødvendige forslag fremlægges i tide, forpligter jeg mig til at
sørge for, at Parlamentet vil prioritere spørgsmålet, således at vi kan afgive vores samstemmende
udtalelse så tidligt som muligt i første kvartal af 2003. Jeg vil personligt over for offentligheden og
medierne understrege, at vi er fast besluttede på at overholde denne frist.
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Nogle gange har vi været alt for optaget af detaljerne omkring det acquis communautaire, som
landene skal opfylde. Jeg er for eksempel klar over, at spørgsmålet om de direkte betalinger må
debatteres, men vi er nødt til at bevæge os i retning af udvidelsens makropolitiske virkelighed, i alle
dens aspekter: det er på tide at sælge udvidelsen til folket, til at understrege fordelene og den øgede
sikkerhed. Jeg er overbevist om, at tidspunktet er kommet, hvor politikerne igen må overtage
kontrollen med dagsordenen.

Det har glædet mig at se, hvorledes regeringschefer som kansler Schüssel i et interview i Financial
Times og forbundskansler Schröder i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung har givet udtryk for
vilje til at gå foran i disse spørgsmål, og det er netop det, der nu er nødvendigt.

Europa-Parlamentet har besluttet at afholde en særlig mødeperiode til november, hvor 202 valgte
repræsentanter fra tiltrædelseslandene integreres fuldt ud i mødeforløbet og i debatten om og i
forhandlingen om udvidelsen. Dette sker efter det særlige Europæiske Råd i Bruxelles og før mødet
i København. Jeg er statsminister Rasmussen og kommissionsformand Prodi meget taknemmelig
for at have accepteret at deltage samme med mig ved denne enestående lejlighed.

Vi er også fuldt indstillet på både praktisk og finansielt at give observatørstatus til de valgte
repræsentanter for de stater, hvis tiltrædelse besluttes i København, og gøre dette, så snart der er
politisk enighed om de nye tiltrædelsestraktater.

Vi må også se, hvordan vi kan give en passende særlig støtte til overgangen i Rumænien og
Bulgarien for at vise vores faste støtte til disse landes tiltrædelse. Den politiske vind blæser nu i
sejlene. På en række områder – Kaliningrad, situationen i Cypern, Tyrkiet – er Europa-Parlamentet
villig til at yde et bidrag til at intensivere den parlamentariske dialog.

LEVERING AF ØKONOMISKE REFORMER

Jeg fortalte Dem i Barcelona, at jeg agtede at udvikle et partnerskab med Rådet for at levere
økonomiske reformer. Dette partnerskab bærer fortsat frugt.

Blandt de prioriteter, som Det Europæiske Råd i Barcelona gik ind for på området for finansielle
tjenesteydelser har vi vedtaget direktivet om finansiel sikkerhed i maj. Vi anvendte den hurtige
procedure på en afgørelse om internationale regnskabsstandarder, der kan forhindre problemer som
dem i Enron og sikre det bedst mulige tilsyn på dette område. Vi leverede vores andenbehandlinger
om forsikringsmægling og fjernsalg. I de fire andre spørgsmål – supplerende pensioner,
markedsmisbrug, prospekter og finansielle konglomerater – og det indre marked for gas og
elektricitet afventer vi Rådets fælles holdninger, så vi kan afslutte behandlingen af disse sager.
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PARTNERSKAB FOR REFORM

Udvidelsen gør en reform af vores institutioner påkrævet, men den reform er allerede uundværlig,
hvis vi skal genskabe støtten til europæisk integration og øge respekten for vores europæiske
institutioner. Reformer for hver enkelt af vores institutioner og et partnerskab for reform af alle
institutionerne. Hvad lige præcis reformspørgsmålet angår vil konventet behandle de spørgsmål, der
nødvendiggør traktatændringer, men vi bør også se på, hvad vi kan udrette allerede nu.

Det Europæiske Råd skal drøfte en vigtig rapport om Rådets arbejdsmetoder. Vi støtter enhver
bestræbelse i retning af større åbenhed, især når Rådet fungerer som lovgiver, og forslaget om en ny
rolle for Rådet for Almindelige Anliggender går i den rigtige retning. Nogle af mine kolleger har
udtrykt forbehold over for den foreslåede sammenlægning af Rådene for Udvikling og Eksterne
Forbindelser, i betragtning af EU’s øgede donorrolle. Jeg vil være Dem taknemmelig, hvis De vil se
nærmere på netop disse bekymringer.

Kommissionen har fremlagt forslag om vigtige ændringer af finansforordningen, og vi nåede til
enighed i tide med Rådet om dette spørgsmål i juni.

Hvad Kinnock-pakken om administrativ reform angår forventer vi at kunne tilkendegive vores
holdning i tide før årets udløb, således at pakken kan vedtages under det græske formandskab,
sådan som det er planlagt.

For Parlamentet selv har vi iværksat et ambitiøst reformprogram med en mere strømlinet
forretningsorden og en omlægning af tjenestegrenene.

Et spørgsmål – der er af stor betydning for Parlamentet – nemlig en fælles statut for medlemmerne
af Europa-Parlamentet, forudsætter enighed med Det Europæiske Råd. Jeg har fået mandat af alle
de politiske grupper til at føre sonderende samtaler på højeste niveau. Vi ønsker en aftale på
grundlag af to principper: lige behandling af alle medlemmer af Parlamentet og gennemskuelighed
hvad godtgørelserne angår.

Jeg vil sætte stor pris på assistance fra det spanske formandskab i dets sidste dage og fra det danske
formandskab, der begynder nu, således at vi kan bevæge os i retning af en fair, fornuftig,
afbalanceret, gennemskuelig og ansvarlig løsning.

Det er et spørgsmål, der vedrører Europa-Parlamentets image og EU’s image som helhed. Det er
vigtigt for alle institutioner. Vi kan alle vinde ved den troværdighed, som vil være resultatet af en
aftale i god tid før valget i 2004..
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Nogle ting kan vi gøre selv, andre kræver en kollektiv indsats. Kommissionens handlingsplan for
bedre lovgivning er ikke et teknisk spørgsmål. Vores borgere ønsker et Europa, der lovgiver, når det
er nødvendigt, og som ikke forsøger at regulere alle aspekter af europæernes liv. Når lovgivning er
nødvendig, skal den være godt lavet, let at forstå, klar og sammenhængende. Offentlighedens accept
af Europa afhænger af, om vi kan gennemføre dette. Lovgivning bør være godt forberedt, dens
virkning nøje vurderet. Den skal sendes til grundig høring og de nationale parlamenter må have
mulighed for at blive inddraget i den proces i en tidlig fase. Dette krav om en styrket rolle til de
nationale parlamenter understregedes på konferencen for nylig i Madrid mellem formændene for de
nationale parlamenter i EU. Alle tre institutioner spiller en afgørende rolle i denne forbindelse, og
mødet her i Sevilla kan give et klart signal.

Hvis Det Europæiske Råd i sine konklusioner beder alle tre institutioner om at samarbejde om dette
og nå frem til en interinstitutionel aftale til Det Europæiske Råd i København, vil De give den
fremdrift, som er nødvendig. Vores samarbejde forudsætter ordentlig teknisk forberedelse og aktiv
inddragelse af de politiske repræsentanter for hver af vores institutioner for at vi kan nå en klar
politisk aftale om et spørgsmål, der i sit væsen er politisk langt mere end det er teknisk.

Jeg beder Dem, hr. formand, om personligt at sikre, at De i Deres konklusioner efter denne weekend
fastsætter præcise mål og en klar mekanisme, som vi alle kan acceptere, til at nå disse mål.

INDVANDRING

Der har været en betydeligt højere profil på vores debat om indvandring i de seneste uger.
Offentligheden bør vide, at det ikke er første gang, at EU behandler disse spørgsmål. Allerede i
Tampere i 1999 forpligtede vi os til at nå en fælles asyl- og indvandringspolitik, en politik med
redskaber til at sikre respekt for grundlæggende rettigheder og friheder. Den videredvikledes af Det
Europæiske Råd i Laeken. Vi er nødt til at understrege dette for at imødegå det synspunkt, at vores
drøftelser her kun er en reaktion på et populistisk pres, og vi må forklare det for medierne. Den
fælles asyl- og indvandringspolitik, som vi ønsker, må være baseret på vores ansvar over for de
globale forpligtelser, vi har påtaget os, og de grundlæggende rettigheder og konventioner, som vi
anerkender.

Selv er jeg ankommet til Sevilla direkte fra mødet tidligere denne uge i Bari i Det Parlamentariske
Euro-Middelhavs-Forum, hvori 180 parlamentsmedlemmer fra Europa-Parlamentet, de 15
medlemsstater og fra 12 Middelhavslande deltog.

På dette møde i Bari med parlamentarikere fra lande som Egypten, Algeriet, Tunesien eller
Marokko vedtog forummet en beslutning om indvandring med en række vigtige punkter, blandt
andet et om et fælles ansvar for at bekæmpe ulovlig indvandring og kriminalitetsrelaterede
problemer i den forbindelse, og et andet, der skal sikre en positiv og ikke en negativ forbindelse
mellem indvandringsspørgsmål og udviklingsbistand.

Betydningen heraf er, at det er en forpligtelse, som ikke alene europæiske parlamentarikere og
nationale parlamentsmedlemmer, men også parlamentarikere fra Middelhavets sydlige lande har
indgået. Det er en forpligtelse til at investere i fælles ansvar.
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tillad mig afslutningsvis at komme med nogle bemærkninger som irsk politiker om Nice-traktaten:

– Jeg håber, at De som medlemmer af Det Europæiske Råd er i stand til at levere en erklæring om
irsk neutralitet på den klarest mulige måde, der kan fjerne enhver frygt og som jeg vil støtte
varmt.

– Til Taoiseach vil jeg gerne sige, at jeg personligt vil tage aktivt og positivt del i kampagnen op
til den næste folkeafstemning for at sikre et positivt resultat.

– Til de andre medlemsstater og institutioner, som måske føler sig berørt, vil jeg blot bede om, at I
giver de irske politikere og de irske vælgere tilstrækkeligt rum til at træffe deres egen
beslutning.

Endelig vil jeg gerne meget oprigtigt takke alle de stats- og regeringschefer, der siden Det
Europæiske Råd i Barcelona har afsat tid til at mødes med mig og drøfte så mange spørgsmål af
fælles betydning for os alle.

* * *


