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Jag skulle vilja ta upp fyra olika punkter i mitt tal till er i dag � utvidgningen, den ekonomiska
reformen, de institutionella förändringarna och invandringsfrågorna. Jag kommer att avsluta med
några generella kommentarer.

UTVIDGNINGEN

Först av allt skulle jag vilja tala om hur mycket jag uppskattar Spaniens otroliga insatser som
ordförande under förhandlingarna om utvidgningen. Det ihärdiga och utförliga arbete ni genomfört
har inte alltid varit förstasidesstoff, men de senaste sex månaderna har varit de mest produktiva i
förberedelserna inför utvidgningen. Ni har som ordförandeland gjort ett fantastiskt arbete.

Europaparlamentet anser att 2002 ur politiskt hänseende är utvidgningens år. Vi har inget att vinna
på att vänta. Tvärtom riskerar eventuella fördröjningar att försvåra genomförandet av utvidgningen,
eller att helt få den att spåra ur. Det är nu eller aldrig.

Sedan Europeiska rådet i Barcelona har parlamentet kraftfullt verkat för att främja utvidgningen och
upprätthålla nödvändig dynamik. Vi kommer att fortsätta detta arbete och därför har jag gjort
officiella besök i nio av kandidatländerna. Jag åker till Slovakien nästa månad och till Rumänien
och Bulgarien i början av hösten.

Jag har många intryck från dessa besök som jag skulle kunna berätta mycket om.
Sammanfattningsvis har jag med egna ögon kunnat se den otroliga förändringen när det gäller
gemenskapens regelverk. Som svar på detta måste unionen nu visa en välvilja utöver det vanliga.

Jag har dock en otvetydig känsla av att våra politiska partner har nått gränsen för sin tänjbarhet. De
kan inte fortsätta längre. De politiska ledarna i kandidatländerna måste nu gå från ord till handling
om de inte skall förlora sin trovärdighet. De har arbetat hårt och skymtar nu mållinjen. Köpenhamn
är målet. Vi kan inte svika dem nu.

På Europaparlamentets vägnar skulle jag rekommendera att en omfattande politisk planering görs,
tillsammans med rådet, för tiden efter toppmötet i Köpenhamn. Om en överenskommelse kan
uppnås i Köpenhamn i december och om vi snabbt får nödvändiga utkast för behandling, garanterar
jag att parlamentet kommer att prioritera detta arbete för att kunna ge sitt samtycke så snart som
möjligt under första kvartalet 2003. Jag kommer personligen att betona, både inför allmänheten och
i media, vår beslutsamhet att avsluta arbetet inom denna frist.

Vi har ibland uppslukats av detaljerna i gemenskapens regelverk. Jag förstår att vi måste föra en
debatt om direkta betalningar till exempel, men vi måste inleda utvidgningens makropolitiska fas i
alla dess aspekter. Vi måste börja sälja utvidgningen till allmänheten, föra fram dess fördelar och
den ökade säkerheten. Jag är övertygad om att tiden nu är mogen för politikerna att på nytt ta
initiativet.
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Jag kunde nyligen med glädje konstatera att regeringschefer som förbundskansler Schüssel i sin
intervju med Financial Times och förbundskansler Schröder i sin intervju med Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung visade sig beredda att verkligen ta tag i dessa frågor, vilket är precis
vad som behövs.

Europaparlamentet har beslutat att anordna ett särskilt plenarsammanträde i november, där 202
valda företrädare från kandidatländerna till fullo kommer att integreras i våra förhandlingar och i en
debatt om utvidgningen. Detta möte kommer att hållas efter Europeiska rådets extra möte i Bryssel
men före Europeiska rådet i Köpenhamn. Jag vill tacka premiärminister Rasmussen och Romano
Prodi som accepterat att delta tillsammans med mig i detta politiskt mycket viktiga möte.

Vi har också åtagit oss, både på det praktiska och budgetmässiga planet, att bevilja
observatörsstatus till de valda företrädarna för de länder vars anslutning kan avgöras i Köpenhamn,
och att göra detta så snart en politisk överenskommelse uppnåtts om de nya anslutningsfördragen.

Vi måste också diskutera lämpligt stöd till övergångsprocessen i Rumänien och Bulgarien, för att
visa vårt absoluta engagemang när det gäller deras anslutning. Vi seglar i politisk medvind.
Europaparlamentet är i vissa frågor, såsom Kaliningrad, situationen på Cypern och Turkiet, berett
att bidra genom att intensifiera den parlamentariska dialogen.

DEN EKONOMISKA REFORMEN

I Barcelona uttalade jag min avsikt att utveckla ett partnerskap med rådet för att kunna genomföra
en ekonomisk reform. Partnerskapet ger fortfarande resultat.

Ni förde fram ett antal prioriteringar i Barcelona på området för finansiella tjänster. Till följd av
detta antog vi ett direktiv om finansiella säkerhetsanordningar i maj och vi påskyndade ett beslut
om internationella bokföringsstandarder för att i framtiden undvika problem av den typ som
drabbade Enron och se till att regleringarna på detta område är av högsta kvalitet. Vi avslutade
också vår andra behandling om försäkringsförmedling och distansförsäljning. När det gäller de fyra
övriga ärendena, det vill säga tjänstepensioner, marknadsmissbruk, prospekt och finansiella
konglomerat, och den inre marknaden för gas och elektricitet, väntar vi på er gemensamma
ståndpunkt för att kunna avsluta ärendena.

PARTNERSKAP FÖR REFORM

Utvidgningen gör det absolut nödvändigt att reformera våra institutioner, men reformen är också
nödvändig om vi skall kunna återfå stödet för den europeiska integrationen och öka respekten för
våra EU-institutioner. Dels en reform av varje enskild institution, dels ett partnerskap för reform av
alla institutionerna tillsammans. Vad gäller de exakta detaljerna för reformen kommer konventet att
ta upp de frågor som kräver fördragsändringar. Vi bör också titta på vad vi kan göra redan nu.
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Ni kommer att diskutera den viktiga rapporten om rådets arbetsmetoder. Vi stöder alla förändringar
som syftar till större öppenhet, särskilt när rådet agerar som lagstiftare, och förslaget om en ny roll
för rådet (allmänna frågor) är ett steg i rätt riktning. En del av mina kollegor har, med tanke på EU:s
ökande givarkapacitet, uttryckt farhågor om den tänkta sammanslagningen av råden för
utvecklingsfrågor och utrikesfrågor. Jag skulle uppskatta om ni diskuterade den aspekten.

Kommissionen har föreslagit stora förändringar av de ekonomiska bestämmelserna, där vi nådde en
överenskommelse med rådet i juni, och av tidsplanen.

Vad gäller Kinnock-paketet om administrativa reformer har vi för avsikt att yttra oss i god tid, före
årets slut, så att paketet kan godkännas enligt tidsplanen när Grekland är ordförandeland.

Europaparlamentet har själv inlett ett ambitiöst reformprogram genom att strama upp
arbetsordningen och omorganisera administrationen.

En gemensam stadga för alla ledamöter av Europaparlamentet är en fråga som har stor betydelse för
parlamentet, och i denna fråga måste vi komma överens med er. Jag har fått de politiska gruppernas
mandat att diskutera frågan på högsta nivå. Vi eftersträvar en överenskommelse på grundval av två
principer: lika behandling av alla ledamöter och ett öppet ersättningssystem.

Jag vore mycket tacksam om Spanien under sina sista dagar som ordförande, liksom nästa
ordförande Danmark, gav oss sitt stöd i arbetet för att nå en rättvis, balanserad, öppen och
ansvarsfull lösning.

Detta är en fråga som rör Europaparlamentets och hela EU:s ansikte utåt. Den är viktig för alla
institutionerna. Vi har allt att vinna på den trovärdighet vi skulle få om vi nådde en
överenskommelse i god tid före valen 2004.

En del saker kan vi göra själv; andra reformer kräver en gemensam insats. Kommissionens
handlingsplan om bättre lagstiftning är inte en teknisk fråga. Medborgarna vill ha ett EU som
lagstiftar när det behövs, inte ett EU som försöker reglera varje detalj i deras liv. Där det behövs
lagstiftning skall den vara av god kvalitet: lättillgänglig, klar och tydlig. Om allmänheten skall
acceptera EU måste vi lyckas med denna föresats. Lagstiftningen måste vara väl utformad, dess
effekter måste noggrant bedömas och innan den antas måste man höra olika åsikter, bland annat
måste de nationella parlamenten få en möjlighet att delta i utformningen på ett tidigt stadium. Detta
krav på att ge de nationella parlamenten en större roll betonades vid konferensen för EU-ländernas
talmän i Madrid nyligen. Alla de tre institutionerna har en viktig roll. Toppmötet i Sevilla kan ge en
tydlig signal.

Om ni i era slutsatser uppmanar alla tre institutionerna att samarbeta om detta och nå en
interinstitutionell överenskommelse före Europeiska rådet i Köpenhamn, kommer ni att ge ny
drivkraft åt arbetet. Samarbetet kräver god teknisk förberedelse och ett aktivt deltagande av
politiska representanter från alla våra institutioner, om vi skall kunna nå en tydlig politisk
överenskommelse i en fråga som i grunden är politisk, inte bara teknisk.

Herr ordförande, jag ber Er personligen att se till att de slutsatser ni antar här denna helg innehåller
ett konkret mål, som vi alla kan godta, och en tydlig metod för hur målet skall nås.
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INVANDRING

Debatten om invandring har fått ny fart de senaste veckorna. Allmänheten bör få veta att det inte är
första gången EU tar upp dessa frågor. Redan 1999 i Tammerfors åtog vi oss att utforma en
gemensam asyl- och invandringspolitik, med instrument för att garantera respekten för de
grundläggande rättigheterna och friheterna. I Laeken togs ytterligare ett steg på vägen. Vi måste
poängtera detta för att bemöta påståendet att våra diskussioner nu bara är en reaktion på
populisternas frammarsch, och för att förklara detta för medierna. Den gemensamma asyl- och
invandringspolitik som vi eftersträvar måste bygga på ansvar för våra internationella skyldigheter,
grundläggande rättigheter och de konventioner vi har anslutit oss till.

Jag har själv kommit till Sevilla direkt från Bari, där det tidigare i veckan hölls ett möte i det
parlamentariska forum för EU och Medelhavsområdet som samlar 180 parlamentsledamöter från
Europaparlamentet, de femton EU-länderna och tolv andra länder runt Medelhavet.

Vid mötet i Bari, med parlamentsledamöter från länder som Egypten, Algeriet, Tunisien och
Marocko, antog forumet en resolution om migration som innehöll vissa nyckelpunkter. En punkt
talade om gemensamt ansvar för att bekämpa den illegala invandringen och brottsrelaterade
problem, en annan om att skapa en positiv, i stället för negativ, koppling mellan samarbete i
invandringsfrågor och bistånd.

Det viktiga i sammanhanget är att det inte bara är ett åtagande från ledamöter av Europaparlamentet
och nationella parlament inom EU, utan också från parlamentsledamöter från länder vid
Medelhavets södra kust. Det är en uppmaning att satsa på gemensamt ansvar.

SLUTKOMMENTARER

Som avslutning vill jag gärna säga några ord om Nicefördraget, i egenskap av irländsk politiker.

- Till medlemmarna av Europeiska rådet: Jag hoppas att ni kan formulera en förklaring om
irländsk neutralitet på tydligast möjliga sätt för att dämpa alla farhågor. En sådan förklaring
kommer att få mitt fulla stöd.

- Till den irländske premiärministern: Jag kommer personligen att driva en aktiv och beslutsam
kampanj för att uppnå ett positivt resultat vid nästa folkomröstning.

- Till de övriga medlemsstater och institutioner som känner sig berörda: Jag ber er att ge Irland
tillräckligt manöverutrymme för att komma fram till detta positiva resultat.

Slutligen vill jag rikta ett uppriktigt tack till alla de premiärministrar som tagit sig tid att träffa mig
för att diskutera många frågor av gemensamt intresse sedan det förra Europeiska rådet i Barcelona.

* * *


