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TILLSTÅNDET I UNIONEN 2018
TID FÖR ETT SUVERÄNT EU
Talet om tillståndet i unionen 2018

INLEDNING: HANDLING OCH VAKSAMHET
Herr talman!
Ärade ledamöter!
Ibland går historien försiktigt fram men tar avsked snabbt.
Så är fallet med en kommission som bara har ett mandat på fem år på sig att åstadkomma avgörande
förändringar.
Dagens kommission är en episod, ett kort ögonblick i Europeiska unionens långa historia. Det är ännu inte
dags att göra bokslut för den kommission som jag är ordförande för.
Därför kommer jag inte att redovisa vad vi klarat av att uträtta de senaste fyra åren.
Tvärtom: jag säger er att arbetet fortsätter de nästa tolv månaderna med att av ett ännu inte
färdigt EU göra ett ständigt mer färdigt EU.
En hel del återstår att göra, och det är vad jag tänker tala med er om nu.
Ingen självbelåtenhet. Ingen uppblåsthet. Blygsamhet och arbete: det är kommissionens inställning, det är
vår agenda för de kommande månaderna.
Ibland tränger sig historien på – historien i ordets verkliga bemärkelse – i nationernas liv utan förvarning
och blir kvar länge.
Så skedde när första världskriget 1914 överraskade Europa, för så soligt, lugnt, fredligt och optimistiskt var
året 1913.
Européerna räknade 1913 med att leva länge i fred. Men trots det utbröt ett förhärjande brödrakrig i Europa
året efter.
Jag tar inte upp den tiden för att jag tror att vi står på randen av en ny katastrof.
Europeiska unionen garanterar fred. Vi ska vara glada att vi lever i en fredens världsdel, en världsdel som
har fred tack vare Europeiska unionen.
Vi bör vara mer varsamma om Europeiska unionen, inte svartmåla den, utan försvara vårt levnadssätt.
Låt oss säga ja till en patriotism som inte riktar sig
mot andra. Låt oss säga nej till en överdriven
nationalism som avvisar och skyr andra, som
förstör, som söker efter skyldiga i stället för
att söka de lösningar som låter oss leva
bättre tillsammans.
Hörnstenen i Europeiska unionen –
aldrig mer krig – är fortfarande en
tvingande nödvändighet. En tvingande
skyldighet att vara vaksamma hemma och i
omvärlden.
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TILLSTÅNDET I VÅR UNION 2018
ANSTRÄNGNINGAR SOM BÄR FRUKT
Ärade ledamöter av Europaparlamentet!
Hur är tillståndet i Europeiska unionen i dag, 2018?
Tio år efter Lehman Brothers har EU i stort sett lämnat finanskrisen bakom sig, en kris som kom utifrån och
drabbade oss på ett ofta brutalt sätt. Europeiska unionen har nu haft obruten tillväxt i 21 kvartal.
Jobben är på väg tillbaka, med nära tolv miljoner nya jobb sedan 2014. Tolv miljoner jobb, det är mer än
hela Belgiens befolkning.
Aldrig tidigare har lika många människor – 239 miljoner kvinnor och män – arbetat i EU.
Ungdomsarbetslösheten är 14,8 %. Det är för högt, men är den lägsta sedan 2000.
Investeringarna har återhämtat sig i EU, bland annat tack vare Europeiska fonden för strategiska investeringar – som numera mer sälla kallas ”Junckerfonden” – som lett till 335 miljarder euro i offentliga och privata
investeringar. Vi är på väg att nå 400 miljarder.
Och sedan har vi Grekland: efter smärtsamma år, rekordstora sociala problem
men även rekordstor solidaritet, lyckades Grekland slutföra sitt program och
är nu återigen på fötter. Jag ger det grekiska folket en eloge för
Europeiska
deras herkuliska ansträngningar, ansträngningar som andra
unionen har
européer fortsätter att underskatta. Jag har alltid försvarat
Grekland, landets värdighet, dess roll i EU och särskilt dess plats i
nu handelsavtal
euroområdet. Det är jag fortfarande stolt över.

med 70 länder i hela
EU har också återtagit sin ställning som handelsmakt. En ställning
världen, och vi står
som handelsmakt som inte är något annat än ett bevis på nödtillsammans för
vändigheten att samla vår suveränitet. Europeiska unionen har nu
40 % av BNP i
handelsavtal med 70 länder i hela världen, och vi står tillsammans för
40 % av BNP i världen. Dessa avtal – som ofta felaktigt ifrågasätts –
världen.
hjälper oss att exportera våra höga krav på livsmedelssäkerhet, arbetsrätt,
miljöskydd och konsumentskydd till omvärlden.

I juli, mitt under en farlig tid med internationella spänningar, åkte jag under en vecka till Beijing, Tokyo och
Washington, och där kunde jag i egenskap av kommissionens ordförande tala för världens största gemensamma marknad. För en union som står för en femtedel av världsekonomin. För en union som vågar stå för
sina värderingar och intressen. Jag framställde Europa som en öppen världsdel men inte som en lättköpt
världsdel.
Med den europeiska enigheten i ryggen kunde jag tala i stora drag och om detaljer, och jag kunde göra
Europeiska unionens stämma hörd för att utverka påtagliga resultat för allmänheten och näringslivet i EU.
Förenade har vi européer i vår union blivit en kraft att räkna med. I Washington talade jag för EU.
Vissa har kallat den överenskommelse jag kunnat utverka från president Donald Trump en överraskning.
Men det är inget överraskande när EU kunnat tala med en enda stämma.
När det behövs bör EU agera samfällt.
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ETT GLOBALT ANSVAR
Det visade vi när vi hela tiden försvarade Parisavtalet om klimatet, för vi européer vill lämna en renare
planet vidare till de nästa generationerna. Jag instämmer i vår energikommissionärs bedömning av
målen för minskning av koldioxidutsläpp fram till 2030. De är vetenskapligt riktiga och politiskt nödvändiga.
Torkan i somras är en brutal och tydlig påminnelse, inte bara för jordbrukarna, om hur viktigt det är att
trygga framtiden för de kommande släktleden. Vi kan inte se den utmaning som står framför oss och titta
bort. Vi på kommissionen och ni i parlamentet måste blicka mot framtiden.

Ärade ledamöter!
Världen slutar inte att snurra, och den är mer oberäknelig än någonsin. De yttre utmaningar som vår världsdel
står inför blir allt fler för var dag som går.
Vi kan därför inte göra uppehåll ens för ett ögonblick i vårt arbete för ett mer enat EU.
EU kan exportera stabilitet, som vi har gjort med våra successiva utvidgningar av vår union, något som
enligt min mening är och förblir en framgångssaga eftersom vi lyckats jämka samman Europas historia och
geografi. Men mycket återstår att göra. Vi behöver inta en oåterkallelig ståndpunkt när det gäller
västra Balkan. Annars kommer andra att forma vårt närmaste grannskap
Se er omkring. Det som händer nu i Idlib i Syrien måste vara djupt och direkt oroande för oss alla. Vi kan
inte stå tysta inför denna nära förestående, förebådade humanitära katastrof.
Den syriska konflikten visar hur den världsordning som tjänat européerna så väl efter andra
världskriget nu alltmer ifrågasätts.
I dagens värld kan EU dessutom inte längre lita på att gårdagens löften är dagens
ordhållighet.
Gårdagens allianser kommer kanske inte att förbli
morgondagens..
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TID FÖR ETT SUVERÄNT EU
Mina damer och herrar!
Dagens värld behöver ett starkt och enat EU.
Ett EU som verkar för fred, handelsavtal och stabila valutor även om andra väljer handelskrig och valutakrig.
Jag tycker i själva verket inte bra om en ensidighet som inte respekterar andras förväntningar och förhoppningar. Jag är och förblir multilateralist.
Om EU förenar alla sina nationers politiska, ekonomiska och militära styrka kan vi äntligen gå från att vara
den som betalar i världen, även om vi fortfarande vill vara det också. Vi behöver bli mer av en global
aktör. Ja, vi är de som står med plånboken i världen, men vi behöver agera mer självständigt också.
Därför lade jag redan 2014 på nytt fram tanken om Europeiska försvarsunionen, trots det stora motståndet då. Därför kommer kommissionen att fortsätta att arbeta de närmaste
månaderna för att se till att Europeiska försvarsfonden och det permanenta strukturerade samarbetet inom försvaret blir helt operativt.
Det är vårt
Ett påpekande, som jag anser är viktigt: vi kommer inte att
Galileoprogram
militarisera Europeiska unionen. Vi vill bli mer ansvarstagande
som nu håller oss kvar i
och mer självständiga.
För bara ett EU som är starkt och enat kan skydda allmänheten
mot inre och yttre hot, som terrorism och klimatförändringar.
Bara ett EU som är starkt och enat kan bevara jobben i en
öppen, sammanflätad värld.
Bara ett EU som är starkt och enat kan bemästra den globala
digitaliseringens utmaningar.

rymdkapplöpningen. Inget
enskilt medlemsland hade
kunnat skjuta upp
26 satelliter som
400 miljoner användare i
hela världen redan nu
har nytta av.

Vi européer med världens största gemensamma marknad kan slå
fast standarderna för stordata, artificiell intelligens och automatisering,
och samtidigt skydda våra medborgares värderingar, rättigheter och individualitet. Det
kan vi göra om vi är enade.
Ett EU som är starkt och enat låter medlemsländerna sikta mot stjärnorna. Det är vårt Galileoprogram som nu håller oss kvar i rymdkapplöpningen. Inget enskilt medlemsland hade kunnat skjuta upp
26 satelliter som 400 miljoner användare i hela världen redan nu har nytta av. Inget enskilt medlemsland
hade klarat det på egen hand. Galileo är en framgång, först och främst men inte enbart tack vare EU. Utan
EU, inget Galileo. Det kan vi vara stolta över.

Herr talman!
Geopolitiken gör att det nu är det hög tid för ett suveränt EU.
Tid för EU att ta sitt öde i egna händer. Tid för EU att bli vad jag kallat världspolitikfähigt – det vill säga har
förmågan att spela en roll som union i formandet av världspolitiken. EU bör bli mer av en självständig aktör
på världsscenen.
Europeiskt suveränitet utgår från våra medlemsländers nationella suveränitet. Det ersätter inte nationerna.
Att dela vår suveränitet –där det behövs – gör nationalstaterna starkare.
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Denna övertygelse om att "enade vi stå” är själva grunden i vad det innebär att vara en del av
Europeiska unionen.
Den europeiska suveräniteten får aldrig riktas mot någon annan. Europa bör förbli öppenhetens och toleransens världsdel, och ska förbli det.
Europa får aldrig bli en fästning, får aldrig vända ryggen mot världen, särskild en värld som lider. Europa kan
aldrig vara en ö. Europa bör och ska förbli multilateralt. Världen tillhör alla, inte bara några.
Det är också vad som står på spel i valet till Europaparlamentet i maj 2019. Vi kommer att använda de 250
dagar som är kvar före valet att visa att Europeiska unionen ger resultat när den agerar med enighet och
att den håller vad den lovade i början av den här mandatperioden.
Från och med nu fram till Europaparlamentsvalet behöver vi visa att EU kan överbrygga skillnaderna
mellan nord och syd, öst och väst, vänster och höger. EU är för litet för att dela sig i två eller i fyra.
Vi behöver visa att vi tillsammans kan så fröna till ett mer suveränt EU.

INFRIA VÅRA LÖFTEN
Ärade ledamöter!
När vi går till val i maj 2019 bryr sig EU-medborgarna inte om vad kommissionen har lagt fram för förslag.
Men de kommer verkligen att bry sig om att internetjättarna betalar skatt där de tjänar in sina vinster. Väljarna
vill – och det vill många av er också, det vet jag – att kommissionens förslag om det raskt omsätts i lag. De
som vill det har absolut rätt.
När medborgarna går till val 2019 lär de inte bli särskilt begeistrade över kommissionens goda föresatser att
förbjuda engångsplast för att skydda våra hav. Om vi vill övertyga européerna om att det vi gör är rätt och
riktigt behöver vi en EU-lag med förbud mot plast – precis som kommissionen föreslagit.
Vi säger alla – främst i högtidstalen – att vi ska vara större i de stora frågorna och mindre i de små. Men väljarna
applåderar inte när de två gånger om året på grund av en EU-lag måste ställa om klockorna. Kommissionen
föreslår i dag att det ska bli ändring på det. Tidsomställningen bör avskaffas. Medlemsländerna bör
själva, enligt subsidiaritetsprincipen, besluta om deras folk ska leva med sommar- eller vintertid.
Jag räknar med att parlamentet och rådet håller med om det och hittar lösningar som är förenliga med den
inre marknaden. Det brådskar.
Över huvud taget uppmanar jag oss alla att de kommande månaderna samarbeta så
att vi kan infria det vi utlovade 2014 i tid före valet till Europaparlamentet.
I början av den här mandatperioden avgav vi alla ett gemensamt löfte om att
förverkliga en mer innovativ digital inre marknad, en djupare ekonomisk
och monetär union, en bankunion, en kapitalmarknadsunion, en rättvis
inre marknad, en energiunion med en framåtblickande klimatpolitik,
en heltäckande migrationsagenda och en säkerhetsunion, och vi
har också – i alla fall de flesta av oss – satsat på att inte längre
behandla EU:s sociala dimension styvmoderligt, utan ställa om
den på ett framsynt sätt.
Kommissionen har lagt fram alla förslag och initiativ som vi utlovade 2014. Hälften av dem har redan antagits av parlamentet
och rådet, och arbetet är en god bit på väg med ytterligare 20 %,
medan 30 % kört fast i bitvis vanskliga förhandlingar.
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Mina damer och herrar!
Jag accepterar inte att kommissionen ensam får skulden för alla försumligheter, för de har
naturligtvis förekommit. Våra förslag är kända, och de bör antas och omsättas i praktiken.
Framöver kommer jag heller inte att tillåta – även om det kommer på tal – att kommissionen ensam får
bära hundhuvudet. Hundhuvuden finns i alla institutioner, men minst av dem finns det i kommissionen och
parlamentet.
Ledarskap på bredast möjliga front behövs. Det gäller också färdigställandet av vår säkerhetsunion.
Européerna räknar med att EU ska skydda dem. Därför föreslår kommissionen i dag nya regler om
att terroristpropaganda ska avlägsnas från internet inom en timme – en timme är nämligen den
avgörande tid då de största skadorna kan uppkomma. Dessutom föreslår vi att uppdraget för den nyinrättade Europeiska åklagarmyndigheten ska utvidgas till att omfatta bekämpning av terrordåd.
Vi måste kunna åtala terrorister i hela unionen och över gränserna. Terrorister struntar i gränserna. Vi ska
inte göra oss till deras medbrottslingar genom att inte samarbeta.
Av den anledningen föreslår vi i dag även nya åtgärder för att effektivt och gränsöverskridande ta
itu med penningtvätt.
Lika beslutsamt behöver vi gå till väga för att skydda fria och rättvisa val i EU. Därför föreslår kommissionen
också nya regler för att skydda våra demokratiska processer mot
manipulationer från länder utanför EU och – jodå, det förekommer
också – från privata intressen.

EU:s insatser
har hjälpt till
att rädda mer än
690 000 människor
till sjöss sedan
2015.

Ledarskap och kompromissvilja är naturligtvis särskilt välbehövligt
när det gäller migration. Vi har gjort mer framsteg i denna fråga
än vad som ofta sägs. Fem av de sju förslagen om reform av det
gemensamma europeiska asylsystemet har antagits. Våra ansträngningar har varit framgångsrika: det kommer 97 % färre flyktingar
över östra Medelhavet och 80 % färre flyktingar över den centrala
Medelhavsrutten. EU:s insatser har hjälpt till att rädda mer än 690
000 människor till sjöss sedan 2015.

Däremot har inte medlemsländerna ännu funnit den rätta balansen som
varje land måste ta på sig på sitt eget territorium, och den solidaritet som
medlemsländerna måste uppvisa. Denna solidaritet måste dock medlemsländerna uppvisa om de vill behålla
Schengenområdet utan inre gränser. Jag är och förblir motståndare till inre gränser. Där de återuppstått måste de avskaffas igen. Om de fick vara kvar vore det ett oacceptabelt steg tillbaka
i den europeiska integrationen.
Kommissionen och flera av rådets ordförandeländer har lagt fram en rad kompromisslösningar. Jag uppmanar det österrikiska rådsordförandeskapet att nu ta det avgörande steget för att förhandla
fram långsiktiga lösningar för en välavvägd migrationsreform. Vi kan inte fortsätta att varje gång
ett nytt fartyg anländer försöka hitta tillfälliga lösningar för människorna ombord. Tillfälliga lösningar räcker
inte. Vi behöver mer nutids- och framtidssolidaritet – solidariteten måste vara långsiktig.
Vi behöver mer solidaritet, eftersom vi behöver mer effektivitet. Det gäller också när man ska förstärka det
europeiska katastrofskyddet. Brinner det i ett land, brinner det i hela EU. En av de mest minnesvärda
bilderna från i somras var inte bara bränderna utan de applåder som de polska brandsoldaterna fick i det
eldhärjade Sverige – EU när det är som bäst.
Tillbaka till migrationen. I dag lägger vi fram ett förslag om förstärkning av den europeiska gränsoch kustbevakningen. De yttre gränserna måste skyddas effektivare. Därför föreslår vi att antalet eu7

ropeiska gränsbevakare som finansieras av EU-budgeten fram till 2020 ska ökas till 10 000 tjänstemän.
Vi lägger dessutom fram ett förslag om utbyggnad av Europeiska asylbyrån. Medlemsländerna
behöver ett starkare EU-stöd vid handläggningen av asylansökningar – och den handläggningen måste
överensstämma med Genèvekonventionen.
Och vidare lägger vi fram ett förslag om påskyndat återvändande för irreguljärt inresta migranter. Kommissionen ger sig in på denna uppgift gemensamt med medlemsländerna.
Jag upprepar mitt önskemål, för att inte säga uppmaning, att öppna legala invandringsvägar till Europeiska unionen. Vi behöver kvalificerade migranter. Även i denna fråga har konkreta kommissionsförslag legat på bordet sedan länge. De måste omsättas i praktiken.

Herr talman!
Jag skulle vilja tala med er om framtiden och således om vår grannkontinent Afrika.
Afrikas befolkning kommer 2050 att uppgå till 2,5 miljarder. En av fyra människor på jorden kommer att
vara afrikan.
Vi måste satsa mer på vårt förhållande till denna stora och ädla kontinent och
dess enskilda nationer. Vi måste sluta att se förhållandet mellan oss och
Afrika enbart som givare av utvecklingsbistånd. Det är otillräckligt. För
att inte säga kränkande.

Afrikas
befolkning
kommer 2050
att uppgå till 2,5
miljarder. En av fyra
människor på jorden
kommer att vara
afrikan.

Afrika behöver inte välgörenhet, utan ett balanserat partnerskap,
ett verkligt partnerskap. Och vi i EU behöver detta partnerskap
lika mycket.
När jag förberedde mitt tal i dag samtalade jag med mina afrikanska
vänner, särskilt Afrikanska unionens ordförande Paul Kagame. Vi var
eniga om hädanefter skulle våra åtaganden vara ömsesidiga.
Vi vill bygga upp ett nytt partnerskap med Afrika.

Kommissionen föreslår i dag en ny allians mellan Afrika och Europa,
en allians för hållbara investeringar och arbetstillfällen. Den torde
enligt vad vi planerar bidra till upp till 10 miljoner nya arbetstillfällen i Afrika under de närmaste fem åren.
Vi vill skapa förutsättningar för att attrahera mer privata investeringar till Afrika.
Vi börjar självfallet inte från noll: enligt vår yttre investeringsplan, som inleddes för två år sedan, ska investeringar på över 44 miljarder euro i både den offentliga och privata sektorn i Afrika mobiliseras. De projekt
som redan är på gång kommer att frigöra 24 miljarder euro.
Vi styr våra investeringar dit där de gör mest nytta. Fram till 2020 kommer EU att ha gett stöd till 35 000
afrikanska studenter och forskare i vårt Erasmusprogram, och med den nya alliansen kommer vi att kunna
ge stöd till totalt 105 000 studenter fram till 2027.
Handeln mellan Afrika och EU är betydande: 36 % av Afrikas handel går till Europeiska unionen. Men handeln
mellan oss är otillräcklig. Jag är övertygad om att vi bör utveckla de många handelsavtalen mellan EU och
Afrika till ett frihandelsavtal mellan två kontinenter, som ett ekonomiskt partnerskap mellan likar.
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Herr talman!
Mina damer och herrar!
En annan fråga där jag ser ett starkt behov av ledarskap i unionen är brexit. Jag
tänker inte gå in på detaljerna i förhandlingarna, för de sköts med mästarhand
av min gode vän Michel Barnier, på grundval av en enhällig ståndpunkt som
bekräftats upprepade gånger av de 27 medlemsstaterna. Låt mig dock påminna
om tre principer som bör vara vägledande för vårt arbete med brexit de närmaste månaderna.
För det första respekterar vi det brittiska beslutet att utträda ur vår
union, även om vi fortfarande beklagar det djupt. Men vi ber också
den brittiska regeringen att förstå att den som lämnar unionen inte
kan ha samma fördelaktiga villkor som ett medlemsland. Om man
går ur unionen är man naturligtvis inte längre med i vår inre marknad,
och absolut inte i de delar man väljer själv.
För det andra kommer Europeiska kommissionen, det här parlamentet
och alla de andra 26 medlemsstaterna att alltid ställa sig helt och fullt lojala och solidariska
med Irland när det gäller den irländska gränsen. Därför vill vi finna en kreativ lösning som förebygger
en hård gräns i Nordirland. Men vi kommer också att vara mycket frispråkiga om den brittiska regeringen
sviker sitt ansvar enligt långfredagsavtalet. Det är inte Europeiska unionen utan brexit som hotar
att göra gränsen tydligare i Nordirland.
För det tredje: efter den 29 mars 2019 kommer Förenade kungariket aldrig att vara ett vanligt
tredjeland för oss. Förenade kungariket kommer alltid att vara en nära granne och partner i fråga om
politik, ekonomi och säkerhet.
De senaste månaderna har vi närhelst vi behövde enighet i unionen haft britterna på vår sida, besjälade av
samma värderingar och principer som alla andra européer. Därför välkomnar jag premiärminister Theresa
Mays förslag att utveckla ett ambitiöst nytt partnerskap för framtiden efter brexit. Vi instämmer i uttalandet i Chequers om att utgångspunkten för ett sådant partnerskap bör vara ett frihandelsområde mellan
Förenade kungariket och Europeiska unionen.
På grundval av dessa tre principer står kommissionens förhandlare redo att arbeta natt och dag tills vi enats.
Vi har en skyldighet gentemot våra medborgare och vårt näringsliv att genomföra ett brittiskt utträde under
ordnade former och åstadkomma största möjliga stabilitet efteråt. Det blir inte kommissionen som står i
vägen för det, det kan jag lova er.
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ÖVERTYGANDE FRAMTIDSUTSIKTER
Ärade ledamöter!
Fram till valet till Europaparlamentet och toppmötet i Sibiu i Rumänien den 9 maj 2019 återstår mycket
arbete.
I Sibiu måste vi övertyga medborgarna om att i stora drag har vi samma uppfattning om vår unions syfte.
De europeiska folken tycker inte om osäkerhet och otydliga syften. De vill ha klara besked, och avskyr vaghet
och halvmesyrer.
Det är vad som står på spel i den europeiska dagordningen inför toppmötet i
Sibiu – som äger rum sex veckor efter brexit och bara två veckor före valet till
Europaparlamentet.
I tid till Sibiu bör vi ha ratificerat partnerskapsavtalet mellan Europeiska
unionen och Japan, av både ekonomiska och geopolitiska skäl.
Före toppmötet i Sibiu bör vi ha kunnat nå en principöverenskommelse om
Europeiska unionens budget efter 2020.
Om vi vill – och det måste vi – ge Europas unga möjlighet att ta vara på
chanserna i ett Erasmusprogram som förtjänar mer anslag, måste vi besluta
om de anslagen – och om andra anslag – före valet till Europaparlamentet.
Om vi vill ge våra forskare och uppstartsföretag mer möjligheter, och undvika
en resursbrist som skulle leda till en drastisk minskning av antalet forskartjänster
måste vi bestämma oss före valet till Europaparlamentet.
Om vi vill, utan att militarisera oss, tjugodubbla försvarsutgifterna, måste
vi bestämma oss snabbt.

Efter att ha funnits i
bara tjugo år – och trots
de olyckskorpar som kraxat
hela tiden – har euron redan
nått långt. Euron har blivit
världens näst mest använda
valuta: 60 länder har knutit
sina valutor till euron på
ett eller annat sätt.

Om vi vill anslå 23 % mer i investeringar för Afrika, måste vi
bestämma oss snabbt.
Under det kommande året behöver vi också vidareutveckla
eurons internationella roll. Efter att ha funnits i bara tjugo
år – och trots de olyckskorpar som kraxat hela tiden – har
euron redan nått långt.
Euron har blivit världens näst mest använda valuta: 60 länder
har knutit sina valutor till euron på ett eller annat sätt. Men
vi måste göra mer för att den gemensamma valutan
ska kunna spela sin roll fullt ut på världsscenen.

Den senaste tidens händelser har visat på behovet att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen och bygga upp likvida, djupa kapitalmarknader.
Kommissionens många förslag på detta område väntar bara på att antas av parlamentet och rådet.
Men vi kan och bör gå längre. Det är inte rimligt att EU betalar 80 % av sin energiimport på 300 miljarder
euro om året i amerikanska dollar, när bara 2 % av vår energiimport kommer från USA. Det är inte rimligt
att europeiska företag köper europeiska flygplan i dollar och inte i euro.
Därför kommer kommissionen före årsslutet att lägga fram initiativ om en stärkt internationell roll för euron.
Euron bör bli ett redskap som aktivt tjänar de nya europeiska suveräniteten. Och därför behöver
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vi först och främst ha ordning i vårt eget hus och stärka Ekonomiska och monetära unionen, vilket vi redan
börjat göra. Utan en fördjupad ekonomisk och monetär union har vi inga trovärdiga argument för att stärka
eurons internationella roll. Vi bör färdigställa Ekonomiska och monetära unionen så att EU och euron stärks.
Inför Sibiu vill jag också att vi gör konkreta framsteg med att stärka vår utrikespolitik. Vi måste få bättre
kapacitet att tala med en röst i utrikespolitiken. Det är orimligt att EU tystnar i Förenta nationernas
människorättsråd i Genève och inte kan tala högt och tydligt och fördöma Kinas kränkningar av de mänskliga
rättigheterna. Och det bara för att ett medlemsland kunnat blockera alla beslut i frågan. Det är orimligt att
EU ska hållas som gisslan när det är fråga om att förnya vårt vapenembargo mot Vitryssland eller när det
är fråga om att införa sanktioner mot Venezuela, för att det saknas enhällighet.
Därför föreslår kommissionen på nytt att vi ska gå över till omröstning med kvalificerad majoritet inom
vissa avgränsade utrikespolitiska områden. Jag säger samma sak som i fjol, att det är dags att gå över till
omröstning med kvalificerad majoritet inom vissa avgränsade områden. Inte på alla områden, men när det
gäller bland annat mänskliga rättigheter och civila insatser.
Det gällande fördraget låter Europeiska rådet fatta beslut om det. Jag anser att det är dags att utnyttja
passerelle-klausulen i Lissabonfördraget som tillåter en övergång till beslut med kvalificerad
majoritet – den passerelle-klausul som är fördragets outnyttjade möjlighet.
Jag anser också att i vissa skattefrågor bör vi också kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet.
Herr talman!
Låt mig säga att vårt sätt att vädra våra motsättningar oroar mig
allt mer. De polemiska utbytena mellan regeringar och institutioner
blir allt vanligare. Men det är inte hårda, ibland sårande ord
som för den europeiska integrationen framåt.
Det är inte bara en beklagansvärd ton när politiker diskuterar
sinsemellan. Det gäller också hur vissa behandlar medier och journalister, för att de vill stoppa alla former av debatt. EU bör förbli en plats
där pressfriheten inte ifrågasätts. Alltför många journalister hotas, angrips till och
med mördas ibland. Vi måste skydda våra journalister bättre, för de är också
viktiga aktörer i vår demokrati.
Allmänt sett bör vi återupptäcka kompromissandets ädla konst. Att kompromissa behöver inte betyda att
man offrar sina övertygelser eller den fria debatt där andras åsikter och våra värderingar respekteras.
Kommissionen motsätter sig alla inskränkningar av rättsstatsprincipen. Vi är fortfarande oroade
av hur debatten utvecklas i vissa medlemsländer. Artikel 7 bör tillämpas närhelst rättsstatsprincipen
är i fara.
Förste vice ordförande Frans Timmermans utför ett lovvärt men också ofta mycket ensamt arbete med att
försvara rättsstatsprincipen. Hela kommissionen och jag personligen står beslutsamt bakom honom.
Vi måste vara mycket tydliga om en sak: domar från Europeiska unionens domstol måste respekteras och
verkställas. Det är av yttersta vikt. Europeiska unionen är en gemenskap som styrs av rättsstatsprincipen.
Respekten för lagen och rättsväsendets beslut är inte förhandlingsbart utan en plikt.
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SLUTORD
Herr talman!
Ärade ledamöter!
I min inledning till vad som inte är mitt sista tal, men mitt sista
tal om tillståndet i Europeiska unionen, nämnde jag historien,
den lilla historien som omfattar den här kommissionens mandatperiod, och den stora historien som är Europas.
Vi är alla gentemot varandra ansvariga för det Europa
som är. Vi kommer alla att gentemot varandra bli ansvariga för det Europa som komma skall.
Så ser det ut i historien: parlament och kommissioner kommer och
går, Europa består. För att Europeiska unionen ska utvecklas i rätt
riktning behöver vi dra några viktiga lärdomar.

Europaparla
mentet och
toppmötet i Sibiu i
Rumänien den 9 maj 2019.
I Sibiu måste vi övertyga
medborgarna om att i
stora drag har vi samma
uppfattning om vår
unions syfte.

Jag vill att EU ska komma ned från läktaren på världens stadion. EU ska inte vara åskådare eller kommentator till världshändelserna. EU bör vara en konstruktiv aktör, en byggare, en arkitekt för morgondagens värld.
Det finns stor efterfrågan på EU i hela världen. För att tillgodose denna efterfrågan måste EU yttra sig med
en röst på världsscenen. I världssamfundet bör den europeiska rösten vara tydlig, förståelig, särskiljbar för att
höras. Federica Mogherini har verkat för en enhetlig EU-diplomati. Men låt oss inte återgå till konkurrerande
och oförenliga nationella diplomatiska insatser. EU:s diplomati bör vara enad. Vår multilaterala solidaritet
bör vara helgjuten.
Jag skulle vilja att vi hädanefter gör mer för att närma Öst- och Västeuropa till varandra. Det
får bli ett slut på detta sorgliga spektakel som den inomeuropeiska splittringen utgör. Vår världsdel och de
som gjorde slut på kalla kriget förtjänar bättre.
Jag skulle vilja att Europeiska unionen vinnlade sig mer om den sociala dimensionen. De som
struntar i arbetstagarnas och småföretagarnas berättigade förväntningar sätter sammanhållningen i
våra samhällen på spel. Låt oss omsätta föresatserna från toppmötet i Göteborg till
bindande lagstiftning.
Jag skulle vilja att valet nästa år blir ett storslaget ögonblick för den
europeiska demokratin. Jag vill att försöket med toppkandidater,
detta lilla steg framåt för den europeiska demokratin, ska
fortsätta. Enligt mitt förmenande skulle detta vara ännu
trovärdigare om vi hade verkliga transnationella listor. Jag
skulle vilja att transnationella listor finns på plats
senast i nästa val till Europaparlamentet 2024.
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Jag skulle framför allt vilja att vi säger nej till en osund nationalism och att vi säger ja till en upplyst patriotism. Vi bör ha i åtanke att tjugohundratalets patriotism har två sidor, en nationell och en europeisk, som
inte utesluter varandra.
Jag tycker om, sa den franska filosofen Blaise Pascal, saker som passar ihop. För att stå stadigt tillsammans bör nationerna och Europeiska unionen stå enade. Den som älskar Europa bör älska de nationer som ingår i det, och den som älskar sin nation bör älska Europa. Patriotismen är en dygd, den inkrökta
nationalismen är en fasansfull lögn och ett skadligt gift.
Kort sagt: låt oss förbli trogna mot det vi är.
Låt oss idag plantera de träd i vars skugga våra barnbarnsbarn, var de än må komma ifrån,
från öst eller väst, nord eller syd, kan växa upp och leva i fred.
För några år sedan sa jag till er här i denna sal att Europa var mitt livs stora kärlek. Ja, jag älskar Europa
och det kommer jag att fortsätta med.

Jean-Claude Juncker
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