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EN UNION, DER STÅR STÆRKT SAMMEN
INDLEDNING
Fru formand,
ærede medlemmer,
europæiske medborgere
Aldrig før har dette parlament måttet drøfte Unionens tilstand, mens en krig raser på europæisk
jord.
Vi husker alle den skæbnesvangre morgen i slutningen af februar.
Europæere rundt omkring i Unionen vågnede op chokerede over, hvad de så. Forfærdede over
ondskabens evige ubarmhjertighed. Hjemsøgt af lyden af sirener og krigens brutalitet.
Men fra dette øjeblik rejste et helt kontinent sig i solidaritet.
Ved grænseovergangene, hvor flygtninge fandt husly. I vores gader, hvor der var ukrainske flag
overalt. I klasselokaler, hvor ukrainske børn fik nye venner.
Fra dette øjeblik var der ingen europæere, der tøvede eller dukkede sig.
De fandt mod til at gøre det rette.
Og fra dette øjeblik voksede vores Union med opgaven.
For femten år siden, da finanskrisen kom, tog det os år at finde holdbare løsninger.
Ti år senere, da den globale pandemi ramte, tog det os kun nogle uger.
Og i år, da russiske tropper krydsede grænsen til Ukraine, handlede vi i fællesskab beslutsomt og
øjeblikkeligt.
Og det kan vi være stolte af.
Vi har i Europa genfundet vores indre styrke.
Og den får vi hårdt brug for. De kommende måneder bliver ikke lette. Hverken for familier, som
kæmper for at få pengene til at slå til, eller for virksomheder, som står over for nogle meget svære
valg.
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Lad det være helt klart: Meget står på spil. Ikke blot for Ukraine — men for hele Europa og verden
generelt.
Og vi vil blive sat på prøve — af dem, som ønsker at udnytte enhver mulighed for at skabe splid
mellem os.
Det handler ikke alene om Ruslands krig mod Ukraine.
Det er en krig om vores energi, en krig om vores økonomi, en krig om vores værdier og en krig om
vores fremtid.
Dette handler om enevælde kontra demokrati.
Og jeg står her overbevist om, at med mod og solidaritet bliver det Putins fald og Europas sejr.
MOD TIL AT BAKKE OP OM VORES HELTE
Ærede medlemmer
I dag har mod fået et navn — og det navn er Ukraine.
Modet har fået et ansigt, et ansigt i form af ukrainske mænd og kvinder, som kæmper mod russisk
aggression.
Jeg husker en helt bestemt begivenhed i nogle af de første uger af invasionen. Det var da Ukraines
førstedame, Olena Zelenska, samlede forældrene til ukrainske børn, som var blevet dræbt af
fjenden.
Hundredvis af familier, for hvem krigen aldrig får en ende, og for hvem livet aldrig bliver som før.
Vi så førstedamen i spidsen for en stille skare af knuste mødre og fædre hænge små klokker i
træerne, én for hvert omkommet barn.
Og de klokker vil nu for evigt ringe i vinden, og for evigt vil vi mindes krigens uskyldige ofre.
Og hun er iblandt os i dag!
Kære Olena, det krævede et enormt mod at kæmpe mod Putins grusomhed.
Men du fandt modet.
Og en nation af heltemodige mennesker har rejst sig.
I dag står Ukraine stærkt, fordi et helt land har kæmpet gade for gade, hjem for hjem.
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Ukraine står stærkt, fordi mennesker som din mand, præsident Volodymyr Zelenskyj, er blevet i Kyiv
for at lede modstanden — sammen med dig og jeres børn, kære førstedame.
I har givet hele nationen mod. Og i de seneste dage har vi set, at det ukrainske mod betaler sig.
I har givet jeres folk en stemme på den globale scene.
Og I har givet os alle håb.
Så i dag vil vi gerne takke jer og alle ukrainere.
Vores hyldest går til Ukraine og dets heltemodige europæiske folk. Slava Ukraini!
Intet kan rokke ved Europas solidaritet med Ukraine.
Lige fra første dag har Europa stået ved Ukraines side. Med våben. Med midler. Med gæstfrihed for
flygtninge. Og med de skrappeste sanktioner, verden nogensinde har set.
Ruslands finansielle sektor bliver holdt kunstigt i live. Vi har afskåret 75 % af Ruslands banksektor fra
de internationale markeder.
Tæt på tusind internationale virksomheder har forladt landet.
Produktionen af biler er faldet med 75 % i forhold til sidste år. Aeroflot har udstedt flyveforbud, fordi
der mangler reservedele. Det russiske militær bruger chips fra opvaskemaskiner og køleskabe til at
reparere militært udstyr, fordi de ikke længere har halvledere. Ruslands industri falder fra hinanden.
Det er Kreml, der styrer Ruslands økonomi mod sammenbruddets rand.
Det er prisen for det spor af død og ødelæggelse, som Putin trækker.
Og lad mig gøre det helt klart, sanktionerne er kommet for at blive.
Tiden er kommet til at vise beslutsomhed, ikke eftergivenhed.
Det gælder også vores økonomiske støtte til Ukraine.
Indtil videre har Team Europe ydet over 19 mia. EUR i finansiel bistand.
Og det er vel at mærke uden at medregne vores militære støtte.
Og vi er klar over, at det kræver en vedholdende indsats.
Det vil kræve enorme ressourcer at genopbygge Ukraine. Blandt andet har russerne med deres
angreb beskadiget eller ødelagt mere end 70 skoler.
En halv million ukrainske børn har startet skoleåret i Den Europæiske Union. Men mange andre børn
i Ukraine har ganske enkelt ingen skole at gå i.
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Så jeg kan i dag fortælle, at vi vil arbejde sammen med Ukraines førstedame om at støtte
genopbygningen af Ukraines ødelagte skoler. Og vi vil derfor stille 100 mio. EUR til rådighed. Fordi
Ukraines fremtid begynder med dets skoler.
Vi vil ikke alene yde støtte i form af finansiering, men også styrke Ukraines muligheder for at opfylde
sit potentiale.
Ukraine er allerede et fremspirende teknologisk knudepunkt og hjemsted for mange innovative nye
virksomheder.
Jeg vil derfor have os til at mobilisere alle kræfterne på det indre marked for at bidrage til at
fremskynde væksten og skabe muligheder.
I marts lykkedes det os at koble Ukraine til vores elforsyningsnet. Det var oprindeligt planlagt til at
finde sted i 2024. Men vi gjorde det på to uger, og i dag eksporterer Ukraine elektricitet til os. Jeg vil
udvide denne gensidigt fordelagtige samhandel betydeligt.
Vi har allerede suspenderet importafgiften på al ukrainsk eksport til EU.
Vi vil bringe Ukraine ind i vores europæiske område med gratis roaming.
Vores solidaritetsbaner er en stor succes.
Kommissionen vil bygge videre på alle disse tiltag og arbejde sammen med Ukraine om at sikre en
gnidningsløs adgang til det indre marked. Og omvendt.
Vores indre marked er en af Europas største succeshistorier. Nu er det på tide også at lade denne
succeshistorie komme vores ukrainske venner til gode.
Jeg rejser derfor til Kyiv i dag for at drøfte dette i detaljer med præsident Volodymyr Zelenskyj.
Ærede medlemmer
Denne krig har lært os, at vi skulle have lyttet til dem, der kender Putin.
Til Anna Politkovskaya og alle de russiske journalister, der afslørede kriminalitet og betalte den
ultimative pris.
Til vores venner i Ukraine, Moldova og Georgien og til oppositionen i Belarus.
Vi skulle have lyttet til dem, der råbte vagt i gevær her i Unionen — i Polen, i de baltiske lande og i
hele Central- og Østeuropa.
De har sagt i årevis, at Putin ikke ville stoppe.
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Og de handlede derefter.
Vores venner i de baltiske lande har arbejdet hårdt for at gøre sig uafhængige af Rusland. De har
investeret i vedvarende energi, LNG-terminaler og samkøringsforbindelser.
Det har kostet mange penge. Men prisen for afhængighed af fossile brændstoffer fra Rusland er
langt højere.
Vi skal gøre os fri af denne afhængighed i hele Europa.
Vi er derfor blevet enige om at oprette fælles lagre. Vi er nået op på 84 % nu og er på vej til at nå
et godt stykke over vores mål.
Men det vil desværre ikke være nok.
Vi er nødt til at indstille importen fra Rusland og finde pålidelige leverandører, heriblandt USA,
Norge og Algeriet.
Sidste år tegnede russisk gas sig for 40 % af vores gasimport. I dag er vi nået ned på 9 %, der
udgøres af rørledningsgas.
Men Rusland arbejder fortsat aktivt på at manipulere vores energimarked. De foretrækker at
brænde gassen af i stedet for at levere den. Dette marked fungerer ikke længere.
Dertil kommer, at klimakrisen lægger store beløb til vores regninger. Hedebølger har resulteret i
stigende efterspørgsel efter elektricitet. Tørkeperioder har resulteret i, at vand- og kernekraftanlæg
har måttet indstille produktionen.
Som følge heraf er gaspriserne steget mere end tifold sammenlignet med før pandemien.
Millioner af virksomheder og husholdninger er bekymrede for, om de kan få pengene til at slå til.
Men europæerne udviser også mod i deres håndtering af denne situation.
Medarbejderne i keramikfabrikkerne i det centrale Italien har besluttet at udføre deres arbejde tidligt
om morgenen for at udnytte de lavere energipriser.
Forestil jer de forældre, der skal forlade hjemmet tidligt, mens børnene stadig sover, på grund af en
krig, de ikke selv har ønsket.
Dette er blot et af mange eksempler på, at millioner af europæere tilpasser sig den nye virkelighed.
Vores Union bør følge borgernes eksempel. Ved at reducere efterspørgslen i
spidsbelastningsperioder kan vi få forsyningerne til at holde længere, hvilket vil sænke priserne.
Det er derfor, vi foreslår foranstaltninger, som skal hjælpe medlemsstaterne med at reducere
deres samlede elforbrug.
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Men der er brug for mere målrettet støtte.
Til industrivirksomheder, som f.eks. glasproducenter, der er nødt til at slukke deres ovne. Eller til
familier med enlige forsørgere, der modtager den ene enorme regning efter den anden.
Millioner af europæere har brug for støtte.
EU's medlemsstater har allerede brugt milliarder af euro på at yde bistand til de mest sårbare
husholdninger.
Men vi ved, at det ikke vil være nok.
Det er derfor, vi foreslår, at der fastsættes et loft over, hvor meget elektricitetsselskaberne, der
producerer elektricitet til lave omkostninger, må tjene.
Disse selskaber tjener mere, end de nogensinde har regnet med eller endog drømt om.
I vores sociale markedsøkonomi er fortjeneste en god ting.
Men i disse tider er det forkert at høste ekstraordinære, rekordstore fortjenester som følge af krig og
på bekostning af forbrugerne.
I disse tider skal fortjenesten deles og fordeles på dem, der har mest brug for det.
Vores forslag vil rejse over 140 mia. EUR, som medlemsstaterne kan bruge direkte til at afbøde
virkningerne af krisen.
Og eftersom dette er en krise, der navnlig vedrører fossile brændstoffer, har brændstofindustrien
også en særlig forpligtelse.
Også de store olie-, gas- og kulselskaber høster enorme fortjenester. De skal derfor ligeledes betale
deres rimelige andel som bidrag til at afbøde krisen.
Det er alt sammen nødforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger, vi arbejder på, også vores
drøftelser om prislofter.
Vi skal fortsætte vores bestræbelser på at opnå lavere gaspriser.
Vi skal sørge for at opretholde forsyningssikkerheden og samtidig sikre os, at vi er
konkurrencedygtige på globalt plan.
Vi vil derfor i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde et sæt foranstaltninger, som tager
hensyn til de særlige omstændigheder, der karakteriserer vores forbindelser med leverandørerne
— lige fra upålidelige leverandører såsom Rusland til pålidelige venner såsom Norge.
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Jeg er blevet enig med Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, om at nedsætte en taskforce. Vores
medarbejderteams er allerede gået i gang med opgaven.
Der er et andet vigtigt emne på dagsordenen. Vores aktuelle gasmarked har ændret sig drastisk fra
hovedsagelig rørledningsgas til stigende mængder LNG.
Men det benchmark, der benyttes på gasmarkedet, nemlig TTF, har ikke ændret sig.
Kommissionen vil derfor bestræbe sig på at udarbejde et mere repræsentativt benchmark.
Samtidig ved vi, at energiselskaberne står over for alvorlige likviditetsproblemer på
futuresmarkederne for elektricitet, hvilket kan være til skade for vores energisystems
funktionsmåde.
Vi agter at arbejde sammen med reguleringsmyndighederne om at afhjælpe disse problemer ved at
ændre vores regler om sikkerhedsstillelse og ved at træffe foranstaltninger til at begrænse udsving i
priserne fra dag til dag.
Til oktober agter vi desuden at ændre de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte for at
give mulighed for at stille statsgaranti og samtidig opretholde lige konkurrencevilkår.
Disse er alle de første skridt på vejen. Samtidig med at vi håndterer den umiddelbare krise, skal vi
også se fremad.
Elektricitetsmarkedet, som det fungerer i øjeblikket, dvs. baseret på en rangordning, er ikke længere
til gavn for forbrugerne.
Forbrugerne bør nyde godt at fordelene ved billig vedvarende energi.
Elpriserne bør derfor afkobles fra den dominerende indflydelse fra gas. Vi vil derfor foretage en
dybtgående og omfattende reform af elektricitetsmarkedet.
Jeg vil i denne forbindelse nævne en vigtig begivenhed. For et halvt århundrede siden, i 1970'erne,
stod verden over for en anden brændstofkrise, nemlig oliekrisen.
Nogle af os husker de bilfrie søndage, som blev indført for at spare på benzinen. Men vi fortsatte
alligevel i samme spor.
Vi gjorde os ikke uafhængige af olie. Og hvad værre var, blev der endda ydet enorme tilskud til
fossile brændstoffer.
Det var forkert, ikke blot for klimaet, men også for vores offentlige finanser og vores uafhængighed.
Det betaler vi stadig for den dag i dag.
Der var kun få visionære mennesker, der forstod, at det reelle problem var selve de fossile
brændstoffer og ikke blot prisen.
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Blandt disse hører vores danske venner.
Da oliekrisen ramte, begyndte Danmark at investere kraftigt i at udnytte vindkraft til
energiproduktion.
Danskerne lagde fundamentet til deres globale lederskab i sektoren og skabte titusindvis af nye
arbejdspladser.
Det er den vej, vi skal!
Vi har ikke brug for en "quick fix-løsning", men for et paradigmeskifte, et spring ind i fremtiden.

KURSEN SKAL HOLDES OG FREMTIDEN FORBEREDES
Ærede medlemmer
Den gode nyhed er, at denne nødvendige omstilling allerede er startet.
Den finder sted i Nord- og Østersøen, hvor vores medlemsstater har investeret massivt i offshore
vindmøller.
Den finder sted på Sicilien, hvor Europas største solcellefabrik snart vil producere den allernyeste
generation af solpaneler.
Og den finder sted i Nordtyskland, hvor de regionale tog fremover vil køre på grøn brint.
Grøn brint kan ændre situationen for Europa.
Vi skal bevæge os fra et nichemarked til et massemarked for brint.
Med REPowerEU har vi fordoblet vores målsætning: Vi vil hvert år fra nu og frem til 2030 producere
10 millioner ton vedvarende brint i Den Europæiske Union.
Men hvis vi skal nå målet, er vi nødt til at skabe en markedsformidler for brint, så vi kan lukke
investeringskløften og forbinde udbud og efterspørgsel i fremtiden.
Det er derfor, jeg i dag kan bebude, at der vil blive etableret en ny europæisk brintbank.
Den skal hjælpe med at sikre indkøb af brint, navnlig ved at bruge midler fra Innovationsfonden.
Den vil kunne investere 3 mia. EUR, som skal bidrage til opbygning af det fremtidige marked for
brint.
Det er sådan, fremtidens økonomi skal bygges.
Det er vores europæiske grønne pagt.
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I løbet af de seneste måneder har vi set, hvor vigtig denne pagt er for Europa.
Sommeren 2022 vil blive husket. Vi har set tørlagte floder, skove i flammer og ekstrem varme.
Og det bliver værre endnu. Indtil nu har Alperne fungeret som reserve for floder som Rhinen og
Rhône.
Men eftersom Europas gletsjere smelter hurtigere end nogensinde før, vil fremtidige tørkeperioder
blive meget mere alvorlige.
Vi er nødt til hele tiden at gøre en indsats for at tilpasse os klimaforandringerne og gøre naturen til
vores vigtigste allierede.
Unionen vil derfor skubbe på for at få en ambitiøs global aftale om naturen på plads ved De
Forenede Nationers biodiversitetskonference, som finder sted i Montreal senere i år.
Og det vil vi også gøre på COP27 i Sharm el-Sheikh.
Men på kortere sigt skal vi også være bedre udstyret til at håndtere klimaforandringerne.
Intet land kan kæmpe alene mod de ekstreme vejrfænomener og deres ødelæggende kræfter.
Denne sommer sendte vi fly af sted fra Grækenland, Sverige og Italien for at bekæmpe brande i
Frankrig og Tyskland.
Men i takt med, at disse hændelser bliver voldsommere og mere intense, får Europa brug for mere
kapacitet.
Derfor kan jeg i dag meddele, at vi i løbet af næste år vil fordoble vores kapacitet til at bekæmpe
brande.
Den Europæiske Union vil købe 10 lette amfibiefly og yderligere tre helikoptere for at supplere
vores flåde.
Se dét er europæisk solidaritet i praksis.
Ærede medlemmer
De sidste år har vist, hvor meget vi i Europa kan opnå i fællesskab.
Efter en hidtil uset pandemi har vores økonomi på rekordtid nået niveauet fra før krisen.
Vi gik fra ikke at have nogen vaccine til at kunne sikre mere end 4 milliarder doser til Europa og
resten af verden.
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Og på rekordtid fik vi iværksat SURE, så folk kunne blive i deres job, selv om deres arbejdsgivere ikke
havde noget at sætte dem til.
Vi befandt os i den værste recession siden 2. verdenskrig.
Vi sørgede for den hurtigste genopretning siden efterkrigstidens boom.
Og det var muligt, fordi vi alle samledes om en fælles genopretningsplan.
NextGenerationEU har boostet tilliden til vores økonomi.
Og det er kun begyndelsen.
Indtil videre er der udbetalt 100 mia. EUR til medlemsstaterne. Det betyder, at 700 mia. EUR
stadig ikke er tilstrømmet vores økonomi.
NextGenerationEU vil sikre en konstant strøm af investeringer til støtte for beskæftigelse og vækst.
Planen betyder aflastning for vores økonomi. Men vigtigst af alt betyder den fornyelse.
Den finansierer nye vindmøller og solcelleparker, højhastighedstog og energibesparende
renoveringer.
Vi udarbejdede NextGenerationEU for næsten to år siden, og alligevel er den præcis dét, Europa har
brug for i dag.
Så lad os følge planen.
Lad os få pengene ud at arbejde for os.
Ærede medlemmer
Af hensyn til vores børns fremtid bør vi investere i bæredygtighed og investere bæredygtigt.
Vi skal finansiere omstillingen til en digital og klimaneutral økonomi.
Men vi må også se i øjnene, at vi står over for en ny virkelighed med højere offentlig gæld.
Vi har brug for finanspolitiske regler, der muliggør strategiske investeringer, men også sikrer
finanspolitisk holdbarhed.
Regler, som passer til dette årtis udfordringer.
I oktober vil vi fremlægge nye idéer til vores økonomiske forvaltning.
Men jeg vil gerne løfte sløret for et par grundlæggende principper.
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Medlemsstaterne bør have større fleksibilitet, når det drejer sig om gældsreduktion.
Men der skal også være større ansvarlighed, når det drejer sig om at skabe resultater på baggrund
af vores aftaler.
Der bør være mere enkle regler, som alle kan følge.
Så vi åbner op for strategiske investeringer og giver de finansielle markeder den tiltro, de har brug
for.
Lad os endnu en gang udstikke en fælles kurs fremad.
Med mere frihed til at investere. Og et mere kritisk blik på fremskridtene.
Et større ejerskab for medlemsstaterne. Og bedre resultater for borgerne.
Lad os genfinde Maastricht-ånden — stabilitet og vækst er nødt til at gå hånd i hånd.
Ærede medlemmer
Når vi foretager denne omstilling af økonomien, skal vi gøre det på grundlag af vores sociale
markedsøkonomis varige værdier.
Det er den simple idé, at Europas største styrke ligger i hver og en af os.
Vores sociale markedsøkonomi tilskynder alle til at udmærke sig, men tager også hånd om
menneskelig skrøbelighed.
Den belønner resultater og garanterer beskyttelse. Den giver muligheder, men sætter også grænser.
Det har vi endnu mere brug for i dag.
Det er styrken i vores sociale markedsøkonomi, der skal drive den grønne og den digitale omstilling.
Vi har brug for et gunstigt erhvervsklima, en arbejdsstyrke med de rette færdigheder og adgang til
de råmaterialer, som vores industri behøver.
Det er en forudsætning for vores fremtidige konkurrenceevne.
Vi skal have fjernet de hindringer, der stadig holder vores små virksomheder tilbage.
De skal spille den centrale rolle i denne omstilling — fordi de er rygraden i en lang industriel
succeshistorie i Europa.
Og de har altid sat deres medarbejdere i første række — selv og især i krisetider.
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Men inflation og usikkerhed rammer dem særlig hårdt,
Derfor vil vi fremlægge en hjælpepakke for SMV'er.
Pakken vil omfatte et forslag til fælles skatteregler for at drive virksomhed i Europa under navnet
BEFIT.
Dette vil gøre det lettere at drive virksomhed i vores Union. Mindre bureaukrati betyder bedre
adgang til et dynamisk kontinentalt marked.
Og vi vil revidere direktivet om forsinket betaling — fordi det simpelthen ikke er retfærdigt, at 1 ud
af 4 konkurser skyldes, at fakturaer ikke bliver betalt til tiden.
For millioner af familievirksomheder vil dette være en livline i en svær tid.

Manglen på personale er en yderligere udfordring for Europas virksomheder.
Antallet af arbejdsløse er så lavt som aldrig før.
Det er godt!
Men samtidig er antallet af ledige stillinger rekordhøjt.
Europa mangler lastbilchauffører, tjenere, lufthavnspersonale,
sygeplejersker, ingeniører og IT-teknikere.
Fra de ufaglærte til de universitetsuddannede — Europa har brug for alle.
Derfor bliver vi nødt til at investere meget mere i uddannelse og efteruddannelse.
Det vil vi gøre i tæt samarbejde med virksomhederne.
De ved bedst, hvilke faglige kompetencer, der er brug for nu og i fremtiden.
Og vi skal skabe en bedre overensstemmelse mellem dette behov og de mål og ønsker, som de
arbejdssøgende selv har for deres karriere.
Derudover vil vi mere målrettet hente fagfolk fra udlandet, der kan styrke virksomhederne og
væksten i Europa.
Et vigtigt første skridt er, at vi i Europa bliver bedre og hurtigere til at anerkende deres
kvalifikationer.

13

UNIONENS TILSTAND 2022
TALE

For Europa er nødt til at blive attraktivt for dem, der kan noget og vil bidrage.
Derfor foreslår jeg, at 2023 skal være det europæiske år for færdigheder.
Ærede medlemmer
Et tredje punkt med hensyn til vores små og mellemstore virksomheder og vores industri.
Uanset om vi taler om skræddersyede chips til virtual reality eller lagerceller til solcelleanlæg, så er
adgangen til råstoffer afgørende for, at omstillingen til en bæredygtig og digital økonomi lykkes.
Lithium og sjældne jordarter bliver snart vigtigere end olie og gas.
Vores behov for sjældne jordarter vil være femdoblet inden udgangen af 2030.
Det er et godt tegn!
Det viser, at den europæiske grønne pagt skaber store fremskridt.
Problemet er bare, at et enkelt land for øjeblikket kontrollerer næsten hele markedet.
Vi skal undgå igen at blive afhængige, som det skete med olie og gas.
Her kommer vores handelspolitik i spil.
Nye partnerskaber hjælper os ikke blot med at styrke vores økonomi, de fremmer også vores
interesser og vores værdier på globalt plan.
Gennem samarbejdet med ligesindede partnere kan vi også sikre arbejds- og miljøstandarder uden
for vores grænser.
Vi skal forny alle vores forbindelser med disse partnere og vigtige vækstregioner.
Jeg vil derfor forelægge aftalerne med Chile, Mexico og New Zealand til ratificering.
Og vi vil fortsætte forhandlingerne med vigtige partnere som Australien og Indien.
Forsyningssikkerhed er dog kun første skridt på vejen.
Forarbejdningen af disse metaller er mindst lige så afgørende.
I dag kontrollerer Kina den globale forarbejdningsindustri. Næsten 90 % af de sjældne jordarter og
60 % af lithium forarbejdes i Kina.
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Vi vil udpege strategiske projekter i hele forsyningskæden, fra udvinding til raffinering, og fra
forarbejdning til genanvendelse. Og vi vil opbygge strategiske reserver, dér hvor forsyningerne er
truet.
Derfor kan jeg i dag bebude en europæisk retsakt om kritiske råstoffer.
Vi ved, at denne tilgang kan fungere.
For fem år siden lancerede Europa batterialliancen. Og snart vil to tredjedele af de batterier, vi har
behov for, blive produceret i Europa.
Sidste år bebudede jeg en forordning om europæiske mikrochips. Det første spadestik til den første
gigafabrik vil blive taget i de kommende måneder.
Vi skal gentage denne succes på andre områder.
Derfor vil vi også øge vores finansielle deltagelse i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.
Og i fremtiden vil jeg arbejde for at oprette en ny europæisk suverænitetsfond.
Lad os sikre, at industriens fremtid ligger i Europa.
TIL FORSVAR FOR VORES DEMOKRATI
Ærede medlemmer
Ser vi på verdenssituationen i dag, kan det ofte føles, som om det, der tidligere syntes at være så
permanent, er ved at forsvinde.
Og vi blev på en eller anden måde mindet om det, da dronning Elizabeth II gik bort i sidste uge.
Hun er en legende!
Hun var et fast holdepunkt gennem de seneste 70 års turbulente og omvæltende begivenheder.
Stoisk og standhaftig i sit virke.
Men mere end noget andet fandt hun altid de rette ord til rette tid.
Fra den opmuntring, hun gav krigsevakuerede i 1940, til hendes historiske tale under pandemien.
Hun talte ikke kun til hjertet af sin nation, men til verdens sjæl.
Og når jeg tænker på den situation, vi befinder os i i dag, husker jeg stadig hendes ord, da
pandemien var på sit højeste.
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Hun sagde: "Vi vil sejre — og sejren vil tilhøre os alle sammen".
Hun mindede os altid om, at vores fremtid bygger på nye idéer og har rod i vores ældste værdier.
Siden afslutningen af anden verdenskrig har vi bestræbt os på at sikre demokratiet og retsstaten.
Og verdens nationer har i fællesskab opbygget en international verdensorden, der fremmer fred og
sikkerhed, retfærdighed og økonomiske fremskridt.
Det er denne verdensorden, der i dag er mål for russiske missiler.
Dét, vi så på gaderne i Butja, på de afbrændte kornmarker og nu ved Ukraines største
atomkraftværk, er ikke kun en overtrædelse af internationale regler.
Det er et bevidst forsøg på at gøre op med dem.
Denne omvæltning i verdenspolitikken kræver en nytænkning af vores udenrigspolitiske
dagsorden.
Tiden er inde til at investere i demokratiernes magt.
Dette arbejde begynder med vores vigtigste ligesindede partnere: vores venner i hver enkelt
demokratisk nation verden over.
Vi ser verden med samme øjne. Og vi bør mobilisere vores kollektive magt til at forme globale goder.
Vi bør stræbe efter at udvide denne kerne af demokratier. Den hurtigste måde at gøre dette på er at
uddybe vores forbindelser og styrke demokratierne på vores kontinent.
Dette starter med de lande, der allerede er på vej til at blive medlem af vores Union.
Vi skal være på deres side hele vejen.
Fordi vejen mod stærke demokratier og vejen mod vores Union er den samme.
Så jeg vil gerne sige til befolkningen på Vestbalkan, i Ukraine, Moldova og Georgien:
I er en del af vores familie, jeres fremtid er i vores Union, og vores Union er ikke fuldstændig uden
jer!
Vi har også set, at der er behov for at række ud til landene i Europa — ud over
tiltrædelsesprocessen.
Derfor går jeg ind for, at der oprettes et europæisk politisk fællesskab — og vi vil fremlægge vores
idéer for Det Europæiske Råd.
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Men vores fremtid afhænger også af vores evne til at inddrage lande uden for denne kerne af
demokratiske partnere.
Både nære og fjerne lande har interesse i at samarbejde med os om dette århundredes store
udfordringer såsom klimaændringer og digitalisering.
Dette er hovedtanken bag Global Gateway, den investeringsplan, som jeg bebudede her for et år
siden.
Den har allerede skabt konkrete resultater.
Sammen med vores afrikanske partnere er vi ved at opføre to fabrikker i Rwanda og Senegal til
fremstilling af mRNA-vacciner.
Vaccinerne vil blive fremstillet i Afrika og til Afrika med teknologi i verdensklasse.
Og vi anvender nu samme tilgang i Latinamerika som led i en større samarbejdsstrategi.
Dette kræver investeringer på globalt plan.
Så vi vil samarbejde med vores venner i USA og med andre G7-partnere for at gøre det muligt.
I denne ånd vil USA's præsident Joe Biden og jeg indkalde til et topmøde for at gennemgå og
bekendtgøre gennemførelsesprojekter.
Ærede medlemmer
Dette er en del af vores bestræbelser på at styrke vores demokratier.
Men vi bør være på vagt over for den måde, hvorpå udenlandske autokrater går målrettet efter
vores egne lande.
Udenlandske enheder er finansieringsinstitutter, der undergraver vores værdier.
Deres desinformation spreder sig fra internettet til vores universitetslokaler.
Tidligere på året lukkede Amsterdam Universitet et angiveligt uafhængigt forskningscenter, som rent
faktisk blev finansieret af kinesiske enheder. Dette center offentliggjorde såkaldt forskning i
menneskerettigheder og afviste dokumentation om tvangsarbejdslejre for uighurer som værende
"rygter".
Disse løgne er giftige for vores demokratier.
Tænk bare: Vi har indført lovgivning for at screene udenlandske direkte investeringer i vores
virksomheder af sikkerhedshensyn.
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Hvis vi gør dette for vores økonomi, bør vi så ikke gøre det samme for vores værdier?
Vi er nødt til at beskytte os bedre mod ondsindet indblanding.
Derfor vil vi fremlægge en pakke om forsvar af demokratiet.
På denne måde vil der blive kastet lys over skjult udenlandsk indflydelse og tvivlsom finansiering.
Vi vil ikke tillade autokratiers trojanske heste at angribe vores demokratier indefra.
I mere end 70 år har vores kontinent bevæget sig i retning af demokrati. Men fordelene ved de
fremskridt, vi har opnået på vores lange rejse, er ikke sikret.
Mange af os har i for lang tid taget demokrati for givet. Især dem, der som mig aldrig har oplevet,
hvad det vil sige at leve i et autoritært regimes jerngreb.
I dag forstår vi alle, at vi må kæmpe for vores demokratier. Hver eneste dag.
Vi er nødt til at beskytte dem både mod de eksterne trusler, de står over for, og mod det fordærv,
der tærer dem indefra.
Det er min Kommissions pligt og mest ædle rolle at beskytte retsstaten.
Så lad mig forsikre jer: Vi vil blive ved med at insistere på retsvæsenets uafhængighed.
Og vi vil også beskytte vores budget via konditionalitetsmekanismen.
Og i dag vil jeg gerne fokusere på korruption i alle dens former. Udenlandske agenter, der forsøger at
påvirke vores politiske system. Lyssky virksomheder eller fonde, der misbruger offentlige midler.
Hvis vi vil være troværdige, når vi beder kandidatlande om at styrke deres demokratier, skal vi også
udrydde korruption herhjemme.
Derfor vil Kommissionen i det kommende år fremlægge foranstaltninger til ajourføring af vores
lovgivningsmæssige rammer for bekæmpelse af korruption.
Vi vil hæve standarderne med hensyn til lovovertrædelser såsom ulovlig berigelse, handel med
indflydelse og magtmisbrug ud over de mere klassiske lovovertrædelser som f.eks. bestikkelse.
Og vi vil også foreslå, at korruption medtages i vores ordning for menneskerettighedssanktioner,
som er vores nye værktøj til beskyttelse af vores værdier i udlandet.
Korruption undergraver tilliden til vores institutioner. Så vi må bekæmpe den med lovens fulde kraft.
Ærede medlemmer
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Vores grundlæggere havde kun til hensigt at lægge grundstenen til dette demokrati.
De regnede altid med, at de kommende generationer ville fuldende arbejdet.
"Demokratiet er ikke gået af mode, men det skal følge med tiden, hvis det fortsat skal forbedre folks
liv."
Det er David Sassolis ord — en stor fortaler for Europa, som vi alle hylder i dag.
David Sassoli mente, at Europa konstant bør se mod nye horisonter.
Og gennem disse tiders modgang er vi begyndt at opdage, hvordan vores nye horisont kunne se ud.
En modigere Union.
Der er tættere på borgerne, når der er behov for det.
Der er mere dristig, både når det gælder om at håndtere udfordringer af historiske dimensioner og de
mere jordnære problemer, som europæere har. Og som bakker dem op, når de møder alvorlige
udfordringer i livet.
Det er derfor, at konferencen om Europas fremtid var så vigtig.
Konferencen gav et lille indblik i en anden form for borgerengagement lang tid efter valgdagen.
Og nu, hvor Europa har lyttet til borgerne, skal der leveres resultater.
De borgerpaneler, der var centrale for konferencen, vil nu blive et fast element i vores
demokratiske liv.
Og i den hensigtserklæring, som jeg i dag har sendt til formand Roberta Metsola og premierminister
Petr Fiala, har jeg skitseret en række forslag for det kommende år, som stammer fra konferencens
konklusioner.
De omfatter f.eks. et nyt initiativ om mental sundhed.
Vi skal passe bedre på hinanden. Og for mange, der er bekymrede og føler sig fortabte, kan relevant
og tilgængelig støtte til en overkommelig pris gøre en stor forskel.
Ærede medlemmer
Demokratiske institutioner bliver nødt til hele tiden at vinde og genvinde borgernes tillid.
Vi bliver nødt til at tage de nye udfordringer op, som tiden bringer.
Præcis som europæerne gjorde det, da millioner af ukrainere kom og bankede på døren.
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Det er Europa, når vi er bedst.
En Union, der er beslutsom og solidarisk.
Men denne beslutsomhed og opbakning til solidariteten mangler stadig i vores debat om migration.
Vores indsats over for ukrainske flygtninge må ikke være en undtagelse. Denne indsats kan tjene
som et godt eksempel for fremtiden.
Vi har brug for retfærdige og hurtige procedurer, et system, der er kriseresistent og hurtigt at
udbrede, og en permanent og juridisk bindende mekanisme, der sikrer solidaritet.
Og samtidig har vi brug for en effektiv kontrol ved vores ydre grænser i overensstemmelse med
respekten for de grundlæggende rettigheder.
Jeg ønsker et Europa, der forvalter migration med værdighed og respekt.
Jeg ønsker et Europa, hvor alle medlemsstater tager ansvar for de udfordringer, vi alle deler.
Og jeg ønsker et Europa, der viser solidaritet med alle medlemsstater.
Vi har gjort fremskridt med pagten — vi har køreplanen klar. Og nu har vi brug for en politisk vilje,
der kan matche.
Ærede medlemmer
For tre uger siden havde jeg fornøjelsen af at møde 1 500 unge fra hele Europa og hele verden, som
mødtes i Taizé.
De har forskellige holdninger, de kommer fra forskellige lande, de har forskellige baggrunde og de
taler forskellige sprog.
Men alligevel har de noget til fælles.
De deler de samme værdier og idealer.
De tror på deres værdier.
De brænder alle sammen for noget, der er større end dem selv.
De er en generation af drømmere, men de er samtidig også handlekraftige.
I min forrige tale om Unionens tilstand fortalte jeg jer, at jeg ønskede et Europa, der lader sig
inspirere af disse unge.
Vi bør sætte deres forhåbninger i centrum for alt, hvad vi gør.
Og det rette sted er i vores oprettelsestraktater.
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Alle Unionens tiltag bør være inspireret af et simpelt princip.
At vi ikke må skade vores børns fremtid.
At verden skal være et bedre sted, når vi giver den videre til næste generation.
Og derfor, ærede medlemmer, mener jeg, at det er på tide at forankre solidaritet mellem
generationerne i vores traktater.
Det er på tide at forny det europæiske løfte.
Og vi er også nødt til at forbedre den måde, vi handler og træffer beslutninger på.
Nogle vil nok mene, at det ikke er det rette tidspunkt. Men hvis vi seriøst ønsker at være beredte på
fremtiden, skal vi kunne handle på de områder, der betyder mest for borgerne.
Og eftersom vi mener planerne om en større Union seriøst, må vi også tage reformerne seriøst.
Jeg mener som Parlamentet, at tiden er inde til et europæisk konvent.
KONKLUSION
Ærede medlemmer
Det siges, at lyset stråler kraftigere i mørke.
Og det var helt sikkert tilfældet for de kvinder og børn, der flygtede fra Ruslands bomber.
De flygtede fra et land i krig, fulde af sorg over det, de havde ladt bag sig, og af frygt for, hvad der
ventede forude.
Men de blev modtaget med åbne arme. Af mange borgere som Magdalena og Agnieszka. To
uselviske unge kvinder fra Polen.
Så snart de hørte, at der kom tog fulde af flygtninge, skyndte de sig til hovedbanegården i Warszawa.
De begyndte at sætte det hele lidt i system.
De satte et telt op for at hjælpe så mange som muligt.
De kontaktede nogle supermarkedskæder for at få mad og de lokale myndigheder for at få dem til at
sørge for busser til hotel- og restaurationsfaciliteter.
På få dage fik de samlet 3 000 frivillige, der hjalp med at tage imod flygtninge døgnet rundt.

21

UNIONENS TILSTAND 2022
TALE

Ærede medlemmer
Magdalena og Agnieszka er med os her i salen i dag.
Så skal vi ikke sammen give dem og alle de mange europæere, der har åbnet deres hjerter og deres
hjem, et ordentligt bifald.
Deres historie handler om alt det, vores Union står for og stræber efter.
Det er en historie om hjertevarme, karakter og solidaritet.
De har vist os alle sammen, hvad vi som europæere formår, når vi har en fælles mission.
Det er Europas ånd.
En Union, der er stærk sammen.
En Union, der sejrer i fællesskab.
Europa længe leve!
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