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INLEDNING
Fru talman,
Ärade ledamöter,
Kära européer,
Aldrig tidigare har detta parlament debatterat tillståndet i unionen medan ett krig härjar på
europeisk mark.
Vi minns alla den ödesdigra morgonen i slutet av februari.
Européer i hela unionen vaknade bestörta över vad de fick se. Skakade av ondskans återkomst och
dess hänsynslösa yttringar. Hemsökta av ljudet av sirener och krigets brutalitet.
Men sedan det ögonblicket står en hel världsdel tillsammans i solidaritet.
Vid gränsövergångarna, där de flyende har fått skydd. På gatorna, som har fyllts med ukrainska
flaggor. I klassrummen, där ukrainska barn har fått nya vänner.
Sedan det ögonblicket har européerna varken hållit sig undan eller tvekat.
De har funnit modet att göra det rätta.
Och sedan det ögonblicket har vår union visat att den har vad som krävs.
För 15 år sedan, under finanskrisen, tog det flera år för oss att finna hållbara lösningar.
Tio år efter det bröt den världsomspännande pandemin ut, och då var det bara en fråga om veckor.
Men i år, så snart de ryska trupperna hade korsat gränsen till Ukraina, svarade vi enhälligt, bestämt
och omedelbart.
Och det ska vi vara stolta över.
Vi har gjort Europas inre styrka synlig.
Och vi kommer att behöva hela denna styrka. De månader vi har framför oss kommer inte att bli
enkla. Varken för familjer som kämpar för att få ekonomin att gå ihop, eller för företag som måste ta
svåra beslut om sin framtid.
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Låt oss vara tydliga: det är mycket som står på spel. Inte bara för Ukraina, utan för hela Europa och
världen i stort.
Och vi kommer att sättas på prov. Av dem som vill utnyttja alla former av splittring mellan oss.
Ryssland har utlöst detta krig inte bara mot Ukraina.
Det är ett krig mot vår energiförsörjning, vår ekonomi, våra värden och vår framtid.
Envälde står mot demokrati.
Och jag är fast övertygad om Europa ska segra genom mod och solidaritet, och att Putin kommer
att misslyckas.
MODET ATT STÅ PÅ VÅRA HJÄLTARS SIDA
Ärade ledamöter,
I dag har modet ett namn – Ukraina.
Modet har ett ansikte – alla ukrainska män och kvinnor som står emot det ryska angreppet.
Jag minns en händelse under invasionens första veckor. När Ukrainas första dam, Olena Zelenska,
bjöd in föräldrarna till ukrainska barn som hade dödats av angriparen.
Hundratals familjer för vilka kriget aldrig kommer att ta slut och livet aldrig någonsin kommer att bli
som förr.
Vi såg presidentfrun leda en tyst skara förkrossade mödrar och fäder och hänga små klockor i träden,
en för varje förlorat barn.
De klockorna kommer för alltid att pingla i vinden, och de oskyldiga offren i detta krig kommer för
alltid att leva kvar i våra minnen.
Och hon är med oss här i dag!
Kära Olena, det krävdes ett oerhört mod att stå upp mot Putins grymhet.
Men du hade det modet.
Och en nation av hjältar har trätt fram.
I dag är Ukraina starkt, eftersom ett helt land har kämpat, gata efter gata, hus efter hus.
Ukraina är starkt, eftersom människor som din make, president Volodymyr Zelenskyj, stannade kvar i
Kiev för att leda motståndet – tillsammans med dig, kära Olena, och dina barn.
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Du har stärkt hela nationens mod. Och under de senaste dagarna har vi sett att det ukrainska
folkets mod lönar sig.
Du har fört ditt folks talan i världen.
Och du har stärkt hoppet för oss alla.
Därför vill vi tacka dig och alla ukrainare.
Vi vill hylla det land som är Europas hjältar. Slava Ukraini!
Europas solidaritet med Ukraina kommer att förbli orubbligt.
Europa har stått vid Ukrainas sida från första stund. Med vapen. Med pengar. Med skydd för de
flyende. Och med de hårdaste sanktioner som världen någonsin har skådat.
Rysslands finanssektor behöver livsuppehållande åtgärder. Vi har skurit av tre fjärdedelar av
Rysslands banksektor från den internationella marknaden.
Närmare tusen internationella företag har lämnat landet.
Bilproduktionen har fallit med tre fjärdedelar jämfört med i fjol. Aeroflots flygplan blir kvar på
marken eftersom reservdelarna är slut. Den ryska militären använder halvledarchipp från
diskmaskiner och kylskåp för att reparera sin militära utrustning, eftersom de har fått slut på
halvledare. Rysslands industri rasar samman.
Det är Kreml som har styrt Rysslands ekonomi in på denna förödelsens väg.
Detta är det pris landet måste betala för den död och förstörelse som Putin lämnar efter sig.
Och jag vill vara mycket tydlig: sanktionerna är här för att stanna.
Det är dags för oss att visa beslutsamhet och inte undfallenhet.
Samma sak gäller vårt ekonomiska stöd till Ukraina.
Hittills har Team Europe gett över 19 miljarder euro i ekonomiskt stöd.
Förutom vårt militära stöd.
Och vi har engagerat oss långsiktigt.
Återuppbyggnaden av Ukraina kommer att kräva enorma resurser. Till exempel har över 70 skolor
skadats eller förstörts genom de ryska angreppen.
En halv miljon ukrainska barn har börjat skolåret i EU. Men många av dem som är kvar i Ukraina har
helt enkelt inga klassrum att gå till.
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I dag vill jag därför meddela att vi kommer att arbeta tillsammans med Ukrainas första dam för att
stödja återuppbyggnaden av ukrainska skolor. Och det är därför vi kommer att tillhandahålla 100
miljoner euro. Eftersom Ukrainas framtid börjar i landets skolor.
Vi kommer inte bara att ge ekonomiskt stöd, utan också stärka Ukrainas möjligheter att göra det
mesta av sin potential.
Ukraina är redan ett framväxande teknikcentrum, och där finns många innovativa nystartade
företag.
Så jag vill att vi ska uppbåda den inre marknadens hela styrka för att främja tillväxten och skapa
möjligheter.
I mars månad lyckades vi koppla samman Ukrainas och EU:s elnät. Enligt de ursprungliga planerna
skulle detta ske under 2024. Men vi klarade det på två veckor. Och i dag exporterar Ukraina el till
oss. Jag vill att denna handel, som gynnar båda parter, ska öka betydligt.
Vi har redan upphävt tullarna på import från Ukraina till EU.
Vi kommer att ge Ukraina tillgång till EU:s område för fri roaming.
Våra solidaritetskorridorer är en stor framgång.
Och för att bygga vidare på allt detta kommer kommissionen att arbeta med Ukraina för att se till
att landet får sömlös tillgång till EU:s inre marknad. Och vice versa.
Vår inre marknad är en av Europas största framgångar. Nu är det dags att vi gör den till en framgång
även för våra ukrainska vänner.
Därför ska jag senare i dag resa till Kiev för att diskutera detta i detalj med president Volodymyr
Zelenskyj.
Ärade ledamöter,
En lärdom från detta krig är att vi borde ha lyssnat på dem som känner Vladimir Putin.
På Anna Politkovskaja och alla andra ryska journalister som avslöjade brotten och fick betala med
sina liv.
På våra vänner i Ukraina, Moldavien, Georgien, och på oppositionen i Belarus.
Vi borde ha lyssnat på alla röster inom vår union – i Polen, i Baltikum och i hela Central- och
Östeuropa.
De har i åratal hävdat att Putin inte kommer att sluta.
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Och de har själva agerat i enlighet med detta.
Våra vänner i Baltikum har arbetat hårt för att göra sig av med sitt beroende av Ryssland. De har
investerat i förnybar energi, terminaler för flytande naturgas och förbindelseledningar.
Detta har kostat mycket. Men priset för beroendet av fossila bränslen från Ryssland är mycket högre.
Hela Europa måste göra sig av med detta beroende.
Därför har vi enats om gemensam lagring. Nu ligger vi på 84 % – vi har överskridit vårt mål.
Men tyvärr räcker det inte.
Vi har diversifierat leveranskällorna, från Ryssland och till pålitliga leverantörer. USA, Norge, Algeriet
med fler.
I fjol kom 40 % av vår gasimport från Ryssland. I år är andelen gas i rörledning nere på 9 %.
Men Ryssland fortsätter att aktivt manipulera vår energimarknad. De vill hellre fackla gasen än
leverera den. Denna marknad fungerar inte längre.
Klimatkrisen belastar våra energiräkningar ytterligare. De värmeböljor vi har haft har lett till ökad
efterfrågan på el. På grund av torkan har vatten- och kärnkraftverk fått stängas.
Till följd av detta har gaspriserna mer än tiodubblats jämfört med priserna före pandemin.
Hur ekonomin ska gå ihop har blivit en stor källa till oro för miljontals företag och hushåll.
Men även här visar européerna sitt mod.
Arbetarna i vissa keramikfabriker i centrala Italien har bestämt sig för att förlägga sina skift till tidigt
på morgonen, för att dra nytta av lägre energipriser.
Tänk bara på föräldrarna bland dem, som måste gå tidigt hemifrån medan barnen fortfarande sover,
på grund av ett krig de inte har valt.
Detta är ett av miljontals exempel på européer som anpassar sig till den nya verkligheten.
Jag vill att vår union ska följa sina invånares exempel. Om vi minskar efterfrågan under perioder med
hög belastning räcker elen längre och priserna blir lägre.
Det är därför vi föreslår åtgärder för att få EU-länderna att minska sin totala elförbrukning.
Men mer riktat stöd krävs.
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Till industrier, som de glastillverkare som har blivit tvungna att stänga av ugnarna. Eller till
ensamstående föräldrar, som ska klara den ena skrämmande räkningen efter den andra.
Miljontals européer behöver stöd.
EU-länderna har redan investerat flera miljarder euro i stöd för utsatta hushåll.
Men vi vet att detta inte räcker.
Det är därför vi föreslår ett inkomsttak för elproducenter med låga produktionskostnader.
Dessa företag får i dag inkomster som de aldrig hade räknat med och aldrig ens kunnat drömma om.
I vår sociala marknadsekonomi är vinst något bra.
Men i dessa tider är det fel att göra extraordinära rekordvinster till följd av kriget, på
konsumenternas bekostnad.
I dessa tider måste vinsterna fördelas till dem som behöver dem bäst.
Vårt förslag kommer att ge EU-länderna tillgång till över 140 miljarder euro för att direkt lindra
krisens följder.
Och eftersom krisen vi befinner oss i gäller fossila bränslen har denna industrisektor en särskild
skyldighet.
Stora olje-, gas- och kolbolag gör också mycket stora vinster. Så de måste betala en rättvis andel –
ett krisbidrag.
Allt detta är krisåtgärder och tillfälliga åtgärder som vi arbetar med, inklusive diskussionerna om
pristak.
Vi måste fortsätta arbetet med att sänka gaspriserna.
Vi måste skydda vår försörjningstrygghet och samtidigt säkra vår globala konkurrenskraft.
Tillsammans med EU-länderna kommer vi därför att utveckla ett antal åtgärder, med hänsyn till
EU:s olika relationer med de olika leverantörerna – från opålitliga leverantörer som Ryssland till
pålitliga vänner som Norge.
Statsminister Jonas Gahr Støre och jag har beslutat att inrätta en arbetsgrupp. Arbetet har redan
inletts.
En annan viktig fråga står på dagordningen. I dag har vår gasmarknad ändrats dramatiskt: efter att
tidigare främst ha använt gas i rörledning har vi ökat andelen flytande naturgas.
Men TTF, det riktvärde som används på gasmarknaden, har inte anpassats.
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Därför ska kommissionen arbeta med att utforma ett mer representativt riktvärde.
Samtidigt vet vi om att energibolagen har allvarliga likviditetsproblem i fråga om
terminsmarknaderna för el, vilket innebär en risk för det sätt vårt energisystem fungerar på.
Vi kommer att arbeta med tillsynsmyndigheterna för att minska dessa problem genom att ändra
reglerna för säkerheter – och genom att vidta åtgärder för att minska prisvolatiliteten under dygnet.
Och i oktober kommer vi att ändra den tillfälliga ramen för statligt stöd, så att statliga garantier
kan utfärdas på rättvisa villkor.
Allt detta är våra första steg. Men medan vi hanterar den omedelbara krisen måste vi också se
framåt.
Elmarknadens nuvarande utformning, som baseras på rangordning, är inte längre rättvis för
konsumenterna.
De har rätt att dra fördel av billig förnybar energi.
Därför måste vi bryta kopplingen som gör att gaspriserna får en dominerande inverkan på elpriset.
Därför ska vi genomföra en djupgående och omfattande reform av elmarknaden.
Nu vill jag dock betona något viktigt. För ett halvt århundrade sedan, på 1970-talet, drabbades
världen av en annan kris i fråga om fossila bränslen.
Några av oss minns de bilfria helger som anordnades för att spara energi. Ändå körde vi vidare på
samma väg.
Vi gjorde oss inte av med vårt oljeberoende. Värre än så, fossila bränslen subventionerades kraftigt.
Detta var fel, inte bara med tanke på klimatet utan också med tanke på våra offentliga finanser och
vårt oberoende. Och vi betalar fortfarande för det i dag.
Det var bara några få visionärer som insåg att det verkliga problemet inte var bränslepriset utan de
fossila bränslena i sig.
Bland dem fanns våra danska vänner.
När oljekrisen slog till satsade Danmark stort på vindkraft.
De lade grunden för sitt globala ledarskap inom detta område och skapade tiotusentals nya jobb.
Det är detta vi måste göra!
Inte hitta en snabblösning utan genomgå ett paradigmskifte, ta ett språng in i framtiden.
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FORTSÄTTA FRAMÅT OCH FÖRBEREDA FÖR FRAMTIDEN
Ärade ledamöter,
Den goda nyheten är att denna nödvändiga omställning redan har börjat.
I Nordsjön och Östersjön, där våra medlemsländer har investerat massivt i havsbaserad vindkraft.
På Sicilien, där Europas största solkraftsfabrik snart producerar den allra senaste generationen
solpaneler.
I norra Tyskland, där de regionala tågen från och med nu drivs med grön vätgas.
Vätgasen ger Europa nya förutsättningar.
Vi måste se till att vätgasen går från att vara en nischmarknad till en massmarknad.
Genom REPowerEU har vi fördubblat vårt mål: vi vill producera tio miljoner ton förnybar vätgas per
år inom EU, fram till 2030.
För att lyckas med detta måste vi inrätta en marknadsgarant för vätgas, så att vi kan överbrygga
bristen på investeringar och koppla det framtida utbudet till den framtida efterfrågan.
Därför kan jag idag meddela att vi ska inrätta en ny europeisk bank för vätgas.
Den kommer att bidra till att garantera inköp av vätgas, särskilt genom att använda medlen från
innovationsfonden.
Den kommer att kunna investera 3 miljarder euro till stöd för uppbyggnaden av den framtida
vätgasmarknaden.
På så vis bygger vi framtidens ekonomi.
Detta är vår gröna giv för Europa.
Och under de senaste månaderna har vi alla sett hur viktig den europeiska gröna given är.
Sommaren 2022 kommer vi aldrig att glömma. Vi har sett de uttorkade floderna, skogsbränderna,
den extrema hettan.
Och läget är faktiskt ännu allvarligare. Hittills har glaciärerna i Alperna fungerat som nödreserv för
floder som Rhen och Rhône.
Men eftersom Europas glaciärer nu smälter snabbare än någonsin kommer torrperioderna att
förvärras ytterligare i framtiden.
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Vi måste outtröttligt arbeta för att anpassa oss till klimatförändringarna och göra naturen till vår
främsta allierade.
Därför kommer vår union att driva på för ett ambitiöst globalt naturskyddsavtal under FN:s
konferens om biologisk mångfald, som äger rum i Montréal senare i år.
Och vi kommer att göra samma sak under COP27 i Sharm el-Sheik.
Men på kort sikt måste vi också rusta oss bättre för att hantera klimatförändringarna.
Inget land kan ensamt kämpa mot extrema väderfenomen och deras destruktiva kraft.
Under sommaren har vi skickat flygplan från Grekland, Sverige och Italien för att bekämpa bränder i
Frankrike och Tyskland.
Men eftersom dessa händelser blir allt vanligare och mer intensiva kommer Europa att behöva mer
kapacitet.
Därför kan jag meddela att vi under nästa år ska fördubbla vår kapacitet för att bekämpa bränder.
EU kommer att upphandla tio lätta amfibieflygplan och ytterligare tre helikoptrar för att
komplettera vår fordonsflotta.
Detta är europeisk solidaritet i praktiken.
Ärade ledamöter,
De senaste åren har visat hur mycket Europa kan uppnå när det är enat.
Efter en aldrig tidigare skådad pandemi har vår ekonomiska produktion på rekordtid kommit i kapp
och passerat nivåerna före krisen.
Vi gick från att inte ha något vaccin till att säkra över fyra miljarder doser för Europa och för hela
världen.
Och på rekordtid tog vi fram Sure-instrumentet – så att människor kunde behålla sina jobb, trots att
deras företag hade brist på arbete.
Vi befann oss i den djupaste recessionen sedan andra världskriget.
Vi åstadkom den snabbaste återhämtningen sedan rekordåren efter kriget.
Detta var möjligt eftersom vi alla stod bakom en gemensam återhämtningsplan.
NextGenerationEU har stärkt förtroendet för vår ekonomi.
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Och den resan har bara börjat.
Hittills har 100 miljarder euro betalats ut till medlemsländerna. Det innebär att 700 miljarder euro
ännu inte har kommit in i vår ekonomi.
NextGenerationEU kommer att garantera en konstant ström av investeringar för att upprätthålla
sysselsättningen och tillväxten.
Det innebär lättnader för vår ekonomi. Men framför allt innebär det förnyelse.
Det finansierar nya vindkraftverk och solparker, höghastighetståg och energibesparande
renoveringar.
Vi utformade NextGenerationEU för nästan två år sedan, och det är precis vad EU behöver i dag.
Så låt oss hålla fast vid planen.
Vi ska se till att pengarna kommer på plats.
Ärade ledamöter,
För våra barns framtid krävs det både att vi investerar i hållbarhet och att vi investerar på ett
hållbart sätt.
Vi måste finansiera omställningen till en digital och klimatneutral ekonomi.
Samtidigt måste vi acceptera en ny verklighet med högre offentlig skuld.
Vi behöver finanspolitiska regler som möjliggör strategiska investeringar och samtidigt värnar de
offentliga finansernas hållbarhet.
Regler som är anpassade till utmaningarna under detta årtionde.
I oktober kommer vi att lägga fram nya idéer för vår ekonomiska styrning.
Men jag vill nämna några grundläggande principer.
Medlemsländerna bör ha större flexibilitet på vägen mot skuldminskning.
Men det bör råda större ansvarsskyldighet när det gäller genomförandet av det som vi har kommit
överens om.
Det bör finnas enklare regler som alla kan följa.
För att öppna upp för strategiska investeringar och ge finansmarknaderna det förtroende de
behöver.
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Låt oss än en gång hitta en gemensam väg framåt.
Med större investeringsfrihet. Och noggrannare granskning av utvecklingen.
Mer egenansvar för medlemsländerna. Och bättre resultat för invånarna.
Låt oss återupptäcka Maastrichtandan – stabilitet och tillväxt måste följas åt.
Ärade ledamöter,
När vi nu påbörjar omställningen av ekonomin måste vi förlita oss på den sociala
marknadsekonomins bestående värderingar.
Det är den enkla tanken att Europas största styrka finns i var och en av oss.
Vår sociala marknadsekonomi uppmuntrar alla att göra sitt allra bästa, men tar också hänsyn till att
vi människor är bräckliga varelser.
Den belönar prestationer och garanterar skydd. Den öppnar möjligheter men sätter också gränser.
Detta behövs ännu mer i dag.
För styrkan i vår sociala marknadsekonomi kommer att driva på den gröna och digitala
omställningen.
Vi behöver ett gynnsamt företagsklimat, en arbetskraft med rätt kompetens och tillgång till
råvaror för vår industri.
Vår framtida konkurrenskraft är beroende av detta.
Vi måste undanröja de hinder som fortfarande står i vägen för våra småföretag.
Företagen måste stå i centrum för denna omvandling, eftersom de utgör ryggraden i Europas långa
historia av industriell framgång.
Och de har alltid satt sina anställda i första rummet, även – och framför allt – i kristider.
Men inflationen och osäkerheten tynger dessa företag i synnerhet.
Därför kommer vi att lägga fram ett stödpaket för små och medelstora företag.
Det kommer att innehålla ett förslag till gemensamma skatteregler för affärsverksamhet i EU, som
kallas Befit.
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Detta kommer att underlätta för affärsverksamheten i unionen. Mindre byråkrati innebär bättre
tillgång till den kontinentala marknadens dynamik.
Vi kommer också att se över direktivet om sena betalningar, eftersom det helt enkelt inte är
rättvist att en av fyra konkurser beror på att fakturor inte betalats i tid.
För miljontals familjeföretag kommer detta att vara en livlina i ett stormigt hav.

Bristen på personal är en ytterligare utmaning för Europas företag.
Arbetslösheten har aldrig varit så låg.
Det är bra!
Samtidigt ligger antalet lediga tjänster på rekordnivå.
Det saknas såväl lastbilschaufförer, servitörer och flygplatspersonal
som sjuksköterskor, ingenjörer och it-tekniker.
Europa behöver alla – både lågutbildade och högutbildade.
Vi måste därför investera mycket mer i utbildning och fortbildning.
För att göra detta vill vi ha ett nära samarbete med företagen.
De vet bäst vilken arbetskraft de behöver nu och i framtiden.
Dessa behov måste också stå mer i samklang med de arbetssökandes egna mål och önskemål för
deras yrkesliv.
Därutöver vill vi locka arbetskraft med rätt kompetens från andra länder, som kan stärka företagen
och tillväxten i Europa.
Ett viktigt första steg är att deras kvalifikationer erkänns på ett bättre och snabbare sätt i Europa.
Europa måste bli mer attraktivt för kompetent arbetskraft som vill arbeta här.
Därför föreslår jag att 2023 ska bli Europaåret för kompetens.
Ärade ledamöter,
Min tredje punkt handlar om våra små och medelstora företag och vår industri.
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Oavsett om det gäller skräddarsydda chip för virtuell verklighet eller celler till solenergianläggningar
är tillgången till råvaror avgörande för att vår omställning till en digital och hållbar ekonomi ska
lyckas.
Litium och sällsynta jordartsmetaller kommer snart att bli viktigare än olja och gas.
Vår efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller kommer att femdubblas fram till 2030.
Det är ett gott tecken, eftersom det visar hur snabbt den europeiska gröna given går framåt.
Problemet är att ett enda land för närvarande kontrollerar nästan hela marknaden.
Vi måste undvika att återigen hamna i beroendeställning, precis som när det gällde olja och gas.
Här kommer vår handelspolitik in.
Nya partnerskap hjälper oss inte bara att stärka vår ekonomi utan också att främja våra intressen
och värderingar globalt.
Med likasinnade partner kan vi också säkra arbets- och miljönormer utanför våra gränser.
Framför allt måste vi förnya våra förbindelser med dessa partner och viktiga tillväxtregioner.
Jag kommer därför att lägga fram avtalen med Chile, Mexiko och Nya Zeeland för ratificering.
Och vi fortsätter förhandlingarna med viktiga partner som Australien och Indien.
Men att trygga försörjningen är bara ett första steg.
Bearbetningen av dessa metaller är lika viktig.
I dag kontrollerar Kina den globala bearbetningsindustrin. Nästan 90 % av alla sällsynta
jordartsmetaller och 60 % av allt litium bearbetas i Kina.
Vi kommer att identifiera strategiska projekt i leveranskedjan – från utvinning till förädling, från
bearbetning till återvinning. Och vi kommer att bygga upp strategiska reserver där försörjningen är
hotad.
Därför tillkännager jag i dag en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse.
Vi vet att denna strategi kan fungera.
För fem år sedan lanserades europeiska batterialliansen. Och snart kommer två tredjedelar av de
batterier vi behöver att tillverkas i Europa.
Förra året tillkännagav jag EU-förordningen om halvledare. Och grunden till den första gigafabriken
för halvledare kommer att läggas inom de kommande månaderna.
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Vi måste nu upprepa denna framgång.
Därför kommer vi också att öka vårt ekonomiska deltagande i viktiga projekt av gemensamt
europeiskt intresse.
Och för framtiden kommer jag att verka för bildandet av en ny fond för europeisk suveränitet.
Låt oss se till att industrins framtid skapas i Europa.
STÅ UPP FÖR VÅR DEMOKRATI
Ärade ledamöter,
När vi ser oss om i världen i dag kan det ofta kännas som om det som en gång verkade så permanent
håller på att försvinna.
Vi blev påminda om detta när drottning Elizabeth II gick bort förra veckan.
Hon var en legend!
Hon var något konstant under de senaste 70 årens turbulenta och omdanande händelser.
Lugn och fast i sin tjänst.
Framförallt hittade hon alltid de rätta orden för varje tillfälle.
Från samtalen 1940 med dem som varit tvungna att evakuera på grund av kriget, till hennes
historiska tal under pandemin.
Hon talade inte bara till sitt eget land utan också till människor i hela världen.
Och när jag tänker på situationen vi befinner oss i nu väcker hennes ord från pandemins kulmen
fortfarande anklang hos mig.
”Vi kommer att klara oss igenom det här – och vi kommer att göra det tillsammans”, sa hon.
Hon påminde oss alltid om att framtiden bygger på nya idéer och är grundad på våra äldsta
värderingar.
Sedan slutet av andra världskriget har vi arbetat för att infria löftet om demokrati och
rättsstatsprincipen.
Och världens länder har tillsammans byggt ett internationellt system som bidrar till fred och
säkerhet, rättvisa och ekonomisk utveckling.
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Det är just dessa värderingar som i dag är måltavla för ryska missiler.
Det vi har sett på gatorna i Butja, på de brända sädesfälten och nu precis utanför Ukrainas största
kärnkraftverk, det är inte bara en kränkning av internationella regler.
Det är ett uppsåtligt försök att förkasta dem.
Detta avgörande ögonblick för global politik kräver att vi ser över vår utrikespolitiska agenda.
Det är dags att satsa på demokratins kraft.
Arbetet börjar med våra närmaste likasinnade partner: våra vänner i varje demokratiskt land på
jorden.
Vi har samma syn på världen. Och vi måste uppbåda vår samlade kraft för att forma den på ett
positivt sätt.
Vi måste arbeta för att utvidga denna kärna av demokrati. Det mest omedelbara sättet att göra det
är att stärka våra band och demokratin i Europa.
Det börjar med de länder som redan är på väg att bli del av vår union.
Vi måste stå vid deras sida hela vägen.
Vägen till stark demokrati och vägen till vår union är nämligen densamma.
Så det är något jag vill att de på västra Balkan och i Ukraina, Moldavien och Georgien ska veta:
Ni är en del av vår familj, er framtid är inom vår union, och unionen är inte komplett utan er!
Vi har också sett att det finns behov av att nå ut till Europas länder, även utanför
anslutningsprocessen.
Jag stöder därför förslaget om en europeisk politisk gemenskap – och vi kommer att lägga fram
våra idéer för Europeiska rådet.
Men vår framtid beror också på vår förmåga att skapa engagemang utanför gruppen av
demokratiska partner.
Länder både nära och fjärran har ett intresse av att samarbeta med oss när det gäller detta
århundrades främsta utmaningar, till exempel klimatförändringar och digitalisering.
Det är detta som är grundtanken bakom Global Gateway, investeringsplanen som jag tillkännagav
precis här för ett år sedan.
Planen har redan gett konkreta resultat.
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Tillsammans med våra afrikanska partner håller vi på att bygga två fabriker i Rwanda och Senegal för
att tillverka mRNA-vacciner.
De kommer att tillverkas i Afrika, för Afrika, med teknik i världsklass.
Och vi arbetar nu enligt samma metod i Latinamerika som en del av en större strategi för
engagemang.
Detta kräver investeringar på global nivå.
Så vi kommer att samarbeta med våra vänner i USA och med andra G7-partner för att det ska lyckas.
I samma anda kommer president Joe Biden och jag att sammankalla ett ledarmöte för att se över
och tillkännage projekt för genomförande.
Ärade ledamöter,
Detta ingår i vårt arbete för att stärka demokratin.
Men vi får inte glömma att utländska envåldshärskare har sikte på våra egna länder.
Utländska enheter finansierar institut som undergräver våra värderingar.
Deras desinformation sprids via allt från internet till våra universitet.
Tidigare i år stängde Amsterdams universitet ett forskningscentrum som skulle ha varit oberoende,
men som i själva verket finansierades av kinesiska enheter. Detta centrum publicerade så kallad
forskning om mänskliga rättigheter och avfärdade bevis på tvångsarbetsläger för uigurer som
”rykten”.
Sådana lögner skadar vår demokrati.
Fundera på detta: vi har infört lagar för att granska utländska direktinvesteringar i europeiska
företag för att öka säkerheten.
Om vi har gjort det för vår ekonomi, borde vi då inte göra detsamma för våra värderingar?
Vi måste skydda oss bättre mot skadlig inblandning.
Vi kommer därför att lägga fram ett paket för försvar av demokratin.
Det kommer att röja dolt utländskt inflytande och tvivelaktig finansiering.
Vi kommer inte att låta trojanska hästar från envälden angripa vår demokrati inifrån.
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I mer än 70 år har Europa kämpat för att bli mer och mer demokratiskt. Vi har kommit långt, men vi
kan inte slå oss till ro.
Många av oss har alltför länge tagit demokratin för given. Särskilt de som i likhet med mig aldrig har
upplevt hur det är att leva under en auktoritär regim.
I dag inser vi alla att vi måste kämpa för vår demokrati. Varenda dag.
Vi måste skydda den både från yttre hot och från svagheter som bryter ner den inifrån.
Kommissionen har äran och plikten att skydda rättsstatsprincipen.
Så jag lovar er: vi kommer att alltid att kräva ett oberoende rättsväsende.
Vi kommer också att skydda vår budget genom villkorlighetsmekanismen.
I dag skulle jag vilja fokusera på korruption, i alla dess former. I form av utländska aktörer som
försöker påverka vårt politiska system. I form av bedrägliga företag eller stiftelser som missbrukar
offentliga medel.
Om vi vill vara trovärdiga när vi uppmanar kandidatländerna att stärka sina demokratier måste vi
också utrota korruptionen på hemmaplan.
Nästa år kommer kommissionen därför att lägga fram åtgärder för att uppdatera reglerna för
bekämpning av korruption.
Vi kommer att höja standarderna när det gäller brott som olagligt berikande, handel med inflytande
och maktmissbruk, utöver de mer kända brotten, till exempel mutor.
Vi kommer också att föreslå att korruption inkluderas i vårt system för sanktioner avseende
mänskliga rättigheter, vårt nya verktyg för att skydda våra värden utomlands.
Korruption urholkar förtroendet för våra institutioner. Vi måste därför slå tillbaka med lagens fulla
kraft.
Ärade ledamöter,
Våra grundare hade bara för avsikt att lägga den första byggstenen till denna demokrati.
De trodde alltid att de framtida generationerna skulle slutföra deras arbete.
”Demokratin har inte gått ur tiden, men den måste uppdateras för att fortsätta att förbättra
människors liv.”
Det var David Sassoli som sa detta – en fantastisk europé som vi alla hyllar i dag.
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David Sassoli ansåg att Europa alltid borde ta sikte mot nya horisonter.
Och i dessa svåra tider kan vi skymta den nya horisonten.
En modigare union.
Som står närmare sitt folk i kriser.
Som är djärvare när det gäller att hantera långvariga utmaningar och problem i vardagen för
Europas invånare. Och som hjälper dem genom livets prövningar.
Det är därför konferensen om Europas framtid var så viktig.
Den var ett smakprov på ett nytt slags medborgarengagemang, som sträcker sig långt utöver
valdagen.
Och nu när Europa har lyssnat på vad medborgarna har att säga måste vi agera.
De medborgarpaneler som stod i centrum för konferensen kommer hädanefter att bli ett
regelbundet inslag i vårt demokratiska liv.
Och den avsiktsförklaring som jag i dag har skickat till talman Roberta Metsola och premiärminister
Petr Fiala innehåller flera planerade förslag för det kommande året som bygger på slutsatserna från
konferensen.
Ett av förslagen är ett nytt initiativ för psykisk hälsa.
Vi måste ta bättre hand om varandra. Och för många som känner sig oroliga och vilsna kan relevant,
tillgängligt och ekonomiskt överkomligt stöd göra all skillnad i världen.
Ärade ledamöter,
Demokratiska institutioner måste om och om igen vinna sina medborgares förtroende.
Vi måste leva upp till de nya utmaningar som vi ständigt ställs inför.
Precis som européerna gjorde när miljontals ukrainare behövde hjälp.
Det är Europa när det är som bäst.
En union av beslutsamhet och solidaritet.
Men denna beslutsamhet och strävan efter solidaritet saknas fortfarande i vår migrationsdebatt.
Våra åtgärder gentemot de ukrainska flyktingarna får inte bli ett undantag. De kan bli en modell för
framtiden.
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Vi behöver rättvisa och snabba förfaranden, ett system som är krissäkert och snabbt kan aktiveras,
och en permanent och rättsligt bindande mekanism som garanterar solidaritet.
Samtidigt behöver vi en effektiv kontroll av våra yttre gränser, med respekt för de grundläggande
rättigheterna.
Jag vill ha ett EU som hanterar migration med värdighet och respekt.
Jag vill ha ett EU där alla medlemsländer tar ansvar för våra gemensamma utmaningar.
Och jag vill ha ett EU som visar solidaritet med alla medlemsländer.
Vi har gjort framsteg med pakten, och vi har skapat en färdplan. Nu behöver vi bara den politiska
viljan.
Ärade ledamöter,
För tre veckor sedan fick jag den otroliga möjligheten att träffa 1 500 ungdomar från hela Europa
och resten av världen när de samlades i Taizé.
De har olika åsikter, kommer från olika länder, har olika bakgrund och talar olika språk.
Men det finns något som förenar dem.
De har samma värderingar och ideal.
De tror på dessa värderingar.
De brinner alla för något som är större de själva.
Denna generation är en generation av drömmare men också av skapare.
I mitt senaste tal om tillståndet i unionen sa jag att jag skulle vilja att Europa tog efter dessa
ungdomar.
Vi bör sätta deras ambitioner i centrum för allt vi gör.
Och platsen för detta är våra grundfördrag.
Allt som unionen gör bör bygga på en enkel princip.
Att vi inte förstör våra barns framtid.
Att vi gör världen bättre för nästa generation.
Och därför anser jag, ärade ledamöter, att det är dags att solidaritet mellan generationerna
skyddas genom våra fördrag.
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Det är dags att förnya det europeiska löftet.
Och vi måste också förbättra vårt sätt att arbeta och fatta beslut.
Vissa kanske tycker att detta inte är rätt tidpunkt. Men om vi verkligen vill lägga grunden för
framtiden måste vi göra något åt det som är viktigast för våra invånare.
Och eftersom vi vill skapa en större union måste vi också reformera.
Jag anser att det är dags att hålla det europeiska konvent som parlamentet redan har efterfrågat.
SLUTSATS
Ärade ledamöter,
Det sägs att ljuset lyser som starkast i mörkret.
Och det var utan tvekan fallet för de kvinnor och barn som flydde från Rysslands bomber.
De flydde från ett land i krig, uppfyllda av sorg över det de var tvungna att lämna och av rädsla för
vad som låg framför dem.
Men de togs emot med öppna armar. Av många människor som Magdalena och Agnieszka. Två
altruistiska unga kvinnor från Polen.
Så fort de fick höra om flyktingtågen rusade de till Warszawas centralstation.
De började planera.
De satte upp ett tält för att hjälpa så många som möjligt.
De kontaktade livsmedelskedjor för att skaffa mat och lokala myndigheter för att anordna bussresor
till boenden.
På bara några dagar fick de ihop 3 000 frivilliga för att ta emot flyktingar dygnet runt.
Ärade ledamöter,
Magdalena och Agnieszka är med oss här i dag.
Låt oss ge dem och alla européer som har öppnat sina hjärtan och sina hem en varm applåd.
Deras agerande återspeglar allt som unionen står för och strävar efter.
Det är ett exempel på generositet, integritet och solidaritet.
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De har visat oss alla vad vi européer kan uppnå när vi enas kring ett gemensamt mål.
Detta är Europas själ.
En union där enighet ger styrka.
En union där vi segrar tillsammans.
Länge leve Europa.
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