Anders Fogh Rasmussens tale til pressen efter topmødet
Kl. 22.00 fredag den 13/12-02
Ved pressebriefingen sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen:
Mine damer og herrer,
Det er mig en glæde at kunne meddele at:
Vi har en aftale – igen.
I dag har vi foretaget beslutningen om at udvide Den Europæiske Union med ti nye medlemslande.
I dag har ledere af nuværende og fremtidige EU-medlemslande indgået en aftale med vidtrækkende og
yderst positiv betydning for Europas folk.
Dette er et i sandhed historisk øjeblik. Den aftale, som blev opnået på dette møde, vil være et monument for
den lovende nye æra for et helt og udelt Europa. Vi har lagt årtiers deling af Europa klart bag os. Vi har
endeligt lukket de blodige kapitler fra den Kolde Krig og to Verdenskrige, som hærgede Europa og dets
befolkninger.
I deres sted har vi fremlagt en klar og fælles vision om et integreret Europa. En vision om et Europa baseret
på fælles værdier, menneskerettighederne og en fri markedsøkonomi. En vision om enhed med respekt for
al vor forskelligartethed. En vision om fred, velstand og fremskridt for os alle. En ny fremtid.
Fra maj 2004 vil Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
træde ind i EU og tage del i vor fælles fremtid. En fremtid, som de 10 nye medlemslande allerede er begyndt
at tage ansvar for. Sammen med de nuværende 15 medlemslande har de tiltrådt en erklæring, som
udtrykker fuld støtte til Bulgariens og Rumæniens ambitioner om at indtræde i Unionen i 2007.
Og, som vi allerede har meddelt, så har vi truffet vigtige beslutninger vedrørende det næste etape af Tyrkiets
kandidatur.
De ti nye medlemslande vil indtræde i det mest succesrige europæiske politiske projekt i moderne historie.
De vil træde ind i en zone af fred, stabilitet og velstand. De vil træde ind i et samfund præget af gensidig
tillid, fast vilje til samarbejde, samt, frem for alt, demokrati.
Jeg er overbevist om, at de ti landes indtræden vil styrke vor Union. Vi byder en gruppe velforberedte lande
velkommen. De fleste af dem har gennemgået store forandringer i løbet af det sidste årti. Deres samfund er
blevet forandret og moderniseret med imponerende beslutsomhed, ikke blot blandt lederne, men også med
støtte og medvirken fra deres borgere. En stærk vision og politisk vilje, der har holdt kursen gennem alle
besværlighederne, har banet vejen for denne dags store beslutninger. Dette påkalder sig dyb respekt og
anerkendelse af, hvad de har opnået.
Topmødet i København markerer afslutningen på det danske EU-formandskab.

Det er mig en stor glæde, at det i løbet af vort formandskab er lykkedes Unionen også at nå til enighed om
andre vigtige mål.
For blot at nævne nogle få:
1.
2.
3.
4.
5.

Liberalisering af energimarkedet.
Et Fælles Europæisk Luftrum.
Lovgivning til forbedring af fødevaresikkerheden.
Dublin II pakken vedrørende immigration.
Samt Kaliningrad.

Alle disse resultater er hver især vigtige elementer i den europæiske integrationsproces.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Kommissionen og mine kolleger i Det Europæiske Råd og i
kandidatlandene for fortræffeligt samarbejde i løbet af det sidste halve år. Også med Europa-Parlamentet
har samarbejdet været fortræffeligt.
Der har i sandhed været tale om en fælles indsats.
Til slut vil jeg gerne ønske Grækenland og premierminister Simitis held og lykke med EU-formandskabet fra
den 1. januar.
Tak.

