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E lőször is arról szeretnék beszélni, hogy a koppenhágai döntés mit jelent szá
munkra, valamint hogy hogyan látjuk szerepünket az új Európában.

A NATO bővítésére irányuló prágai és koppenhágai határozatok a dán külpo
litika utóbbi 15 évben kitűzött fő céljának megvalósulását jelentik. Közép-Európa új 
demokráciáit a három balti állammal együtt sikeresen elvezettük nyugati együttműkö
dési szervezeteink sorába.

Dánia, amely a Kelet és a Nyugat közötti konfliktus frontvonalán foglalt helyet, ma 
már az új Európa szívébe került. A berlini fal leomlása lehetővé tette számára, hogy ki
bukkanjon abból az árnyékból, amelyet a poroszokkal 1864-ben vívott háború, vala
mint a múlt század két világháborúja vetett rá. Több mint száz éven keresztül a kis or
szágokra jellemző alkalmazkodás politikája jellemezte a dán külpolitikát Német
országgal, majd a Szovjetunióval szemben.

Ma már ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Az unióban betöltött dán elnökség, 
valamint az EU-ban és a NATO-ban folyó bővítési tárgyalások azt jelzik, hogy Dánia új le
hetőségek előtt áll. Ma már jóval nagyobb befolyást tudunk gyakorolni a körülöttünk fo
lyó eseményekre. Államunk relatív méretét meghaladó mértékű befolyásra tettünk szert.

A dán kormány az elkövetkezendő években is ezt az aktív irányvonalat kívánja kö
vetni az EU-ra és a NATO-ra vonatkozó politikájában. Bátorságra és akaratra, valamint 
újszerű gondolkodásra van szükség a vezető szerep betöltéséhez. Továbbá aktív erőfe
szítésekre is szükség van minden szinten, úgy a közös intézmények szintjén, mint a 
partnereinkkel való közvetlen kapcsolatainkban. Egy 25 tagból álló Európai Unióban 
aktív erőfeszítések nélkül nem érhetők el eredmények.

Ezt annál is inkább fontos megértenünk, mivel az az Európa, amelynek megterem
tésére Koppenhágában lépéseket tettünk, a jövő Európájának egyesítő kerete lesz 
majd, valamint az európai együttműködés egyedüli kulcsa.

Ezt az együttműködést a közös értékekre kell alapoznunk: a szabadságra és a piac- 
gazdaságra, a közösségre és a társadalmi felelősségre, a demokráciára és az emberi jo
gokra. Egy olyan hatékony együttműködésre, amely figyelembe veszi az európai né
pek és államok sajátos vonásait.
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Ez a nemzetállamok közösségét jelenti. Ennek azonban erős közösségnek kell len
nie, amelyben a tagállamok együtt valósítanak meg egy sor feladatot, miközben kom
petenciájukat az EU-ra ruházzák át. A nemzetállamok e közösségének elegendő politi
kai és gazdasági erővel kell rendelkeznie ahhoz, hogy egységesen lépjen fel a nemzet
közi színtéren, és befolyást gyakoroljon a világra azokkal az eszmékkel, amelyeken az 
Európai Unió nyugszik.

A NATO bővítése még inkább sürgetővé -  és egyben könnyebbé is -  teszi ezeknek 
az eszméknek a megvalósítását. A bővítés azonban változtatásokat és reformokat is kö
vetel az unión belüli együttműködés terén. Nem egészen 18 hónap múlva az EU való
színűleg 25 tagállamból fog állni, 2007-től pedig 27-ből. És idővel még többen fognak 
csatlakozni.

Nyilvánvaló az ok, amiért egyre több ország vágyik a tagságra. Az EU sikeres volt, 
és továbbra is az marad. Ez egy olyan szervezet, amely hatékony döntéseket hoz, és ké
pes eredményt felmutatni.

Döntő fontosságú, hogy a csatlakozás után is fenntartsuk és növeljük az EU haté
konyságát. Ezzel tartozunk az új tagoknak is és magunknak is. Csupán így válhat a ki
bővített NATO olyan sikeressé, mint amilyennek mindannyian szeretnénk.

Ennek eléréséhez két kérdésre kell választ keresnünk. Melyek legyenek a kibővített 
NATO feladatai? Milyen prioritásokat tartsunk szem előtt?

Erre a következő választ adhatjuk: mindenekelőtt azokra a területekre kell összpon
tosítanunk, amelyek határokon átnyúló problémákat vetnek fel. Elsősorban azokra a 
feladatokra, amelyek csupán összefogással és közös fellépéssel oldhatók meg.

Ez először is természetesen az EU hagyományos fő feladatait jelenti. A jövőben a 
kulcsfontosságú területek közé fog tartozni, többek között a nemzetközi piac, a keres
kedelempolitika, a gazdasági verseny politikája, valamint az állami szubvenciók el
lenőrzése. Az e területeken elért eredményeket meg kell őriznünk, és a kibővített EU- 
ban még inkább építenünk kell rájuk.

Az a tény azonban, hogy Koppenhágában a kibővítés mellett döntöttünk, az unión 
belüli jövőbeli együttműködés sokkal szélesebb napirendjét állítja elénk, amely napi
rend kidolgozásában az új tagok tagságuk teljes súlyával nyilváníthatják ki vélemé
nyüket és hozhatnak döntéseket.

Történelmi tapasztalataik, nemzeti hagyományaik és kultúráik jelentős mértékben 
befolyásolhatják e napirendet, valamint lényegi változásokat eszközölhetnek az EU je
lenlegi politikájában és intézményi struktúráiban, mivel tagságuk nagy változásokat 
idéz majd elő a tagországok közötti érdekviszonyokban.

Az EU jövőbeli napirendjének legsürgetőbb pontjai között a következőket említeném meg: 
s az Európa jövőjéről szóló konvenció;
• a közös kül- és biztonságpolitika továbbfejlesztése;
• a közös mezőgazdasági politika időközi áttekintése;
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• az EU költségvetésének és finanszírozási rendszerének felújítása;
• a belső piac létrehozásának és az ún. lisszaboni folyamatnak a befejezése.

A jövőbeli napirend egyéb lényeges pontokat is tartalmaz majd, mint például a kö
zös menekültpolitikát, a terrorizmus elleni harcot, a határokon átlépő bűnözés és kor
rupció kérdését, a kibővített EU és annak szomszédai közötti kapcsolatokat stb., ám 
mindez túl messzire vinne bennünket jelenlegi központi témánktól, emellett pedig Dá
nia -  a maastrichti szerződésről szóló szavazás miatt -  jelenleg nem vesz részt az em
lített politikák mindegyikében.

Most próbáljuk meg kissé részletesebben áttekinteni az említett öt napirendi pontot 
azért, hogy meghatározhassuk a Dánia és Magyarország között lehetséges jövőbeli 
együttműködés közös talaját.

Az Európa jövőjével foglalkozó konvenció

A leendő tagállamok már teljes jogú tagjai a konvenciónak. A konvenció munkája a 
vártnál gyorsabb ütemben haladt a dán elnökség idején, és most úgy tűnik, hogy a 
konvenció az idei év júniusának végén képes lesz egy átfogó és részletes javaslatot be
nyújtani a meglévő uniós szerződések módosítását illetően.

A javaslatot ekkor egy kormányközi konferencián tárgyalják meg, amelyen részt 
vesz a jelenlegi 15 tagállam, valamint -  a koppenhágai zárónyilatkozat értelmében -  a 
leendő új tagállamok is.

A konvenció eddigi tanácskozásain mind a tagállamok mind a képviselők állásfog
lalásaiban tükröződtek bizonyos hagyományos történelmi törésvonalak.

Ezek a nézetkülönbségek megnyilvánulnak először is azok között a tagállamok kö
zött, amelyek kormányközi szemszögből tekintenek az európai integráció kiszélesíté
sére, valamint azok között, amelyek inkább föderális álláspontot képviselnek.

Másodszor, megnyilvánulnak a kis és a nagy tagállamok között, bár még nincs pon
tosan megállapítva, hogy melyek a kis és a nagy tagállamok.

Harmadszor, megnyilvánulnak azok között, akik növelni akarják az Európai Parla
ment hatalmát, valamint azok között, akik fenn akarják tartani a jelenlegi erőegyensúlyt a 
három intézmény, nevezetesen a Miniszterek Tanácsa, a bizottság és a parlament között.

Ezek a nézetkülönbségek tükröződnek az EU reformjának egyes fő kérdéseiről szó
ló vitákban is. Erre a következő példákat említeném meg:

-  Az az elgondolás, mely szerint a Miniszterek Tanácsának elnökét kinevezés vagy 
választás útján jelölnék ki két és fél, ill. öt évre, a jelenlegi gyakorlat helyett, amelyben 
ezt a funkciót egy államfő vagy kormányfő tölti be, fél évre szóló mandátummal.

-  Az a javaslat, hogy a bizottság elnökét az Európai Parlament tagjai jelöljék ki.
-A z a kezdeményezés, hogy a külpolitikai döntéseket többségi szavazás útján hozzák.
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-  Egy új alkotmányos szerződés gondolata, amely magában foglalná és átszervezné 
a jelenlegi öt szerződés valamennyi elemét, valamint összehangolná őket az „Alapvető 
jogok alapokmányával".

Eddig sem Dánia, sem Magyarország nem játszott meghatározó szerepet a konven
cióban, mivel erőforrásaikat a bővítési tárgyalásokra fordították. Mindazonáltal úgy 
tűnik, hogy mindkét ország erősíteni kívánja pozícióit a konvencióban tárgyalt összes 
kérdést illetően.

Engedjék meg, hogy kiemeljek néhány kulcsfontosságú tényezőt, amely különleges 
jelentőséggel bír számunkra.

Az új szerződésnek világos definíciót kell adnia az unión belüli munkamegosztás 
alapelveiről. Az EU-nak csupán azzal kell foglalkoznia, amely kifejezetten a hatáskö
rébe tartozik. Az együttműködés kiindulópontját a tagállamok alkotják.

Ennek fényében az új szerződésnek határozottan deklarálnia kell, hogy az EU tisz
teletben tartja a tagállamok nemzeti identitását az olyan területeken, mint a politikai és 
alkotmányi struktúrák, nyelvi azonosság, állampolgárság, egyház és nemzetvédelem.

A szerződésnek világosan fel kell vázolnia az uniónak a különböző területeken játszott 
szerepét. Ennek értelmében világos definíciót kell adnia a kompetenciák három előfordu
ló típusáról: ezek közé egyrészt azok a területek tartoznak, ahol az EU teljes felelősséggel 
rendelkezik, másrészt azok, ahol az unió és a tagállamok megosztják a felelősséget, vala
mint azok, ahol az EU mindössze csak kiegészítheti a tagállamok törvénykezését.

Meg kell erősítenünk a nemzeti parlamentek szerepét. Az uniónak az országok tör
vényhozásában való erőteljesebb szereplése fontos tényező a kibővítés szempontjából. 
Az EU a kibővítés folyamatában van, mégsem távolodhat el az egyes állampolgároktól.

Azzal párhuzamosan, hogy a nemzeti parlamentek szerepe megerősödött, e parla
menteknek fejleszteniük kell már meglévő kapcsolataikat az ún. COSAC-on belül.

Világos és egyszerű döntéshozatalra van szükség. A dolgok természetéből adódóan, 
minél magasabb a tagállamok száma, annál nagyobb szükség lesz arra, hogy a lehető 
legtöbb döntés többségi szavazás útján szülessen.

Ezzel összefüggésben az adózás nem lehet tabutéma. Nem arról van szó, hogy min
den területen át kell térni a többségi szavazásra, hanem csupán az adózás egyes kivá
lasztott területein.

Most az intézményekre térnék át. Egyfelől Dániának érdeke, hogy a bizottság erős 
legyen. Másfelől fenn kell tartanunk az egyensúlyt a nagy és a kis tagállamok között, 
valamint az intézmények között.

Ezért üdvözölnénk a bizottság megerősítését például oly módon, hogy a bizottság el
nökét új eljárás útján választanák meg. Mindazonáltal fontos, hogy a választási proce
dúrában biztosítsuk a helyes egyensúlyt a nagy és a kis tagállamok között. Továbbá az 
is fontos, hogy biztosítsuk a bizottság függetlenségét a többi intézménnyel szemben.

A választásnak a nemzeti parlamenteket és az Európai Parlamentet képviselő tagok
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által alkotott, korlátozott létszámú választási testületben kell végbemennie. A kineve
zés jogát a tagállamok kormányaira kell hagynunk.

Tekintettel a tanács elnökségének jövőbeli átszervezésére, a jelenlegi rotációs rendszert 
módosítanunk és javítanunk kell, ha az továbbra is fennmarad a kibővített unióban.

Dánia elfogadja a jelenlegi rendszer folytatását és továbbfejlesztését, amelynek meg
van az az előnye, hogy a nagy és a kis országok egyenlő státussal rendelkeznek; és va
lószínű, hogy a tanácskozás végéig sem sikerül jobb alternatívát találnunk.

Ám talán okos dolog lenne már most egy új, lényegi megoldás után néznünk. Ez a 
megközelítés jelentős strukturális változásokat von maga után a tanácsban. E megol
dás fő eleme az lenne, hogy az Európa Tanácsnak választott elnöke legyen.

A két ország történelmi tapasztalataiból, földrajzi helyzetéből, a népesség számából, 
valamint a konventben eddig kifejtett véleményéből ítélve úgy gondolom, hogy végül 
hasonló gondolatokra és álláspontra fogunk jutni, ami jó alapot szolgáltat majd a jövő
beli együttműködésre a soron következő kormányközi konferencián, és remélem, hogy 
ezt a lehetőséget ki is fogjuk használni.

A közös kiil- és biztonságpolitika megerősítése

Egy kis ország szemszögéből az lenne ideális, ha a kül- és biztonságpolitika közös 
uniós ügy lenne. Ez egy közös vonalhoz kapcsolná a nagy országokat, a kis országok 
pedig nagyobb befolyásra tennének szert a nemzetközi színtéren.

Nem valószínű azonban, hogy a nagy országok feladnák nemzeti szuverenitásukat 
a kül- és biztonságpolitika terén. Vajon bárki is el tudná képzelni Franciaországot és 
Nagy-Britanniát, hogy feladnák az ENSZ Biztonsági Tanácsában elfoglalt állandó he
lyüket egy közös uniós mandátumért?

Ne legyünk álszentek. Saját vitánkból is nagyon jól tudjuk, hogy egy kis ország is védi 
nemzeti függetlenségét, például amikor dán katonák külföldi állomásoztatásáról van szó.

Ezért kiindulópontunkban tiszteletben kell tartanunk azt, hogy az EU közös biztonsá
gi és védelmi politikája továbbra is a tagállamoknak a Miniszterek Tanácsára szilárdan 
építő együttműködésén alapszik, ám a kormányközi együttműködés keretén belül sze
retnénk a biztonsági és védelmi politikát, amennyire csak lehet, közössé tenni.

Dánia ezért azt szeretné, ha az EU egy olyan katonai képességet fejlesztene ki, 
amellyel békefenntartó és humanitárius feladatokat tudna ellátni az európai kontinen
sen, például a Balkán nyugati részén. Ezzel egy időben szeretnénk az EU külpolitikai 
koordinátorának a lehető legerősebb pozíciót adni.

Nem arról van szó, hogy az uniót a transzatlanti kapcsolatok rovására erősítsük 
meg. Éppen ellenkezőleg, nekünk európaiaknak elemi érdekünk, hogy szoros és erős 
együttműködést tartsunk fenn az Egyesült Államokkal. Nemcsak a mi érdekünk, ha
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nem az Egyesült Államok érdeke is, hogy Európa biztosabban álljon a saját lábán, na
gyobb nemzetközi szerepet vállaljon, és megoldja saját problémáit.

Magyarország NATO-tagságának kezdete óta fenntartott politikájából ítélve úgy gon
dolom, hogy az említett szempontok közül sokban közös álláspontot fogunk képviselni, 
amikor majd döntésre kerül a sor a közös kül- és biztonságpolitika megerősítését illetően.

A közös mezőgazdasági politika időközi áttekintése

A  mezőgazdasági politikát a múlt század ötvenes éveiben alakították ki, és az a két vi
lágháború tapasztalataira épült. A vezérelv az volt, hogy az elkövetkezendő konfliktu
sok és háborúk idején biztosítani tudják az élelmiszer-ellátást. Ez a politika a termék- 
felesleg létrehozását segítette azzal, hogy a termelőket a termelés méreteivel arányosan 
szubvencionálta.

1989 után -  vagy már azelőtt is -  nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy elavult politika, és 
egy új, teljesen más elveken nyugvó politika kidolgozása vált szükségessé, amelynek 
célja a fenntartható és környezetbarát termelés, a mezőgazdasági vidékek fejlesztése és 
modernizációja, a minimálbér biztosítása a mezőgazdasági vidékeken, amely nem 
függ a termelés méreteitől, valamint a fejlődő országok irányában vállalt uniós kötele
zettségeknek a tiszteletben tartása.

A jelenlegi, termelésen alapuló politika előírja, hogy a mezőgazdaságra költött évi 
40 milliárd euró 80%-át a nagytermelők kapják, főleg azok, akik gabonát és olajos mag
vakat termelnek. Ez az uniós fogyasztóknak 20%-kal magasabb árat jelent, nem beszél
ve a tekintélyes környezetvédelmi kiadásokról. A többi ipari országot is beleszámítva 
ez azt jelenti, hogy összesen 350 milliárd US dollárt fordítanak mezőgazdasági szub
venciókra, és csupán 50 milliárd dollárt fejlesztésre.

Országom ezért támogatja e politikának az Európai Bizottság által kezdeményezett fe
lülvizsgálatát, annak ellenére is, hogy ez a politika magában foglalja a dán termelők támo
gatásának megnyirbálását, mivel ők ma az EU-n belül a leghatékonyabbak közé tartoznak.

Még nem tudom, hogy Magyarország hogyan viszonyul majd ezekhez a reformok
hoz, amikor taggá válik, ám úgy tudom, vannak olyan elemek a javaslatban, amelyek 
kedveznek a magyar mezőgazdaságnak, mint például a vidékfejlesztésre fordított tá
mogatás, valamint a gazdálkodók jövedelmének szinten tartása, amely nem függ a ter
melés mértékétől, hanem a gazdálkodóknak a mezőgazdaságban való megtartására 
irányul. Ugyanakkor, Magyarországon a termelés már eléggé környezetbarát, ezért az 
ország valószínűleg érdekelt lesz egy olyan politikában, amely a versenytársakat is 
ugyanilyen termelésre kényszeríti.

Ezért talán lehetségessé válhat -  legalábbis egy bizonyos mértékű -  eszmecsere köz
tünk ezekről a reformokról.
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Az EU költségvetésének megújítása

A költségvetési reform természetesen szorosan összefügg majd a mezőgazdasági politi
ka reformjával, mivel ez utóbbi az EU közös költségvetésének több mint 50%-át teszi ki.

A költségvetés maradék része a regionális alapba, valamint a társadalmi kohéziós 
alapba áramlik, és kevés pénz marad az új politikák fejlesztésére, mint például a kör
nyezetvédelem, kutatás, új technológiák, energia stb.

A reform megvalósítása annál is inkább bonyolult, mivel a tagállamok hagyomá
nyosan leginkább a költségvetésben elfoglalt nettó pozíciójukra koncentrálnak, annak 
ellenére, hogy a tagságukból származó előnyök csupán erősen korlátozott mértékben 
tükröződnek a költségvetésben; ezenkívül ez a költségvetés általában nagyon csekély, 
összehasonlítva az Egyesült Államok vagy akár Németország szövetségi költségveté
sével -  megközelítőleg Hollandia költségvetésével azonos, vagyis mintegy 1,2%-át te
szi ki a jelenlegi EU-tagállamok összesített bruttó nemzeti termékének. Mindez azt je
lenti, hogy a költségvetés nem gyakorol hatást az integrációra.

Ezt a magatartást tükrözte Franciaországnak és Németországnak a dán elnökség 
idején kötött megállapodása, amelynek értelmében 2013 előtt nem lehet a jelenlegi 
szint alá csökkenteni a mezőgazdasági kiadásokat.

Ezenfelül a bővítés további pénzügyi kiadásokat tesz szükségessé 2006 után, 
amikor a koppenhágai tárgyalásokhoz pénzügyi alapot szolgáltató berlini keret 
kimerül.

Mind a régi, mind az új tagok ellentmondásos helyzete -  amelyet az a tény is bo
nyolít, hogy az EU további fejlesztéséhez kiegészítő pénzalapokra van szükség -  
rendkívül feszültté és nehézzé teszi majd az soron következő tárgyalásokat. Ahhoz, 
hogy eredményt lehessen elérni, szükség lesz a nettó pozíciók újraelosztására, vala
mint a tagállamok magasabb pénzügyi hozzájárulására, amely növeli az EU saját be
vételeit.

Ez nehezen megoldható feladat, főleg az új tagok számára.
Egyfelől, Dánia korlátozott nettó befizető, Magyarország pedig korlátozott nettó ré

szesedő ország, és úgy gondolom, hogy mindkét ország meg akarja őrizni ezt a pozí
cióját, amely szintén a közös álláspont kialakításához nyújt számunkra alapot.

Másfelől, a költségvetésből való részesedés nagyon különböző mértékű lesz Dánia 
és Magyarország esetében, mivel különböző politikákban veszünk részt, különböző 
mértékben, amely bizonyos fokig természetesen megnehezíti majd a közös álláspont 
kialakítását.

A koppenhágai csúcstalálkozó jó példáját adta a költségvetésben elfoglalt nettó 
pozíciók és a közvetlen mezőgazdasági kifizetések körül folyó harcnak, és Önök is 
tudják, hogy a dán elnökségnek milyen nehéz volt megtalálnia a helyes kompro
misszumot.
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A belső piac kialakításának és a lisszaboni folyamatnak
a befejezése
Országom számára az európai uniós tagságból származó legnagyobb előny az egysé
ges európai piac megteremtése. Ez a folyamat 1986-ban kezdődött, és 1993-ban lénye
gében befejeződött, tehát ebben az évben ünnepelhetjük tizedik évfordulóját.

Az együttműködésnek ez a része alkotja az unión belüli bármiféle gazdasági reform
stratégia magját. A dán elnökség alatt sikerült új elemekkel gazdagítanunk ezt az együtt
működést, erre az egyik példa az „egységes ég politikája", amely nemzetektől független
né teszi az európai légteret, hatékonyabbá és versenyképesebbé téve a légi közlekedést, 
a másik példa pedig az elektromos áram és a gáz piacának liberalizációja 2003 után.

Azonban annak érdekében, hogy a belső piac maximális előnyökkel járjon, az EU- 
nak biztosítania kell a törvények pontosabb végrehajtását. Már most megközelítőleg 
mintegy 1500 olyan eset vár döntésre az Európai Bizottságnál, amelyeknél a tagálla
mok nem hajtották végre a rendelkezéseket.

Ezenkívül javítanunk kell belső és külső versenyképességünket.
A lisszaboni folyamat éppen ebben juthat szerephez. A folyamat célja, hogy 2010-re 

az EU váljék a világ legversenyképesebb és leginkább tudásalapú piacává. A nemzeti 
szintű makroökonómiai intézkedéseket, mint például a foglalkoztatáspolitikát, a 
nyugdíjreformokat, a humánerőforrás-politikát összehangolja az új, közös törvényke
zéssel azért, hogy felszabadítsa és javítsa a pénzügyi piacok, a vasutak, a vállalatfú
ziók, a szövetkezeti irányítás és a versenyszabályok működését.

Továbbá bátorítja az igazi tudásalapú társadalom létrehozására tett kezdeményezé
seket, ezt példázza az alapfokú ICT-ismeretekhez való általános hozzáférhetőség, a 
széles sávú internet kiterjedt elérhetősége, valamint az ingyenes szoftverek fejlesztése.

Úgy gondolom, hogy ugyanezek az érdekek fognak hatni a magyar gazdaságra is, 
és meggyőződésem, hogy a magyar tagság igazi előnyei az együttműködésnek ezen a 
területein fognak jelentkezni, nem pedig a mezőgazdaság közvetlen támogatásáról és 
a költségvetési kompenzációról szóló koppenhágai megállapodásban.

Abban is biztos vagyok, hogy az egységes piac és a lisszaboni folyamat lesz az, amely 
sokkal közelebb hozza gazdaságainkat egymáshoz, és számos lehetőséget kínál vállala
taink és állampolgáraink számára új, komparatív előnyök elérésére. Ebben rejlik az iga
zi lehetőség a jövőbeli növekedésre és együttműködésre mindkét ország számára.

(Ő exce llen c iá ja , C laus J u u l  N ie lse n , a D á n  K irá ly ság  m a g ya ro rszá g i n a g ykö v e te  
előadása e lh a n g zo tt a Teleki L á sz ló  In té ze t K ü lp o litik a i T a n u lm á n y o k  K ö zp o n tjá b a n ,

2003. február 6-án.)
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Claus Juul Nielsen

T he motto for the Copenhagen Summit was "One Europe". In this spirit the 25 
participating states finalized the negotiations about EU enlargement and created 
one of the big moments in the history of Europe.

Now it is up to the populations in the 25 states to make maximum use of this moment. 
In the new member states the voters will have to approve the results from 

Copenhagen by referendum. Afterwards, the parliaments in as well coming as present 
member states will have to ratify the accession treaties and hopefully on May 1st 2004 the 
European Union will comprise 25 members.

At least this is the vision of my country and it is supported by a very broad majority 
in the Danish Parliament and among the Danish voters.

For me as Danish Ambassador to Hungary, I hope and wish that our two countries by 
Hungarian membership will become ever closer related. However, this is up to the 
Hungarian voters to decide on April 12th this year.

Our hope and wishes shall therefore also be my point of departure here today, where 
I shall try to evaluate what such a new relationship among our two countries could bring 
for the future.

Let me start to explain to you what the decisions in Copenhagen means to us, and how 
we view our role in the new Europe.

The conclusions from Copenhagen together with the conclusions from Prague to 
enlarge NATO fulfills the mam objective of the last 15 years of Danish foreign policy. The 
new democracies of Central Europe, including the three Baltic states have been safely led 
into our western organizations for cooperation.

Denmark has changed position from a front-line state in the conflict between East and 
West to a place at the center of the new Europe. The fall of the Berlin wall meant that 
Denmark was able to emerge from the shadow of the war with Prussia in 1864 and the 
two world wars of the last century. For more than 100 year's small state and adoption 
policies characterized Danish foreign policy towards Germany and later the Soviet Union.

This situation has now changed decisively. The Danish EU presidency and the 
enlargement negotiations in both the EU and NATO have shown that Denmark has got
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new opportunities. We can now to a much higher degree influence developments around 
us. We have gained an influence far exciding the relative size of our state.

The Danish government wants to maintain this active line in our EU and NATO policy 
in the years to come. This requires courage and will to take the lead and think along new 
lines. It also requires active efforts at all levels -  both in the common institutions and 
directly in relation to our partners. In a European Union of 25 member states results 
cannot be achieved without an active effort.

This is as more important to realize as the Europe we took steps to create in 
Copenhagen will be the unifying framework for the Europe of the future and the only 
key for the European cooperation.

To us such a co-operation must be based on common values: freedom and market 
economy, community and social responsibility, democracy and human rights. An efficient 
co-operation, which respects the specific character of the European peoples and states.

It means a community of nation states. But it should be a strong community, in which 
the members have decided to carry out a number of tasks together by leaving 
competence to the EU. This strong community of nation states must have the necessary 
political and economic strength to add united at the international level influencing the 
world with the ideas on which the European Union is based.

The enlargement of the EU makes it even more imperative -  and also easier -  to realize 
such a vision. But the enlargement also demands changes and reforms of the present 
cooperation in the EU. In less than 18 month the EU may consists of 25 member states 
and probably 27 from 2007. More will join in the course of time.

There is an evident reason why a rising number of countries desire membership. The 
EU has been and remains a success. It's a place where effective decisions have been 
taken. It has been able to deliver.

It is crucial that we maintain and enhance the efficiency and effectiveness of the EU also 
following the enlargement. We owe this to the new members and we owe it to ourselves. 
This is the only way for an enlarged EU to become the success that we all wants it to be.

In order to achieve this we must answer two questions. What should be the tasks of 
the enlarged EU? What should our priorities be?

The answer is: First and foremost the areas with problems of a cross-border nature. First 
and foremost tasks, we can only be performed by standing together and taking joined action.

In the first instance, this naturally means the traditional main tasks of the EU. In the 
future, key areas will include, among other things, the internal market, trade policy, 
competition policy and state aid control. We must maintain the results we have achieved 
in these areas and further build on them in the enlarged EU.

But the fact that we have decided on the enlargement in Copenhagen opens up for a 
much broader agenda for the future cooperation in the EU, an agenda where the new 
members speak and decide with the full weight of membership.
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Their historic experiences, national tradition and culture could influence this agenda 
considerably and lead to quit substantial changes in the present EU policies and 
institutional structures, because their membership will alter the present balance of 
interest among member states considerably.

Let me mention the most urgent among these points on the future EU agenda.
• The Convention on the future of Europe.
• Strengthening the common foreign and security policy
• The mid-term review of the common agriculture policy.
• The renewal of the EU budget and its financing.
• The completion of the internal market and the so called Lisbon process
There will be other important items on the future agenda, such as the common asylum 

policy, the fight against terrorism, cross-border crime and corruption, the relations 
between the enlarged EU and its new neighbors etc., but it will take us too fare away 
from our core theme today and besides Denmark due to the vote on the Maastrich Treaty 
do not participate in some of these policies at present.

Let us try to look a bit more into the substance of these five items to try to define what kind 
of common ground for a future cooperation there could be between Denmark and Hungary.

The Convention on the future of Europe

The coming members are already full members of the Convention. The work of the 
Convention progressed unexpectedly rapid during the Danish Presidency and it now 
looks as if the Convention will be able to present a rather comprehensive and detailed 
proposal for chances and amendments to the existing EU treaties in late June this year.

This proposal will then be negotiated in an inter-governmental conference consisting 
of the present 15 member states but also -  in accordance with the conclusions from 
Copenhagen -  the coming new members.

So far the deliberations in the Convention has exposed some traditional historic fault 
lines in the positions of both member states and parliamentarians.

Firstly, among member states, who takes an inter-governmental view on further 
European integration and those, who takes a more federalist view.

Secondly, between small and big member states although not yet defining more 
precisely, who are big and who are small.

Thirdly, between those, who want to increase the powers of the European Parliament 
compared with the ones, who want to maintain the present balance of powers between 
the three institutions, namely Council of Ministers, Commission and Parliament.

These differences in positions are reflected in the discussions on some of the main 
themes of a reform of the EU system. Let me as example mention:
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• The idea of appointing or electing a president of the Council of Ministers for a period 
of two and a half or five years instead of the head of state or government, which 
under the present system holds the presidency for half a year.

• The idea of the president of the commission to be appointed by the members of the 
European Parliament.

• The idea of the decisions about foreign policy to be taken with qualified majority.
• The idea of a new constitutional treaty comprising and reorganizing all the elements 

of the existing five treaties and combining them with the "Charter of fundamental 
rights".

So far both Denmark and Hungary has kept a rather low profile in the Convention, 
because they allocated the resources to the negotiations about enlargement. However, it 
seems that both countries are about to elaborate and strengthen the positions to all the 
questions at present discussed in the Convention.

Allow me to highlight some key elements of special importance to us.
A new Treaty should contain a clear definition of the fundamental principles of the 

division of labour in the EU. The EU must only concern itself with what has expressly 
been made the responsibility of the EU. It is the nation states that constitute the point of 
departure for cooperation.

In this context, the new Treaty should expressly state that the EU respects the national 
identity of the Member States, covering areas such as political and constitutional 
structure, linguistic identity, national citizenship, the church and national defence.

The Treaty must clearly describe the role played by the EU in various areas. This implies 
that it must contain a clear definition of the three types of competence we work with: areas 
where the EU has full responsibility, areas where the EU and the nation states share 
competence, and areas where the EU can only supplement the legislation of Member States.

We should strengthen the role of national parliaments. Stronger anchorage of the 
Union in national parliaments is important in light of the enlargement. The EU is being 
enlarged, but the EU must not place itself at a distance form the individual citizen.

In parallel with this new, strengthened role for national parliaments, national 
parliaments should develop the contacts they already have within the so-called COSAC.

A clear and simple decision-making procedure is needed. In the nature of things, the 
larger the number of Member States, the greater the need will be for taking as many 
decisions as possible by qualified majority.

In that connection, the area of taxation should not be a taboo. I am not talking about 
full transition to qualified majority, but about a transition in selected parts of the tax area.

Let me now turn to the institutions. On the one side Denmark has a clear interest in a 
strong Commission. On the other side we must keep the balance between big and small 
Member States and among the institutions.

Our point of departure should therefore be to welcome a strengthening of the
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Commission, for example in the form of a new procedure regarding the election of the 
Commission Chairman. However, it is important in this election procedure to ensure the 
right balance between large and small countries. And it is also important to ensure the 
Commission's independence in relation to the other institutions.

The election should take place in an electoral college consisting of a limited number of 
members representing national parliaments and the European Parliament respectively. 
The right to nominate must rest with member states governments.

With respect to the future organization of the Presidency of the Council we must face 
the fact that the existing rotation system will have to be adjusted and improved if it is to 
continue in an enlarged EU.

Denmark will be able to accept a continuation and further development of the present 
system, which have the advantage that large and small countries are given equal status. 
And at the end of the day it may prove difficult to find a better alternative.

But perhaps it will be wise already now to look for a new grand solution. It is an 
approach that entails considerable structure changes in the Council. The key element of 
such a solution would be an elected chairman of the European Council.

Judged on the historic experiences, geographical location and size of population of our 
two countries and the positions so far stated in the Convent it is my impression that at the 
end our ideas and positions will be quite similar meaning that there shall be a good basis 
for future cooperation among us in the upcoming inter-governmental conference and I 
think, that such opportunities shall be used.

Strengthening the common foreign and security policy

From the point of view of a small country the ideal would be for foreign and security 
policy to be a common EU matter. This would bind the large countries to a common line 
and smaller countries could gain greater influence on the international scene.

However, the large countries are not likely to give up their national sovereignty in 
foreign security policy. Can anyone imagine France and the UK giving up. their 
permanent seats on the UN Security Council for a joined EU seat?

And let us not be hypocritical either. We know very well from our own debate that also 
a small country guards its national sovereignty for instance when it comes to posting 
Danish soldiers abroad.

Therefore our point of departure must respect that the foreign common security and 
defense policies of the EU will continue to be based on cooperation among the members 
states firmly anchored in the Council of Ministers, but within the framework of 
intergovernmental cooperation we should endeavour to make foreign security and 
defense policies as common as possible.
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Denmark therefore would like the EU to develop a military capacity to carry out peace 
making and humanitarian tasks on the European continent, for example in the Western 
Balkans. At the same time we would like to give the EU's foreign policy coordinator as 
strong a position as possible.

This is not a matter of strengthening the EU on expense of Trans-Atlantic cooperation. 
On the contrary we Europeans have a vital interest in close and strong cooperation with 
the US. It is not only in our interests, but also in the interests of the US that Europe to a 
higher degree stands on its own feet, makes its own contribution and solves its own 
problems.

Judged by the policy of Hungary from the very first day of its membership of NATO, 
I think that we shall share many of these points of views when decisions on such a 
strengthening of the foreign and security policy will have to be decided.

The mid-term review of the common agriculture policy

The agriculture policy was designed in the 50th of last century and was based on the 
experiences from two world wars. The guiding principle was to secure supplies of food 
products in case of coming conflicts and wars. It was a policy designed to produce surplus 
by subsidizing the producers according to the sizes of their productions.

After 1989 -  if not before -  it became obvious that this policy was outdated and that a 
new policy would have to be designed based on quite different principles, such as 
sustainable and environmentally feasible productions, development and modernization 
of the rural districts, maintaining a minimum income for residence in the rural districts 
not based on the size of production and respecting the EU's responsibilities towards 
developing countries.

The present policy based on production implies that 80 % of the 40 billion Euro spent 
on agriculture every year are paid to the big producers especially the ones, who produce 
grain and oil seeds. It costs the consumers in the EU 20 % higher prices to say nothing 
about the substantial environmental costs. Together with the other industrial countries it 
means that all together 350 billons of USD are spent on agricultural subsidies and only 50 
billions on development aid.

My country therefore supports the proposal for a revision of this policy presented by 
the European Commission despite the fact that this policy is designed to cut the subsidies 
to the Danish producers as they are among the most efficient in the EU today.

I do not yet know what attitude Hungary will take toward such a reform the day it 
becomes a member, but to my mind there are elements in the proposal, which is to the 
advantage of the agricultural sector in Hungary, such as financial support for rural 
development and maintaining of income for farmers not based on the size of production,
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but aimed to keeping people engaged in rural production. At the same time Hungary 
already have a rather environmental friendly production and therefore should be 
interested in a policy, which forces its competitors into the same kind of production.

So perhaps there could also -  at least to a certain extend -  be a meeting of minds 
between us in this area of reforms.

The renewal of the EU budget

A budget reform of course will be closely related to a reform of the agricultural policy as 
the latter occupies 50-something % of the common EU budget.

The rest of this budget is mostly allocated to the regional funds and to the fund for 
social cohesion leaving very little for new policies, such as environment, research, new 
technology, energy etc.

A reform becomes even more complicated, because member states traditionally are 
focusing strongly on their net position towards the budget despite the fact, that their 
advantages as members are only to a very limited degree reflected in the budget and the 
budget in general is very small compared the federal budgets of the US or even Germany 
-  approximately of the size of the budget of the Netherlands or some 1.2 % of the 
aggregated GNP in the present EU -  meaning that no effect on integration can be traced 
from the budget.

This attitude was reflected in the agreement between France and Germany reached 
during the Danish Presidency by which agricultural spending cannot be cut under the 
present level before 2013.

On top of this the enlargement also requires extra financing after 2006, when the Berlin 
framework, which was the financial basis for the negotiations in Copenhagen, expires.

The contradictory positions of both old and new member states combined with the fact 
that extra funding is needed if the EU shall be developed further, will make the coming 
negotiations extremely tense and difficult. To reach a result will require both a reallocation 
of net positions and increased contributions from member states meaning an increase in 
the EU's own incomes.

This is a very difficult equation to solve not least for new members.
On the one side Denmark is a limited net contributor and Hungary a limited net 

receiver and 1 think, our two countries want to retain this positions giving us some 
grounds for common positions.

On the other side the flows from the budget will be very different for Denmark and 
Hungary, because we benefit from different policies and to various degrees, which of 
course on certain point will make it difficult for us to find common positions.

The Copenhagen Summit was exactly an example of such a battle about net positions
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towards the budget and direct payments to agriculture and you know how difficult it was 
for the Danish Presidency to find the right compromise.

The completion of the internal market and the Lisbon process

To my country the greatest advantage of membership of the European Union is the 
creation of the Single European market. This process began in 1986 and was basically 
completed in 1993 meaning that this year we can celebrate its tenth anniversary.

This part of the cooperation remains the core of any strategy for economic reform in the 
EU. During the Danish Presidency we succeeded to add new elements to this cooperation, 
such as the "Single Sky Policy", which denationalize the European air space making air 
traffic more effective and competitive and a liberalization of the electricity- and gas 
markets as from 2003.

However, to obtain maximum advantage from the internal market the EU must ensure 
a higher degree of implementation of the legislation decided upon. Already today 
approximately 1.500 cases where member states have not implemented legislation are 
pending with the European Commission.

We must also increase our competitiveness both internally and externally.
This is where the Lisbon process comes into play. The process is designed to make the 

EU the most competitive and knowledge based economy in the world by 2010. It 
combines macro-economic measures on the national level, such as employment policies, 
pension reforms, skills and mobility policies with new common legislation aiming and 
liberalizing and improving the functioning of the financial markets, railway systems, 
rules for company mergers, cooperative governance and competition rules.

It also encourages new initiatives for a real knowledge based economy such as general 
access to basic ICT skills, widespread availability of broad band and the development of 
open source software.

As I see it, the same interests will apply to Hungarian economy and business and I am 
convinced that the real advantages of a Hungarian membership of the EU will show 
themselves in these areas of cooperation and not through the agreement reached in 
Copenhagen concerning direct payment to agriculture and budgetary compensation.

I am also sure that it would be the single market and the Lisbon process, which will 
bring our economies much closer together and open up many opportunities for new 
comparative advantages to our companies and citizens. Here lies the real potential for 
future growth and cooperation for both of us.

(Lecture in the Centre o f the Foreign Policy Studies on 6th o f February 2003)
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