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Tal av Europaparlamentets talman Roberta Metsola vid 

Europeiska rådet den 23 och 24 juni 2022, Bryssel. 

 

De här månaderna har inte varit lätta. Vi ser ett aggressivt Ryssland som har rivit upp spelreglerna. 

Varje stat – varje ledare – är pressad till det yttersta med 

- högre inflation än någonsin,  

- en energikris med minskad försörjning och ökade kostnader,   

- livsmedelsbrist med en faktisk risk för global hungersnöd, 

- sociala följdverkningar som blir allt tyngre varje dag för de mest utsatta i våra samhällen – som 

just kommit ur en två år lång pandemi,  

- fluktuerande marknader som skapar ännu större osäkerhet,  

- rysk desinformation som driver fram populism, nationalism och isolationism.  

 

Detta är ett tillfälle då vi måste hålla samman. Det är inget tillfälle vi har valt, men vi har inget annat 

val än att förenas. 

 

Jag vet att det inte finns några enkla svar eller enkla beslut, men helt säkert finns det svar och lösningar 

som är fel, och dem måste vi undvika. 

  

Och det skulle ha varit ett historiskt felaktigt beslut att inte bevilja Ukraina och Moldavien status som 

kandidatland i dag, eller att inte ge tydliga framtidsutsikter för Georgien. 

 

Status som kandidatland  

 

Det är ett beslut som är både motiverat, nödvändigt och möjligt, och jag gläder mig åt enighet runt det 

här bordet. I dag är en historisk dag! 

 

EU-medlemskap kommer inte över en natt, vi har alltid talat klarspråk om detta, men status som 

kandidatland kommer att innebära en drivkraft för en exempellös reformagenda, det kommer att 

innebära tillgång till program, och framför allt kommer det att innebära att förhoppningarna hos dem 

som lider i Ukraina, hos dem som oroar sig i Moldavien, kommer att omvandlas till konkreta framsteg. 

Och vi bör vara tydliga med att detta inte bara är en symbolisk handling; det kommer att stärka EU och 

det kommer att stärka Ukraina och Moldavien. Det kommer att visa både våra och deras medborgare 

att våra värden inte bara är retorik. Att hopp kan leda till resultat. Och andra länder som väntar – 

länderna på västra Balkan – behöver också se att hopp leder till resultat. Det är dags.  

 

Krigströtthet 

 

Det skulle också vara ett misstag att tro att folkopinionen kommer att fortsätta att stödja våra åtgärder 

för att hjälpa Ukraina och ett misstag att underskatta omfattningen av det ryska inflytandet.  Vi måste 

inse att inflationen leder till allt större trötthet och att våra medborgares motståndskraft mot de sociala 

och ekonomiska effekterna blir svagare och svagare. Vi måste öka insatserna. Vi måste motverka 

Kremls narrativ och inte spä på den rädsla som de sprider. 

 

Det är inte den gröna given som driver upp priserna eller leder till att inflationen stiger till nära 20 % i 

vissa fall. Det är inte våra sanktioner som påverkar köpkraften. Det beror på att Kreml vill ha mer 

inflytande. Det beror på att de vill omges av betryggande vasallstater. Det beror på att demokrati för 

dem är ett bräckligt koncept som försvagar stater. Vi vet att det är motsatsen som gäller. 

 

Klimat och energi 

 

Det vore fel beslut att backa angående våra klimatmål på medellång och lång sikt. Vi måste absolut 

bryta med rysk energi, åtgärda de europeiska energiöarna och säkra vårt energioberoende – vad är 

strategiskt oberoende utan det? Vi kan heller inte backa om ett löfte som vi gett till en generation. Det 
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handlar om både säkerhet och miljö. Min vädjan är därför att se till att omedelbara kortsiktiga åtgärder 

inte blir det nya normala på medellång sikt.  

 

Inflation, sociala och ekonomiska effekter 

 

Det vore fel att avfärda farhågorna om stigande kostnader och inflation som ett övergående fenomen 

eller att anta att det inte kommer att bli värre. I många stater har vi ännu inte nått kulmen. Vi behöver 

en stabil, tydlig och enad strategi som visar att vi alla håller samman. Ingen stat kan på egen hand hitta 

en lösning på de sociala och ekonomiska konsekvenserna. Inga alternativ bör avfärdas. 

 

Sanktioner och bistånd till Ukraina 

 

Samtidigt måste vi öka takten i vårt militära, humanitära och ekonomiska bistånd till Ukraina. Och vi 

måste gå vidare med sanktionerna.  

 

Sanktioner är ett användbart verktyg om de genomförs korrekt, och här måste vi inleda nästa paket, 

täppa till kryphål och utöka omfattningen där så är nödvändigt. Och det är nödvändigt, för Ryssland 

satsar på att vi kommer att blinka först. Deras strategi är att den ökande pressen i våra samhällen ska 

bryta ner vår enighet, så att de kan gå ”tillbaka till framtiden”, med järnridåer och intressesfärer. Med 

”vi mot dem”, med ”den starkes rätt”. Europa har kommit för långt för att låta detta hända nu, och 

pressen ökar också på Ryssland.  

 

Tryggad livsmedelsförsörjning 

 

Vi måste agera mot falsk och cynisk rysk propaganda som ger Ukrainas agerande eller EU:s sanktioner 

skulden för den hotande livsmedelsförsörjningskrisen. Skulden ligger helt och hållet hos angriparen. 

 

Jag vill i det sammanhanget lovorda kommissionens och medlemsstaternas insatser för initiativet med 

så kallade solidariska körfält. Fler bör skapas så att vi kan åtgärda logistiska flaskhalsar.  

 

Migration 

 

Vi vänder oss österut, men vi får inte underskatta krigets konsekvenser även för vårt södra grannskap. 

Vi måste vara redo att hjälpa till och vi får inte överraskas när migrationsströmmarna tar fart igen.  Jag 

är oroad över att vi snart kommer att stå oförberedda inför en situation som trots allt är helt förutsägbar. 

Det finns konkreta förslag som skulle kunna hjälpa oss i denna mångfasetterade kris, där utsatta 

personer används som geopolitiska spelpjäser. 

 

Europas framtid 

 

Om Europas framtid:  Vi måste vara ambitiösa. Vi kan stärka unionens förmåga att agera på viktiga 

områden som hälsa, energi, försvar och grundläggande värden. Parlamentet är redo att agera, vilket våra 

två resolutioner vittnar om. De bör inte ignoreras. Nästa naturliga steg är ett konvent. Jag vet att en del 

av er är tveksamma till det, men på det sättet kan vi hålla igång samtalet om vårt EU-projekt. Vi måste 

vara beredda att titta på hur vi fungerar och se vad vi kan förbättra.   

 

Europaparlamentet står redo att möta våra utmaningar.  Och vi är redo att göra det tillsammans med 

EU:s institutioner och medlemsstater.  

 

 


