
 

 

Bäste statsminister Kristersson, 

Bästa kollegor,  

 

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det är med 

glädje jag kan meddela att statsminister Ulf Kristersson i dag har kommit hit för att 

presentera det svenska ordförandeskapets arbetsprogram. 

 

Välkommen till Europaparlamentet, Ulf Kristersson. 

 

Ekonomiska frågor kommer att dominera det svenska ordförandeskapet. Jag tror att en 

återgång till tillväxt kan bli en av era största insatser. För att stödja ekonomin kämpar ni för 

ett öppet, modernt och konkurrenskraftigt EU. Detta är något som även Europaparlamentet 

kämpar för. 

 

Tillväxt kommer även att komma genom en reform av vår energimarknad. För att 

framtidssäkra den krävs det insatser för att jämka samman energisäkerhet med den gröna 

omställningen. Sverige är redan ett föregångsland på detta område, något som kommer att 

visa sig vara viktigt när det blir dags för oss att summera 55 %-paketet.  

 

Förra året åtog sig Europaparlamentet och de fem roterande ordförandeskapen att arbeta 

tillsammans för att nå en överenskommelse om migrations- och asylpaketet före nästa val till 

Europaparlamentet. Sveriges ordförandeskap infaller precis i mitten av denna valperiod. Det 

brådskande i att göra framsteg i alla migrationsärenden börjar även här göra sig verkligt 

påmint.  

 

Trots alla dessa utmaningar är det ändå Rysslands olagliga invasion och oförsonliga 

bombardemang av Ukraina som är och kommer att förbli det största hotet mot Europa och 

våra demokratier. Sverige har varit en sann vän för Ukraina och ni har alltid varit verkliga 

främjare av mänskliga rättigheter och demokratiska värden. Vi måste fortsätta att stödja 

Ukraina.  

 

För en och en halv månad sedan tog du emot mig och mina kollegor, gruppledarna, i Sveriges 

vackra huvudstad Stockholm. Det är i denna konstruktiva anda som Europaparlamentet 

kommer att fortsätta att arbeta med det svenska ordförandeskapet om de många viktiga 

initiativ som är uppe till diskussion. Å Europaparlamentets vägnar ser jag fram emot att 

arbeta tillsammans med dig och dina kollegor och jag önskar er all framgång under de 

kommande sex månaderna. 

 


