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BİRLİKTE GÜÇLÜ DURAN BİR BİRLİK. 

GİRİŞ 

Sayın başkan,  

Saygıdeğer üyeler,  

Avrupalı dostlarım, 

Bu Parlamento daha önce Avrupa topraklarında yıkıcı bir savaşla birliğimizin durumunu hiç 
tartışmamıştı. 

Hepimiz geçen Şubat ayında yaşadığımız o vahim günü hatırlıyoruz. 

Birliğimizden gelen Avrupalılar gördükleri karşısında korkarak uyandılar. Kötülüğün gaddar yüzüyle yeniden 
dirildiler. Siren sesleri ve savaşın pür vahşeti ile karşılaştılar.  

Ancak tam şu anda, bütün kıta dayanışma içinde yükseliyor. 

Mültecilerin sığınak bulabildiği sınır kapıları, sokaklarımız, Ukrayna bayraklarıyla dolu. Sınıflarda 
Ukrayna’dan gelen çocuklar arkadaşlar ediniyor. 

Şu anda, Avrupalılar ne saklanıyor, ne de tereddüt ediyor. 

Doğru olanı yapmak için cesaretleri var. 

Şu andan itibaren, tüm Birliğimiz fırsatlara doğru ilerliyor. On beş yıl önce 

ekonomik kriz esnasında, çözümü bulmak yıllarımızı aldı. On sene sonra küresel pandemi 

çıkageldiğinde, çözüme ulaşmak yalnızca haftalarımızı aldı. 

Fakat bu sene, Rus askerleri Ukrayna sınırını geçer geçmez, cevabımızı kararlı ve hızlı bir şekilde birlikte 
vereceğiz. 

Ve bununla gurur duymalıyız. 

Avrupa’nın içinde yatan gücü yeniden ortaya çıkardık. 

Tüm bu güce ihtiyacımız var. Önümüzdeki aylar kolay olmayacak. Bir araya gelmek için mücadele 
eden aileler veya gelecekleriyle ilgili zor seçimlerle karşı karşıya kalan işletmeler için kolaylaştırmak 
bizim elimizde. 

Açık konuşalım: tehlikede olan çok fazla şey var. Sadece Ukrayna için değil, tüm avrupa ve dünya 
için. 

Sınanacağız. Aramızdaki her türlü bölünmeden yararlanmak isteyenler tarafından test ediliyor. Bu 

sadece Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bir savaş değil.  

Bu enerjimize, ekonomimize, değerlerimize ve geleceğimize karşı bir savaş.

ULUSA SESLENİŞ 2022 



Bu demokrasiye karşı otokrasi ile ilgili. 

Tam burada, cesaret ve dayanışma içinde, Putin'in bozguna uğrayacağını ve Avrupa'nın galip 
geleceği inancıyla duruyorum. 

 

THE COURAGE TO STAND WITH OUR HEROES 

Saygıdeğer Üyeler, 

Bugün, cesaretin bir ismi var ve o isim Ukrayna. 

Rus zulmüne karşı direnen Ukraynalı kadın ve erkeklerin yüzü, cesaretin yüzüdür. 

İstilanın ilk haftalarında bir anı hatırlıyorum. Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, işgalciler tarafından 
öldürülen Ukraynalı çocukların ebeveynlerinin yanındaydı. 

Yüzlerce aile için savaş asla bitmeyecek ve hayatları asla eskisi gibi olmayacak. 

First Lady'nin kalbi kırılmış anne ve babalardan oluşan sessiz bir kalabalığa önderlik ettiğini ve düşen her 
çocuk için bir tane olmak üzere ağaçlara küçük çanlar astığını gördük. 

Ve şimdi çanlar rüzgarda sonsuza kadar çalacak ve sonsuza dek bu savaşın masum kurbanları hafızamızda 
yaşayacak. 

O Bugün burada bizimle beraber! 

Sayın Olena, Putin’in zulmüne karşı gelmek cesaret ister. Sen bu 

cesareti gösterdin. 

Ve kahramanların ulusu şaha kalktı. 

Bugün, Ukrayna güçlü duruyor çünkü istisnasız herkes sokaklarda, hatta evlerde savaşıyor. 

Ukrayna güçlü duruyor, çünkü eşiniz Başkan Zelenskyy ve çocuklarınız Kiev’de direnişe önderlik ediyorsunuz 
leydim. 

Tüm bir ulusa cesaret verdiniz. Ukraynalıların bu cesareti karşılığını alıyor. 

Halkınızın dünya üzerinde sesi oldunuz.  

  Hepimize umut verdiniz. 

Şimdi ise size ve tüm Ukraynalı’lara teşekkür etmek istiyoruz. 

Avrupalı kahramanlar, zafer sizindir. Çok yaşa Ukrayna! 

Avrupa ve Ukrayna’nın dayanışması sarsılmamaya devam edecek. 

Birinci günden beri, Avrupa, silahlar, mali yardımlar ve mültecilere yaptığı ev sahipliğiyle ve dünyanın 
gördüğü en zorlu yaptırımlarla Ukrayna’nın tarafında.  

Rusya’nın finans sistemi yaşam desteğine bağlı. Rusya’nın bankacılık sektörünün fişini uluslararası 
piyasalardan çekmeliyiz. 

Neredeyse bin uluslararası şirket Rusya’dan çekildi. 

Otomobil üretimi geçen yıla göre dörtte üç oranında düştü. Aeroflot, yedek parça kalmadığı için uçakları 

yere indiriyor. Rus ordusu, yarı iletkenleri tükendiği için askeri donanımlarını onarmak için bulaşık 
makinelerinden ve buzdolaplarından çipler alıyor. Rusya'nın endüstrisi darmadağın. 

Rusya ekonomisini unutulma yoluna sokan Kremlin'dir. 

Putin'in ölüm ve yıkım emrinin bedeli budur. 

Ve açıkça belirtmek isterim ki, yaptırımlar kalıcıdır. 

Bu, bizim için teselli değil, kararlılık gösterme zamanıdır. 

Aynı şey Ukrayna'ya verdiğimiz mali destek için de geçerlidir. 

Team Europe şimdiye kadar 19 milyar avrodan fazla mali yardım sağladı. Bu rakama askeri 

yardımlar dahil değildir. 

 



 

And Ve biz uzun bir süre içindeyiz. 

Ukrayna'nın yeniden inşası büyük kaynaklar gerektirecek. Örneğin, Rus saldırıları 70'ten fazla 

okula zarar verdi veya yok etti. 

Yarım milyon Ukraynalı çocuk Avrupa Birliği'nde eğitim öğretim yılına başladı. Ancak Ukrayna'da 

kalan pek çok çocuğun gidecek bir okulu bile kalmadı. 

Bu yüzden bugün, hasarlı Ukrayna okullarının rehabilitasyonunu desteklemek için First Lady 
ile birlikte çalışacağımızı duyuruyorum. Ukrayna'nın geleceği okullarında başlıyor, tam da bu 

yüzden 100 milyon euro’luk bir destek sağlayacağız. 

Sadece finansman aracılığıyla desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Ukrayna'nın potansiyelinden en iyi 

şekilde yararlanmasını sağlayacağız. 

Ukrayna halihazırda yükselen bir teknoloji merkezi ve birçok yeni ve yenilikçi şirkete ev sahipliği yapıyor. 

Bu nedenle, büyümeyi hızlandırmak ve fırsatlar yaratmak için Tek Pazarımızın tüm gücünü seferber etmemizi 

istiyorum. 

Mart ayında Ukrayna'yı elektrik şebekemize başarıyla bağladık. Başlangıçta 2024 için planlanmıştı ama biz 

bunu iki hafta içinde yaptık ve bugün Ukrayna bize elektrik ihraç ediyor. Bu karşılıklı yarar sağlayan ticareti 

önemli ölçüde genişletmek istiyorum. 

Ukrayna'nın AB'ye ihracatına yönelik ithalat vergilerini halihazırda askıya aldık. 

We Ukrayna'yı Avrupa serbest dolaşım alanımıza getireceğiz. 

Dayanışma şeritlerimiz büyük bir başarıdır. 

Ve tüm bunlara dayanarak Komisyon, Tek Pazar'a kesintisiz erişim sağlamak için Ukrayna ile 

birlikte çalışacaktır.  

Tek Pazarımız Avrupa'nın en büyük başarı hikayelerinden biridir. Şimdi bunu Ukraynalı dostlarımız için de bir 

başarı hikayesi haline getirmenin zamanı geldi. 

İşte bu yüzden tüm bunları Başkan Zelenskyy ile ayrıntılı olarak görüşmek üzere bugün Kiev’e 

gidiyorum. 

 

Saygıdeğer Üyeler, 

Putin’i tanıyan insanları dinlemeyerek dersimizi aldık. 

Anna Politkovskaya'yı ve suçları ifşa eden ve en büyük bedeli ödeyen tüm Rus gazetecileri. 

Ukrayna, Moldova, Gürcistan'daki dostlarımızı ve Beyaz Rusya'daki muhalefeti. 

Polonya'da, Baltıklarda ve tüm Orta ve Doğu Avrupa'da Birliğimizin içindeki sesleri dinlemeliydik. 

Putin’in durmayacağını yıllardır söyleyen insanları dinlemeliydik. 

Şunlara göre hareket ettiler; 

Baltık'taki dostlarımız Rusya'ya olan bağımlılıklarını sona erdirmek için çok çalıştılar. Yenilenebilir enerjiye, 
doğalgaz terminallerine ve ara bağlantılara yatırım yaptılar. 

Çok maliyetli bir süreçti ancak Rus fosil yakıtlarına bağımlılık çok daha yüksek bir fiyata geliyor. 

Tüm Avrupa'da bu bağımlılıktan kurtulmamız gerekiyor. 

Bu nedenle ortak depolama konusunda anlaştık. Şu anda %84'teyiz: hedefimizi aşıyoruz. 

Ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak. 

Rusya'dan koptuk ve ABD, Norveç, Cezayir gibi güvenilir tedarikçilere doğru yöneldik.  

 

 



Geçen yıl Rus gazı, gaz ithalatımızın %40'ını oluşturdu. Bugün boru hattı gazı %9'a düştü. 

Yine de Rusya, enerji piyasamızı aktif olarak manipüle etmeye devam ediyor. Gazı vermektense 
alevlendirmeyi tercih ediyorlar. Bu alışveriş devam etmemeli. 

Ek olarak, iklim krizi yüzünden faturalarımız ağır bir yükle geliyor. Isı dalgalarının elektrik talebini artırdığı 
gibi, kuraklık hidro ve nükleer santrallerin kapatılmasına sebep olabilir. 

Sonuç olarak, gaz fiyatları pandemi öncesine göre 10 kattan fazla arttı. 

Geçimini sağlamak, milyonlarca işletme ve hane için bir endişe kaynağı haline geliyor.  

Ancak Avrupalılar bununla da cesurca başa çıkıyorlar. 

İtalya'nın merkezindeki seramik fabrikalarında çalışan işçiler, düşük enerji fiyatlarından yararlanmak için 

mesailerini sabahın erken saatlerine kaydırmaya karar verdiler. 

Aralarındaki ebeveynleri hayal edin, çocuklar hala uyurken, seçmedikleri bir savaş yüzünden evden erken 

ayrılmak zorunda kalıyorlar. 

Bu yalnızca yeni gerçekliğe uyum sağlayan bir milyon Avrupalıdan yola çıkarak verilebilecek örneklerin bir 

tanesidir. 

Birliğimizin halkından örnek almasını istiyorum. yoğun zamanlarda talebi azaltmak, arzın daha uzun süre 

dayanmasını sağlayacak ve fiyatları aşağı çekecektir. 

Bu nedenle, Üye Devletlerin toplam elektrik tüketimini azaltmaları için önlemler alıyoruz. 

Gelgelelim; hedeflenen desteğe ihtiyacımız var. 

Fırınlarını kapatmak zorunda kalan cam üreticileri gibi endüstriler için veya birbiri ardına göz korkutucu 

faturalarla karşı karşıya kalan bekar ebeveynler için desteğe ihtiyaç var. 

Milyonlarca Avrupalının desteğe ihtiyacı var. 

AB Üye Devletleri, savunmasız hanelere yardım etmek için şimdiden milyarlarca euro yatırım yaptı. 

Ancak bunun yeterli olmayacağını biliyoruz. 

Bu nedenle düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine bir üst limit getirilmesini 
öneriyoruz. 

Bu şirketler hiç hesap etmedikleri, hayal bile edemeyecekleri gelirler elde ediyorlar. 

Sosyal piyasa ekonomimizin kârları oldukça iyidir. 

Ancak bu devirde savaştan yararlanarak ve tüketicilerin sırtına binerek olağanüstü rekor kârlar elde etmek 

yanlıştır. 

Bu zamanlarda, kârlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olanlara kanalize edilmelidir. 

Teklifimiz, Üye Devletlerin darbeyi doğrudan hafifletmesi için 140 milyar avrodan fazla sermaye 
sağlayacak. 

Ayrıca, fosil yakıt krizinde olduğumuz için fosil yakıt endüstrisinin şu aşamada özel bir görevi var. 

Büyük petrol, gaz ve kömür şirketleri büyük karlar elde ediyor. Bu yüzden adil bir pay ödemek ve bir kriz 
katkısı vermek zorundalar. 

Tüm bunlar, tavan fiyatları konusundaki tartışmalarımız da dahil olmak üzere üzerinde çalıştığımız acil ve 

geçici önlemlerdir. 

Benzin fiyatlarını düşürmek için çalışmaya devam etmeliyiz. 

Arz güvenliğimizi sağlamalı ve aynı zamanda küresel rekabet konusunda güçlü durmalıyız. 

Bu nedenle Üye Devletlerle beraber, Rusya gibi güvenilmez tedarikçilerden Norveç gibi güvenilir 
dostlara kadar, tedarikçilerle olan ilişkimizin özel doğasını dikkate alan bir dizi önlem 
geliştireceğiz. 

Bir görev gücü kurmak için Başbakan Støre ile anlaştım. Ekipler çalışmalarına başladı. 



Bugün doğalgaz pazarımız önemli ölçüde değişti: Boru hattı gazından giderek artarak sağlanan doğalgaz 
miktarları gündemde yerini aldı. 

Ancak gaz piyasasında (TTF) kullanılan karşılaştırma testi uygun bulunmadı. 

Bu nedenle Komisyon, daha temsili bir ölçüt oluşturmaya çalışacaktır. 

Aynı zamanda, enerji şirketlerinin elektrik vadeli işlem piyasalarında akışkanlık konusunda ciddi sorunlarla karşı 
karşıya olduğunu ve enerji sistemimizin işleyişini riske attığını da biliyoruz. 

Teminat kurallarını değiştirerek ve gün içi fiyat dalgalanmalarını sınırlayacak önlemler alarak bu sorunları 
hafifletmek için piyasa düzenleyicileriyle birlikte çalışacağız. 

Buna ek olarak Ekim ayında geçici devlet yardımı çerçevesini, eşit şartlar altında devlet 
garantilerinin sağlanmasına izin verecek şekilde değiştireceğiz. 

Bunların hepsi ilk adımlar olmasına karşın, krizle uğraşırken ileriye de bakmalıyız. 

Artık mevcut elektrik piyasası tasarımı (liyakat düzenine dayalı) tüketicilere hakkını vermiyor. 

Düşük maliyetli yenilenebilir kaynakların faydalarından yararlanmalılar. 

Gazın elektrik fiyatı üzerindeki baskın etkisini azaltmamız gerekiyor. Bu nedenle elektrik 
piyasasında derin ve kapsamlı bir reform yapacağız. 

Önemli noktalardan biri de şudur ki; Yarım yüzyıl önce, 1970'lerde dünya başka bir fosil yakıt kriziyle karşı 
karşıya kaldı. 

Bazılarımız enerji tasarrufu için araçsız hafta sonlarını hatırlıyoruzdur, buna ragmen aynı şekilde devam ettik. 

Petrole olan bağımlılığımızdan kurtulamadık ve daha da kötüsü, fosil yakıtlar büyük ölçüde sübvanse edildi. 

Bu sadece iklim için değil, aynı zamanda kamu maliyemiz ve bağımsızlığımız için de yanlıştı. Bugün hala 
bunun bedelini ödüyoruz. 

Sadece birkaç vizyoner, gerçek sorunun sadece fiyatlar değil, fosil yakıtların ta kendisi olduğunu anladı. 

Aralarında Danimarkalı dostlarımız da vardı. 

Petrol krizi vurduğunda, Danimarka rüzgarın gücünü kullanmak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. 

On binlerce yeni iş yaratarak sektördeki küresel liderliğin temellerini attılar. 

Gidilecek yol tam da bu! 

Sadece hızlı bir düzeltme değil, aynı zamanda bir paradigma değişikliği, geleceğe bir sıçramayı 
ifade ediyor. 

  DEVAM ETMEK VE GELECEĞE HAZIRLANMAK   

  Saygıdeğer Üyeler, 

Son yıllar bize Avrupa'nın birlik olduğunda neleri başarabileceğini gösterdi. 

Eşi görülmemiş bir pandemiden sonra, ekonomik çıktımız rekor sürede kriz öncesi seviyeleri aştı. Hiçbir aşıya 
sahip olmamaktan, Avrupalılar ve dünya için 4 milyardan fazla dozu güvence altına almaya kadar ilerledik. 

Ve rekor sürede, şirketlerinin işi bitse bile insanların işlerinde kalabilmeleri için SURE'u bulduk. 

Dünya Savaşı'ndan bu yana en sarsıcı düşüşteydik. 

Savaş sonrası patlamadan bu yana en hızlı toparlanmayı sağladık. 

Ve bu mümkün oldu çünkü hepimiz ortak bir kurtarma planını için mücadele verdik. NextGenerationEU, 
ekonomimiz için bir güven artışı oldu. 

Ve yolculuğu daha yeni başladı. 

Şimdiye kadar Üye Devletlere 100 milyar avro ödendi. Bu şu anlama geliyor: 700 milyar 

avro hala ekonomimize geçmedi. 

NextGenerationEU, istihdamı ve büyümeyi sürdürmek için sürekli bir yatırım akışını garanti edecek.  

Bu, ekonomimiz için rahatlama anlamına geliyor. Bundan da önemlisi, yenilenmek anlamına gelmesi. 

Yeni rüzgar türbinlerini ve güneş parklarını, yüksek hızlı trenleri ve enerji tasarrufu sağlayan yenilemeleri 



finanse ediyor. 

NextGenerationEU'yu neredeyse iki yıl önce tasarladık ve bugün Avrupa'nın tam da ihtiyacı olan şey haline 

gelmiş durumda. 

Plana sadık kalalım. 

Yerde duran parayı alalım. 
 

Saygıdeğer Üyeler, 

Çocuklarımızın geleceği için hem sürdürülebilirliğe yatırım yapmamız hem de sürdürülebilir yatırım 

yapmamız gerekiyor.  

Dijital ve net sıfır ekonomiye geçişi finanse etmeliyiz. 

Yine de, yüksek kamu borcunun yeni bir gerçekliğini de kabul etmek zorundayız. 

Mali sürdürülebilirliği korurken stratejik yatırımlara izin veren mali kurallara ihtiyacımız var.  

On yılın zorluklarına uygun kurallar. 

Ekim ayında ekonomik yönetimimiz için yeni fikirlerle yola çıkacağız. 
Ama sizinle birkaç temel ilkeyi paylaşmama izin verin. 
Üye Devletler borç azaltma yollarında daha fazla esnekliğe sahip olmalıdır. 
Buna karşın, üzerinde anlaştığımız şeyin teslimi konusunda daha fazla hesap verebilirlik olmalıdır. 
Herkesin izleyebileceği daha basit kurallar olmalı. 

Stratejik yatırım için alan açmak ve finansal piyasalara ihtiyaç duydukları güveni vermek.  

Bir kez daha ileriye dönük ortak bir yol çizelim. 
  Daha fazla yatırım özgürlüğü ve ilerleme hakkında daha fazla inceleme yapalım.  
  Üye Devletler tarafından daha fazla sahiplik ve vatandaşlar için daha iyi sonuçlar elde edelim. 

  Maastricht ruhunu yeniden keşfedelim , istikrar ile büyüme ancak el ele gerçekleşebilir. 

Saygıdeğer Üyeler, 

Ekonomimizde bu geçişe koyulmadan önce, sosyal piyasa ekonomimizin kalıcı değerlerine güvenmeliyiz. 

Avrupa'nın en büyük gücünün her birimizde yarattığı basit bir fikir. 

Sosyal piyasa ekonomimiz herkesi üstün olmaya teşvik ediyor ama aynı zamanda insan olarak kırılganlığımızı 

da göze alıyor. 

Performansı ödüllendirir ve korumayı garanti eder. Fırsatları açar ama aynı zamanda sınırlar da koyar.  

Bugün buna daha çok ihtiyacımız var. 

Çünkü sosyal piyasa ekonomimizin gücü yeşile ve dijitale geçişi yönlendirecek. 

  Etkin bir iş ortamına, doğru becerilere sahip bir işgücüne ve sektörümüzün ihtiyaç duyduğu 

hammaddelere erişime ihtiyacımız var. 

Gelecekteki rekabet gücümüz buna bağlı. 

Küçük şirketlerimizi geride tutan engelleri kaldırmalıyız. 

Bu dönüşümün merkezinde olmalılar çünkü Avrupa'nın uzun endüstriyel başarı tarihinin bel kemiği onlar. 

Ve özellikle kriz zamanlarında bile çalışanlarını her zaman ilk sıraya koydular ancak enflasyon ve belirsizlik 
üzerlerinde her zaman ağır basıyor. 

Bu nedenle bir KOBİ Yardım Paketi ortaya koyacağız. 

Avrupa'da iş yapmak için tek bir vergi kuralı seti için bir teklif içerecek, biz buna YARAR diyoruz. 



Bu, birliğimizde iş yapmayı kolaylaştıracak. Daha az bürokrasi, kıta pazarının dinamizmine daha iyi erişim 
anlamına gelir. 
Ve Geç Ödeme Direktifini revize edeceğiz - çünkü bu durum yüzünden her 4 iflastan 1'inin 
faturaların zamanında ödenmemesinden kaynaklanması adil değil. 

 Milyonlarca aile şirketi için bu, sıkıntılı sularda bir can simidi olacak. 

Ancak sarf malzemelerini güvenceye almak yalnızca ilk adımdır. 

Bu metallerin işlenmesi de aynı derecede kritiktir. 

Bugün Çin, küresel işleme endüstrisini kontrol ediyor. Nadir toprak elementlerinin neredeyse %90'ı ve 

lityumun %60'ı Çin'de işleniyor. 

Çıkarmadan rafine etmeye, işlemeden geri dönüşüme kadar tüm tedarik zinciri boyunca stratejik projeler 

belirleyeceğiz ve arzın risk altında olduğu yerlerde stratejik rezervler oluşturacağız. 

Bu nedenle bugün Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası'nı ilan ediyorum. 

Bu yaklaşımın işe yarayabileceğini biliyoruz. 

Beş yıl önce Avrupa, Pil İttifakını başlattı ve yakında ihtiyacımız olan pillerin üçte ikisi Avrupa'da üretilecek. 

Geçen yıl Avrupa Çip Yasası'nı ilan ettim ve ilk çip gigafactory önümüzdeki aylarda çığır açacak. 

Şimdi bu başarıyı tekrarlamamız gerekiyor. 

Bu nedenle, Avrupa Ortak İlgi Alanındaki Önemli Projelere mali katılımınızı da artıracağız. 

Ve gelecek için yeni bir Avrupa Egemenlik Fonu yaratmaya çalışacağım. 

Endüstrinin geleceğinin Avrupa'da yapıldığından emin olalım. 

 

DEMOKRASİMİZ İÇİN AYAKTAYIZ 

Saygıdeğer Üyeler, 

Bugün dünyanın durumuna baktığımızda, bir zamanlar çok kalıcı görünen şeylerin kaybolduğunu 

hissedebiliriz. 

Ve bir şekilde, geçen hafta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü bize bunu hatırlattı. 

O bir efsane! 

Son 70 yıldaki çalkantılı ve dönüştürücü olaylar boyunca kendinden asla taviz vermedi.  

Hizmetini sabırlı ve kararlı olarak devam ettirdi. 

Ama her şeyden çok, zamanın her anı için doğru kelimeleri buldu. 

1940'ta savaştan tahliye edilenlere yaptığı aramalardan tutun, pandemi sırasındaki tarihi yerine kadar. 
Sadece ulusunun kalbine değil, dünyanın ruhuna da konuştu. 

Ve bugün içinde bulunduğumuz durumu düşündüğümde, pandeminin zirvesindeki sözleri hala aklımda 
yankılanıyor. 

Dedi ki: “Başardık ve bu başarı hepimize ait”. 

Bize her zaman geleceğimizin yeni fikirlere dayandığını ve en eski değerlerimiz sayesinde 

kurulduğunu hatırlattı. 

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana demokrasi ve hukukun üstünlüğü vaadini yerine 

getirdik. 

Dünya uluslarında barış ve güvenlik, adalet ve ekonomik ilerlemeyi destekleyen uluslararası bir 

sistem kurdu. 

Bugün bunların her biri, Rus füzelerinin hedefi haline geldi. 

Bucha sokaklarında, tahıl tarlalarında ve şimdi Ukrayna'nın en büyük nükleer santralinin kapılarında 

gördüğümüz şey yalnızca uluslararası kuralların ihlali değil. 

Bu, bütün bu kuralları ihlal etmek için kasıtlı bir girişimdir. 

 Küresel siyasetteki bu önemli an, dış politika gündemimizin yeniden gözden geçirmesi yönünde 
 çağrıda bulunuluyor. Demokrasilerin gücüne yatırım yapmanın zamanı geldi.



Bu çalışma, dünyanın her bir demokratik ülkesinden dostumuz olan benzer fikirlere sahip ortaklarımızın 
çekirdek grubuyla başlar. 

Dünyayı aynı gözle görüyoruz ve küresel malları şekillendirmek için kolektif gücümüzü seferber etmeliyiz. 

Demokrasilerin bu çekirdeğini genişletmeye çalışmalıyız. Bunu yapmanın en hızlı yolu, kıtamızda 
ilişkilerimizi derinleştirmek ve demokrasileri güçlendirmektir. 

Bu, halihazırda Birliğimize giden yolda olan ülkelerle başlar. 

Güçlü demokrasilere giden yol ve Birliğimize giden yol aynı, bunun için her adımda yanlarında 
olmalıyız. 

Bu yüzden Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan halkının şunları bilmesini istiyorum: 

Siz ailemizin bir parçasısınız, geleceğiniz Birliğimizdir ve Birliğimiz siz olmadan tamamlanmaz! 

Avrupa ülkelerine katılım sürecinin ötesinde bir erişim ihtiyacı olduğunu da gördük. 

Bu yüzden Avrupa siyasi Topluluğu çağrımızı destekliyorum ve düşüncelerimizi Avrupa Konseyi'ne 
belirleyeceğiz. 

Ancak geleceğimiz aynı zamanda demokratik ortaklarımızın çekirdeğinin ötesine geçme yeteneğimize de 
bağlıdır. 

Yakın ve uzak ülkeler, iklim değişikliği ve dijitalleşme gibi bu yüzyılın büyük zorlukları konusunda bizimle 
birlikte çalışmakla ilgilenmektedir. 

Bu, bir yıl önce burada açıkladığım yatırım planı olan Global Gateway'in ardındaki ana fikirdir. 

Halihazırda hizmet vermektedir. 

Afrika’dan olan ortaklarımızla birlikte, mRNA aşısı üretmek için Rwanda ve Senegal'de iki fabrika inşa 
ediyoruz. 

Afrika'da, ve Afrika için, birinci sınıf teknolojiler kullanılarak yapılacak. 

Ve şimdi bu yaklaşımı daha büyük bir girişim stratejisinin bir parçası olarak Latin Amerika'da 
tekrarlıyoruz. 

Bu, küresel ölçekte yatırım gerektirir. 

Bu nedenle, bunu gerçekleştirmek için ABD'deki dostlarımızla ve diğer G7 ortaklarıyla bir arada olacağız. 

Bu durumda, Cumhurbaşkanı Biden ve ben uygulama projelerini gözden geçirmek ve duyurmak 
için liderlerin de yer alacağı bir toplantı organize edeceğiz. 

Saygıdeğer Üyeler, 

Bu, demokrasilerimizi güçlendirme çalışmalarımızın bir parçasıdır. 

Fakat yabancı otokratların kendi ülkelerimizi hedef alma şeklini gözden kaçırmamalıyız. Yabancı kuruluşlar 

değerlerimizi baltalayan fon kuruluşlarıdır. 

Onların bilgileri internet aracılığıyla üniversitelerimizin salonlarına yayılıyor. 

Bu yılın başlarında Amsterdam'da yer alan bir üniversite, aslında Çin tarafından finanse edilen sözde bağımsız 
bir araştırma merkezini kapattı. Bu merkez insan hakları üzerine sözde araştırma yayınlayarak, Uygurların 

zorunlu çalışma kamplarının kanıtlarını “dedikodu” olarak görmeyi reddediyordu. 

Bu yalanlar demokrasimiz için zehirlidir. 

Birde bunu düşünün: Güvenlik kaygıları için şirketlerimize doğrudan dış yatırımı gösteren bir yasa çıkardık. 

Bunu ekonomimiz için yaparsak değerlerimiz için de aynı şeyi yapmamız gerekir mi? 

Kendimizi kötü huylu müdahalelerden daha iyi korumamız gerekiyor. 

Bu nedenle bir Demokrasi Savunma paketi sunacağız. 

Bu, gizli dış etkileri ve utanç kaynklarını ışığa doğru çekecektir. 

Hiçbir otokrasinin sahip olduğu Truva atının demokrasilerimize içeriden saldırmasına izin 
vermeyeceğiz. 

70 yıldan uzun bir süredir kıtamız demokrasiye doğru yürüdü ancak uzun yolculuğun kazançları garanti 

edilemiyor. 

Çoğumuz demokrasiyi uzun zamandır kabul etti. Özellikle benim gibi otoriter bir rejimin yumruğu altında 



yaşamanın ne anlama geldiğini hiç yaşamamış olanlardan bahsediyorum. 

Bugün hepimiz demokrasilerimize karşı savaşmamız gerektiğini görüyoruz. Hem de her gün. 

Bunları hem karşı karşıya oldukları dış tehditlere hem de içeriden doğrulayan önerilere karşı korumalıyız. 

Hukuk devleti ilkesinin korunması Komisyonumun birincil ve en asil görevidir. 

Bu yüzden sizi temin ediyorum: Yargı bağımsızlığı konusunda ısrar edeceğiz. 

Ayrıca, koşullu mekanizma aracılığıyla bütçemizi de koruyacağız. 

Bugün ise tüm yüzleriyle yolsuzluğa odaklanmak istiyorum. Siyasi sistemimizi etkilemeye çalışan 
yabancı ajanların yüzü. Tahmin edilemeyecek şirketlerin veya vakıfların kamu parasını kötüye 
kullanmalarından bahsedeceğim. 

Aday ülkelerden demokrasilerini güçlendirmelerini istediğimizde inandırıcı olmak istiyorsak, aynı 
zamanda ulustaki yolsuzluğu da ortadan kaldırmalıyız. 

Bu nedenle Komisyon önümüzdeki yıl yolsuzlukla mücadele yasama mevzuatımızı güncelleyecek 
önlemler sunacak. 

Haksız zenginleştirme, nüfuz kaçakçılığı ve iktidarın kötüye kullanılması gibi suçlara ilişkin standartları, rüşvet 

gibi daha klasik suçların da ötesine geçerek yaptırımları arttıracağız. 

Ayrıca, yurtdışındaki değerlerimizi korumak için yeni aracımız olan insan hakları yaptırım 

rejimimize yolsuzluğu da dahil etmeyi önereceğiz. 

Yolsuzluk kurumlarımıza olan güveni zedeleyerek yok ediyor. Bu yüzden, yasanın bize sağladığı bütün gücü 

kullanarak bununla mücadele etmeliyiz. 

Saygıdeğer Üyeler, 

Kurucularımız sadece bu demokrasinin ilk tuğlasını koymayı amaçlıyordu. 

Her zaman gelecek nesillerin işlerini tamamlayacağını düşündüler. 

"Demokrasinin modası kaçmadı, fakat insanların yaşamlarını iyileştirmek için kendini yenilemeli."  

Bunlar, bugünleri borçlu olduğumuz, muhteşem bir Avrupalı olan David Sassoli’nin sözleri. 
David Sassoli, Avrupa'nın her zaman yeni ufuklar araması gerektiğini düşündü.  
Ve bu dönemlerin terslikleri aracılığıyla yeni ufuğumuzun neler olabileceğini görmeye başladık. 
Daha cesur bir toplum. 
İhtiyaç olduğu zamanlarda insanlara daha yakın olan. 
Avrupalıların tarihi zorluklarına ve günlük endişelerine yanıt vermekte daha cesur ve hayat memat 
davalarıyla uğraşırken halkın yanında durabilen. 
Bu nedenle Avrupa'nın Geleceği Konulu Konferans çok önemliydi. 
Bu, farklı bir vatandaşın ilişkisine yönelik bir bakış açıydı, seçim gününün çok ötesinde ve Avrupa 
vatandaşlarının sesini dinledikten sonra, bunu yapmamız elzem görünüyor. 

Konferans'ın merkezinde yer alan vatandaş komisyonları artık demokratik yaşamımızın düzenli bir 
unsuru haline gelecek. 

Bugün Cumhurbaşkanı Metsola ve Başbakan Fiala'ya gönderdiğim Niyet Mektubunda, Bir yıl içinde 
gerçekleşecek konferans sonuçlarına göre uygulanabilecek bir takım öneriler sıraladım. 

Bunlar, örneğin akıl sağlığına yönelik yeni bir girişimi içeriyor. 

Birbirimize daha iyi bakmalıyız. Endişeli ve kayıp hisseden pek çok kişi için uygun, erişilebilir ve uygun 

maliyetli destek çok büyük farklar yaratabilir. 

 

Saygıdeğer Üyeler, 

Demokratik kurumlar, vatandaşların güvenini sürekli kazanmalı ve kaybetmemek için uğraşmalıdır. Tarihin 

her zaman önümüze koyduğu yeni zorluklara bağlı kalmalıyız. 

Tıpkı Ukraynalıların, Avrupalılara giderek kapılarını çalması gibi. 

İşte Avrupa’nın iyi olduğu şey bu. 

Dayanışmaya bağlı bir birlik. 
Fakat bu kararlılık ve dayanışma için teşvik konusu, göç tartışmamızdaki eksikliğini sürdürüyor. 



Ukrayna'daki mültecilere yönelik eylemlerimiz istisna olmamalıdır. Bu planlar, ilerlemeye yönelik planımızı 
oluşturabilir. 
Adil ve hızlı prosedürlere, kriz korumalı ve hızlı uygulamaya koyulan bir sisteme ve dayanışma sağlayan 
kalıcı ve yasal olarak bağlayıcı bir mekanizmaya ihtiyacımız var. 
Ayrıca, temel haklara saygı açısından, dış sınırlarımızın etkili bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. 
Göçü onurlu ve saygılı bir şekilde yöneten bir Avrupa istiyorum. 
Tüm Üye ülkelerin hepimizin paylaştığı zorlukların sorumluluğunu üstlendiği bir Avrupa istiyorum.  
Ayrıca tüm Üye Devletlere dayanışma gösteren bir Avrupa istiyorum. 

 Pakt dahilinde ilerleme kaydettik, şimdi yol haritasına sahibiz ve siyasi iradeye ihtiyacımız var. 

Saygıdeğer Üyeler, 

Üç hafta önce, Taizé'de toplanan Avrupa da dahil olmak üzere ve dünyanın dört bir yanından gelen 1,500 
gence katılma fırsatını yakaladım. 

Farklı dünya görüşleri var, farklı ülkelerden gelmişler, yaşam öyküleri çok farklı, farklı dillerde konuşuyorlar. 

Ama yine de, onları birbirine bağlayan bir şey vardı. 

Çok fazla değeri ve ideali paylaştıklarına tanık 

oldum. 

Bu değerlere inanıyorlar. 

Her biri kendinden daha büyük bir şeye tutkuyla bağlıdyı.  

Bu jenerasyon, hayal edenlerden oluşuyor olabilir, ama aynı 

zamanda gerçekleştirenler de onlar. 

Son yapılan senelik ulusa seslenişimde, Avrupa'nın bu gençlere daha çok 

benzemesini istediğimi fark ettim. 

İsteklerini yaptığımız her işin merkezine koyarak dikkate almalıyız, 

özellikle kurucu anlaşmamızın içeriğine göz atarken. 

Birliğimizin gerçekleştirdiği her eylem basit bir prensipten ilham alınarak yapılmalı.  

Çocuklarımızın geleceğine zarar vermemeliyiz. 

Yeni nesil için dünyayı daha iyi bir yer olarak bırakmamız gerekir. 

Bundan da ötesi, Saygıdeğer üyeler, Anlaşmalarımızda nesiller arasında dayanışma 
göstermenin zamanının geldiğine inanıyorum. 

Avrupanın sözlerini yenilemenin vakti gelmiştir. 

Ayrıca, karar verme ve icraatta bulunma şeklimizi de değiştirmemiz gerekiyor. 



Bazıları bunun doğru zaman olmadığını söyleyebilir ancak yarının dünyasına hazırlanmak konusunda 

ciddiysek insanlar için en doğru ve en önemli şeyleri yapabilmek mecburiyetindeyiz.  
Reform konusunda ciddi olmamız gerektiği gibi, daha büyük bir birlik için de harekete geçebilmeliyiz.  

 Bu yüzden Parlamento'nun çağrısında olduğu gibi, Avrupa Konvansiyonu için bir an geldiğine 
 inanıyorum. 

KAPANIŞ 

Saygıdeğer Üyeler, 

Derler ki, ışık karanlıkta daha güçlü parlar. 

Ve bu Rusya’nın bombardımanı içerisinde kısılıp kalmış çocuk ve kadınlar için kesinlikle doğrudur. 

Savaş sırasında geride bıraktıkları şeylerden üzüntü duyarak bir ülkeden kaçtılar ve önlerinde duran 
hayatta ise yalan söyleyenmesinden korktular. 

Fakat onlara Polonyalı iki vatandaş olan Magdalena ve Agnieszka gibi özverili insanlar 

tarafından kucak açıldı. 

Mülteci dolu trenleri duyar duymaz Varşova Merkez İstasyonuna akın ettiler. Her şeyi organize etmeye 
başladılar. 

Mümkün olduğunca çok kişiye yardımcı olacak koca bir çadır kurdular. 
Gıda için süpermarket zincirlerine ve konaklama merkezlerine, otobüs ve ulaşımın sağlanması için yerel 

yetkililere ulaştılar. 
  Birkaç gün içinde, Mültecileri karşılamak için 3000 gönüllü topladılar ve bu gönüllüler 7/24 gönüllülerin refahı 

  için orada. 

Saygıdeğer Üyeler, 

Magdalena ve Agnieszka bugün burada bizimleler. 

Lütfen onları ve onlar gibi mültecilere kapısını açan daha bir çok Avrupalı’yı benimle beraber alkışlayın. 
Onların hikayesi, Birliğimizin her şeyi ve çabaladıklarını anlatıyor. 
Kalp, karakter ve dayanışmanın hikayesidir. 

Ortak bir misyon etrafında toplandığımızda Avrupalıların neler yapabileceğini herkese gösterdiler.  
Bu, Avrupa'nın ruhudur. 

Birlikte güçlü duran bir Birlik. 
Bir arada egemen olan bir Birlik. 

 Çok yaşa Avrupa. 
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