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"PARTNERSKAB OG KONKRETE RESULTATER "

TALE HOLDT AF EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND PÅ DET EUROPÆISKE RÅDS
MØDE I BARCELONA DEN 15. MARTS 2002

Det er første gang, jeg har lejlighed til at tale til Dem, nøjagtig to måneder efter at jeg havde det
privilegium at blive valgt til formand for Europa-Parlamentet. På min første arbejdsdag som
formand havde jeg den fornøjelse at byde velkommen til Det Europæiske Råds formand, hr. Aznar,
da han præsenterede Spaniens formandskab for Unionen.

For mig er formålet her at redegøre for Europa-Parlamentets politiske målsætning og for de
praktiske skridt, vi har taget for at hjælpe det spanske formandskab med at gennemføre sit program.

Dette er det første topmøde, vi holder efter euroens indførelse. Og den europæiske økonomi viser
tegn på at være i svag bedring. Dette bør give os den fornødne selvsikkerhed til at arbejde i retning
af et mulighedernes Europa, ikke et kævleriets og bureaukratiets Europa.

 Et af hovedtemaerne for dette Europæiske Råd er liberaliseringen af elektricitets- og
gasmarkederne. Europa-Parlamentet gik ved sin afstemning ind for reformer og accepterede
Kommissionens tidsplan, og det gjorde det med en overvægt af stemmer på 5 til 1.

Europa-Parlamentet ønsker at blive en partner for reform og fremskridt. Lissabon-programmet gør
dette nødvendigt, fordi en så stor del af lovgivningen omkring programmet skal fastlægges ved den
fælles beslutningsprocedure.

Tidligere har konklusionerne fra Det Europæiske Råd - og nogle af Europa-Parlamentets
beslutninger ej at forglemme - undertiden være rige på retoriske løfter, men fattige på konkrete
tiltag. Vi må nu begynde at levere konkrete resultater.

Med hensyn til eEurope færdigbehandlede vi hele e-handelspakken på tre måneder. Ved en enkelt
behandling nåede vi til enighed om ubundtet adgang til abonnentledninger inden for
telekommunikation. Vi i Parlamentet gjorde vores arbejde, nu er det Deres tur. Den hurtighed, vi
har udvist, ville være en bemærkelsesværdig præstation i en nationalt parlament, for slet ikke at tale
om et europæisk parlament, der repræsenterer borgerne fra 15 medlemsstater.

For praktisk taget alle de forslag, som kunne have stået til rådighed til dette møde, har vi levet op til
forventningerne. Og i denne uge kom endnu syv sager til. Vi opnåede store flertal for de fire sager
om finansielle tjenester. Vi leverede varen.

I den skrivelse, som kommissionsformand Prodi i november sidste år sendte til regeringscheferne
og min forgænger Nicole Fontaine, omtaltes en "leveringskløft". Vi har med en enkelt undtagelse
leveret varen i alle tilfælde - undtagelsen var patenter. Vi vil træffe afgørelse i patenter i næste
måned, samt om det fælles luftrum, lovgivningen om nye finansielle tjenester og det sjette
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling i tide til topmødet i Sevilla. Vi har nu en
dokumenteret evne til at levere varen. Vi har nu vist, at Parlamentet er en strategisk, pålidelig og
moden partner.

*
*     *
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Med hensyn til internationale anliggender vil jeg i al korthed berøre tre spørgsmål. For så vidt angår
Mellemøsten bør vores rolle, som det gælder for ethvert parlament, være supplerende i forhold til
det udøvende organs handlinger. Det er i henhold til traktaten Dem, der træffer afgørelserne. Der er
altså grænser for, hvad vi i Parlamentet kan gøre.

Ikke desto mindre vil vi med hr. Solanas aktive bistand - og lad mig benytte anledningen til at
lykønske ham med hans utrættelige og effektive diplomatiske indsats - i samarbejde med
ambassadør Moratinos, der med livet som indsats har formået at holde alle kommunikationslinjer
åbne, samt med værdifuld rådgivning fra det spanske formandskab tilbyde en platform for Shimon
Peres og Yassir Arafat som et symbol på vores faste vilje til at holde dialogen i gang.

Med hensyn til Zimbabwe giver de seneste dages begivenheder anledning til skuffelse, men vi må
stå fast på vores principper for frihedens og demokratiets skyld.

Hvad angår forholdet til USA accepterede vi ophævelsen af den såkaldte "hushkits"-forordning,
hvorved man undgik en større handelskonflikt med USA, og hr. Aznar fik mulighed for at løse
problemet på EU/USA-topmødet.

På stålområdet har vi tilkendegivet skuffelse over de beslutninger, USA har truffet. Vi bør
imidlertid bruge Parlamentets forbindelser med USA's kongres mere strategisk. Vi ønsker at skabe
et konstruktivt klima for lovgiverne og undgå de misforståelser, som kan undgås, via tidlige varsler
og forudgående konsultationer.

*
*     *

Mit budskab her handler derfor om partnerskab og konkrete resultater.

Vi ville ikke have opnået enighed om finansielle tjenester, hvis vi ikke havde arbejdet i døgndrift på
at finde en institutionel metode til hurtige fremskridt. Den valgte løsning er foreløbig, ikke særlig
elastisk og kræver et konstruktivt svar fra Dem.

I løbet af min første uge som formand blev jeg af Parlamentets Retsudvalg rådet til at anlægge sag
mod Rådet i sagen om statut-direktivet. Jeg besluttede, at vi skulle lade juristerne og
institutionalisterne - som De selv også har nogle af - diskutere de juridiske spidsfindigheder, men vi
bør respektere politikkens forrang. Det er yderst usædvanligt, at Parlamentets formand ikke følger
Retsudvalgets råd. Jeg har fået lidt længere snor i mit arbejde. Det kan enten betyde, at jeg ender
med at blive hængt, eller vi kan benytte denne mulighed til at arbejde politisk.

Jeg vil derfor gerne fremkomme med et praktisk forslag til, hvordan vi kan komme fra en
konfliktpræget kultur til en forandringens kultur.

Mit forslag går ud på, at De i Det Europæiske Råds konklusioner indføjer en opfordring til
institutionerne om at nedsætte en interinstitutionel arbejdsgruppe om forbedring af lovgivning og
styreformer, som på det politiske plan skal være sammensat af repræsentanter for Parlamentet,
Rådet og Kommissionen.



TALE AF PARLAMENTETS FORMAND

Bulletin 19.03.2002 - DA - PE 316.165

7

Såfremt dette lykkes for os, vil vi allerede være i gang med at udvikle et konstruktivt partnerskab,
inden konventet aflægger sin rapport. Vi kan ikke overlade alle institutionelle forandringer til
konventet. Konventet beskæftiger sig med Europas fremtid. Lad os nu gøre arbejdet for Europa af i
dag.

____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.
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