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”PARTNERSKAP OCH RESULTAT”

TAL AV EUROPAPARLAMENTETS TALMAN TILL EUROPEISKA RÅDET I BARCELONA
DEN 15 MARS 2002

Det här är mitt första tillfälle att hålla tal till er, och det på dagen två månader efter att jag fick äran
att väljas till Europaparlamentets talman. På min första arbetsdag hade jag glädjen att välkomna
Europeiska rådets ordförande José María Aznar när han påbörjade Spaniens ordförandeskap för EU.

Min målsättning här är att förklara och tala om Europaparlamentets offentliga uppdrag och de
praktiska steg vi har tagit för att hjälpa det spanska ordförandeskapet att genomföra sitt program.

Detta är vårt första toppmöte sedan euron infördes. Europas ekonomi visar nu tecken på en försiktig
återhämtning. Det bör ge oss självförtroende nog att gå vidare och åstadkomma ett Europa som
präglas av möjligheter, och inte fastna i ett EU som genomsyras av gräl och byråkrati.

Ett av huvudämnena för Europeiska rådet denna gång är avregleringen av gas- och elmarknaderna.
Europaparlamentet röstade för reformen och för att godta kommissionens tidtabell, och det med en
majoritet på 5 mot 1.

Europaparlamentet vill vara en partner som bidrar till reformer och framåtskridande. Det är också
något som Lissabonprocessen kräver eftersom så mycket av programmet måste åstadkommas
genom medbeslutande.

Tidigare har man ibland i Europeiska rådets slutsatser – och även i vissa av Europaparlamentets
resolutioner – varit duktig på att ge vältaliga löften, men sedan inte åstadkommit konkreta resultat.
Nu måste vi se till att göra just det.

I frågan om e-Europa blev Europaparlamentet färdigt med hela e-handelspaketet på tre månader. På
en behandling kom vi fram till en överenskommelse om att lösa upp de snåriga lokala
bestämmelserna på telekommunikationsområdet. Vi i parlamentet gjorde vårt jobb. Nu är det dags
för er att göra ert. Den snabbhet som vi visade skulle vara en stor prestation för ett nationellt
parlament, för att inte tala om Europaparlamentet som företräder medborgarna i 15 medlemsländer.

Av alla ärenden som hade kunnat tänkas komma upp på detta möte har vi gjort vår del i praktiskt
taget samtliga. Och den här veckan bättrade vi på statistiken med ytterligare sju ärenden. Av de fyra
åtgärderna för finansiella tjänster fick vi stora majoriteter för de förslag som lagts fram. Vi
åstadkom resultat.

I den skrivelse som kommissionens ordförande Romano Prodi skickade till EU:s regeringschefer
och till min företrädare Nicole Fontaine i november förra året talade han om klyftan mellan ord och
handling. Med ett undantag har vi gjort det vi blivit ombedda att göra – undantaget gällde
patentfrågan. Vi kommer att besluta om patent nästa månad och om ”fri luftfart”, om en ny
lagstiftning för finansiella tjänster och om Sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling, i
god tid före Europeiska rådet i Sevilla. Vi har nu en lång lista som visar att vi kan åstadkomma
konkreta resultat. Vi har nu visat att Europaparlamentet är en strategisk och mogen partner som går
att lita på.
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När det gäller internationella frågor vill jag ta upp tre korta punkter. I Mellanöstern bör vår roll, i
likhet med andra parlaments roll, vara att komplettera det verkställande organets verksamhet. Enligt
fördraget är det ni som skall fatta besluten. Det finns således begränsningar för vad vi i parlamentet
kan göra.

Med Javier Solanas aktiva hjälp – och jag skulle här vilja gratulera honom till hans oförtröttliga och
effektiva diplomati – och i samarbete med ambassadör Moratinos som, med risk för sitt eget liv, har
lyckats hålla alla kommunikationskanaler öppna, samt med stöd av de råd som Spanien i egenskap
av ordförandeland har givit skulle vi emellertid vilja erbjuda Shimon Peres och Yassir Arafat en
plattform som en symbol för vår fasta föresats att hålla liv i denna dialog.Vad gäller frågan om
Zimbabwe råder besvikelse efter den senaste tidens händelser, men vi måste stå fast vid våra
principer till försvar för frihet och demokrati.

Beträffande relationerna med Förenta staterna gav vi vårt samtycke till att den s.k.
hushkit-förordningen upphävdes för att därmed undvika en ny stor handelskonflikt med
Förenta staterna och för att ge José María Aznar möjlighet att lösa denna fråga vid toppmötet
mellan EU och Förenta staterna.

Vi har med anledning av stålfrågan uttryckt vår besvikelse över de beslut som fattats av
Förenta staterna. Vi borde emellertid utnyttja parlamentets förbindelser med den amerikanska
kongressen på ett mer strategiskt sätt. Vi vill skapa ett konstruktivt klimat för lagstiftare och
undvika eventuella missförstånd genom att tillämpa system för tidig varning och samråd i förväg.

Mitt budskap är därför partnerskap och resultat.

Vi skulle inte ha nått överenskommelsen om finansiella tjänster om vi inte hade gjort allt som stod i
vår makt för att finna en institutionell form för att göra snabba framsteg. Den funna lösningen är
provisorisk och av begränsad elasticitet och den kräver ett konstruktivt svar från er.

Under min första vecka som talman fick jag rådet från parlamentets utskott för rättsliga frågor att
dra rådet inför domstolen i frågan om stadgedirektivet. Jag beslutade att vi skulle låta advokaterna
och institutionalisterna – ni har dem hos er också – ta hand om de rättsliga detaljerna, men vi måste
respektera att politiken kommer i första rummet. Det är mycket ovanligt att parlamentets talman
inte följer råd från utskottet för rättsliga frågor. Jag har fått visst handlingsutrymme och i slutändan
kommer detta att leda till att jag antingen blir hängd eller till att vi kan utnyttja tillfället för att
handla politiskt.

Jag vill därför ge er ett praktiskt förslag till plattform för en övergång från ett klimat präglat av
konflikter till ett klimat präglat av förändringar.

Mitt förslag är att ni beaktar möjligheten att i Europeiska rådets slutsatser införa en uppmaning till
institutionerna att på politisk nivå inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp för utarbetande av former
för bättre reglering och styrning, bestående av företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen.

Om vi kan sköta detta på ett bra sätt kommer vi att utveckla ett konstruktivt partnerskap innan
konventet lämnar sin rapport. Vi kan inte överlåta alla institutionella förändringar till detta konvent
som arbetar för Europas framtid. Låt oss nu göra det som krävs för dagens Europa.

____________________



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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