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Geachte President van de Republiek,

Met groot genoegen heet ik u hartelijk welkom in het Europees Parlement. U hebt ermee ingestemd
om ons nieuwe gebouw in Straatsburg in te wijden en hiermee bent u het eerste staatshoofd van de
Europese Unie dat wij in deze nieuwe vergaderzaal ontvangen. Dat spreekt vanzelf, omdat het
Parlement hier de gast van Frankrijk is.

Het Parlement is vereerd met uw aanwezigheid, evenals twee jaar geleden in Brussel, toen koning
Albert II van België het Espace Léopold heeft ingewijd.

Veertig jaar na de oprichting heeft het Europees Parlement eindelijk een eigen onderkomen  in dit
architectonisch bouwwerk dat een harmonieus geheel vormt op een plaats waar twee armen van een
vredig stromende rivier samenkomen, als symbool van de vastberadenheid van Europa om via een
dialoog in vrede tot eenwording te komen.

Evenals Europa een collectief bouwwerk is, is dit gebouw het resultaat van de werkzaamheden van
een groot aantal bedrijven die hebben meegewerkt aan de bouw ervan, het grootste project dat ooit
door de Franse overheid is uitgevoerd.

Sta mij toe in de eerste plaats te wijzen op de enorme inzet van de Franse staat, de president van de
Republiek en de regering die financiële garanties heeft gegeven, alsook de inzet van de prefecten
van de regio en het departement die de staat vertegenwoordigden, en ook te wijzen op de aandacht
waarmee u, mijnheer de president, persoonlijk het verloop van de bouw en de voltooiing van de
werkzaamheden heeft gevolgd.

Verder wil ik hulde brengen aan de autoriteiten van de stad Straatsburg, met name de burgemeester,
de heer Roland Ries, en aan zijn opvolger, mevrouw Catherine Trautmann, minister van Cultuur en
onze vroegere collega.

Uw doortastend optreden werd slechts geëvenaard door de liefde voor uw mooie stad en uw streven
om de internationale uitstraling ervan te helpen vergroten.

Bij deze hulde betrek ik uiteraard ook de heer Pierre Pflimlin, voormalig voorzitter van de Raad van
Frankrijk, die gedurende 24 jaar burgemeester van Straatsburg is geweest en van 1984 tot 1987
voorzitter van het Europees Parlement. Hij is voor mij een van de drijvende krachten achter de
opbouw van Europa en hij kan verzekerd zijn van ons diep gevoelde respect en van mijn
genegenheid.

Hier in Straatsburg is een Europees bouwwerk gevoelsmatig een zaak van de hele Elzas en ik
onderstreep de morele en financiële inzet van de Regionale Raad van de Elzas en van de Algemene
Raad van het departement Bas-Rhin onder de impulsen van hun voorzitters, Marcel Rudloff die niet
meer onder ons is, Daniel Hoeffel, Adrien Zeller, eveneens onze voormalige collega in het
Parlement, en Philippe Richter.
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Uiteraard gaat onze dank voor dit bouwwerk ook uit naar al degenen die het hebben ontworpen en
tot stand gebracht, de opdrachtgever, de architecten en de duizenden ingenieurs, technici, arbeiders
en onderaannemers die enthousiast aan het project hebben meegewerkt.

Beste collega's,

vandaag heb ik het gevoel dat de tekortkomingen en problemen voor wat betreft het functioneren
van het gebouw die wij in juli jl. terecht hebben betreurd, maar die snel verholpen zijn, nu al voor
het grootste gedeelte vergeten zijn.

Met Brussel en Luxemburg heeft het Europees Parlement drie vergaderplaatsen. Dat is een
bijzonderheid die wij echter aanvaarden als erfenis van de geschiedenis.

Ik zou alleen willen zeggen dat men bij de naam Straatsburg denkt aan geesteskracht en herinnering
en dat dit in het Verdrag van Amsterdam wordt bevestigd.

Lord Ernest BEVIN, minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, heeft
Straatsburg al in 1949, nu net 50 jaar geleden, voorgesteld als plaats die in sterke mate symbolisch
is voor het nieuwe Europa van de hervonden vrede.

Hij drong erop aan dat deze grote stad, die getuige was geweest van de stupiditeit van de mensheid,
een symbool zou worden van de Europese eenheid, de juiste plaats om dit grote streven tot
ontplooiing te brengen in een sfeer van goede wil, en niet van overheersing.

Dit gebouw, waarin de nieuwe vergaderzaal is gevestigd, draagt voortaan de naam van Louise
Weiss. Niet zonder ontroering herinner ik aan deze onverschrokken politieke journaliste die in 1893
is geboren en meteen na het einde van de Eerste Wereldoorlog de strijd aanbond voor de vrede, de
opbouw van Europa en kiesrecht voor vrouwen.

Louise Weiss is het symbool gebleven van een visionaire inzet ten behoeve van de vrouw en van
Europa, zaken die nog steeds hoogst actueel zijn. Bij de eerste rechtstreekse algemene verkiezingen
voor het Europees Parlement in 1979 was zij het oudste lid in jaren van het Parlement. Na afloop
van de openingszitting, waarbij zij uit dien hoofde als Voorzitter optrad, werd tot haar grote
genoegen mevrouw Simone VEIL, wier aanwezigheid ik hier met ontroering en vriendschap
begroet, tot eerste Voorzitter van het Europees Parlement gekozen.

De inwijding vandaag geschiedt op een moment waarop de Europese Raad onlangs in Helsinki op
stoutmoedige wijze de weg heeft geëffend voor de hereniging op termijn van geheel Europa binnen
de Unie, voor aanpassing van de instellingen aan deze uitbreiding en voor een zelfstandige
Europese defensie.

Gemakkelijk zal dit niet zijn. Maar deze halve eeuw geschiedenis van de Europese opbouw werd
voortdurend gekenmerkt door de inspanningen die een ieder zich moest getroosten om de
aanvankelijke belangenconflicten en meningsverschillen tussen onze landen te overwinnen waarbij
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uiteindelijk solidariteit tot stand kwam en het gemeenschappelijk belang zegevierde. De ernstige
problemen die zich de afgelopen dagen tussen twee lidstaten hebben voorgedaan en waarvan ik het
menselijke en het economische aspect zoals u weet, inzie, ontkomen niet aan deze regel, ik bedoel
aan deze dynamiek om tot overeenstemming te komen en ik wens ten zeerste dat dit gebeurt en ik
ben er ook van overtuigd.

Deze inwijding vindt ook plaats op een moment dat het Parlement zijn politieke rijpheid bereikt,
dankzij de vooruitgang die door de Verdragen van Maastricht en Amsterdam is geboekt. Het
Parlement wordt voortaan binnen en buiten de grenzen van de Unie volledig erkend. Ik verheug mij
over de aanwezigheid hier vandaag van de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van alle
Europese instellingen, met name de Raad, waarvan Finland momenteel voorzitter is, - ik begroet de
heer Lipponen - en de Europese Commissie onder leiding van de heer Romano Prodi, alsook de
talrijke ministers en vertegenwoordigers van de parlementen van de lidstaten, uiteraard nog
afgezien van de Raad van Europa met het Europese Hof voor de rechten van de mens die na zo
lange tijd onze gastheer te zijn geweest, onze buur blijven.

Het is nu zaak de democratische verantwoording van het Parlement in overeenstemming te brengen
met de nieuwe bevoegdheden die de Europese landen en volkeren het Parlement hebben
toevertrouwd. U allen die hier door uw aanwezigheid aan deze inwijding haar volledige Europese
dimensie verlenen, kunt ervan verzekerd zijn dat onze instelling zich hier terdege van bewust is.

Moge de plechtigheid van vandaag, die u, mijnheer de president, met uw aanwezigheid opluistert,
op de drempel van het jaar 2000 een teken van eenheid zijn voor alle burgers van de Europese Unie.
Mijnheer de president, het woord is aan u .

_______________
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Mevrouw de Voorzitter,
heren voorzitters van de Europese instellingen,
dames en heren ministers,
dames en heren afgevaardigden,
dames en heren,

allereerst wil ik u, mevrouw de Voorzitter, danken voor uw vriendschappelijke en warme ontvangst.

Uw verkiezing tot Voorzitter van het Parlement afgelopen zomer was de bekroning van uw grote
enthousiasme voor Europa: in 15 jaar lidmaatschap van het Parlement heeft u het respect verworven
van uw collega's, en meer nog, van allen die zich inzetten voor Europa.

Na u wil ik ook de prominente persoon van Louise Weiss noemen, wier naam dit gebouw thans
draagt. Zij was afkomstig uit de Elzas, maar haar wortels lagen ook in Duitsland, Oostenrijk en
Tsjechië. Haar hele leven heeft zij zich ingezet voor Europa. In deze vaak zo tragische eeuw heeft
zij tegen alle stromen in geloofd in verzoening en in de Unie van onze volkeren. Wellicht weet u dat
deze onvermoeibare voorvechtster van de rechten van de vrouw en van Europa in 1979, op 86-
jarige leeftijd, inging op mijn verzoek om zich voor het eerst kandidaat te stellen. Haar inzet kreeg
gestalte in uw Parlement.

Deze plechtige opening, dames en heren, is een mijlpaal in de geschiedenis van uw Parlement.
Hoeveel is er niet gebeurd sinds de eerste vergadering in 1962 van de gemeenschappelijke
vergadering van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal en sinds de eerste rechtstreekse
verkiezing van de leden van het Europees Parlement, nu al weer 20 jaar geleden!

Het Parlement, dat dagelijks groeide in zijn legitimiteit en in zijn rol, moest zijn autonomie
veroveren ten opzichte van de Raad van Europa, die hem bijna een halve eeuw lang gastvrijheid
heeft geboden. Het was niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk dat het Parlement eindelijk zijn
eigen gebouw kreeg.

Ik wil eer betonen aan allen die aan dit enorme project hebben meegewerkt: de architecten, de
Maatschappij voor ruimtelijke ordening en inrichting van de regio Straatsburg, de ondernemingen,
de technici en de arbeiders die hebben deelgenomen aan dit grote avontuur van vier jaar om dit Huis
van Europa gestalte te geven.

Ik dank de territoriale overheden, de regio Elzas, het departement Bas-Rhin en de gemeente
Straatsburg, die in overleg met de staat hun steun hebben gegeven aan de verwezenlijking van dit
bouwwerk.

Straatsburg, zo vaak de speelbal van de geschiedenis op het strijdtoneel van Europa, belichaamt
thans het ideaal van vrede en democratie op ons hele continent. Als gastheer van uw Parlement,
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maar ook van de Raad van Europa met het Hof van de mensenrechten is Straatsburg in zekere zin
de hoofdstad van de Europese burger geworden.

Nu moeten we nadenken over hoe onze verschillende hoofdsteden in een Europa na de uitbreiding
kunnen voortleven. De verbindingen tussen de steden die zetel zijn van de instellingen en de
lidstaten moeten zo frequent en gemakkelijk mogelijk zijn. Wij weten wat u verlangt, en u kunt er
zeker van zijn dat ik mij in mijn positie samen met de Franse regering zal inzetten om hieraan te
voldoen.

Toen het Parlement deze gebouwen betrok, binnenkort alweer zes maanden geleden, is er veel
gezegd en geschreven over dit nieuwe gebouw en de problemen die in de eerste weken aan het licht
traden. Er zijn terechte zorgen geuit, die gedeeld werden door allen, afgevaardigden,
administrateurs, ambtenaren, journalisten, technici, en ook bezoekers, die hier werken en verkeren.
Ik ben ervan overtuigd dat het hier om kinderziekten gaat, die waarschijnlijk moeilijk te voorkomen
waren, de omvang van het project in aanmerking genomen. Zij worden stuk voor stuk opgelost
dankzij de energieke maatregelen die u, mevrouw de Voorzitter, met uw secretaris-generaal sinds
uw ambtsaanvaarding hebt getroffen.

Ik ben er zeker van dat iedereen zich binnenkort hier thuis zal voelen. Binnenkort zal, naar ik hoop,
alleen bewondering weerklinken over dit fraaie bouwwerk dat uw Parlement een thuisbasis
verschaft die in overeenstemming is met de opdracht die de Verdragen het Parlement verstrekken.
Een zeer belangrijke opdracht, dames en heren afgevaardigden, die steeds verder in omvang
toeneemt. Uw instelling, waar de stem van onze volkeren wordt gehoord, is aanwezig in alle
debatten die Europa bezighouden en het jaar dat thans afloopt zal ongetwijfeld gelden als het jaar
van het Europees Parlement.

Het collectieve ontslag van de Commissie afgelopen voorjaar naar aanleiding van het rapport van
het Comité van Wijzen, waartoe uw instelling de opdracht heeft gegeven, gaf het einde van een
tijdperk aan. Hierdoor kwam een einde aan een wellicht al te technocratische, al te gesloten
opvatting over de opbouw van Europa. Uw wakend oog op het gebruik van de Europese middelen
heeft laten zien dat u uw bevoegdheden in hun volle omvang wenst uit te oefenen. Voor eens en
altijd moet worden afgerekend met het idee dat het Europees Parlement slechts weinig
bevoegdheden heeft. Met de Verdragen als mijlpalen langs de weg naar de Unie heeft het Europees
Parlement onophoudelijk het terrein van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgebreid.
Na de begrotingsbevoegdheden heeft het Verdrag van Maastricht het Parlement de status van
medewetgever verleend, die nog is versterkt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van
Amsterdam enkele maanden geleden.

Sinds de uitbreiding van de medebeslissingsbevoegdheid zijn er slechts weinig gebieden die thans
aan uw zeggenschap ontsnappen, en de Europese burgers die de hoorzittingen met de kandidaten
voorafgaande aan de benoeming van de nieuwe Commissie aandachtig hebben gevolgd, hebben niet
alleen de rol van uw instelling, maar ook de onpartijdigheid en de kundigheid van ieder van u
kunnen beoordelen in de procedure ter benoeming van de leden van de Europese Commissie. Staat
u me toe om vanaf deze plaats eer te betonen aan de omvang en de kwaliteit van het werk dat hier
verricht wordt, of het nu gaat om de parlementaire commissies, de plenaire vergaderingen of het
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comité dat bemiddelt tussen uw Parlement en de Raad, waar de Europese wetgeving wordt
gesmeed.

Dit dagelijkse wetgevings- en toezichtwerk is een belangrijk onderdeel geworden van het leven van
onze Unie, zonder echter afbreuk te doen aan de rechten van de Raad of van de Commissie, want
wij allen wensen het evenwicht tussen de instellingen, zoals ingesteld door de Verdragen te
eerbiedigen. Uw taak is het zich nog verder te ontwikkelen naar aanleiding van de nieuwe
hervorming van de instellingen waarmee de Europese Raad van Helsinki een begin heeft gemaakt,
en staat u mij toe eer te betonen aan het vertrekkend voorzitterschap, dat uitmuntend werk heeft
gedaan om de laatste top van Helsinki te doen slagen.

Naast de geplande uitbreiding van het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid tot nieuwe
terreinen lijkt het me volstrekt natuurlijk dat uw Parlement zijn bevoegdheden als medewetgever tot
deze zelfde terreinen uitgebreid ziet. Het is noodzakelijk dat u uw standpunt over deze institutionele
hervorming naar voren kunt brengen. Het was uw wens, en de Europese Raad heeft in Helsinki
stappen in deze richting gezet. In een geest van openheid zal ik toezien op de tenuitvoerlegging
ervan tijdens het Franse voorzitterschap van de Unie, waarin het naar ik hoop mogelijk zal zijn de
werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie tot een einde te brengen. En ik verheug
mij, mevrouw de Voorzitter, dat u na onze geslaagde ervaring in Helsinki bij iedere Europese Raad
opnieuw een inhoudelijke dialoog kunt voeren met de staatshoofden en regeringsleiders en niet
uitsluitend een toespraak houdt.

Uw Parlement is een instelling wier macht in de Unie toeneemt, maar er zijn te veel Europese
burgers die uw rol nog onderschatten. Hiervan getuigt helaas de geringe deelname van onze
medeburgers aan de Europese verkiezingen in bijna alle lidstaten. Laten we onze inspanningen dus
verenigen om uw Parlement beter bekend te maken. Laten we onze inspanningen verenigen om in
heel Europa het kiesstelsel de burgers dichter bij hun vertegenwoordigers in Straatsburg te brengen.
Laat ons tenslotte een echt statuut van de leden goedkeuren, waarin alle privileges van uw
Parlement worden geëerbiedigd.

Dit alles kan ertoe bijdragen dat onze medeburgers zich beter in hun vertegenwoordigers herkennen.
Het zou hen aanmoedigen om in versterkte mate de dialoog aan te gaan met de leden van hun
Europees Parlement. Uzelf, mevrouw de Voorzitter, geeft het voorbeeld door uw veelvuldig
optreden in het openbaar, waarbij u onvermoeibaar de taak van uw instelling uiteenzet en een sterk,
wilskrachtig en grootmoedig beeld schept van uw Parlement. En uw enthousiasme is aanstekelijk ...

Dames en heren afgevaardigden, deze pedagogische inzet mag zich niet beperken tot een beter
imago van uw Parlement. Ieder weet dat maar al te goed. Om onze medeburgers in hart en geest
meer bij Europa te betrekken moeten ook hun opvattingen over Europa veranderen. Onze volkeren
vinden Europa vaak technocratisch, afstandelijk of abstract. Wij luisteren naar hun verwijten. De
Verdragen en de regelgeving zijn slecht zichtbaar. De Unie gaat te vaak voorbij aan de dagelijkse
zorgen van de burger. Vaak is de Unie zelfs oorzaak van beperkingen. Zij houdt niet voldoende
rekening met het subsidiariteitsbeginsel, maar zet zich tegelijkertijd niet voldoende in voor de
bestrijding van de grote problemen als werkloosheid, maatschappelijke uitsluiting, drugs en
misdaad. Laten we samen op deze kritiek reageren.
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We zullen inderdaad meer moeten doen om ons economisch beleid beter te coördineren, ons sociaal
model te versterken, en een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te scheppen. Maar
allereerst moeten we onze medeburgers nog beter uitleggen wat de Unie hun nu reeds brengt, welke
waarborgen zij hun geeft, hoe zij hen beschermt en een beter leven geeft; simpelweg uitleggen hoe
de Unie werkt. Deze voorlichting hebben we met het oog op de euro met alle noodzakelijke
middelen gegeven. De verschijning van de euro in de vorm van biljetten en munten zal de
mentaliteit, maar ook de gewoonten van onze volkeren grondig veranderen. Door de euro zullen zij
in hun leven van alledag denken en handelen als Europeanen. Dat is een echte culturele revolutie
die wij actief voorbereiden, en de overgang naar de euro wordt door onze volkeren goed ontvangen
omdat wij de middelen ter hand hebben genomen om hen hierover uitgebreid voor te lichten.

We moeten dezelfde pedagogische benadering kiezen, en meer voorlichtingscampagnes organiseren
om de Europese gedachte in zijn volle omvang, om onze instellingen en ons beleid beter
begrijpelijk te maken. Om deze noodzakelijke stappen uit te voeren moeten we financiële middelen
vrijmaken. Ook is een grote inzet nodig van allen die op politiek terrein verantwoordelijkheid
dragen en u, die bij algemeen kiesrecht verkozen bent, dient voorop te gaan om de weg te wijzen.
Maar om iedereen mee te krijgen, dames en heren afgevaardigden, moeten wij ook in staat zijn om
Europa echte diepgang te geven. Wij moeten werken aan een Europa van de burgers waarbij een
ieder zich betrokken voelt. Wij moeten bouwen aan een gemeenschappelijke identiteit, met
eerbiediging van de nationale identiteit, met respect voor de volkeren die de Unie vormen, met
respect voor hun taal en hun cultuur. Onze volkeren willen niet in Europa opgaan en hun identiteit
verliezen. Zij willen integendeel juist door Europa meer zichzelf zijn. Wij moeten dus de bouw van
dit grote gemeenschappelijke huis, waar iedereen zich toch thuis kan voelen, doen slagen. Een huis
waarin allen solidair samenleven, maar waarin ieder ook zijn eigenheid behoudt.

De Europese Raad van Helsinki was reeds een belangrijke stap vooruit, maar in het komende jaar
moeten nog meer stappen worden gezet. Deze groeiende macht van Europa en het imago dat onze
grote partners ervan hebben dragen bij tot een verbetering van het beeld dat onze medeburgers zich
vormen van Europa en van zichzelf.

Dit, dames en heren, zijn de taken waartoe wij, politieke leiders en gekozen vertegenwoordigers van
de Unie, ons moeten zetten. Frankrijk zal na Portugal de eer en de verantwoordelijkheid hebben om
de Unie volgend jaar voor te zitten en Europa het derde millennium binnen te leiden. De Franse
prioriteiten vallen samen – dat weet ik – met die van uw Parlement; een Europa van mensen, van
kennis en innovatie, een handvest van de fundamentele rechten, hervorming van de instellingen, de
uitbreiding en een Europese defensie. U kunt ervan verzekerd zijn dat mijn land vastbesloten is u
volledig te betrekken bij de werkzaamheden en debatten tijdens het Franse voorzitterschap.

Om precies te zijn over een jaar sta ik opnieuw in deze vergaderzaal om met u de balans op te
maken van zes maanden voorzitterschap. We zullen dan meten welke vooruitgang is geboekt. Ik
ben ervan overtuigd dat wij dan samen, met dezelfde visie op Europa en met dezelfde ambities voor
de Unie nieuwe stappen vooruit zullen hebben gezet. We zullen Europa meer doeltreffendheid,
solidariteit en identiteit hebben gegeven. We zullen Europa kort gezegd dichter bij onze volkeren
hebben gebracht. Zo gaat het met Europa: sneller en verder dan men zou denken. De 21ste eeuw
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zal, daar ben ik zeker van, weer een humanistisch en welvarend, sterk en vreedzaam Europa te zien
geven, een hoofdrolspeler op het wereldtoneel. Ja, de 21ste eeuw moet en zal de eeuw zijn van een
Europese renaissance.

Dames en heren afgevaardigden, ik dank u.
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