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REDE 

van de Voorzitter van het Europees Parlement, 

mevrouw Nicole FONTAINE, 

voor de staatshoofden en regeringsleiders 

van de Europese Unie 

tijdens de Europese Raad van Biarritz 

op 13 oktober 2000 
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Geachte Voorzitter, 
Geachte staatshoofden en regeringsleiders, 
Geachte voorzitter van de Commissie, 
Geachte ministers, 
 
De plotselinge historische gebeurtenissen die zich op dit moment voor onze ogen afspelen verlenen 
uw bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders uit de Europese Unie een grote 
zeggingskracht. 
 
Alvorens toe te komen aan de kwesties die centraal zullen staan in uw debatten, dat wil zeggen het 
handvest van grondrechten en de intergouvernementele conferentie, het hoofdthema, zou ik dan ook 
enkele woorden willen wijden aan de reactie van het Europees  Parlement op de tegengestelde 
gebeurtenissen die zich nog steeds afspelen in Joegoslavië en het Midden-Oosten. 
 
 
JOEGOSLAVIË IN DE EERSTE PLAATS 
 
Nu de democratie hervonden is, kan de Federale Republiek Joegoslavië zijn plaats in de Europese 
familie weer gaan innemen. Dat stemt ons tot grote vreugde. 
 
Ondanks het feit dat met de overwinning van de vrijheid niet alle problemen met één pennenstreek 
konden worden opgelost, ik denk met name aan Montenegro en Kosovo, bestaat nu de mogelijkheid 
dat de Balkan, een vulkaan die al anderhalve eeuw een zo tragische last op de lotsbestemming van 
heel Europa heeft gelegd, eindelijk tot bedaren komt. 
 
Ik kan u zeggen dat het Europees Parlement waardering heeft voor alle initiatieven die de Raad de 
afgelopen dagen heeft genomen. 
 
Afgelopen donderdag hebben wij onze steun betuigd aan de moedige bevolking die zojuist haar lot 
opnieuw in eigen hand had genomen. 
 
Ons Parlement wou de sancties opgeheven zien en u heeft dat direct maandag in Luxemburg 
gedaan, dus met de spoed die nodig was om de Servische natie haar vertrouwen in de Unie te doen 
herwinnen. 
 
Morgen ontvangt u hier, op uitnodiging van de heer Jacques CHIRAC, de voorzitter van de Raad, 
de heer Vojislav KOSTUNICA, de man die met steun van heel het volk een vreedzaam einde heeft 
gemaakt aan de laatst overgebleven dictatuur op het Europese continent en de laatste sporen van 
Jalta heeft uitgewist. 
 
Ik kan u verzekeren dat het Parlement bij de uitoefening van zijn budgettaire en politieke taken zijn 
volledige steun zal geven aan de inspanningen die moeten worden gedaan om deze gevoelige regio 
opnieuw op te bouwen, om bij te dragen tot harmonie tussen de verschillende etnische 
gemeenschappen en, wie weet, op een dag voor te bereiden op toetreding tot de Unie. 
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Wat de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de menselijkheid aangaat, het Europees Parlement is 
zich er volledig van bewust dat de consolidatie van een breekbare democratie die alleen gedijt in 
harmonie het meest urgent is in de nieuwe en kwetsbare periode die Servië doormaakt, maar ook 
dat het voor de toekomst belangrijk is dat MILOSEVIC en al degenen die hem hebben geholpen bij 
het beramen en uitvoeren van deze misdaden verantwoording afleggen voor hun daden. 
 
 
MIDDEN-OOSTEN 
 
De dramatische gebeurtenissen die zich momenteel afspelen in het Midden-Oosten brengen mij 
ertoe te zeggen dat het Europees Parlement heel graag zou zien dat de Europese Unie beslissend 
bijdraagt tot de doorbreking van de spiraal van geweld, de hervatting van de onderhandelingen en 
het herstel van een klimaat van vertrouwen tussen de strijdende partijen. 
 
In elk kamp zijn er voorstanders van de dialoog die de haat proberen te bestrijden en niets liever dan 
vrede willen. Avram BURG, voorzitter van de Knesset, en Ahmed QURIE (ABU ALA), voorzitter 
van de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur, waren hiervan het lichtende voorbeeld toen zij samen 
het Parlement op 5 september jl. in Straatsburg hebben toegesproken. 
 
Ik moet u zeggen dat dit een groots moment was voor het Parlement en de moedige openingen die 
wederzijds werden gemaakt, met name over de status van de heilige plaatsen van Jeruzalem, een 
cruciaal punt in de onderhandelingen, lieten zien dat op dat moment de vrede binnen handbereik 
was. 
 
Ik zou hier het Franse voorzitterschap lof willen toezwaaien voor de grote inspanningen die het zich 
getroost heeft, zowel de afgelopen dagen in Parijs als ter plekke, in de landen in de regio, met de 
bezoeken van de heren SOLANA en MORATINOS. 
 
Hoe sneller onze Unie een werkelijk gemeenschappelijk buitenlands beleid ontwikkelt en een 
gemeenschappelijke defensie- en interventiemacht zal vormen, hoe sneller zij geloofwaardig zal 
zijn en werkelijk gewicht in de schaal zal kunnen leggen als het gaat om de toekomst van deze 
regio. 
 
Maar of het nu gaat om vrede in de Balkan of het Midden-Oosten, wij weten dat op dit moment een 
buitengewoon beroep op onze solidariteit zal worden gedaan . 
 
Wij appreciëren de toezeggingen van de heer PRODI en ik kan u zeggen dat het Europees 
Parlement, dat samen met de Raad de begrotingsautoriteit vormt, in alle opzichten zijn steentje zal 
bijdragen. 
 
Het is alleen niet voldoende om te gaan schuiven met de hulp zoals met stenen in een dominospel: 
hier een steentje eraf en daar een steentje erbij. Er moet kordater worden opgetreden in de vorm een 
herziening van de financiële vooruitzichten op het gebied van de externe maatregelen. Want om 
doeltreffend te zijn, moet de bijdrage van de Europese Unie worden aangepast aan de behoeften. Ik 
zou haast willen zeggen dat uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke besluiten.  Ik 
ben zo vrij u hiertoe op te roepen. 
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SPANJE 
 
Aangezien uw bijeenkomst vlak bij Spanje wordt gehouden zou ik, ten overstaan van de 
staatshoofden en regeringsleiders, premier AZNAR nogmaals willen zeggen hoezeer het Europees 
Parlement solidair is met al diegenen in uw land die het zinloze geweld dat de democratie wil 
onderwerpen aan de wet van de terreur veroordelen. 
 
Zoals John HUME, een van de grondleggers van het vredesproces in Ierland, in het kader van ons 
recente debat over terrorisme zei, "leidt geweld alleen maar tot nog grotere verdeeldheid. Doden 
onder het mom op te komen voor de mensenrechten, komt neer op een ontkenning van het recht op 
leven. Aan alle geweld moet een einde worden gemaakt, anders kan er geen dialoog ontstaan". 
 
Meneer AZNAR, wij staan volledig achter het Spaanse volk dat gelooft in de kracht van vrede en 
democratie. 
 
 
HANDVEST VAN GRONDRECHTEN 
 
Staat u mij toe om van de hoofdpunten op de agenda in de eerste plaats het Europees handvest van 
grondrechten te noemen. Ik weet dat u zaterdag hierover langdurig van gedachten zult wisselen met 
professor BRAIBANT, de heer Inigo MENDEZ DE VIGO en de heer JANNSON. 
 
Vandaag zeg ik u alleen dat ons Parlement verheugd is over de brede consensus die over de inhoud 
lijkt te bestaan. De Conventie heeft doeltreffend gewerkt dank zij een participatiemodel dat als 
voorbeeld zou kunnen dienen voor de toekomstige opstelling van een Europese grondwet en zelfs 
voor de herziening van de Verdragen. 
 
Maar inhoudelijk zal het handvest slechts maximaal effect sorteren als het op een of andere manier 
wordt geïntegreerd in het Verdrag. Afgaand op enkele onlangs ingenomen standpunten, lijkt dit idee 
veld te winnen. Mocht een onmiddellijke opname in het Verdrag achterwege blijven, dan kan een 
verwijzing naar het handvest in artikel 6 wellicht uitkomst bieden om de standpunten, die naar ik 
weet nog altijd uiteenlopen, met elkaar te verzoenen. 
 
U moet zich wel realiseren dat elke andere oplossing die het handvest alleen maar de status van een 
verklaring geeft slecht zal vallen bij de burgers en afbreuk zal doen aan het imago van de Unie als 
hoedster van de grondrechten die met kracht van wet op het hele grondgebied van de Unie worden 
aanvaard en geëerbiedigd. 
 
Ik zou hieraan willen toevoegen dat ook de herziening van de artikelen 6 en 7 tegemoet zou moeten 
komen aan dezelfde wens en de preventieve waakzaamheid waar nodig zou moeten 
vergemakkelijken, zoals de wijzen hebben gesuggereerd in hun rapport. Het recente voorstel van de 
Commissie lijkt mij in dit opzicht interessant. 
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VERSTERKTE SAMENWERKING 
 
Ten aanzien van de versterkte samenwerking kan ik u zeggen dat het Parlement openstaat voor 
versoepeling en uitbreiding van deze vorm van samenwerking die natuurlijkerwijs zou moeten 
leiden tot "versterkte integratie". Maar wij hebben altijd gezegd dat wij het risico willen vermijden 
dat deze samenwerking leidt tot een versnippering van bevoegdheden, juridische verwarring en 
vervaging van het beeld van de Unie terwijl die juist meer in zicht moet komen, naar binnen toe 
maar ook naar buiten toe om op het internationale toneel eindelijk haar werkelijke gewicht in de 
schaal te kunnen leggen. 
 
Het experiment met de Euro, en daarvoor het experiment met het Schengengebied, en nu het 
experiment met de rolverdeling tussen de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het 
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid laten goed zien dat een wildgroei van 
wisselende samenwerkingsverbanden, waarbij de communautaire instellingen en met name de 
Commissie en het Parlement aan de zijlijn komen te staan, de zojuist door mij genoemde risico's in 
zich bergt en dreigt uit te monden in een terugkeer langs de achterdeur naar intergouvernementele 
samenwerking. 
 
Een dergelijke terugval zou niet door het Parlement worden aanvaard. Het thans op de 
onderhandelingstafel liggende voorstel zou dit risico kunnen wegnemen, met dien verstande dat het 
Parlement een grotere rol krijgt toebedeeld. 
 
 
DE "ERFENIS" VAN AMSTERDAM 
 
Wat betreft de drie belangrijkste restvraagstukken uit het Verdrag van Amsterdam, die prioriteit 
nummer één voor de Intergouvernementele Conferentie zijn, zult u begrijpen dat het Parlement er 
natuurlijk geen begrip voor zal kunnen opbrengen als opnieuw een oplossing uitblijft. Het 
voortbestaan van de instellingen van de Unie staat op het spel en hun geloofwaardigheid ook. 
 
De eerste prioriteit in dit opzicht is natuurlijk de uitbreiding van de stemmingen bij gekwalificeerde 
meerderheid en het vanzelfsprekende verband met de medebeslissingsprocedure. Ik weet wel dat 
gewezen wordt op de vooruitgang die op een veertigtal beleidsterreinen is geboekt. Dat is niet 
gering, maar het is niet het aantal dat telt. Wat telt is een toekomstvisie: hoe willen wij dat het 
uitgebreide Europa van morgen er uitziet en blijft uitzien. 
 
In dit opzicht zal de gecombineerde werking van de twee basisbeginselen van de interne markt, 
namelijk het vrije verkeer en een evenwichtige concurrentie, er vroeg of laat voor zorgen dat alle 
vraagstukken in relatie tot de economische bedrijvigheid op de een of andere manier van belang 
zullen zijn voor een goede werking van de interne markt, ook die kwesties die nu muurvast lijken te 
zitten, zoals sociaal beleid en samenhang, belastingen, buitenlandse handel, justitie en binnenlandse 
zaken. Laten we ons niet vergissen. Deze vier beleidsterreinen zijn van wezenlijk belang. 
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Het komt het Europees Parlement dan ook voor dat het moment is aangebroken om een stap te 
zetten van grote reikwijdte die niet alleen getuigt van moed en ambitie maar gewoon van realisme. 
Dit is wat de Europeanen verwachten. Dit wordt van alle kanten van u gevraagd en de resultaten 
van de IGC zullen op dit punt door de burgers worden beoordeeld. 
 
Tot besluit wil ik nog eens wijzen op het historische belang van deze hervorming die niet mag 
blijven steken in een slap akkoord. 
 
Hoe belangrijk en ernstig de internationale politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten of in 
Joegoslavië ook mogen zijn, ze mogen de informele Raad van Biarritz niet afleiden van diens 
belangrijkste streefdoel: een aanpassing van de Europese instellingen aan de toekomstige 
uitgebreide Unie. 
 
Aan de vruchten kent men de boom. Ook het Europees Parlement zal u beoordelen op uw daden. 
Biarritz dient het sein te geven voor een politieke sprong voorwaarts. Ik vraag het u: laat deze kans 
niet voorbijgaan. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 

____________________ 
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