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REDE

van de Voorzitter van het  Europees Parlement,

Mevrouw  Nicole FONTAINE

tot de Europese Raad

op 23 maart 2001

in STOCKHOLM

Uitgesproken tekst
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Mijnheer de voorzitter van de Raad,
Dames en heren staats- en regeringshoofden,
Mijnheer de voorzitter van de Commissie,
Mijnheer de hoge vertegenwoordiger voor het GBVB,
Dames en heren ministers

Ik dank u voor uw uitnodiging aanwezig te zijn bij deze gedachtewisseling ter opening van uw
vergadering en ik heb waardering, mijnheer de eerste minister, voorzitter van de Europese Raad, voor uw
woorden van welkom.

Nu het Verdrag van Nice ondertekend is, wil ik allereerst mijn waardering uitspreken voor het Finse, het
Portugese en het Franse voorzitterschap die zich hebben ingespannen voor een resultaat dat, hoewel
wellicht minder vergaand dan door sommigen was gewenst, de deur heeft geopend voor de uitbreiding en
de Unie op tal van andere belangrijke gebieden verder heeft gebracht.

Nu Zweden de fakkel van het voorzitterschap van de Unie heeft overgenomen, en dat voor de eerste keer,
spreek ik nogmaals de hoop uit, mijnheer de eerste minister, dat dit tot een groot succes zal leiden. Het
Europees Parlement is nu al ingenomen met de kwaliteit van de betrekkingen die uzelf en mevrouw de
minister met ons Huis hebben willen aanknopen; daarvoor dank ik u.

Tijdens deze top die hoofdzakelijk gewijd zal zijn aan de follow-up van de Europese Raad in Lissabon
zult u ook enkele kwesties van internationale politiek  aansnijden. Ik zou er twee ter sprake willen
brengen, die ons na aan het hart liggen..

De eerste heeft betrekking op de toestand in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Ik kan u
meedelen dat het standpunt van het Europees Parlement volledig aansluit bij dat van de Raad en de
Commissie.

Iedere aantasting van de huidige grenzen van de landen in Zuidoost-Europa zou niet alleen in strijd zijn
met resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de VN en maar zou het kruitvat dat de Balkan is, opnieuw
tot ontploffing brengen. Deze resolutie moet in al haar elementen strikt worden nageleefd.

Ik juich het toe dat u president TRAJKOVSKI heeft uitgenodigd om hem plechtig van de steun van de EU
te verzekeren, wij van onze kant zullen hem in juni uitnodigen.

Natuurlijk is het zo dat de gebeurtenissen van de laatste dagen een intern probleem vormen van de
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Europa moet dus omzichtig handelen. Maar er is alle
reden om te vrezen dat de provocaties van UCK-leden een doel hebben waarvan de internationale
gevolgen, met name in Kosovo, overduidelijk zijn.
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Daarom vindt het Europees Parlement dat de KFOR vanuit Kosovo tussenbeide moet komen ter
bescherming van de grenzen van de voomalige Joegoslavische Republiek Macedonië. De KFOR moet
zich ook,  zonodig met geweld, kunnen verzetten tegen het binnendringen van hen wier doel het is de
Albanese bevolking van de voormalige Joegoslavische Republiek  Macedonië tot een opstand te verleiden
om een onafhankelijke staat af te dwingen die op zuiver etnische grondslagen gevestigd zou zijn; uit de
geschiedenis weten wij maar al te goed tot welke uitwassen dit leidt.

Voorts mogen wij niet vergeten dat Macedonië solidair en ruimhartig zijn grenzen heeft geopend voor de
Albanezen die Kosovo kort geleden ontvluchtten, op het gevaar af het kwetsbare evenwicht tussen de
bevolkingsgroepen te verstoren, een kwetsbaarheid die door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen
nog eens wordt onderstreept.

Het Parlement heeft waardering voor de pogingen om coördinatie tot stand te brengen tussen de Europese
Unie en de NAVO en wil met name de heer SOLANA lof toezwaaien.

Maar deze coördinatie moet ter plekke gestalte krijgen. Indien de besluiteloosheid die het leed van de
bevolking van Bosnië en Kosovo heeft verlengd, zich ook in het geval van de voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië zou manifesteren, hoe kunnen wij dan tegenover de Europeanen de kloof te
rechtvaardigen die bestaat tussen het positieve, in Nice genomen besluit om een eigen Europese
interventiemacht in het leven te roepen en het onvermogen van Europa op tijd het nieuwe gevaar te
bezweren dat zich in een soortgelijke vorm presenteert? Het spreekt vanzelf dat de geloofwaardigheid van
Europa hieronder ernstig te lijden zou hebben.

Ik wil voorts de aandacht vestigen op een gebeurtenis die het beeld dat bij de publieke opinie zal blijven
bestaan van de Raad van Stockholm in hoge mate zal bepalen, namelijk de bijzondere ontmoeting van de
vijftien staats- en regeringshoofden van de Unie met president Vladimir POETIN.

Het Parlement steunt natuurlijk de ontwikkeling van genormaliseerde betrekkingen met de Russische
Federatie die ondanks haar problemen nog altijd een grote wereldmacht is en de sleutel tot internationale
vrede en veiligheid in handen heeft.

De situatie in Tsjetsjenië op het terrein van de mensenrechten wekt in ons Huis echter ernstige
bezorgdheid. Wij menen dat de meeste toezeggingen van Moskou, die zowel in het kader van Ruslands
toetreding tot de Raad van Europa als in het kader van de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomsten met de Unie, zijn gedaan, niet zijn nagekomen.

In al onze landen is de morele afkeuring zo groot, omdat deze tragedie zich afspeelt in het verborgene,
omdat noch humanitaire organisaties, noch de internationale pers Tsjetsjenië binnen mogen komen.
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Hoewel de Russische autoriteiten het conflict in Tsjetsjenië als een intern conflict beschouwen en daarom
alle buitenlandse interventie of druk van de hand wijzen, is het politiek en moreel in het belang van
Rusland de illusie van een militaire oplossing te laten varen.

Wij rekenen dan ook op u; ik twijfel er niet aan dat de Europese Raad de president en de regering van de
Russische Federatie opnieuw dringend zal verzoeken een einde te maken aan de schending van de
grondrechten door eenheden ter plekke en met name in de "infiltratie"-kampen, onderhandelingen te
beginnen met de legitieme vertegenwoordigers van de Republiek Tsjetsjenië en deze toegankelijk te
maken voor vertegenwoordigers van internationale instellingen om een positieve uitkomst te
vergemakkelijken, humanitaire organisaties toe te staan het leed van de bevolking wier
levensomstandigheden en gezondheidssituatie mensonwaardig zijn, te verlichten, en de internationale pers
toe te staan vrij en onafhankelijk haar unieke voorlichtingstaak te verrichten.

Ik kom nu toe aan een aantal economische en maatschappelijke kwesties die het belangrijkste onderwerp
van deze top zijn.  Hun omvang en diversiteit staan mij niet toe in bijzonderheden te treden. Ik beperk mij
dus tot enkele algemene opmerkingen die hun oorsprong vinden in de discussies en de resoluties van het
Parlement.

Een jaar geleden heeft de Raad van Lissabon de Unie op het spoor gezet van een globaal en coherent
economisch en maatschappelijk doel dat bijzonder ambitieus is en de vooruitgang van de Gemeenschap
beoogt op talrijke punten die tot dusverre geheel of grotendeels tot de bevoegdheid van de lidstaten
behoorden.

De eerste tussentijdse balans komt op een moment waarop de Europese burger behoefte heeft aan een
heldere en vertrouwenwekkende boodschap uwerzijds.

Het is waar, de groei is teruggekomen ook al zijn er tekenen van afname, er komen veel banen bij, de
werkloosheid loopt terug, de externe waarde van de euro daalt niet langer en dankzij de Europese munt is
de grote invloed van de wisselvalligheden van de Amerikaanse economie op de Europese aanzienlijk
teruggedrongen.

Maar het jaar 2000 heeft ook grote twijfel en onrust gebracht. De kwetsbaarheid van de nieuwe, op de
informatietechnologie gebaseerde  economie is met name op de beurs gebleken.

Tenslotte hebben een aantal landen zich vrijheden gepermitteerd met de convergentiecriteria waarop het
vertrouwen in de euro berust; het doel van een groeipercentage van 3% lijkt hier en daar niet haalbaar.
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In dit verband is het is echter van belang dat de vergadering in Stockholm leidt tot belangrijke vooruitgang
ten aanzien van de toezeggingen die in Lissabon zijn gedaan. Het is van het allergrootste belang nooit de
overtuiging op te geven dat van de Europese Unie een ruimte moet worden gemaakt waar
concurrentievermogen, sociale solidariteit en bescherming van het milieu een gelijkwaardige plaats
innemen. Onze medeburgers verwachten dat de toezeggingen van de EU gestalte krijgen met
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

De aanpassing van het onderwijs aan de nieuwe informatietechnologie, een betere coördinatie en
aanpassing aan het onderzoek aan de behoefte van de markt, vereenvoudiging van de communautaire
regelgeving, flexibilisering van de arbeidsmarkt en modernisering van de sociale bescherming zijn
kwesties die om een nieuwe aanpak vragen. De ondernemingen verwachten eveneens van de Europese
Raad dat de toegang tot financieringsmogelijkheden wordt vergroot. In dit verband is een betere
regulering van de roerendgoedmarkten onvermijdelijk.

Het Parlement deelt de analyse in het verslag van het Comité van Wijzen onder leiding van de heer
LAMFALUSSY, waarin stond dat het bestaande wetgevende kader te rigide en complex is en ongeschikt
om te reageren op de ontwikkelingen van de financiële markten. Voorgesteld wordt de kaderprincipes vast
te stellen volgens de medebeslissingsprocedure terwijl de uitvoeringsmaatregelen onder de
verantwoordelijkheid van comités van deskundigen zouden komen.

Teneinde te voorkomen dat schijnbaar technische maatregelen in feite van wetgevende aard zijn, wat
steeds een punt van wrijving is tussen onze instellingen, moet een recht van beroep voor het Parlement
worden ingesteld van het type "call back". Op deze basis is het Parlement bereid snel vooruitgang te
boeken in dit dossier en wacht op een initiatief van de Raad.

Onze instelling verwacht voorts dat de Europese Raad de ministers opdracht geeft onmiddellijk een
termijn te stellen voor de voltooiing van de interne markt voor postdiensten, gas en electriciteit, en daarbij
oog heeft voor de gevolgen hiervan op sociaal terrein en voor het milieu.

Het Parlement wenst voorts uw aandacht te vestigen op de noodzaak de wetgevende arbeid die voortvloeit
uit de goedkeuring van de sociale agenda en van het statuut van de Europese vennootschap, ter hand te
nemen.

Wat betreft de voorwaarden voor informatie en raadpleging van werknemers in de ondernemingen, de
grensoverschrijdende mobiliteit, de belasting op arbeid, de kwaliteit van het werk of maatregelen die
vertrouwen moeten bieden aan mensen die een kwetsbaarder positie innemen door werkloosheid, een
handicap, of het risico van seksuele of leeftijdsdiscriminatie, dienen de verwachtingen die de Raad in
Lissabon heeft gewekt nu concreet op communautair niveau zodanig te worden beantwoord, dat de gedane
beloften worden ingelost.
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Ik wil niet vooruitlopen op het institutioneel debat dat u in Nice in de verklaring over de toekomst van de
Unie op het programma heeft gezet voor 2004, maar de geest van deze verklaring die een belangrijke
plaats wil inruimen voor het luisteren naar de burger, zou nu al moeten afstralen op het werk ter
voorbereiding van Europese wetgevende maatregelen die rechtstreeks van invloed zullen zijn op het leven
van de Europese burger en op de zorgen die bij hem leven.

De euro is hiervan een goed voorbeeld. Hoewel de euro niet op uw agenda staat , is het niet paradoxaal dat
ik hem in Zweden, meneer de minister-president, ter sprake breng, want ik ben ervan overtuigd dat ook op
dit terrein de gemeenschappelijke toekomst voor ons openligt. Ik wil de euro met name ter sprake brengen
vanuit het gezichtspunt van het voorlichtingstekort. In de 12 landen die thans de eurozone vormen, hebben
de grote ondernemingen zich er goed op voorbereid.

Over enkele maanden verdwijnen de nationale munteenheden, maar de voorlichting voor een aantal KMO
en KMI en vooral voor  de grote groep bejaarden en mensen van middelbare leeftijd die moeite heeft om
aan de omschakeling te wennen en bang is voor verborgen kostenstijgingen, is onvoldoende.

Ik verwacht op dit terrein van de Raad een krachtig en rechtstreeks signaal.  Wellicht kan de Dag van
Europa op 9 mei de gelegenheid bieden een krachtige boodschap te doen uitgaan namens onze
instellingen.

Het welslagen van het in Lissabon vastgestelde programma zal worden bepaald door een nauwere
betrokkenheid van de burger.

Alle grote maatschappelijke kwesties, zoals met name de problemen als gevolg van technologische
vooruitgang, vooral in de biotechnologie, waarover het Europees Parlement zeer krachtige ethische
standpunten heeft ingenomen en onder andere het klonen van mensen heeft veroordeeld, de plaats van de
mens in het economisch systeem, de eerbied voor het milieu dat wij aan onze kinderen nalaten, de strijd
tegen maatschappelijke uitsluiting en armoede en de consequenties van de demografische scheefgroei
voor de toekomstige generaties, zijn in de kern van het programma van Lissabon opgenomen.

In het perspectief van de uitbreiding zijn zij van groot belang bij het leggen van fundamenten voor een
echt samenhangend beleid in een uitgebreide Unie die niet slechts mag uitgaan van gemeenschappelijke
economische doelstellingen, maar ook van een gemeenschappelijke visie op de duurzame ontwikkeling
van onze maatschappij.

De maatschappelijke dialoog en het democratisch debat over de hoofdpunten van het programma van
Lissabon zijn dan ook geen bijkomstigheden, maar voorwaarden voor het welslagen ervan.

In dit verband dient in de eerste plaats de toegankelijkheid van de werkzaamheden van de Europese Unie
worden verbeterd.
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Derhalve verdient het de voorkeur de verschillende verslagen van de Europese Commissie als volgt te
hergroeperen: de grote lijnen van het economisch beleid, het functioneren van de interne markt,
richtsnoeren voor de werkgelegenheid,  en wel in een jaarverslag dat betrekking zou hebben op de
economische en sociale situatie in de Europese Unie en in de Europese voorjaarsraad zou moeten worden
behandeld.

Het samenvattend verslag van de Europese Commissie over de consolidatie en de uitbreiding van de
strategie van Lissabon zou, volgens goed democratisch gebruik, eerst moeten worden voorgelegd aan het
Europees Parlement, zodat dit er, na erover met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk leven van
gedachten te hebben gewisseld, zijn eigen bijdrage aan kan leveren.

Voor iedere Europese voorjaarsraad zou het Parlement van het voorzittende land eventueel een groot
parlementair forum kunnen organiseren over het economische en sociale beleid van de Unie.

Het Europees Parlement is bereid zich volledig in te zetten op het terrein van voorlichting, luisteren naar
de burger en collectieve bewustwording, die onontkoombaar zijn wegens de omvang en de ambitie van het
programma van Lissabon zelf.

Ik dank u.

____________________


