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«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2002»

Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχω να απευθυνθώ σε εσάς, δύο µήνες από την ηµέρα που είχα
την τιµή να εκλεγώ Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την πρώτη ηµέρα της προεδρίας
µου, είχα τη χαρά να καλωσορίσω τον κ. Αθνάρ, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, για την
έναρξη της ισπανικής προεδρίας της Ένωσης.

Σήµερα σκοπεύω να αποσαφηνίσω τους δεδηλωµένους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
τα πρακτικά βήµατα που κάναµε για να βοηθήσουµε την ισπανική προεδρία να ολοκληρώσει το
πρόγραµµά της.

Αυτή είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής από την εισαγωγή του ευρώ. Και η ευρωπαϊκή οικονοµία
παρουσιάζει σηµάδια εύθραυστης ανάκαµψης. Τούτο θα πρέπει να µάς δώσει εµπιστοσύνη ώστε να
κατευθυνθούµε προς µια Ευρώπη των ευκαιριών και όχι µια Ευρώπη των διαφωνιών και της
γραφειοκρατίας.

Ένα από τα βασικά θέµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι και η απελευθέρωση των αγορών
φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη µεταρρύθµιση αυτή
και το χρονοδιάγραµµα της Επιτροπής, µε αναλογία ψήφων 5 προς 1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να καταστεί εταίρος στη µεταρρύθµιση και την πρόοδο. Αυτή
η απαίτηση απορρέει και από την Ατζέντα της Λισσαβώνας, δεδοµένου ότι ένα µεγάλο µέρος του
προγράµµατος πρέπει να ολοκληρωθεί µε νοµοθεσία που θα εγκριθεί µέσω της διαδικασίας της
συναπόφασης.

Στο παρελθόν, ενίοτε στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου � αλλά και σε ορισµένα
από τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου � αναλυόµασταν σε υποσχέσεις, οι οποίες όµως
έµεναν στα λόγια. Ήρθε πλέον η ώρα να προχωρήσουµε στα έργα.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη της ηλεκτρονικής εποχής, ολοκληρώσαµε την εξέταση της δέσµης
µέτρων για το ηλεκτρονικό εµπόριο εντός τριών µηνών. Με µία και µόνη ανάγνωση επιτύχαµε
συµφωνία για την αποδεσµοποίηση του τοπικού βρόχου στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών. Εµείς
εδώ στο Κοινοβούλιο κάναµε τη δουλειά µας, είναι τώρα η σειρά σας να κάνετε τη δική σας. Η
ταχύτητα την οποία επιδείξαµε θα αποτελούσε σηµαντικό επίτευγµα ακόµη και για ένα εθνικό
κοινοβούλιο, πόσο µάλλον που πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο εκπροσωπεί
τους πολίτες 15 κρατών µελών.

Σχεδόν για όλες τις προτάσεις που θα µπορούσαν να καταστούν διαθέσιµες για την παρούσα
σύνοδο, ολοκληρώσαµε το έργο µας. Και αυτή την εβδοµάδα, προσθέσαµε ακόµη επτά στον
κατάλογο. Για τα τέσσερα µέτρα στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, επιτύχαµε
ευρείες πλειοψηφίες για την έγκριση των σχετικών προτάσεων. Ολοκληρώσαµε το έργο µας.
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Η επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος Πρόντι στους αρχηγούς των κυβερνήσεων και στην
προκάτοχό µου Nicole Fontaine τον περασµένο Νοέµβριο, έκανε λόγο για «καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση του έργου». Με εξαίρεση ένα θέµα, ολοκληρώσαµε το έργο που µας είχε ανατεθεί. Η
εξαίρεση ήταν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Θα αποφασίσουµε για το θέµα αυτό τον ερχόµενο
µήνα, όπως και για τους «ανοιχτούς ουρανούς», τη νοµοθεσία για τις νέες χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες, καθώς και για το 6ο πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης, πριν από τη σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης. Τώρα έχουµε ένα ρεκόρ στην ολοκλήρωση έργου. Έχουµε
αποδείξει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί στρατηγικό, αξιόπιστο και ώριµο εταίρο.

*
*    *

Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήµατα, θα θίξω εν συντοµία τρία σηµεία. Στη Μέση Ανατολή, ο ρόλος
µας, όπως κάθε Κοινοβουλίου, θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικός προς τις ενέργειες που
αποφασίζει η εκτελεστική εξουσία. Βάσει της Συνθήκης, εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις
σχετικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια, έχουµε κάποιους περιορισµούς στο τι µπορούµε να κάνουµε
ως Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, µε την ενεργό συµπαράσταση του κ. Σολάνα � και θα ήθελα να τον συγχαρώ για την
αδιάκοπη και αποτελεσµατική του διπλωµατία �, µε τη συνεργασία µε τον Πρέσβη Moratinos, ο
οποίος µε κίνδυνο της ζωής του κατόρθωσε να αφήσει ανοικτούς όλους τους διαύλους
επικοινωνίας, και χάρη στις συµβουλές της Ισπανικής Προεδρίας, θα θέλαµε να προσφέρουµε µια
πλατφόρµα στον κ. Πέρες και τον κ. Αραφάτ, ως δείγµα της βούλησής µας να συνεχιστεί ο
διάλογος.

Σε ό,τι αφορά τη Ζιµπάµπουε, επικρατεί µια απογοήτευση µετά τα γεγονότα των τελευταίων
ηµερών, θα πρέπει όµως να µείνουµε σταθερά προσηλωµένοι στια αρχές µας, στην προάσπιση της
ελευθερίας και της δηµοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, επιτρέψαµε την απόρριψη του κανονισµού
για τις συσκευές µείωσης του θορύβου, αποφεύγοντας έτσι µια µείζονα εµπορική σύγκρουση µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες και δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Αθνάρ να διευθετήσει το ζήτηµα αυτό
κατά τη σύνοδο κορυφής Ευρώπης-Αµερικής.

Στο ζήτηµα του χάλυβα, εκφράσαµε την απογοήτευσή µας για τις αποφάσεις που έλαβαν οι
Ηνωµένες Πολιτείες. Ωστόσο, θα πρέπει να αξιοποιήσουµε µε περισσότερο στρατηγικό τρόπο τη
σχέση του Κοινοβουλίου µε το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα
εποικοδοµητικό περιβάλλον για τους νοµοθέτες και να αποφύγουµε τις παρεξηγήσεις που µπορούν
να αποφευχθούν, και τούτο µέσω ενός συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης και πρότερων
διαβουλεύσεων.

*
*    *
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Συνεπώς, το µήνυµά µου είναι το εξής: εταιρική σχέση και αποτελεσµατική δράση.

∆εν θα είχαµε επιτύχει τη συµφωνία για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, εάν δεν είχαµε
κοπιάσει να εξεύρουµε ένα θεσµικό µέσον για την επίτευξη ταχείας προόδου. Η λύση που βρέθηκε
είναι προσωρινή, περιορισµένης ευελιξίας, και απαιτεί µια εποικοδοµητική αντίδραση από την
πλευρά σας.

Κατά την πρώτη εβδοµάδα ανάληψης των καθηκόντων µου, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων µε
συµβούλευσε να κινήσω δικαστική διαδικασία κατά του Συµβουλίου όσον αφορά την οδηγία για το
καθεστώς των βουλευτών. Αποφάσισα ότι θα πρέπει να αφήσουµε τους δικηγόρους και τους
θεσµικούς συµβούλους � που έχετε και εσείς � να ασχοληθούν µε τις νοµικές λεπτοµέρειες, και να
δώσουµε την προτεραιότητα στην πολιτική. Είναι εντελώς ασύνηθες για ένα Πρόεδρο του
Κοινοβουλίου να µην ακολουθεί τη σύσταση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων. Μου αφήσανε το
σκοινί λάσκα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει δύο πράγµατα: είτε ότι στο τέλος µπορεί να κρεµαστώ είτε
ότι µπορούµε να αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία για να διευθετήσουµε το ζήτηµα πολιτικά.

Κατά συνέπεια, διατυπώνω προς εσάς µια πρακτική πρόταση όσον αφορά την πλατφόρµα για µια
στροφή από µια νοοτροπία σύγκρουσης προς µια νοοτροπία αλλαγής.

Η πρότασή µου είναι να εξετάσετε το ενδεχόµενο να συµπεριλάβετε στα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού  Συµβουλίου µια έκκληση προς τα θεσµικά όργανα να συστήσουν µια διοργανική
οµάδα εργασίας για την καλύτερη ρύθµιση και διακυβέρνηση, οµάδα η οποία θα απαρτίζεται, σε
πολιτικό επίπεδο, από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής.

Αν αποκτήσουµε αυτό το δικαίωµα, θα αναπτύξουµε µια εποικοδοµητική εταιρική σχέση προτού η
Συνέλευση να καταλήξει στα συµπεράσµατά της. ∆εν µπορούµε να αφήσουµε όλες τις θεσµικές
αλλαγές στη Συνέλευση. Η συνέλευση ασχολείται µε το µέλλον της Ευρώπης. Εµείς ας
ασχοληθούµε µε το παρόν της.

*
*    *
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