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"PARTNERSCHAP EN REALISATIE"

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT TOT DE
EUROPESE RAAD IN BARCELONA, 15 MAART 2002

Dit is de eerste keer dat ik de gelegenheid heb mij tot u te richten, twee maanden nadat ik het
voorrecht had om tot Voorzitter van het Europees Parlement te worden gekozen. Op de eerste
werkdag van mijn voorzitterschap, toen Spanje het voorzitterschap van de Unie overnam, had ik het
genoegen de heer Aznar, voorzitter van de Europese Raad, te mogen ontmoeten.

Ik wil hier vandaag een uiteenzetting geven van het verklaarde doel van het Europees Parlement en
de praktische stappen die wij hebben genomen om het Spaanse voorzitterschap te helpen bij de
uitvoering van zijn programma.

Dit is de eerste Top sinds de introductie van de euro. En de Europese economie vertoont tekenen
van een voorzichtig herstel. Dat moet ons het vertrouwen geven om een Europa van de toekomst,
niet een Europa van conflicten en bureaucratie tot stand te brengen.

Een van de belangrijkste thema's van deze Europese Raad is de liberalisering van de gas- en
elektriciteitsmarkten. Het Europees Parlement stemde voor de hervorming en voor het tijdschema
van de Commissie, en dat in een verhouding van 5 staat tot 1.

Het Europees Parlement wil een partner zijn voor hervorming en vooruitgang. De agenda van
Lissabon vereist dat, omdat een groot deel van het programma moet worden gerealiseerd door
middel van wetgeving die in het kader van de medebeslissing wordt aangenomen.

In het verleden, soms in de conclusies van de Europese Raad - en ook in resoluties van het Europees
Parlement - hadden wij retorische beloften genoeg, maar kwamen wij daadkracht te kort. Het is nu
tijd voor daden.

Ten aanzien van e-Europe hebben wij het gehele dossier betreffende de elektronische handel binnen
drie maanden afgerond. In één lezing hebben wij overeenstemming bereikt over de ontbundeling
van het aansluitnet in de sector telecommunicatie. Het Parlement heeft zijn werk gedaan, nu is het
aan u om uw werk te doen. De voortvarendheid die wij aan de dag hebben gelegd, zou een nationaal
parlement sieren laat staan een Europees Parlement, dat de burgers van 15 lidstaten
vertegenwoordigt.

Ten aanzien van vrijwel alle voorstellen die voor deze bijeenkomst beschikbaar hadden kunnen zijn,
hebben wij ons werk gedaan. En deze week hebben wij er nog eens zeven aan de lijst toegevoegd.
De voorstellen voor de vier maatregelen inzake financiële diensten kregen een grote meerderheid.
Wij hebben ons werk gedaan.



TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER

Bulletin 19.03.2002 - NL - PE 316.165

6

In de brief die voorzitter Prodi in november jl. aan de staatshoofden en aan mijn voorganger, Nicole
Fontaine, heeft gezonden, wordt gesproken van "realisatieachterstand". Op een uitzondering na
hebben wij alles gedaan wat men van ons verwachtte. Die uitzondering betrof het octrooi. Wij
zullen daar volgende maand een besluit over nemen, alsook over "open skies", over nieuwe
wetgeving op het gebied van financiële dienstverlening en over het zesde kaderprogramma voor
onderzoek en ontwikkeling, tijdig vóór de Europese Raad van Sevilla. Wij kunnen bogen op een
staat van dienst waar het om realisatie gaat. Wij hebben laten zien dat het Parlement een
strategische, betrouwbare en volwassen partner is.

***

Over internationale aangelegenheden wil ik drie korte opmerkingen maken. Ten aanzien van het
Midden-Oosten dient onze rol, evenals die van andere parlementen, een aanvulling te zijn op de
acties van de executieve. Krachtens het Verdrag is het aan u om besluiten te nemen. Er zijn dus
grenzen aan wat het Parlement kan doen.

Niettemin willen wij met de actieve hulp van de heer Solana - en ik wil hem prijzen voor zijn niet
aflatende en effectieve diplomatie - en in samenwerking met ambassadeur Moratinos, die met
gevaar voor eigen leven alle communicatielijnen heeft weten open te houden, en steunend op het
advies van het Spaanse voorzitterschap, de heer Shimon Peres en de heer Yasser Arafat een
platform bieden als symbool van onze vastberadenheid om de dialoog op gang te houden.

Ten aanzien van Zimbabwe heerst er teleurstelling na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen,
maar wij moeten vasthouden aan onze beginselen, ter verdediging van vrijheid en democratie.

Ten aanzien van de betrekkingen met de Verenigde Staten maakten wij het mogelijk dat de
zogenoemde "hushkits"-verordening werd ingetrokken, waardoor een nieuw groot handelsconflict
met de Verenigde Staten werd voorkomen en de heer Aznar in staat werd gesteld deze kwestie op
de Top Europa-Amerika op te lossen.

Ten aanzien van staal spraken wij onze teleurstelling uit over de beslissingen van de Verenigde
Staten. Wij moeten echter de betrekkingen tussen het Parlement en het Amerikaanse Congres
strategischer benutten. Wij willen een constructief klimaat voor de wetgevers scheppen en
vermijdbare misverstanden vermijden, door vroegtijdige waarschuwing en voorafgaand overleg.

***
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Mijn boodschap is dan ook: partnerschap en realisatie.

Wij zouden geen overeenstemming hebben bereikt over het vraagstuk van de financiële diensten,
indien wij niet tot in de kleine uurtjes hadden gewerkt om een institutioneel instrument te vinden
om snel vorderingen te maken. De oplossing die wij hebben gevonden, is een voorlopige oplossing,
van beperkte veerkracht, en vereist een constructief antwoord uwerzijds.

In de eerste week van mijn ambt werd mij door de Commissie juridische zaken van het Parlement
geadviseerd om bij het Hof een zaak aan te spannen tegen de Raad met betrekking tot de richtlijn
inzake het Statuut. Ik achtte het wenselijker de advocaten en specialisten van de instellingen - en die
heeft u ook - zich over de juridische details te laten buigen, en dat wij het primaat van de politiek
dienen te respecteren. Het is hoogst ongebruikelijk dat een Voorzitter van het Parlement niet het
advies van de Commissie juridische zaken opvolgt. Men heeft mij de ruimte gegeven. Dat kan twee
dingen betekenen: of ik dreig te worden opgehangen, of wij kunnen van de gelegenheid gebruik
maken om politiek zaken te doen.

Ik doe u dan ook een praktisch voorstel betreffende het platform dat ons in staat moet stellen om
van een conflictcultuur over te gaan op een veranderingscultuur.

Ik zou u willen voorstellen dat u in de conclusies van de Europese Raad de instellingen ertoe
oproept om een interinstitutionele werkgroep over betere regelgeving en governance op te richten,
op politiek niveau samen te stellen uit vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de
Commissie.

Als wij daarin slagen, zullen wij een constructief partnerschap ontwikkelen voordat de Conventie
verslag uitbrengt. Wij kunnen niet alle institutionele veranderingen aan de Conventie overlaten. De
Conventie buigt zich over de toekomt van Europa. Laten wij nu aan het Europa van vandaag
werken.

* *
*
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