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pronunciado pelo Presidente do Parlamento Europeu,

Sr Pat COX

perante o Conselho Europeu

de 15 de Março de 2002

em BARCELONA

Texto integral do discurso
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"PARCERIA E ACÇÃO"

DISCURSO DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO EUROPEU AO CONSELHO EUROPEU
DE BARCELONA, EM 15 DE MARÇO DE 2002"

Esta é a primeira ocasião que tenho de me dirigir a Vossas Excelências, dois meses após o dia em
que me foi dado o privilégio de ser eleito como Presidente do Parlamento Europeu. No primeiro dia
útil da minha presidência, tive o prazer de receber o Sr. Aznar, Presidente do Conselho Europeu,
quando ele iniciava a presidência espanhola da União.

O meu objectivo hoje, aqui, é o de explicar a finalidade pública do Parlamento Europeu e as
medidas de ordem prática que tomámos para ajudar a Presidência espanhola a completar o seu
programa.

Esta é a primeira cimeira desde o lançamento do euro e a economia europeia mostra sinais de uma
sensível recuperação. Este facto deveria incutir-nos confiança para avançarmos para uma Europa de
oportunidade, em vez de uma Europa de disputas e de burocracia.

Um dos temas principais deste Conselho Europeu é a liberalização dos mercados do gás e da
electricidade. O Parlamento Europeu votou no sentido de uma reforma e da aceitação do calendário
da Comissão, tendo a votação a favor desta abordagem sido de 5 contra 1.

O Parlamento Europeu quer ser um parceiro para a reforma e o progresso. A agenda de Lisboa
exige-o, dado que grande parte do programa terá de ser completado mediante legislação a aprovar
em co-decisão.

No passado, por vezes nas conclusões do Conselho Europeu − tal como em algumas das resoluções
do Parlamento Europeu - fizemos longas promessas retóricas, mas fomos parcos em actos.  Chegou
o momento de começarmos a agir.

No que se refere à e-Europa, em três meses agimos em relação a todo o pacote respeitante ao
comércio electrónico. Numa única leitura, chegámos a acordo sobre a separação da linha de
assinante nas telecomunicações. Nós, no Parlamento, fizemos o nosso trabalho; cabe-vos agora a
vós fazer o vosso. A rapidez com que agimos seria já um feito de monta para um Parlamento
nacional, quanto mais para um Parlamento Europeu, que representa os cidadãos de 15
Estados-Membros.

Agimos, também, sobre praticamente todas as propostas que podiam ter sido disponibilizadas para
esta reunião. E, esta semana, decidimos sobre mais outras sete. Quanto às quatro medidas relativas
aos serviços financeiros, obtivemos vastas maiorias sobre as respectivas propostas. Agimos.
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A carta que o Presidente Prodi enviou aos Chefes de Governo e à minha predecessora, Sra. Nicole
Fontaine, em Novembro último, falava da lacuna de acção ("delivery gap"). Com excepção de um
ponto, fizemos tudo quanto fomos solicitados a fazer - a excepção refere-se às patentes, matéria
sobre a qual decidiremos  no próximo mês. Quanto aos "céus abertos", à nova legislação sobre os
serviços financeiros e ao 6º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento, decidiremos a
tempo do Conselho Europeu de Sevilha. Temos agora um bom registo de desempenho. Mostrámos
que o Parlamento é um parceiro estratégico, fiável e maduro.

*
* *

No que diz respeito aos assuntos internacionais, farei três breves observações. Quanto ao Médio
Oriente, o nosso papel, como o de qualquer outro Parlamento, deveria ser complementar das acções
do executivo. De acordo com o Tratado, cabe-vos a vós tomar as decisões. Existem, portanto,
limites à nossa acção enquanto Parlamento.

Todavia, com a ajuda activa do Sr. Solana − e gostaria de felicitá-lo pela sua diplomacia incessante
e eficaz − e em cooperação com o Embaixador Moratinos, que, arriscando a própria vida, tem
conseguido manter abertas todas as vias de comunicação, e beneficiando do conselho da Presidência
espanhola, gostaríamos de possibilitar uma plataforma ao Sr. Shimon Peres e ao Sr. Yasser Arafat,
como símbolo da nossa determinação de manter o diálogo.

No que se refere ao Zimbabué, estamos decepcionados após os acontecimentos dos últimos dias,
mas devemos ater-nos firmemente aos nossos princípios, em defesa da liberdade e da democracia.

No que diz respeito às relações com os Estados Unidos, permitimos a revogação do regulamento
relativo aos equipamentos de insonorização (regulamento "hush kits"), evitando assim um novo e
grande conflito comercial com os Estados Unidos e permitindo ao Sr. Aznar resolver esta questão
na Cimeira Europa-América.

No relativo ao aço, manifestámos a nossa decepção perante as decisões tomadas pelos Estados
Unidos. Deveríamos, no entanto, utilizar a relação do Parlamento com o Congresso dos EUA de
modo mais estratégico. Pretendemos criar um ambiente construtivo para os legisladores e evitar os
mal entendidos evitáveis, mediante detecção precoce e consultas prévias.

*
* *
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A mensagem que aqui deixo, por conseguinte, é uma mensagem de parceria e de acção.

Não teríamos alcançado um acordo sobre os serviços financeiros se não tivéssemos queimado as
pestanas para encontrar um meio institucional para avançar rapidamente. A solução encontrada é
provisória, de elasticidade limitada e exige uma resposta construtiva da vossa parte.

Na primeira semana de exercício das minhas novas funções, fui aconselhado pela Comissão dos
Assuntos Jurídicos do Parlamento a intentar uma acção em justiça contra o Conselho devido à
directiva relativa ao Estatuto. Decidi que deveríamos deixar os advogados e os institucionalistas − e
nós também os temos - discutir as finezas jurídicas, mas que deveríamos respeitar o primado da
política. É absolutamente inusitado que o Presidente do Parlamento não siga o parecer da Comissão
dos Assuntos Jurídicos. Foi-me dada liberdade para decidir. Isto significa de duas coisas uma: ou
serei crucificado no final ou podemos agarrar esta oportunidade para conduzir as coisas
politicamente.

Por conseguinte, faço-vos uma proposta prática para que possamos abandonar uma cultura de
conflito e caminhar no sentido de uma cultura de mudança.

A minha sugestão seria a de que encarassem a possibilidade de incluir nas conclusões do Conselho
Europeu um convite às Instituições para criarem um grupo de trabalo interinstitucional sobre
melhor regulamentação e governação, que contaria, a nível político, com representantes do
Parlamento, do Conselho e da Comissão.

Se obtivermos esse direito, estaremos a desenvolver uma parceria construtiva antes dos relatórios da
Convenção. Não podemos deixar que seja a Convenção a proceder a todas as mudanças
institucionais. A Convenção tem como tema o Futuro da Europa. Encarreguemo-nos nós, agora, da
Europa de hoje.

* *
*
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
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