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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Πρόκειται για την πρώτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µετά τις ευρωπαϊκές εκλογές της
10-13 Ιουνίου, το µεγαλύτερο εγχείρηµα διεθνικής και πανηπειρωτικής δηµοκρατίας που
επιχειρήθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Ως Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είµαι υποχρεωµένος να σας πω
ότι πιστεύω ότι οι εκλογές, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες επιµέρους αποτελεσµάτων, ήταν
απογοητευτικές για δύο λόγους.
Η σχετικά χαµηλή συµµετοχή – ακριβώς στο ίδιο επίπεδο όπως και το 1999 στην Ευρώπη των 15
(49%), αλλά µε χρόνιο απουσιασµό στα περισσότερα νέα κράτη µέλη (26%) – υπογραµµίζει αυτό
που πολλοί από εµάς φοβόµασταν : τη δυσκολία πολλών πολιτών να συνδεθούν µε την ΕΕ και να
εκτιµήσουν τα πραγµατικά οφέλη που φέρνει στην καθηµερινή ζωή τους.
∆εύτερον, η ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών – και σε ορισµένες περιπτώσεις ευρωφοβικών –
δυνάµεων αποτελεί ένδειξη για µια αρνητική κλιµάκωση, από την αδιαφορία στην εχθρότητα, µιας
µικρής αλλά σηµαντικής µειοψηφίας απέναντι στο όλο ευρωπαϊκό εγχείρηµα.
Οι εκλογές ήταν µια χαµένη ευκαιρία. ∆υστυχώς, πάρα πολλά πολιτικά κόµµατα επικεντρώθηκαν
σε εθνικά ή προσωπικά ζητήµατα. Η Ευρώπη ήταν ο µεγάλος απών από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Τώρα πρέπει να δείξουµε πολιτική ηγεσία και αυτό σηµαίνει να ριχτούµε δραστήρια στη µάχη για
να κερδίσουµε τις καρδιές και τα µυαλά των ευρωπαίων πολιτών. Αν δεν το κάνουµε, οι αρνητικές
τάσεις θα ενισχυθούν και το ευρωπαϊκό εγχείρηµα δεν θα προχωρήσει. Τα αποτελέσµατα ήταν
απογοητευτικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να αποτελέσουν σήµα κινδύνου για
όλα τα θεσµικά όργανα. Οι κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες, όπως ελπίζουµε, µετά το
Σαββατοκύριακο αυτό θα ηγηθούν της εκστρατείας για την επικύρωση όπου διεξαχθεί
δηµοψήφισµα, έλαβαν καθαρό µήνυµα αφύπνισης.
Τώρα η ευθύνη των ευρωπαίων πολιτικών είναι να αγωνιστούν για την Ευρώπη. Πρέπει να
υπερασπίσουµε το ευρωπαϊκό µας όραµα σε µια γλώσσα που να είναι κατανοητή από τους πολίτες.
Η Ευρώπη που υπερασπιζόµαστε πρέπει να είναι µια Ευρώπη που να τους αφορά. Η Ευρώπη δεν
είναι απλώς το πιο επιτυχηµένο εγχείρηµα συµφιλίωσης που γνώρισε ποτέ ο κόσµος· αφορά επίσης
τις θέσεις εργασίας, την ασφάλεια, τις βελτιωµένες υποδοµές και τα υψηλά περιβαλλοντικά
πρότυπα. Αφορά την επίτευξη οικονοµικής ανάπτυξης, ευηµερίας και ασφάλειας για τους λαούς
µας. Αν συνδέσουµε τις πολιτικές µας φιλοδοξίες για την Ευρώπη µε την παροχή απτών
αποτελεσµάτων στους πολίτες µας, αν τονίσουµε την ευρωπαϊκή διάσταση των ζητηµάτων που
γνωρίζουµε ότι ενδιαφέρουν τους πολίτες µας – ανεργία, τροµοκρατία, εγκληµατικότητα, το
µέλλον των συνταξιοδοτικών ταµείων, οικονοµική ανάπτυξη, και, ιδίως στα νέα κράτη µέλη,
γεωργία – θα αντιστρέψουµε το ρεύµα και δεν αποκλείεται να αναζωπυρώσουµε τον ενθουσιασµό
για την Ευρώπη, έναν ενθουσιασµό που τόσο πολύ έλειψε το περασµένο Σαββατοκύριακό. Και για
τούτο απαιτείται να επικεντρωθούµε στα ουσιώδη και να πετύχουµε.
*
*
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ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανάµεσα στα αποτελέσµατα που επιζητούν οι πολίτες και στα οποία η Ευρώπη έχει σαφή
προστιθέµενη αξία, περιλαµβάνεται σε περίοπτη θέση η πρόληψη της τροµοκρατίας και η
οικοδόµηση ενός κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εποµένως, επαναλαµβάνω
σήµερα την έκκληση που ήδη απεύθυνε το Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου, για ένα Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο "Τάµπερε II" το οποίο να προβεί στην επισκόπηση της πείρας των τελευταίων πέντε
ετών, να σταθµίσει τις αδυναµίες και τα επιτεύγµατα της πολιτικής µας και, αξιοποιώντας την
ώθηση από τη σηµερινή συνάντηση, να χαράξει µια νέα ηµερήσια διάταξη και ένα µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα, µε αίσθηση πολιτικού επείγοντος και στρατηγικής. Το ειδικό αίτηµα που σας
απευθύνω σχετικά, είναι το τοµεακό αυτό συµβούλιο να νοµοθετήσει σε αυτό τον ευαίσθητο για
τους πολίτες τοµέα, όχι πίσω από τις πλάτες των κοινοβουλίων, των εθνικών και του Ευρωπαϊκού,
αλλά ανοιχτά, µε πραγµατική διαβούλευση και διάλογο µε τους βουλευτές.
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ
Στα σχέδια συµπερασµάτων, η Προεδρία υπογραµµίζει ορθά ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία είναι
τµήµα της αναντίστρεπτης διαδικασίας της πέµπτης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξ
ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζω την πολύ ουσιαστική πρόοδο που έχουν
σηµειώσει και τα δύο αυτά κράτη στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις και ιδιαίτερα το κλείσιµο,
αυτή την εβδοµάδα, όλων των κεφαλαίων για διαπραγµατεύσεις µε τη Βουλγαρία. Το Κοινοβούλιο
έχει εκφράσει πολύ συγκεκριµένες ανησυχίες για τη µεταρρυθµιστική διαδικασία στη Ρουµανία.
Αν η Ρουµανία δεν ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις, υπάρχει κίνδυνος να διαφοροποιήσει τη θέση
της στη διαδικασία της διεύρυνσης.
Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει θερµά την ιδέα του ανοίγµατος διαπραγµατεύσεων µε την Κροατία στις
αρχές του 2005. Όπως επισηµαίνετε στα συµπεράσµατά σας, κ. Πρόεδρε, η µετάβαση στην
επόµενη φάση για την προσχώρηση της Κροατίας αναµένεται να αποτελέσει ερέθισµα για τη νέα
ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων.
Για την Τουρκία, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου να αποφασίσει αν θα
οριστεί ηµεροµηνία για την έναρξη διαπραγµατεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φυσικά θα έχει
ως γνώµονα την έκθεση της Επιτροπής, η οποία αναµένεται το φθινόπωρο. Ελπίζω, ωστόσο, πως
θα θελήσετε να καταγράψετε το γεγονός ότι αναγνωρίζουµε τις συνεχιζόµενες προσπάθειες
µεταρρύθµισης στην Τουρκία και τον πολύ θετικό ρόλο που διαδραµάτισε η Τουρκία στις
διαπραγµατεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο Ανάν και στα όσα ακολούθησαν. Εµείς στο
Κοινοβούλιο είµαστε ιδιαίτερα ευχαριστηµένοι για την απελευθέρωση της Leyla Zana, την οποία
έχουµε τιµήσει µε το Βραβείο Ζαχάρωφ, καθώς και των συναδέλφων της.
*
*

*

Σήµερα είναι η δέκατη τρίτη και τελευταία φορά που µιλώ ενώπιόν σας, από την έναρξη της
θητείας µου ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο διάστηµα αυτό, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, κατά τη γνώµη µου, καταξιώθηκε ως ώριµος και αξιόπιστος νοµοθετικός εταίρος
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, υπογράµµιζε δε ανά πάσα στιγµή την πρωτοκαθεδρία της
πολιτικής.
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Τα τελευταία πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκπληρώσει το θεσµικό του καθήκον
µε την αποτελεσµατική και υπεύθυνη άσκηση των νοµοθετικών εξουσιών του. Τα τελευταία
πέντε χρόνια ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία 403 διαδικασίες συναπόφασης και 86 διαδικασίες
διαπραγµατεύσεων συνδιαλλαγής, δηλαδή 250% περισσότερες σε σύγκριση µε την προηγούµενη
πενταετία. ∆ύο µόνο προτάσεις δεν εγκρίθηκαν: η οδηγία για τις εξαγορές επιχειρήσεων το 2001
και η οδηγία για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες το 2003.
Το Κοινοβούλιο ολοφάνερα δεν επιδίωξε να εξαντλήσει τα όρια των κοινοβουλευτικών
προνοµιών του. Σχεδόν το ένα τρίτο των διαδικασιών ακολούθησαν την ταχεία µέθοδο και
εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, ενώ από τις υπόλοιπες οι µισές συµφωνήθηκαν και
ολοκληρώθηκαν σε δεύτερη ανάγνωση, σε διαδικασίες "προ-συνδιαλλαγής", αφήνοντας µόνο το
ένα πέµπτο για την καθαυτό συνδιαλλαγή. Σε απλούστερη γλώσσα, το Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο χρησιµοποίησαν τον νοµοθετικό µηχανισµό πολιτικά, µε έντονη κοινή λογική και
στρατηγική θεώρηση.
Όταν µίλησα για πρώτη φορά µπροστά σας, στη Βαρκελώνη, έκανα λόγο για το χάσµα που πρέπει
να γεφυρώσουµε µεταξύ στόχων και αποτελεσµάτων. Πουθενά αλλού δεν είναι αυτή η ανάγκη
τόσο έκδηλη όσο στην Ατζέντα της Λισσαβώνας, όπου το χάσµα µεταξύ στόχων και
αποτελεσµάτων µας οδηγεί σε χάσµα αξιοπιστίας για το όλο εγχείρηµα. Με ικανοποίησή µου
διαπιστώνω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου το Κοινοβούλιο απέδωσε κατά 100 % τα
αναµενόµενα και απέδειξε την ετοιµότητά του να αντεπεξέλθει στις νοµοθετικές ευθύνες του και να
εργασθεί µε ταχύτητα. Χάρη στη συνεργασία τη δική σας και της Ιρλανδικής Προεδρίας, το
Κοινοβούλιο µπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του µε µια χωρίς προηγούµενο τελική ταχύτητα.
∆εν πρέπει να αφήσουµε το επίτευγµα αυτό χωρίς συνέχεια.
Θα θυµάστε ότι, επίσης στη Βαρκελώνη, είχα προτείνει, και εν τω µεταξύ έχουµε επιτύχει, µια
διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, δηλαδή να συµφωνήσουµε σε ένα
σύνολο κατευθυντήριων γραµµών για να προσδώσουµε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και
διαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο θεσπίζουµε µαζί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η ποιότητα της
νοµοθεσίας µας είναι θέµα κεφαλαιώδες. Τώρα καλούµαστε να εφαρµόσουµε τη συµφωνία στην
οποία καταλήξαµε.
Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να φέρουµε στο προσκήνιο την ενοποίηση και απλούστευση της
νοµοθεσίας, ένα θέµα που για πολύ µεγάλο διάστηµα είχε ξεχαστεί στο παρασκήνιο, και να
επιστρατεύσουµε τη θέληση και τους πόρους για την αναδιάρθρωση του δυσκίνητου σώµατος των
νοµοθετικών κειµένων. Πρέπει να καταρτίσουµε ένα κοινό και ιεραρχηµένο πρόγραµµα των
τριών θεσµικών οργάνων, µε ακριβές χρονοδιάγραµµα. Τα αποτελέσµατά µας πρέπει να
αντανακλούν τους δεδηλωµένους στόχους µας: απλότητα, σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου.
∆εύτερον, πρέπει να εξετάσουµε σοβαρά τις εναλλακτικές λύσεις στη ρύθµιση τις οποίες
προβλέπει η συµφωνία. Φυσικά πρέπει να νοµοθετούµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να
νοµοθετούµε καλύτερα και λιγότερο. Είναι ένα ζήτηµα επικουρικότητας, στο οποίο τα θεσµικά
µας όργανα µπορούν να συµφωνήσουν, επηρεάζει όµως και την ανταγωνιστικότητα. ∆εν θέλουµε
ασφαλώς να επιβραδύνουµε την ανάπτυξη µε περιττούς κανόνες και διατάξεις όταν υπάρχουν
εφικτές και ευέλικτες εναλλακτικές λύσεις.
Τρίτον, πρέπει να συµφωνήσουµε το ταχύτερο δυνατόν σε κοινά κριτήρια και κοινή µεθοδολογία
για την εκτίµηση του αντικτύπου της νοµοθετικής διαδικασίας, έτσι ώστε να µετράµε καλύτερα
τις δηµοσιονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις που έχει η δράση µας στην απασχόληση, την
ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον. Και πάλι, αν δεν επιστρατεύσουµε θέληση και πόρους στο
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έργο αυτό, η ποιότητα της νοµοθετικής µας παραγωγής θα µειωθεί και τελικά θα ζηµιωθεί ο
ευρωπαίος πολίτης.
Σε πολλούς τοµείς της δηµόσιας πολιτικής πρέπει να προχωρήσουµε από τις αξιέπαινες δηλώσεις
καλών προθέσεων σε πρακτικά αποτελέσµατα. Πολύ συχνά υπάρχουν κενά ανάµεσα στις πολιτικές
φιλοδοξίες µας και στις δυνατότητες και την πολιτική µας προθυµία να δράσουµε. Κεντρικό
καθήκον για την επόµενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόµενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα
είναι να επικεντρωθούν στα απαραίτητα και να εστιαστούν στα αποτελέσµατα. Το έργο τους
θα διευκολυνθεί σηµαντικά εάν υπάρξει ανανεωµένη έµφαση στη µετάδοση του δηµόσιου σκοπού
της Ευρώπης σε απλή γλώσσα.
Πάνω απ' όλα, στην επικοινωνία µας προς το ευρύτερο κοινό και στην εκστρατεία µας πρέπει να
µιλάµε για µια Ευρώπη που έχει πραγµατικό νόηµα. Πρέπει να µιλάµε για την Ευρώπη των αξιών
και να µην περιοριζόµαστε σε στείρες αναλύσεις για µια Ευρώπη αγορών ούτε στις περίπλοκες
λεπτοµέρειες της κοινής αγροτικής πολιτικής, όσο απαραίτητες και αν είναι. Πρέπει να µιλήσουµε
στους πολίτες για την πίστη µας στην πολυφωνική δηµοκρατία και την κεντρική θέση που έχει στο
ευρωπαϊκό εγχείρηµα.
Έχουµε δηµιουργήσει έναν νέο ευρωπαϊκό τρόπο. ∆εν πρέπει να δειλιάσουµε να τον εκφράζουµε
ολόπλευρα στην πολυµερή παγκόσµια σκηνή.
Αυτό το βασισµένο σε αξίες πρόγραµµα µας υποχρεώνει να δώσουµε έµφαση στην από κοινού
ανακάλυψη και οικοδόµηση µιας νέας ευρωπαϊκής αρµονίας. Αυτός είναι ο νέος ορίζοντας. Αυτό
είναι το βήµα πέρα από την Ευρώπη της εναρµόνισης. Στηριγµένη σε ισχυρές αξίες, εστιασµένη
σε σαφή συµφέροντα, ενδυναµωµένη από τη µεγαλύτερη δυνατότητα δράσης, ενισχυµένη από
κοινή πολιτική βούληση και όραµα, αυτή η νέα Ευρώπη, είµαι βέβαιος, θα µπορέσει να
αντεπεξέλθει στις παγκόσµιες προκλήσεις του νέου αιώνα.
Αυτό το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει ένα εµβληµατικό καθήκον: να συµφωνήσει σε ένα καλό
Σύνταγµα που επιτέλους να θέσει τέρµα σ' αυτή την παρατεταµένη περίοδο θεσµικής
ενδοσκόπησης, αλλά που πρέπει επίσης να συνοδεύεται από τη δέσµευση να συγκεντρώσουµε την
υποστήριξη της κοινής γνώµης που είναι απαραίτητη για την κύρωσή του, καθώς και από την
ανανέωση των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, και ιδίως της Επιτροπής µετά τις εκλογές. Ελπίζουµε
ειλικρινά ότι θα πετύχετε το στόχο σε αυτή τη συνεδρίαση. Κάτι τέτοιο θα είναι το ισχυρότερο
µήνυµα προς τους ευρωσκεπτικιστές και προς εκείνους που αµφισβητούν την αποφασιστικότητά
µας: θα είναι το µήνυµα ότι η Ευρώπη είναι πάλι στα πράγµατα· είναι µια Ευρώπη των 25 που
λειτουργεί.
______________________
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