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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 16ΗΣ ΚΑΙ 17ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

Αξιότιµα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
Η συνάντησή µας αυτή γίνεται σε µια δύσκολη στιγµή για την οικοδόµηση της Ευρώπης.
∆ύο από τα ιδρυτικά κράτη µέλη τοποθετήθηκαν κατά µεγάλη πλειοψηφία εναντίον του σχεδίου
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, το οποίο εσείς υπογράψατε και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε µε µεγάλη πλειοψηφία..
Νοµίζω πως οι λόγοι που µας έκαναν να πιστεύουµε ότι το κείµενο αυτό αποτελεί την καλύτερη
βάση για την αποτελεσµατικότερη και δηµοκρατική λειτουργία της διευρυµένης Ευρώπης,
συνεχίζουν να ισχύουν.
Είναι όµως φανερό ότι πολλοί από τους πολίτες της Ένωσης δεν έχουν την ίδια γνώµη.
Σήµερα, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε και κανείς άλλος είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει
µια οριστική ανάλυση της κατάστασης, ούτε να προσφέρει µαγικές λύσεις.
Εσείς υπογράψατε τη Συνθήκη, σε σάς εναπόκειται να αποφασίσετε για το µέλλον της.
Είναι, ωστόσο, υποχρέωση όλων µας, τόσο των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, όσο και των
εθνικών κυβερνήσεων, να προσπαθήσουµε να βρούµε µια απάντηση στην κρίση ταυτότητας στην
οποία έχει περιέλθει το σχέδιο για την οικοδόµηση της Ευρώπης, σε διάφορες χώρες.
Επιτρέψτε µου, ξεκινώντας, να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις όσον αφορά τις αποφάσεις που θα
πρέπει να λάβετε τις επόµενες ώρες, και οι οποίες θα πρέπει να είναι σαφείς για τους πολίτες.
Το καίριο ερώτηµα για όλους είναι το εξής: πρέπει να συνεχισθεί η διαδικασία κύρωσης του
Συντάγµατος, ή όχι;
Το Συµβούλιο θα µπορούσε να αποφασίσει ότι το σχέδιο Συντάγµατος είναι νεκρό.
Θα αρκούσε για αυτό να ανακοινώσει επίσηµα έστω και ένα κράτος µέλος ότι δεν θα προβεί στην
κύρωση της Συνθήκης.
Μέχρι σήµερα όµως, καµία χώρα, ούτε καν η Γαλλία και η Ολλανδία, χωρίς τη συµφωνία των
οποίων όλοι γνωρίζουµε ότι η Συνθήκη δεν µπορεί να τεθεί σε ισχύ, δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο.
Εναλλακτικά, µπορείτε να αποφασίσετε τη συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης, ίσως µε ένα
ελαστικότερο χρονοδιάγραµµα και εγκαινιάζοντας µια περίοδο περισυλλογής, διαλόγου και
πρόσθετων διευκρινίσεων.
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Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που λαµβάνει υπόψη
ότι µια σειρά χώρες έχουν ήδη κυρώσει τη Συνθήκη για το Σύνταγµα, εκ των οποίων µία µετά από
δηµοψήφισµα.
Από δηµοκρατικό σεβασµό προς τις χώρες αυτές, και προς εκείνες που δεν έχουν ακόµη
ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι όλες
οι χώρες θα πρέπει να εκφράσουν τη γνώµη τους, βάσει ενός κατάλληλα προσαρµοσµένου
χρονοδιαγράµµατος.
Εάν αυτή είναι η απόφασή σας, η πρόσθετη περίοδος διαλόγου και περισυλλογής θα πρπέπει να
χρησιµοποιηθεί ορθά, ώστε το "stop and go" να µην αποτελείται από πολύ "stop" και λίγο "go". Θα
ήθελα να επιµείνω στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατά πλειοψηφία υπέρ της
συνέχισης της διαδικασίας, µε ή χωρίς ανάπαυλα.
Επιτρέψτε µου επίσης να σας πω τι νοµίζω ότι δεν πρέπει να κάνουµε:
-

Να κυριευθούµε από απαισιοδοξία και να δεχθούµε την οπισθοδρόµηση στην πορεία για την
οικοδόµηση της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτόν θα εξυπηρετούσαµε τον λαϊκισµό, την
ανάκαµψη των εθνικισµών και την εσωστρέφεια.

-

Να προσποιηθούµε ότι τίποτε δε συνέβη. Αντίθετα, είναι αναγκαία µια διεξοδική ανάλυση
των λόγων που οδήγησαν στα διάφορα "όχι".

-

Να αποφασίσουµε µια ανάπαυλα, χωρίς να προσδιορίσουµε τα όριά της ή να εξηγήσουµε τί
θέλουµε να γίνει στη διάρκειά της.

-

Να αρχίσουµε το ψαλίδισµα του κοινοτικού κεκτηµένου, του ίδιου ακριβώς του οποίου την
υιοθέτηση ζητούµε από τις υποψήφιες χώρες.

-

Να αφήσουµε τη συζήτηση στα χέρια των ειδικών, των προσωπικοτήτων που υποτίθεται ότι
"γνωρίζουν", ή να δηµιουργήσουµε βιαστικά θεσµικές δοµές περίπλοκου χειρισµού.

-

Να αποφύγουµε τα νοµικά εφευρήµατα. Το σχέδιο Συντάγµατος είναι ένα σύνολο, το κάθε
στοιχείο του οποίου προσαρµόζεται προς τα υπόλοιπα, µέσω µιας λεπτής ισορροπίας που
υπήρξε το αποτέλεσµα ευρείας διαπραγµάτευσης. Για παράδειγµα, πάνω από το ένα τρίτο
των άρθρων του πρώτου µέρους αναφέρονται στο τρίτο µέρος.
Ορισµένα µέρη του Συντάγµατος δεν απαιτούν την τροποποίηση των Συνθηκών, βρίσκονται
όµως σε ισορροπία µε άλλα στοιχεία που επιβάλλουν τέτοιες τροποποιήσεις. Θα πρέπει να
προσέξουµε µήπως οι πολίτες δηµιουργήσουν την εντύπωση ότι το σχέδιο κοµµατιάζεται,
αδιαφορώντας το γεγονός ότι η δική τους ψήφος, θετική ή αρνητική, αφορούσε το σύνολό
του.

Προφανώς, αρµόδιοι να µας προσφέρουν µια ανάλυση του αποτελέσµατος των αντίστοιχων
δηµοψηφισµάτων τους είναι οι εκπρόσωποι της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Έχοντας, όµως,
συµµετάσχει στις εκστρατείες τόσο στη χώρα µου, την Ισπανία, όσο και στη Γαλλία και τις Κάτω
Χώρες, πιστεύω ότι:
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1. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι πολίτες ενδιαφέρθηκαν, ακόµη και παθιάστηκαν, για το ζήτηµα
της Ευρώπης. Ο διάλογος µαζί τους πρέπει να συνεχισθεί και να εκµεταλλευθούµε αυτή την
αρχική "ευρωπαιοποίηση της πολιτικής".
2. Η απόρριψη αφορούσε περισσότερο την υπαρκτή Ευρώπη, και όχι εκείνην που τους
προτεινόταν.
Συζητήθηκαν το Άµστερνταµ και το Μάαστριχτ (µέρος ΙΙΙ) περισσότερο από ό,τι τα νέα
στοιχεία του Συντάγµατος (µέρη Ι και ΙΙ).
3. Καταψηφίσθηκε περισσότερο το γενικό πλαίσιο, παρά το ίδιο το κείµενο.
Και αυτό το γενικό πλαίσιο διαµορφώνεται από:
3.1.

τη διεύρυνση ή, ακόµη καλύτερα, τις διευρύνσεις που έχουν εγκριθεί ή ανακοινωθεί.

3.2.

την απουσία µιας ευρωπαϊκής απάντησης στην παγκοσµιοποίηση και τις συνέπειές
της στις κοινωνικές δοµές

3.3.

τη διαφορτική κατανόηση, ή την πλήρη αποσύνδεση της εικόνας που έχουν για το
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα οι πολίτες, οι πολιτικές ηγεσίες και οι αντιπροσωπευτικοί
θεσµοί στην Ευρώπη

∆ικαίως ή όχι, πολλοί ψηφοφόροι, και ιδίως οι νέοι, πίστευαν ότι αυτό το σχέδιο Συντάγµατος δεν
προσέφερε αποτελεσµατικές λύσεις στα προβλήµατα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, σαν να
ήταν η Ευρώπη ο ∆ούρειος Ίππος µιας κακοδιαχειριζόµενης παγκοσµιοποίησης, ή υπεύθυνη για
την εκτός Ευρώπης µετατόπιση των θέσεων εργασίας, ή τη µαζική είσοδο µεταναστών.
Άλλοι ψηφοφόροι σκέπτονται ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά ρυθµισµένη, ή υπερβολικά ακριβή, ή
φοβούνται την απώλεια της εθνικής τους ταυτότητας.
Το ευρωπαϊκό όραµα, που βασίζεται στην ειρήνη, τη δηµοκρατία και τη συνεργασία, έχει γίνει
πραγµατικότητα. Γι΄ αυτό και σταµάτησε να κινητοποιεί.
Η Ευρώπη είναι η ιστορία µιας επιτυχίας. Η επιτυχία όµως µπορεί να οδηγήσει και στο θάνατο, αν
οι νέοι φόβοι είναι ισχυρότεροι από τα παλαιά οράµατα.
Πρέπει να βρούµε νέους λόγους για τους οποίους η οικοδόµηση της διευρυµένης Ευρώπης θα
µπορούσε και πάλι να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους.
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Ορισµένες προτάσεις για σκέψη και/ή µελλοντική δράση
Γύρω από τί θα µπορούσε να περιστραφεί η σκέψη και η δράση µας στη διάρκεια των επόµενων
µηνών;
-

Πρώτον, όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν
θετικά σηµεία της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας, ιδίως σε θέµατα οικονοµικά, κοινωνικά
και ασφαλείας.
Για παράδειγµα, πώς να µην εκτιµηθούν οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
βρίσκονται και στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη, στα πεδία του αγώνα κατά της
τροµοκρατίας, της καθιέρωσης ενός κοινού συστήµατος θεωρήσεων στα διαβατήρια, της
διαµόρφωσης µιας κοινής πολιτικής σε θέµετα προστασίας των δεδοµένων ή της δικαστικής
συνεργασίας σε θέµατα αστικού δικαίου και για την καταπολέµηση της παράνοµης
µετανάστευσης;
Πώς να παραβλέψουµε τον αγώνα κατά του ξεπλύµατος κεφαλαίων και τη δηµιουργία µιας
υπηρεσίας για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων; Πρέπει να δοθεί νέα ώθηση
στην ατζέντα της Χάγης, και να εξηγηθεί περισσότερο και καλύτερα στους πολίτες της
Ευρώπης.
Θα ήταν επίσης καλό οι υπουργοί σας να µην επιρρίπτουν τις ευθύνες για όλα τα κακά των
χωρών τους στις Βρυξέλλες και, όταν βγαίνουν από τις συνεδριάσεις των Συµβουλίων
Υπουργών, να µην αναφέρονται συστηµατικά σε νικητές και ηττηµένους.
Αυτό ισχύει και για τη συζήτηση που θα έχετε εσείς σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές
προοπτικές.
Σε λίγο καιρό, το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί σε σχέση µε ορισµένα σηµαντικά
νοµοθετήµατα, που είχαν ήδη σηµαντική επίδραση στις εκστρατείες για τα δηµοψηφίσµατα,
όπως είναι τα σχέδια οδηγιών για την ελευθέρωση των υπηρεσιών και σχετικά µε τη ρύθµιση
του χρόνου εργασίας.
Ο διάλογος σχετικά µε τις οδηγίες αυτές θα αποτελέσει συνέχεια εκείνου που ξεκίνησε για το
σχέδιο Συντάγµατος.
Το Κοινοβούλιο είναι πεπεισµένο ότι θα πρόκειται για έναν διάλογο θετικό µεταξύ των
θεσµικών οργάνων, και ιδίως µε τη µελλοντική Προεδρία του Ηνωµένου Βασιλείου.
Σε κάθε περίπτωση, για να αντιµετωπίσουµε τις συνθήκες που οδήγησαν στο "όχι", θα πρέπει
να εξετάσουµε, τουλάχιστον, δύο µεγάλα θέµατα:
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- Τα σύνορα της Ευρώπης
Υπάρχουν; Αν ναι, ποιά είναι; Αν όχι, γιατί; Ποιά είναι τα γεωστρατηγικά συµφέροντα των
Ευρωπαίων; Πώς να διαλεχθούµε µε τους πολίτες γι΄ αυτά;
Στον διάλογο αυτόν θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της "επανένωσης της Ευρώπης", που
χαρακτήρισε την πρόσφατη διεύρυνση, και τις µελλοντικές διευρύνσεις.
- Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο
Αντί να αντιδιαστέλλονται πολιτισµικά οικονοµικά, κοινωνικά ή πολιτικά πρότυπα, που δεν
είναι αναγκαίο να συµπίπτουν, µπορούµε να συµφωνήσουµε σχετικά µε την ευρωπαϊκή
απάντηση στις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης, εµπνεόµενοι
από τις θετικές και αρνητικές εµπειρίες των µεν και των δε;
Για όλα αυτά, το Κοινοβούλιο µπορεί να αποτελέσει ένα βήµα διαλόγου, αν και όχι το µόνο,
και έναν χώρο διατύπωσης ιδεών, αν και όχι τον µοναδικό. Είµαστε διατεθειµένοι, σε
συνεργασία µε τις προσεχείς Προεδρίες, να συµβάλουµε σε έναν διάλογο που θα µπορούσαµε
να διοργανώσουµε από κοινού.
∆ηµοσιονοµικές προοπτικές
Επιτρέψτε µου να αναφερθώ τώρα στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις
δηµοσιονοµικές προοπτικές, το δεύτερο µεγάλο θέµα της ηµερήσιας διάταξής σας.
Πριν από όλα, όµως, θα ήθελα να σας πώ ότι µου φαίνεται όλο και πιό µονοµερής και περιορισµένη
µια επιχειρηµατολογία βασισµένη αποκλειστικά σε καθαρούς δηµοσιονοµικούς ισολογισµούς.
Αυτό οδηγεί τους πολίτες να πιστεύουν ότι καταβάλλουν φόρο σε ένα είδος ξένης δύναµης που δεν
τους προσφέρει κανένα όφελος σε αντάλλαγµα.
Πρόκειται για µια λανθασµένη άποψη, εφόσον ο λόγος που είµαστε µαζί είναι διότι υπάρχει µια
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και όλοι έχουµε σε µεγάλο βαθµό επωφεληθεί, µε διάφορους
έµµεσους ή άµεσους τρόπους, από τη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης.
Θα σας δώσω ένα παράδειγµα, που εξήγησε χθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα µέλος της
Επιτροπής: η αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία δέκα χρόνια που αποδίδεται στην εσωτερική αγορά,
υπολογίζεται σε 900 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει κατά µέσο όρο 6.000 ευρώ ανά
οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη δηµιουργία 2.500.000 θέσεων εργασίας.
Χωρίς να αναφερθούµε σε άλλα, εξίσου ή και περισσότερο σηµαντικά ζητήµατα, που δεν µπορούν
να µεταφρασθούν σε χρήµα.
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Σε τελική ανάλυση, πώς θα µπορούσαν οι πολίτες να είναι ευνοϊκά διατεθειµένοι απέναντι στην
Ευρώπη, αν το µόνο που ακούν γι΄ αυτήν είναι ότι τους στοιχίζει µια περιουσία ως
φορολογουµένων;
Για τον λόγο αυτόν θα ήθελα η συµφωνία για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, πέρα από το θετικό
µήνυµα που θα στείλει σε µια στιγµή όπως η σηµερινή, να δώσει το έναυσµα για να εξετάσουµε εκ
νέου το κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχία ανάµεσα στους στόχους που θέτουµε και τα µέσα που
διαθέτουµε για την υλοποίησή τους.
Όπως γνωρίζετε, µετά από οκτώ µήνες εντατικών εργασιών, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσηµα, και
µε ευρύτατη πλειοψηφία, τη θέση του όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
Είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει αυτό.
∆εν θα σας κουράσω µε λεπτοµέρειες για το θέµα.
Γνωρίζετε την έκθεση Böge όσο καλά γνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της
Επιτροπής και της Προεδρίας του Συµβουλίου.
Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε ανάµεσα στις δύο προτάσεις αν και σίγουρα βρίσκεται εγγύτερα
στην πρόταση της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο των σηµερινών αρµοδιοτήτων του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να
υπογραµµίσει την υποστήριξή του στις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µελλοντική
προοπτική, υπέρ της απασχόλησης, της έρευνας, της καινοτοµίας και των πολιτικών µε στόχο τη
διασφάλιση ενός σηµαντικού ρόλου για την Ένωση στη διεθνή σκηνή.
Το Κοινοβούλιο πιστεύει επίσης ότι χρειάζονται περισσότερα µέσα για τον νέο χώρο ασφάλειας
και δικαιοσύνης.
Στα πεδία αυτά µπορεί να εξαχθεί καλύτερα η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία που µας ωφελεί
όλους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι φιλοδοξίες που αποδίδουµε στην Ευρώπη δεν χωρούν
στο όριο του 1% του ΑΕΠ, όπως υποστηρίζουν ορισµένες χώρες.
Τώρα εναπόκειται σε σάς να αποφασίσετε για την πρότασή σας. Το Κοινοβούλιο επιθυµεί µια
συµφωνία που θα επιτευχθεί εγκαίρως. Όχι όµως οποιαδήποτε συµφωνία.
Και σας υπενθυµίζω ότι το Συµβούλιο δεν αποφασίζει µόνο του για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
Χρειάζεται η συµφωνία και των τριών θεσµικών οργάνων.
Η µελλοντική χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σηµαντική και δεν µπορεί να
περιορισθεί σε µια λογιστική διαχείριση. Πρόκειται για µια κατά βάση πολιτική συζήτηση, που θα
προσδιορίσει την ικανότητα δράσης της Ένωσης κατά τα προσεχή έτη.
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Βέβαια, αυτή δεν είναι η τελευταία ευκαιρία για την έγκριση των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Θα
πρέπει όµως να έχετε υπόψη ότι µια συµφωνία θα γίνεται κάθε φορά δυσκολότερη. Και αν τελικά
αυτή δεν υπάρξει, θα πρέπει, ωστόσο, να συνταχθεί ένας προϋπολογισµός για το 2007. Και
γνωρίζετε τί προβλέπει σχετικά η Συνθήκη και ποιός είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην περίπτωση αυτή.
Αξιότιµοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, δεν θα ήθελα να τελειώσω χωρίς να ευχαριστήσω
ιδίως στον κ. Jean-Claude Juncker και στη Λουξεµβουργιανή Προεδρία, πάντοτε παρούσα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µέσω του Προέδρου της και των υπουργών της, κκ. Asselborn και Schmit.
Πάντοτε έδιναν τη δέουσα προσοχή στην άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απέδειξαν ότι
γνωρίζουν σε εξαιρετικό βάθος ζητήµατα ιδιαίτερα πολύπλοκα , των οποίων η επίλυση εκκρεµούσε
εδώ και χρόνια.
Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ενώπιον όλων σας και να τους ευχηθώ καλή τύχη, ώστε να
ολοκληρώσουν µε επιτυχία ένα αριστοτεχνικό έργο.
__________
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