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Στην οµιλία µου θα ήθελα να θίξω τέσσερα βασικά ζητήµατα - διεύρυνση, οικονοµική
µεταρρύθµιση, θεσµικές αλλαγές, µετανάστευση - και να διατυπώσω στο τέλος ορισµένες γενικές
παρατηρήσεις.

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφέρω πόσο εκτιµώ τις εξαιρετικά έντονες προσπάθειες που κατέβαλε η
ισπανική προεδρία κατά τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Αυτή η επίµονη και εξονυχιστική
εργασία δεν φτάνει πάντα στα πρωτοσέλιδα του Τύπου, όµως οι τελευταίοι έξι µήνες  ήταν οι πιο
παραγωγικοί στην προετοιµασία της διεύρυνσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγµα της
προεδρίας σας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι, από πολιτική άποψη, το 2002 είναι το έτος της
διεύρυνσης. Με την καθυστέρηση δεν έχουµε τίποτα να κερδίσουµε. Αντίθετα, η καθυστέρηση
δηµιουργεί τον κίνδυνο να περιπλακεί περισσότερο το όλο εγχείρηµα ή και να παρεκτραπεί. Τώρα
είναι η ώρα.

Το Κοινοβούλιο διαδραµατίζει, και θα συνεχίσει να διαδραµατίζει, καθοριστικό ρόλο στην
προώθηση της διεύρυνσης και στη διατήρηση της απαραίτητης ορµής µετά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης. Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης του Κοινοβουλίου,
πραγµατοποίησα επίσηµες επισκέψεις σε εννέα από τις υποψήφιες χώρες. Τον επόµενο µήνα θα
επισκεφθώ τη Σλοβακία, και στις αρχές του φθινοπώρου τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία.

Θα µπορούσα να σας αναπτύξω εκτενώς πολλές παρατηρήσεις από αυτές τις επισκέψεις µου. Για
να µην µακρηγορώ, είδα από πρώτο χέρι τον εξαιρετικό µετασχηµατισµό που έχει επιτευχθεί σε
σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Το επίτευγµα αυτό απαιτεί µια όλως ιδιαίτερη και γενναιόδωρη
αντίδραση από την Ένωση.

Ωστόσο, υπάρχει η καταφανέστατη αίσθηση ότι οι πολιτικοί εταίροι µας πλησιάζουν στα όρια της
αντοχής τους. ∆εν µπορούν να συνεχίσουν την επίπονη προσπάθεια. Έχει έρθει πλέον ο καιρός οι
πολιτικές ηγεσίες των υποψήφιων χωρών να παρουσιάσουν αποτελέσµατα, προκειµένου να
διατηρήσουν την αξιοπιστία τους. Καταβάλλουν σκληρές προσπάθειες ήδη επί πολύ καιρό· τώρα,
βλέπουν τη γραµµή του τερµατισµού. Ο στόχος είναι η Κοπεγχάγη. ∆εν µπορούµε να τους
απογοητεύσουµε.

Εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συνιστούσα να καταρτιστεί, από κοινού µε το
Συµβούλιο, ένας συνολικός πολιτικός χάρτης πορείας για την περίοδο µετά τη σύνοδο κορυφής της
Κοπεγχάγης. Εάν επιτευχθεί συµφωνία στην Κοπεγχάγη το ∆εκέµβριο, και εάν τα απαραίτητα
σχέδια κειµένων φθάσουν γρήγορα σε εµάς, σας υπόσχοµαι ότι το Κοινοβούλιο θα τους δώσει την
επιβεβληµένη προτεραιότητα ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή του το ταχύτερο δυνατόν εντός του
πρώτου τριµήνου του 2003. Θα τονίσω προσωπικά στην κοινή γνώµη και στα µέσα ενηµέρωσης
την αποφασιστικότητά µας να καταλήξουµε µέσα σε αυτή την προθεσµία.

Ορισµένες φορές κατατριβόµαστε στις λεπτοµέρειες του κοινοτικού κεκτηµένου. Συµφωνώ, για
παράδειγµα, ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τις άµεσες επιδοτήσεις. Ωστόσο, επιβάλλεται να
αρχίσουµε να κινούµαστε προς την µακροπολιτική της διεύρυνσης σε όλες της τις πτυχές: είναι
καιρός να προπαγανδήσουµε τη διεύρυνση στους λαούς, να υπογραµµίσουµε τα οφέλη και την
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αυξηµένη ασφάλεια που µας προσφέρει. Είµαι πεπεισµένος ότι είναι πια καιρός οι πολιτικοί να
ξαναπάρουν στα χέρια τους την ηµερήσια διάταξη.

Με χαρά µου είδα πρόσφατα αρχηγούς κυβερνήσεων όπως ο Καγκελάριος Σούσελ, στη συνέντευξή
του στη Financial Times, και ο Καγκελάριος Σρέντερ στη συνέντευξή του στη Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung, να εκδηλώνουν προθυµία να διαδραµατίσουν πρωτοπόρο ρόλο στα
ζητήµατα αυτά. Αυτό ακριβώς χρειαζόµαστε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να διοργανώσει ειδική σύνοδο ολοµελείας στον
προσεχή Νοέµβριο, στην οποία 202 εκλεγµένοι αντιπρόσωποι από τις υποψήφιες χώρες θα
συµµετάσχουν πλήρως στις εργασίες και σε µια συζήτηση για τη διεύρυνση. Η σύνοδος αυτή θα
πραγµατοποιηθεί µετά την ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις Βρυξέλλες και πριν
από την Κοπεγχάγη. Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων στον πρωθυπουργό Ρασµούσεν και στον Ροµάνο
Πρόντι που συµφώνησαν να συµµετάσχουν µαζί µου σε αυτό το πολιτικά σηµαντικό γεγονός.

Έχουµε επίσης αναλάβει τη δέσµευση, από πρακτικής και δηµοσιονοµικής πλευράς, να δεχθούµε,
µε καθεστώς παρατηρητών, εκλεγµένους αντιπροσώπους των κρατών εκείνων των οποίων η ένταξη
θα αποφασιστεί στην Κοπεγχάγη, και µάλιστα να το πράξουµε αυτό αµέσως µόλις υπάρξει
πολιτική συµφωνία για τις νέες Συνθήκες προσχώρησης.

Πρέπει επίσης να µεριµνήσουµε για τη χορήγηση της κατάλληλης ειδικής υποστήριξης για τη
µετάβαση στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία, να διαδηλώσουµε την αναντίστρεπτη δέσµευσή µας
για την ένταξη των χωρών αυτών.Ο άνεµος της πολιτικής φουσκώνει τώρα τα πανιά. Σε ορισµένα
ζητήµατα - το Καλίνινγκραντ, η κατάσταση στην Κύπρο, η Τουρκία - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
είναι πρόθυµο να συνεισφέρει µε εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στη Βαρκελώνη σας ανακοίνωσα την πρόθεσή µου να αναπτύξω µια σύµπραξη µε το Συµβούλιο
για την πραγµάτωση της οικονοµικής µεταρρύθµισης. Αυτή η σύµπραξη συνεχίζει να αποφέρει
καρπούς.

Από τις προτεραιότητες που εντοπίσατε στη Βαρκελώνη στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, εγκρίναµε µια οδηγία για τις σύµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας το
Μάιο. Εξετάσαµε µε διαδικασία επείγοντος µια απόφαση για τα διεθνή πρότυπα λογιστικής, ώστε
να αποφευχθούν στο µέλλον προβλήµατα όπως αυτό της Enron και να εξασφαλιστεί υψηλής
ποιότητας ρύθµιση στον τοµέα αυτό. Πραγµατοποιήσαµε τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά µε την
ασφαλιστική διαµεσολάβηση και σχετικά µε την εµπορία εξ αποστάσεως. Στα τέσσερα άλλα
ζητήµατα - επικουρικές συντάξεις, καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά, ενηµερωτικά δελτία
εταιριών και χρηµατοπιστωτικοί όµιλοι ετερογενών δραστηριοτήτων - καθώς και σχετικά µε την
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας περιµένουµε τις κοινές θέσεις σας, έτσι
που να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε τα θέµατα.
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ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η διεύρυνση καθιστά επιτακτική ανάγκη τη µεταρρύθµιση των θεσµικών µας οργάνων, όµως η
µεταρρύθµιση αυτή είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη εάν θέλουµε να αναζωογονήσουµε την
υποστήριξη υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να αυξήσουµε το κύρος των ευρωπαϊκών
θεσµικών µας οργάνων. Επιβάλλεται η µεταρρύθµιση του κάθε θεσµικού οργάνου και µια
σύµπραξη για τη µεταρρύθµιση όλων των θεσµικών οργάνων. Στη συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη
της µεταρρύθµισης, η Συνέλευση θα εξετάσει τα ζητήµατα εκείνα που απαιτούν αλλαγές στις
Συνθήκες. Πρέπει επίσης να εξετάσουµε τι µπορούµε να κάνουµε από τώρα.

Πρόκειται να συζητήσετε τη σηµαντική έκθεση σχετικά µε τις µεθόδους εργασίας του Συµβουλίου.
Υποστηρίζουµε κάθε κίνηση στην κατεύθυνση της µεγαλύτερης διαφάνειας, ιδίως όταν το
Συµβούλιο νοµοθετεί· ο προτεινόµενος νέος ρόλος του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων κινείται
στη σωστή κατεύθυνση. Ορισµένοι συνάδελφοί µου έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την
προτεινόµενη συγχώνευση των Συµβουλίων Ανάπτυξης και Εξωτερικών, λαµβάνοντας υπόψη τον
αυξηµένο ρόλο της Ένωσης ως δωρητή. Θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπόψη σας αυτή την
ανησυχία.

Η Επιτροπή έθεσε επί τάπητος σηµαντικές αλλαγές στους δηµοσιονοµικούς κανονισµούς, επί των
οποίων καταλήξαµε σε συµφωνία εγκαίρως τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τη δέσµη µέτρων Κίννοκ για τη διοικητική µεταρρύθµιση, υπολογίζουµε να
εκφράσουµε τη γνώµη µας εγκαίρως, πριν από το τέλος του έτους, έτσι ώστε η δέσµη να εγκριθεί
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, επί ελληνικής προεδρίας.

Όσον αφορά το ίδιο το Κοινοβούλιο, έχουµε δροµολογήσει ένα φιλόδοξο µεταρρυθµιστικό
πρόγραµµα, µε τροποποίηση του Κανονισµού µας και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών µας.

Υπάρχει ένα ζήτηµα, πολύ σηµαντικό για το Κοινοβούλιο, που απαιτεί τη συµφωνία σας.
Πρόκειται για το κοινό καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου έχει δοθεί
εντολή από όλους τους ηγέτες των πολιτικών οµάδων να πραγµατοποιήσω διερευνητικές
συνοµιλίες σε ανώτατο επίπεδο. Επιδιώκουµε συµφωνία µε βάση δύο αρχές: ισότητα µεταχείρισης
όλων των βουλευτών του ΕΚ και διαφάνεια στις αποδοχές τους.

Θα εκτιµούσα ιδιαίτερα τη βοήθεια της ισπανικής προεδρίας, κατά τις υπόλοιπες ηµέρες της
ευθύνης της, καθώς και της επικείµενης δανικής προεδρίας, έτσι ώστε να κινηθούµε προς µια
δίκαιη, λογική, ισορροπηµένη, διαφανή και υπεύθυνη λύση.

Πρόκειται για ένα ζήτηµα που αφορά την εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης
γενικά. Είναι θέµα σηµαντικό για όλα τα θεσµικά όργανα. Όλοι έχουµε να κερδίσουµε από την
αξιοπιστία που θα µας προσδώσει η επίτευξη συµφωνίας εγκαίρως για τις εκλογές του 2004.

Ορισµένα πράγµα µπορούµε να τα κάνουµε µόνοι µας· άλλα απαιτούν συλλογική προσπάθεια. Το
πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής για καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις δεν είναι τεχνικό ζήτηµα.
Οι πολίτες µας θέλουν µια Ευρώπη που να νοµοθετεί όποτε είναι αναγκαίο, που να µην επιδιώκει
να ρυθµίσει την παραµικρή πτυχή της ζωής των ευρωπαίων. Όπου είναι αναγκαία η νοµοθεσία,
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πρέπει να γίνεται καλά: να είναι προσιτή, σαφής και συνεπής. Η αποδοχή της Ευρώπης από την
κοινή γνώµη εξαρτάται από την επιτυχία µας σε αυτό το εγχείρηµα. Η νοµοθεσία πρέπει να είναι
καλά προπαρασκευασµένη· ο αντίκτυπός της να αξιολογείται επακριβώς· πρέπει να απορρέει από
εκτεταµένη προηγούµενη διαβούλευση, τα δε εθνικά κοινοβούλια πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
συµµετέχουν από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ανάγκη για ενισχυµένο ρόλο των εθνικών
κοινοβουλίων υπογραµµίστηκε κατά την πρόσφατη ∆ιάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη. Και τα τρία θεσµικά όργανα διαδραµατίζουν εδώ ζωτικό
ρόλο. Η Σεβίλλη µπορεί να στείλει ένα σαφές µήνυµα.

Αν ζητήσετε στα συµπεράσµατά σας και από τα τρία θεσµικά όργανα να συνεργαστούν στο ζήτηµα
αυτό και να καταλήξουν σε διοργανική συµφωνία έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης,
θα δώσετε µια νέα ώθηση. Η συνεργασία µας απαιτεί καλή τεχνική προπαρασκευή και ενεργό
συµµετοχή των πολιτικών εκπροσώπων του καθενός από τα θεσµικά µας όργανα, έτσι ώστε να
επιτευχθεί µια σαφής πολιτική συµφωνία σε ένα ζήτηµα που είναι κατά βάση πολιτικό και όχι απλό
τεχνικό.

Σας ζητώ προσωπικά, κύριε πρόεδρε, να εξασφαλίσετε ότι τα συµπεράσµατα στα οποία θα
καταλήξετε αυτό το Σαββατοκύριακό θα χαράσσουν ένα συγκεκριµένο στόχο και θα εκθέτουν ένα
σαφή µηχανισµό για την επίτευξή του, που θα είναι αποδεκτός από όλους µας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η συζήτηση για τη µετανάστευση έχει προσλάβει πολύ µεγαλύτερη δηµοσιότητα τις τελευταίες
εβδοµάδες. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ζητήµατα αυτά δεν τίθενται για πρώτη φορά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση· δεσµευτήκαµε στην έγκριση µιας κοινής πολιτικής για το άσυλο και τη
µετανάστευση ήδη από το Τάµπερε το 1999, µιας πολιτικής µε µηχανισµούς που θα διασφαλίζουν
το σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών. Περισσότερα βήµατα έγιναν στο
Λάκεν. Αυτό πρέπει να τονιστεί, προκειµένου να αντικρούσουµε την άποψη ότι, µε το να
πραγµατοποιούµε τώρα αυτές τις συζητήσεις απλώς αντιδρούµε στους λαϊκιστές, και πρέπει να
εξηγηθεί στον Τύπο. Η κοινή πολιτική  την οποία επιδιώκουµε για το άσυλο και τη µετανάστευση
πρέπει να βασίζεται στην ευθύνη για τις συνολικές υποχρεώσεις, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
συµβάσεις στις οποίες έχουµε προσχωρήσει.

Αµέσως πριν έρθω στη Σεβίλλη συµµετείχα, πριν από µερικές ηµέρες στο Μπάρι, στη συνεδρίαση
του Ευρωµεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουµ στο οποίο συµµετέχουν 180 βουλευτές από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 15 κράτη µέλη και από 12 χώρες της Μεσογείου.

Στη συνεδρίαση του Μπάρι, όπου συµµετείχαν βουλευτές από χώρες όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία,
η Τυνησία ή το Μαρόκο, το Φόρουµ ενέκρινε ψήφισµα σχετικά µε τη µετανάστευση το οποίο
περιείχε ορισµένες πολύ σηµαντικές παραγράφους: η µία αφορούσε τη συνευθύνη για την
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και των προβληµάτων που συνδέονται µε την
εγκληµατικότητα, ενώ η άλλη συνέδεε, όχι αρνητικά άλλα θετικά, τη συνεργασία επί ζητηµάτων
µετανάστευσης µε την παροχή βοήθειας.



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 24.06.2002 - EL - PE 320.285

9

Η σηµασία του ψηφίσµατος αυτού είναι ότι αποτελεί µια δέσµευση όχι απλώς βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των κρατών µελών, αλλά και βουλευτών από τις
νότιες ακτές της Μεσογείου. Πρόκειται για µια έκκληση να επενδύσουµε στη συνευθύνη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κλείνοντας, επιτρέψτε µου να διατυπώσω δυο-τρία σχόλια, ως Ιρλανδός πολιτικός, σχετικά µε τη
Συνθήκη της Νίκαιας.

- Απευθυνόµενος σε εσάς ως µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου: ελπίζω ότι θα εκδώσετε µια
δήλωση σχετικά µε την ιρλανδική ουδετερότητα, διατυπωµένη όσο σαφέστερα γίνεται, κάτι
που θα διασκεδάσει τους φόβους, την οποία θα υποστηρίξω ένθερµα.

- Απευθυνόµενος στον Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, θα ήθελα να του πω ότι θα στρατευθώ
προσωπικά, ενεργητικά και κατηγορηµατικά, στο προσεχές δηµοψήφισµα ώστε να
εξασφαλιστεί θετικό αποτέλεσµα.

- Απευθυνόµενος προς τα άλλα κράτη µέλη και τα θεσµικά όργανα που ενδιαφέρονται για το
θέµα, σας ζητώ να αφήσετε στην Ιρλανδία ικανό περιθώριο για να πετύχει αυτό το θετικό
αποτέλεσµα.

Τέλος, ευχαριστώ θερµά όλους τους Πρωθυπουργούς που θέλησαν να µε δεχθούν και να
συζητήσουν µαζί µου πολλά ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος από την τελευταία σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Βαρκελώνη µέχρι σήµερα.

______________________


