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Επιστολή της 17ης Οκτωβρίου 2005 του κ. Paolo COSTA, προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών 
και Τουρισμού, προς τον κ. Jo LEINEN, προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

Αγαπητέ κύριε συνάδελφε,

Με ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι η επιτροπή σας θα εκπονήσει έκθεση σχετικά με την 
περίοδο προβληματισμού, που αποφασίστηκε μετά την απόρριψη του σχεδίου του Ευρωπαϊκού 
Συντάγματος από το γαλλικό και ολλανδικό εκλογικό σώμα. Εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, 
επιθυμώ να σας εκθέσω τη γνώμη της επί της έκθεσης του κ DUFF και του κ. VOGENHUBER.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία σε αυτή τη 
συζήτηση. Καθώς τα κράτη μέλη είναι διχασμένα επί του θέματος αυτού και η Επιτροπή 
φαίνεται να διστάζει να αναλάβει την πρωτοβουλία, το Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί τους 
λαούς της Ευρώπης, θα πρέπει να επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
ευπρόσδεκτες οι προκαταρκτικές ιδέες των εισηγητών σας οι οποίες, αν και φιλόδοξες, τονίζουν 
την ανάγκη για μια σαφή δομή και χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση.

Από τη σκοπιά της επιτροπής μας είναι σημαντικό να συνεχισθεί και όπου είναι δυνατόν να 
ενισχυθεί η χάραξη συγκεκριμένης πολιτικής. Οι πολίτες σε δύο κράτη μέλη εξέφρασαν την 
αποδοκιμασία τους για το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. όχι όμως και για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία και ολοκλήρωση ως μέσων για την επίλυση των κοινών προβλημάτων 
αυτών καθαυτών.

Εν τω μεταξύ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ενεργήσουν ώστε να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη του κοινού στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Απαιτείται καλύτερη επ8ικοινωνία, ιδίως για να 
αντικρουσθεί το εσφαλμένο επιχείρημα που χρησιμοποιείται από αδύναμους εθνικούς ηγέτες 
που μέμφονται τις Βρυξέλλες για τις δικές τους αποτυχίες. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε 
περισσότερο είναι επιτυχής δράση στους τομείς που ενδιαφέρουν τους λαούς της Ευρώπης. Τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αναλάβουν άμεση δράση για την επίτευξη των 
στρατηγικών τους στόχων, παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν παρωχημένα μέσα όπως τη Συνθήκη της Νίκαιας.

Δεύτερον, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και απλούστευση 
της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα ενισχύοντας όταν
είναι δυνατόν την απόδοση λογαριασμών απ' ευθείας στον λαό χωρίς τη μεσολάβηση των 
εθνικών κυβερνήσεων. Δεδομένου ότι είμαστε μια επιτροπή που εργάζεται κυρίως με τη 
διαδικασία συναπόφασης, πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο του σχεδίου συντάγματος που 
θα πρέπει να διατηρηθεί σε πιθανές μελλοντικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις.

(τύπος ευγενείας και υπογραφή)


