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Το ιρλανδικό δηµοψήφισµα � η συνέχεια

1. Εµείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίσαµε τα αποτελέσµατα του ιρλανδικού
δηµοψηφίσµατος. Ο λαός που κλήθηκε να διατυπώσει την άποψή του έδωσε ένα ηχηρό και
θετικό µήνυµα: διεύρυνση και διεύρυνση τώρα. Το έργο σας αυτό το σαββατοκύριακο θα ήταν
πολύ δυσκολότερο αν το αποτέλεσµα ήταν διαφορετικό. Ο ιρλανδικός λαός επέλεξε τη
διεύρυνση και όχι τον εγωισµό. Με αυτό, ανοίγει ο δρόµος για το ραντεβού της Ένωσης µε την
Ιστορία. Επιθυµώ να συναγάγω τρία ιδιαίτερα στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν
διδάγµατα για το µελλοντικό µας έργο.

2. ∆εν πρέπει να επιτρέψουµε ποτέ πλέον η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να
αποστασιοποιηθεί από την κοινή γνώµη. Η Συνθήκη της Νίκαιας ήταν από τη φύση της ένα
πολύπλοκο κείµενο αλλά αν όλα όσα διακυβεύονται εξηγηθούν και λάβουν δηµοσιότητα µε
σαφήνεια και ειλικρίνεια, από τους ίδιους τους πολιτικούς επί τόπου και όχι από τα κύµατα του
αέρα, η κοινή γνώµη θα ανταποκριθεί θετικά. Και, πέρα από το ότι θα ανταποκριθεί, θα είναι
έτοιµη να προχωρήσει µε µεγάλο διασκελισµό, παραµερίζοντας τα στενά και βραχυπρόθεσµα
συµφέροντα για µια ευρύτερη προοπτική. Η µεγάλη ανατροπή που σηµειώθηκε στην κοινή
γνώµη, µε το «Ναι» να πλειοψηφεί και στις 42 εκλογικές περιφέρειες της Ιρλανδίας,
αποδεικνύει ότι η ιδέα της οικοδόµησης της Ευρώπης µπορεί να εµπνεύσει την κοινή γνώµη. Η
Συνέλευση πρέπει να αντλήσει διδάγµατα διαλόγου, πληροφόρησης και σαφήνειας. Θα
µπορούσα να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να σας αναπτύξω τις απόψεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όσον αφορά το έργο της Συνέλευσης· όµως δεν είναι η κατάλληλη στιγµή.

3. Ένα δεύτερο δίδαγµα που πρέπει να συναγάγουµε αφορά το χρονοδιάγραµµα της διεύρυνσης.
Έχει πλέον καταστεί επείγουσα η επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά την τοποθέτηση της
Ένωσης επί µιας σειρά θεµάτων. Αν αυτό δεν επιτευχθεί στις Βρυξέλλες, πώς είναι δυνατόν να
αναµένουµε ότι θα επιτευχθεί στο παρά πέντε στην Κοπεγχάγη; Αν φθάσουµε σε
εµβαλωµατικές λύσεις της τελευταίας στιγµής, θα καταλήξουµε σε αποφάσεις της ύστατης
στιγµής σαν κι αυτές στις οποίες καταλήξαµε στο παρελθόν, ακόµη και στη Νίκαια.

4. Ένα τρίτο δίδαγµα αφορά τη στάση του κοινού απέναντι στη διεύρυνση καθεαυτή. Μια από τις
πλέον συνηθισµένες αντιδράσεις που ακούγονταν στα κατώφλια των σπιτιών, στις πάµπ, έξω
από τα εµπορικά κέντρα ήταν η εξής:  «Η Ιρλανδία επωφελήθηκε τα µέγιστα από την Ένωση.
Είναι καιρός να αφήσει και τους άλλους να επωφεληθούν.»
Επρόκειτο για µια γενναιόδωρη απάντηση που βασιζόταν στον ρεαλισµό και την εµπειρία,
καθόσον τα οφέλη που αποκόµισε η Ιρλανδία ωφέλησαν και τους 14, οπότε ο µετασχηµατισµός
των οικονοµιών των 10 θα αποβεί προς όφελος και των 15.

5. Αυτή η γενναιόδωρη αλλά ρεαλιστική απάντηση πρέπει να απεικονιστεί και στις συζητήσεις
που θα έχετε σήµερα, µε βάση τον ιδεαλισµό και το καλώς εννοούµενο ίδιο συµφέρον.
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Η εντολή για διεύρυνση � τα ζητήµατα

6. Θα ήθελα να δηλώσω εξ αρχής την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση.
Χαιρετίζουµε τις εκθέσεις της Επιτροπής και συµµεριζόµαστε την κρίση της ότι, µε βάση
αποκλειστικά και µόνο αξιοκρατικά κριτήρια, 10 από τα προς ένταξη κράτη είναι σε θέση να
προσχωρήσουν στην Ένωση από το 2004. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρέπει πλέον να δώσει
στην Προεδρία και την Επιτροπή σαφή εντολή διαπραγµάτευσης για τα εναποµείναντα
κεφάλαια, χωρίς περαιτέρω νέες προϋποθέσεις, ούτως ώστε στην Κοπεγχάγη να έχουµε
καταλήξει σε συµφωνία σχετικά µε την προσχώρηση των 10 αυτών κρατών. Το ιρλανδικό
δηµοψήφισµα άνοιξε τον δρόµο. Έπεσε και το τελευταίο τούβλο του τείχους του Βερολίνου. Το
σαββατοκύριακο αυτό δεν πρέπει να αρχίσει να υψώνεται και πάλι το Τείχος.

Μια κοντόφθαλµη θεώρηση του εγχειρήµατος της διεύρυνσης δεν θα δηµιουργήσει απλώς νέα
εµπόδια θέτοντας ενδεχοµένως σε κίνδυνο την προσπάθεια αλλά θα περιορίσει και τις ελπίδες
επιτυχίας µιας διευρυµένης Ένωσης και θα επιβραδύνει την προσπάθεια οικονοµικού
µετασχηµατισµού.

7. Είναι αδιανόητο να φανταστούµε ότι η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία, ή
οποιαδήποτε από τα άλλα κράτη, µπορεί να είναι τίποτε άλλο πέρα από δικαιούχοι κονδυλίων
της Ένωσης κατά τα πρώτα χρόνια της συµµετοχής τους.

8. Η Ένωση ανέκαθεν, και απολύτως δικαιολογηµένα, από τις πρώτες κιόλας διευρύνσεις,
εξασφάλιζε στα νέα κράτη µέλη µια εναρκτήρια βοήθεια από τον προϋπολογισµό της: το ποσό
των 25,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έχει τεθεί επί τάπητος για διαρθρωτική βοήθεια αποτελεί
το απολύτως ελάχιστο ποσό. Οι προτάσεις είναι οικονοµικώς ανεκτές και βρίσκονται απολύτως
µέσα στο πνεύµα της συµφωνίας του Βερολίνου.

9. Τα αριθµητικά αυτά στοιχεία δεν είναι απλώς εφικτά βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Βερολίνου για τη µελλοντική χρηµατοδότηση (για 6 και όχι 10 χώρες):
αντιστοιχούν στη δηµοσιονοµική πραγµατικότητα. Οι πληρωµές που είναι απαραίτητες για τη
διεύρυνση, συνολικά, υπολείπονται των αριθµητικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στις
δηµοσιονοµικές προοπτικές.

10. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήταν απαράδεκτη οιαδήποτε µείωση σε
σχέση µε τις προτάσεις της Επιτροπής για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, τις άµεσες πληρωµές και
τους αντισταθµιστικούς µηχανισµούς. Και οφείλω να σας υπενθυµίσω ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όχι απλώς πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στις Συνθήκες Προσχώρησης,
αλλά ως σκέλος της αρµόδιας επί του προϋπολογισµού αρχής, πρέπει να εγκρίνει το συνολικό
χρηµατοδοτικό πακέτο. Οιαδήποτε συρρίκνωση των προτάσεων της Επιτροπής θα προξενούσε
αισθήµατα πικρίας στην κοινή γνώµη των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. Επί πλέον, και ίσως
και σηµαντικότερο, θα έθετε σε κίνδυνο τις τεράστιες προσπάθειες για οικονοµικό
µετασχηµατισµό που ανέλαβαν οι χώρες αυτές.
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11. Πρέπει να έχουµε µια αίσθηση προοπτικής όσον αφορά το ποιο ακριβώς είναι το διακύβευµα σε
πραγµατικούς όρους. Με βάση λεπτοµερείς κοστολογήσεις, εκτιµάται ότι το πλήρες
δηµοσιονοµικό πακέτο για τη χρηµατοδότηση της διεύρυνσης στο έτος αιχµής που είναι το
2006, θα ανέλθει σε 30 ευρώ κατά κεφαλή στη ∆ανία ή 20 ευρώ κατά κεφαλή στη Γερµανία.
Στην πραγµατικότητα, το διακύβευµα είναι περίπου το ένα χιλιοστό του ΑΕΠ της ΕΕ. Το
εγχείρηµα έχει ένα αντίτιµο, αλλά το αντίτιµο αυτό είναι ανεκτό.

12. Στη γεωργία, είναι πλέον αργά να αρχίσουµε να προσθέτουµε νέους όρους. Όλοι γνωρίζουµε
ότι έχουµε µπροστά µας µια δύσκολη απόφαση σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ: αυτό
είναι αναγκαίο για τις επόµενες δηµοσιονοµικές προοπτικές. Οι πρωτοβουλίες που έλαβαν χθες
η γαλλική και η γερµανική κυβέρνηση, δίνουν κάποιες ελπίδες για τα θέµατα αυτά επειδή
διατυπώνονται µε βάση όρους εκ των υστέρων και όχι ως προϋποθέσεις. Το να ζητούµε την
ανάληψη δεσµεύσεων και εγγυήσεων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην
Κοπεγχάγη, είναι πρόωρο, µη ρεαλιστικό και περιττό. Χρειάζεται και πάλι να
συνειδητοποιήσουµε την προοπτική.

13. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι υποψήφιες χώρες. Ορισµένες
πραγµατοποιούν ιδίοις εξόδοις µεγάλες επενδύσεις στο θέµα των συνοριακών ελέγχων � οι
δικοί µας έλεγχοι Schengen. Σε ορισµένες χώρες, µετά την προσχώρηση ενδεχοµένως να
σηµειωθεί µείωση των γεωργικών εισοδηµάτων και οι διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας
σηµαίνει ότι αυτές θα πρέπει να αναµείνουν χρόνια µέχρις ότου επιτραπεί στους πολίτες τους
να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλο τόπο στην Ένωση, έστω και αν σήµερα είναι
καθαροί εισαγωγείς εργατικού δυναµικού. Σε άλλες περιπτώσεις, πάλι, ίσως να εισπράττουν
λιγότερο και από το ήµισυ της διαρθρωτικής βοήθειας που εισέπραξαν τα προηγούµενα νέα
κράτη µέλη όταν προσχώρησαν.  Αν δεν λάβουµε µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουµε ότι
κανένα από τα νέα κράτη µέλη δεν θα είναι καθαρός εισφορέας κατά τα πρώτα χρόνια µετά την
προσχώρηση, θα είναι πολύ δύσκολο να πείσουµε την κοινή γνώµη. Οι πολιτικοί τους ηγέτες
είναι διατεθειµένοι να αντιµετωπίσουν την πρόκληση αυτή. ∆εν πρέπει εµείς να κάνουµε το
έργο τους «mission impossible».

14. Όσον αφορά την παρακολούθηση, υποστηρίζουµε την προσέγγιση της Επιτροπής η οποία, και
πάλι, βασίζεται στην εκ των υστέρων εκτίµηση. ∆εν τιµωρεί τους εταίρους µας. Καθήκον µας
είναι να επαγρυπνούµε αλλά καθήκον µας είναι επίσης να µην βάζουµε νέα εµπόδια.
Αναµένουµε από τις υποψήφιες χώρες µεγάλο βαθµό συµµόρφωσης προς το κοινοτικό
κεκτηµένο αλλά δεν πρέπει να ζητάµε υψηλότερες προδιαγραφές από αυτές που ισχύουν για
µας.



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 28.10.2002 - EL - PE 323.933

8

15. Όσον αφορά το θεσµικό κεφάλαιο, επιθυµώ να επισηµάνω δύο σηµεία: έχουµε ήδη αναφέρει
την κατηγορηµατική µας άποψη ότι η κατανοµή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πρέπει να αντικατοπτρίζει σαφώς τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Η άποψη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι όταν στην Νίκαια αποφασίστηκε η κατανοµή των εδρών,
για ορισµένες από τις υποψήφιες χώρες η συµφωνία δεν ήταν επεξεργασµένη. Αν τώρα που
πλησιάζουµε στα Χριστούγεννα, ο ∆ανός Πρωθυπουργός βρει τρόπο να λειτουργήσει ως Άγιος
Βασίλης ανταποκρινόµενος στις θεµιτές ανησυχίες ορισµένων υπό ένταξη κρατών, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειµένο να τον υποστηρίξει αποφασιστικά. ∆εύτερον, στο
πνεύµα των ανοικτών σχέσεων µεταξύ των θεσµικών οργάνων, όσον αφορά το θέµα των εδρών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη µεταβατική περίοδο 2004 - 2009, µέχρις ότου
συµµετάσχουν η Βουλγαρία και η Ρουµανία, θα ήµουν ευγνώµων αν τηρούµουν ενήµερος των
συζητήσεων που γίνονται στο Συµβούλιο σε σχέση µε το θέµα αυτό, και αν µου δινόταν η
ευκαιρία να διατυπώσω την άποψή µου πριν από την τελική διατύπωση των θέσεων.

Άλλα θέµατα σχετικά µε τη διεύρυνση

16. Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη διατήρηση της
ρύµης, µε αναβάθµιση του χάρτη πορείας, ορίζοντας ηµεροµηνία στόχο για την ένταξη και
αυξάνοντας την προενταξιακή βοήθεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του
εγχειρήµατος.

17. Όσον αφορά την Τουρκία, σηµειώνουµε τη σηµαντική πρόοδο που πραγµατοποιήθηκε στην
Τουρκία τους τελευταίους µήνες πριν από τις εκλογές, και ελπίζουµε ότι οι συνοµιλίες µε τη
νέα κυβέρνηση που θα εκλεγεί στην Τουρκία, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των
προσπαθειών προς την κατεύθυνση της µεταρρύθµισης, ούτως ώστε το συντοµότερο δυνατόν
να υπάρξει αντικειµενική αξιολόγηση.

18. Όσον αφορά την Κύπρο, τα συµπεράσµατα της Σεβίλλης οµιλούν περί προτιµήσεως για
επανένωση της Κύπρου. Πιστεύω ότι θα βρείτε διατυπώσεις που θα ανανεώνουν την
υποστήριξη σε όλα τα βήµατα που γίνονται προς την κατεύθυνση της επίτευξης συµφωνίας, µε
ιδιαίτερη έµφαση στον κατεπείγοντα χαρακτήρα.

19. Το Καλίνινγκραντι έχει περιληφθεί στη σηµερινή σας ηµερήσια διάταξη. Προφανώς, οι
διαπραγµατεύσεις είναι ένα θέµα που αφορά το Συµβούλιο και την Επιτροπή. Εµείς δεν
διαθέτουµε διαπραγµατευτική εντολή. Όµως, παρατήρησα ότι το θερµόµετρο ανέβηκε στη
ρητορική για το θέµα αυτό, ακόµη και στη Ρωσική Κρατική ∆ούµα. Γιαυτό, ανέλαβα την
πρωτοβουλία να προσκαλέσω τους προέδρους όλων των κοινοβουλίων των εµπλεκοµένων
χωρών (τον Πρόεδρο της Ρωσικής Κρατικής ∆ούµας, τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της
Ρωσικής Οµοσπονδίας, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής ∆ούµας του Καλίνινγκραντ, τον
Πρόεδρο της Πολωνικής Sejm, τον Πρόεδρο της Πολωνικής Γερουσίας, τον Πρόεδρο της
Λιθουανικής Seimas) σε µια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και για να συνειδητοποιήσει ο
κόσµος ότι είµαστε διατεθειµένοι να δεσµευτούµε, χωρίς προκαταλήψεις, σε ορισµένες βασικές
αρχές. Κατά την άποψή µου είναι σαφές ότι η λύση του προβλήµατος έγκειται στη σαφή
αναγνώριση της κυριαρχίας της Λιθουανίας και τον σεβασµό της αξιοπρέπειας της Ρωσίας.
Χαιρετίζουµε το έργο που έχει επιτελέσει στον τοµέα αυτό το Συµβούλιο, στον βαθµό που
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σέβεται τις αρχές αυτές. Εφόσον η Λιθουανία τηρήσει τους γενικούς όρους, πρέπει να δοθούν
εγγυήσεις ότι θα περιληφθεί το ταχύτερο δυνατόν στο Σένγκεν. Πρέπει να αξιοποιήσουµε την
ευκαιρία αυτή ως γραµµή πλεύσης και για τις σχέσεις µε τη Ρουµανία, αναπτύσσοντας έντονη
συνεργασία στην περιοχή. Η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία στο πλαίσιο της σουηδικής
προεδρίας, η οποία όπως έχει µείνει µέχρις στιγµής αναπάντητη. Τώρα έχουµε την ευκαιρία να
προωθήσουµε την υπόθεση. Μια άλλη πτυχή που µπορούµε να επισηµάνουµε είναι ότι η υπόθεση
αυτή αποτελεί, µεταξύ άλλων, µια δοκιµασία για τη συνοχή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας. Αν τα κράτη µέλη δεν συνειδητοποιήσουν ότι αντί να παρουσιάζουν ένα
κοκτέηλ από εθνικές εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να λειτουργούν ως Ένωση, τότε οι επιτυχίες θα
υπονοµευθούν και θα τεθούν σε κίνδυνο οι προοπτικές.

∆ιοργανική συνεργασία

20. Στο σηµείο αυτό, επιτρέψτε µου να διατυπώσω µια γενική παρατήρηση. Η δανική προεδρία
κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσµών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και άνοιξε νέους δρόµους. Αποφάσισε να καταβάλω από τώρα µέχρι της ∆ιάσκεψη της
Κοπεγχάγης µεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη διοργανικής συµφωνίας για βελτίωση
της νοµοθεσίας, τουλάχιστον στους τοµείς επί των οποίων µπορούµε να συµφωνήσουµε,
πράγµα που είναι ρεαλιστικό, σέβεται τα δικαιώµατα των οργάνων αλλά επιτυγχάνει
χειροπιαστά αποτελέσµατα όσον αφορά την ποιότητα της διαδικασίας νοµοθέτησης που
ακολουθούµε. Όσον αφορά την παγίωση και την κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου,
που αποτελεί θέµα το οποίο έχει επανειληµµένως τεθεί στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου κατά την τελευταία δεκαετία, πρέπει να οµολογήσω ότι η πρόοδος είναι πολύ
περιορισµένη. Έχουµε πλέον ανάγκη από ένα φιλόδοξο πρόγραµµα µε σαφή στοχοθέτηση
ηµεροµηνιών, ούτως ώστε ο µεγάλος όγκος της νοµοθεσίας της ΕΕ να λάβει εύχρηστες
διαστάσεις. Αυτό πρέπει να αποτελέσει συµβόλαιο που θα αναλάβουµε έναντι των πολιτών για
την απλοποίηση της Ευρώπης. Θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό και ορατό τρόπο επιβεβαίωσης
της σηµειούµενης προόδου.

21. Σηµαντικό έργο έχει επίσης επιτελεστεί και όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα και την
παροχή ευαίσθητων πληροφοριών στο Κοινοβούλιο για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας. Αυτή τη βδοµάδα υπερψηφίσαµε µια συµφωνία. Έχουµε επίγνωση του
χρονοδιαγράµµατος που έχει τεθεί. Αν την προσεχή εβδοµάδα µας επιβεβαιώσετε τη συµφωνία
σας επί του κειµένου αυτού, το οποίο παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα για την διαχείριση των
ευαίσθητων πληροφοριών, τότε θα αποσύρω την προσφυγή που έχουµε υποβάλει κατά του
Συµβουλίου ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Είναι ένα καλό παράδειγµα πρωτοκαθεδρίας της
πολιτικής αλλά προσδοκώ επίσης να καταλήξουµε σύντοµα σε συµφωνία όσον αφορά την
πρόσβαση στα έγγραφα του τρίτου πυλώνα (∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων) που,
κατά την άποψή µου, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της συµφωνίας που ισχύει σήµερα.
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22. Στη Σεβίλλη, είχα αναφέρει ότι επιθυµούσα να επανέλθω σε ένα θέµα εξαιρετικής σηµασίας για
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση: το Καθεστώς των
Μελών. ∆εν έχω διαπραγµατευτική ούτε διερευνητική εντολή. Γιαυτό, πρέπει να εκτιµήσω αν
θα οδηγήσω το στράτευµα πάνω στον λόφο, κάτι που δεν θα πράξω αν, όπως σύµφωνα µε την
παράδοση έκανε ο Μέγας ∆ούκας του Γιορκ, πρέπει να το οδηγήσω και πάλι πίσω. Εκτιµώ
πάρα πολύ τη θετική αντίδραση που υπήρξε µέχρι σήµερα. Πρέπει να επιταχυνθούν οι επαφές
σε επίπεδο των αντιστοίχων διευθυντών των ιδιαιτέρων γραφείων, ούτως ώστε να υποβάλω
έκθεση στο Κοινοβούλιο µε βάση τις ενδεικτικές  παρατηρήσεις που µου διατυπώσατε.

Ραντεβού µε την Ιστορία

23. Όπως είπα και στην αρχή, µε το δηµοψήφισµα της Ιρλανδίας το περασµένο Σάββατο, ήρθη το
µεγαλύτερο πολιτικό εµπόδιο που υπήρχε για τη διεύρυνση. Αυτό που απαιτείται σε αυτή τη
∆ιάσκεψη Κορυφής είναι να δοθεί σαφής εντολή στην Επιτροπή και την Προεδρία, ούτως ώστε
να φθάσουµε στο τέρµα. Είναι προς το συµφέρον όλων των κρατών µελών τα οφέλη που θα
υπάρξουν στους τοµείς της ασφάλειας, της δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, της επισιτιστικής
ασφάλειας, της πυρηνικής ασφάλειας, της ενδυνάµωσης της φωνής  των Ευρωπαίων στον
κόσµο � οφέλη που µπορεί να φέρει η διεύρυνση � να µην τεθούν σε κίνδυνο από απατηλά
συµπεράσµατα, που σηµαίνει ότι οι διαπραγµατευτές ενδέχεται να χάσουν το ιστορικό
ραντεβού της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο.

Έφθασε πλέον η στιγµή να αδράξουµε την ευκαιρία και να ολοκληρώσουµε το εγχείρηµα αυτό
µε τις τόσες προκλήσεις που ενέχει, οι οποίες δεν πρέπει να υποτιµηθούν, αλλά ούτε και να
υπερτιµηθούν στην ευρύτερη κλίµακα των γεγονότων.

Βρισκόµαστε ενώπιον της πραγµατικής επιλογής για διεύρυνση. Ποια θα είναι η στάση µας; Η
ήπειρός µας ήταν χωρισµένη από ένα σιδηρούν παραπέτασµα που είχαν υψώσει καταπιεστικές
δυνάµεις που επεβίωσαν από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Αν τώρα, για λόγους πολιτικής
βούλησης και επιλογής, σηµατοδοτήσουµε την πρόθεσή µας για διατήρηση του χωρισµού, τότε
θα σπείρουµε πικρή σοδειά. Ό,τι έσπειρες θα θερίσεις και µάλιστα σε έναν όλο και πιο ασταθή
και ανασφαλή κόσµο, µε την ύβρη της τροµοκρατίας να ελλοχεύει σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη. Είναι µια πρόκληση αυτής της γενιάς των ευρωπαίων ηγετών. Πρέπει να
αντιληφθούµε ότι αν την κρίσιµη στιγµή επιλέξουµε να µη συµβιβαστούµε, επιλέγουµε να
απελευθερώσουµε τις δυνάµεις του σκότους. Ας αφήσουµε το φως να λάµψει.

___________________


