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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  PAT COX

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βρυξέλλες, 12 ∆εκεµβρίου 2003

Θα ήθελα σήµερα να συγχαρώ την Ιταλική Προεδρία για την επιτυχία της όσον αφορά την πρόοδο
ορισµένων σηµαντικών ζητηµάτων: ανάπτυξη, µεθοριακοί έλεγχοι, αποτελεσµατική πολυµερής
προσέγγιση. Θα ήθελα επίσης να εξάρω το ηγετικό πνεύµα που επέδειξε η Προεδρία τόσο σε
πολιτικό όσο και σε διπλωµατικό επίπεδο, όπου κορυφαίο ρόλο διαδραµάτισε ο Πρέσβυς Vattani.
Μεγάλη πρόοδος έχει σηµειωθεί σε θέµατα της συναπόφασης. Θα ήθελα να επισηµάνω ειδικότερα
ένα. Την επόµενη εβδοµάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει σχετικά µε το αποτέλεσµα της
συνδιαλλαγής για τα οικο-σηµεία, ένα θέµα που ενδιαφέρει τα µέγιστα ένα κράτος µέλος. Εµείς στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είµαστε διατεθειµένοι να επιταχύνουµε τις διαδικασίες µας σχετικά µε την
«ευρωβινιέτα», εφόσον και εσείς στο Συµβούλιο είστε διατεθειµένοι να ταχύνετε το ρυθµό σας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως σας ανέφερα όταν συναντηθήκαµε πριν από δύο µήνες,
υποστηρίζει τη δράση που αποβλέπει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων
πρωτοβουλιών για την καινοτοµία, την έρευνα και ανάπτυξη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το
«πρόγραµµα γρήγορης εκκίνησης».

Χαιρετίζω την έκθεση της Ειδικής Μονάδας µε επικεφαλής τον Wim Kok και ελπίζω ότι θα
εµπνεύσει τα κράτη µέλη ώστε να επιταχύνουν τις µεταρρυθµίσεις. Ορισµένοι πιστεύουν ότι
πρόκειται για µία ακόµη από τη σειρά των εκθέσεων που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου,
δηλαδή προειδοποιούν τα κράτη µέλη της ΕΕ για τον κίνδυνο να µην επιτευχθούν οι στόχοι της
Λισαβώνας και τα καλούν να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα σε ρητορική και σε µεταρρυθµίσεις.
Η έκθεση της Ειδικής Μονάδας πράγµατι τα κάνει όλα αυτά, αλλά επιπλέον περιέχει µηνύµατα
ειδικά για κάθε χώρα - µε στόχο όχι µόνο να καυτηριάσει τα αρνητικά αλλά και να εξάρει τα
θετικά.

Αυτή η προσέγγιση αυξάνει την πίεση πάνω σε όσους καθυστερούν στις µεταρρυθµίσεις. Επίσης, η
εξάπλωση της «βέλτιστης πρακτικής» ενθαρρύνει µε θετικό τρόπο τη µεταρρύθµιση,
αναδεικνύοντας το σηµείο ότι οι µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες δεν είναι κατ� ανάγκη ένα άλµα
στο άγνωστο. Κάποια κράτη µέλη έχουν αποκοµίσει εµπειρίες από τις οποίες τα άλλα µπορούν να
αντλήσουν εποικοδοµητικά συµπεράσµατα.

Ελπίζω ότι η έκθεση της Ειδικής Μονάδας θα αποδειχθεί χρήσιµη όταν κάνουµε τον απολογισµό
της προόδου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Η τέταρτη επέτειος του προγράµµατος της Λισαβώνας
πλησιάζει - καλό θα ήταν να µπορέσουµε να τη γιορτάσουµε διαπιστώνοντας ότι έχει σηµειωθεί
πραγµατική και αξιόλογη πρόοδος.
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∆εν είναι µυστικό ότι το πρόγραµµα δράσης της Λισαβώνας βρίσκεται σε δυσκολία· ωστόσο, δεν
έχω συναντήσει κανέναν που να είναι εναντίον του. Όλοι τάσσονται υπέρ του προγράµµατος,
πρόσεξα όµως ότι συνηθίζουν να δίνουν την έµφαση σε διαφορετικές πτυχές του. Ορισµένοι
προτιµούν να τονίζουν την δυναµική ανταγωνιστικότητα και να ξεχνούν την αειφορία· άλλοι δίνουν
την έµφαση στην κοινωνική συνοχή και παραλείπουν τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.

Πρέπει να σταµατήσουµε την επιλεκτική προσέγγιση. Χρειαζόµαστε µια ολιστική προσέγγιση.
Πρέπει να ενστερνιστούµε το σύνολο του προγράµµατος δράσης. Η οικονοµική µεταρρύθµιση δεν
είναι εχθρός της κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι η βάση της.

Ένα τµήµα των προτεινόµενων συµπερασµάτων που θα ήθελα ιδιαίτερα να αναδείξω είναι η
απόφαση να διοχετεύσουµε σηµαντικό µερίδιο  της οικονοµικής και κοινωνικής χρηµατοδότησης
µετά το 2006 στις επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και στη δια βίου µάθηση.

Πιστεύω ότι, σε σχέση µε τις προσεχείς δηµοσιονοµικές προοπτικές, πρέπει να εκτιµήσουµε τους
στόχους για τις δαπάνες µας και να αξιολογήσουµε αν οι µηχανισµοί που χρησιµοποιούµε είναι
επαρκείς. Αν προεξάρχων στόχος µας είναι η µεγαλύτερη παραγωγικότητα και η ισχυρότερη
ανάπτυξη, τότε είναι απολύτως λογικό να δαπανούµε τους πόρους µας κατά τρόπο που να προάγει
περισσότερο την ανάπτυξη.

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε γενικές γραµµές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη δηµιουργία Ευρωπαϊκής
Μεθοριακής Υπηρεσίας, γεγονός που ανταποκρίνεται στην αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ των
κρατών µελών και µπορεί να προσφέρει µια σαφή κοινοτική προστιθέµενη αξία σε ένα χώρο όπου
δεν υπάρχουν πλέον εσωτερικά σύνορα.

Ιδιαίτερα χαιρετίζω, στο διάστηµα που µεσολάβησε από την τελευταία τοποθέτησή µου επί του
θέµατος, τις πολύ σηµαντικές προόδους που πραγµατοποίησε το τοµεακό Συµβούλιο σε επιµέρους
νοµοθετικές προτάσεις.  Αυτό που περιµένουν οι πολίτες είναι πρακτικά και χειροπιαστά
αποτελέσµατα, ιδίως σε έναν τοµέα που τους ενδιαφέρει άµεσα και απευθείας, όπως είναι οι
διατάξεις για το άσυλο, την επιστροφή και τη λαθροµετανάστευση.

Πολλά µένουν ακόµη να γίνουν και επισηµαίνω ιδίως τη δέσµευση που επιλέξατε να αναλάβετε,
δηλαδή να συµφωνήσετε ελάχιστα πρότυπα για ζητήµατα ασύλου και καθεστώτος προσφύγων πριν
από το τέλος του χρόνου. Οι πολίτες θεωρούν σηµαντικές τις καθυστερήσεις στα θέµατα αυτά και
δεν πείθονται από γενικόλογες εξηγήσεις.

∆ιαθρησκειακός διάλογος

Στις 25 Σεπτεµβρίου υπέγραψα µαζί µε τον Πρόεδρο Schieder της κοινοβουλευτικής συνέλευσης
του Συµβουλίου της Ευρώπης, δήλωση σχετικά µε το Χάρτη ευρωπαϊκών κοµµάτων για µια µη
ρατσιστική κοινωνία, στον οποίο  τονίζεται η κοινή µας δέσµευση και ο ρόλος των πολιτικών
κοµµάτων στην  καταπολέµηση των διακρίσεων. Επαναβεβαιώσαµε τον κοινό στόχο της
δηµιουργίας µιας Ευρώπης αξιών, στην οποία θα πάψει να υπάρχει κάθε µορφή µισαλλοδοξίας και
διώξεων, µεταξύ άλλων για λόγους φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή εθνικότητας.
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Υποστηρίζω κατηγορηµατικά το πνεύµα των συµπερασµάτων και ενώνω τη φωνή µου στην
καταδίκη κάθε εκδήλωσης αντισηµιτισµού και ιδίως της βίας εναντίον προσώπων ή επιθέσεων σε
τόπους λατρείας.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουµε µεγάλη σηµασία στις εποικοδοµητικές πρωτοβουλίες που
έχει αναλάβει η Ιταλική Προεδρία για την ενθάρρυνση του διαθρησκειακού διαλόγου, ως οργάνου
για την καλλιέργεια της ειρήνης, της ανοχής και της κοινωνικής συνοχής.

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ

Όπως και εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσβλέπει στην προσχώρηση των δέκα νέων κρατών
µελών την 1η Μαΐου 2004, θεωρώντας ότι αποτελεί το επιστέγασµα των επιτευγµάτων της γενιάς
µας.

Το Κοινοβούλιο µελέτησε µε προσοχή τις εκθέσεις παρακολούθησης που υπέβαλε η Επιτροπή στις
5 Νοεµβρίου 2003, και παροτρύνει τα νέα κράτη µέλη να δείξουν αποφασιστικό πνεύµα ώστε να
ξεπεράσουν τις εναποµένουσες δυσκολίες που επισηµάνθηκαν στις εκθέσεις και έτσι να τηρήσουν
τη δική τους πλευρά του αµοιβαίου συµβολαίου προσδοκιών µας, εξασφαλίζοντας ότι η ένταξη θα
πραγµατοποιηθεί οµαλά κατά τα προβλεπόµενα.

Βουλγαρία και Ρουµανία

Οι εκθέσεις παρακολούθησης της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τη διαφοροποιηµένη πρόοδο που
σηµειώνουν στις ενταξιακές προετοιµασίες τους η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Ο κοινός στόχος για
ένταξη το 2007 είναι ρεαλιστικός και δεν πρέπει να χαλαρώσουµε την προσήλωση και την
αποφασιστικότητά µας στη βοήθεια που προσφέρουµε. Ούτε πρέπει να απαρνηθούµε την αρχή της
αξίας κάθε χώρας· µια υποψήφια χώρα έχει το δικαίωµα να κριθεί µε βάση την αξία της,
ανεξάρτητα από εξωγενείς πολιτικές παραµέτρους. Παροµοίως, η δέσµευσή µας απαιτεί πλήρη
αµοιβαιότητα προσπαθειών από πλευράς των υποψηφίων: αναµένουµε να τηρηθούν στο ακέραιο τα
υπεσχηµένα. ∆εν είναι µυστικό ότι ορισµένοι τοµείς, ιδίως οι διοικητικές και δικαστικές
δυνατότητες, εξακολουθούν να απαιτούν ειδική φροντίδα και προσοχή.

Τουρκία

Η πρόοδος την οποία σηµείωσε η Τουρκία τον τελευταίο χρόνο υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού
Erdogan, ασφαλώς ξεπερνάει τις προσπάθειες που κατέβαλαν προηγούµενες κυβερνήσεις επί
τέσσερις δεκαετίες. Αναγνωρίζουµε και χαιρετίζουµε την εξαιρετικά θετική δυναµική της υπό
εξέλιξη νοµοθετικής µεταρρύθµισης. Η Τουρκία έχει φτάσει πιο κοντά στην ικανοποίηση των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουµε. Η Επιτροπή επισηµαίνει τα
κενά, ιδίως στον τοµέα της υλοποίησης, και δείχνει τί αποµένει να γίνει.

Η επίλυση της διένεξης στην Κύπρο δεν είναι προαπαιτούµενο για την Τουρκία - δεν είναι δυνατόν
να τεθούν νέες προϋποθέσεις µετά τη σύνοδο του Ελσίνκι. Ωστόσο, είναι αναντίρρητο γεγονός ότι
το κλίµα της δέσµευσής µας προς την Τουρκία θα βελτιωνόταν αισθητά εάν µπορούσε να
επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό πριν από την 1η Μαΐου 2004.
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Κύπρος

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των εκλογών στη Βόρεια Κύπρο την Κυριακή, συµµεριζόµαστε
την ελπίδα ότι το περιθώριο ευκαιρίας που αποµένει θα δώσει σε όλο το λαό της Κύπρου την
προοπτική να ενταχθεί σε αυτό το χώρο ειρήνης, σταθερότητας και ευηµερίας που είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν θα λυπηθούµε προσπάθειες για να ενθαρρύνουµε τη διαδικασία αυτή.

∆υτικά Βαλκάνια

Επισκέφθηκα την περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων φέτος τον Οκτώβριο και αισθάνθηκα ιδιαίτερη
ενθάρρυνση από τη νέα θετική διάθεση που αντιλήφθηκα να κυριαρχεί, σε αρµονία µε την
ευρωπαϊκή αποστολή όλων των κρατών. Πρέπει να ενθαρρύνουµε και να καλλιεργήσουµε τη ροπή
προς την Ευρώπη. Πρέπει να ενθαρρύνουµε τα κράτη να συνεργαστούν µεταξύ τους όχι µόνο στην
οικονοµία και το εµπόριο, αλλά και στον κοινό αγώνα τους εναντίον του οργανωµένου εγκλήµατος.
Αυτό το νέο δίκτυο συνεργατικών δεσµών και επιδίωξης κοινών στόχων θα αποδειχθεί πολύτιµη
προετοιµασία για την ένταξη. Πρέπει για παράδειγµα να ενθαρρύνουµε τις προσπάθειες της
Κροατίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας και να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί.

Πάνω απ� όλα, πρέπει να συλλογιστούµε για τις στρατηγικές συνέπειες του δρόµου που τόσο καλά
χαράξαµε στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης και να συνεκτιµήσουµε το ενδιαφέρον µας από
πλευράς ευρωπαϊκής πολιτικής όταν θα καταρτίζουµε τον προγραµµατισµό των επόµενων ετών και
τις οικονοµικές και άλλες συνέπειες.

Έχουµε βάσιµους λόγους να είµαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουµε στη δύναµη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να δροµολογήσει µια διαδικασία «δηµιουργικής συµφιλίωσης». Αυτή ίσως συµβολίζεται
κατά τον καλύτερο τρόπο από τις πρόσφατες χειρονοµίες συµφιλίωσης: πρώτα ανάµεσα στους
Προέδρους της Σερβίας και Μαυροβουνίου και της Κροατίας και στη συνέχεια ανάµεσα στους
Προέδρους της Σερβίας και Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Ούτε πρέπει να ξεχνάµε
ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι δυνατόν να καταστραφεί από την άνοδο του λαϊκιστικού
εθνικισµού. Η ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες αυτές µετά τη Θεσσαλονίκη δεν αφορά πλέον
φιλόδοξες διακηρύξεις αλλά προγράµµατα δράσης και σαφή χάραξη προτύπων και τήρηση των
κριτηρίων που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης.

Ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση

Την περασµένη εβδοµάδα, εγκαινίασα την πρώτη ευρωµεσογειακή κοινοβουλευτική συνέλευση.
Πρόκειται για σηµαντικό βήµα προόδου στη διαδικασία της Βαρκελώνης, ένα βήµα που πιστέυω
ότι θα δώσει νέα δηµοκρατική ώθηση στην πραγµατική, βαθιά και διατοµεακή συνεργασία µε τους
εταίρους µας της Μεσογείου.

Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στην δραστήρια και εποικοδοµητική συµµετοχή
εκπροσώπων τόσο της Κνεσέτ όσο και του Παλαιστινιακού Νοµοθετικού Συµβουλίου. Για την
πρώτη συνεδρίαση της νέας ευρωµεσογειακής κοινοβουλευτικής συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί
επί Ιρλανδικής Προεδρίας αλλά θα φιλοξενηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, ελπίζω ότι θα είναι
δυνατόν να παρευρεθούν ο Πρόεδρος του Συµβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηνωµένες Πολιτείες

Χαιρετίζω ένθερµα τη διακήρυξη για τις υπερατλαντικές σχέσεις και την υψηλή προτεραιότητα που
έχετε προσδώσει στην σύµπραξή µας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Έχετε την αµέριστη υποστήριξή
µας. Το Κοινοβούλιο είναι προσηλωµένο στον εποικοδοµητικό διάλογο, στην άντληση δύναµης
από τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η σχέση µας.

Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα για λογαριασµό του Κοινοβουλίου να αναδείξω ένα ζήτηµα. Θα ήθελα
να εκφράσω τις ιδιαίτερες ανησυχίες µας για τη βάση του Γκουαντανάµο. Ανησυχούµε για την
παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η ανησυχία µας
για την µη τήρηση των δικαιωµάτων επεκτείνεται σε όλους τους κρατούµενους: είναι ηθικά
απαράδεκτο να περιορίζουµε την έκφραση ανησυχιών στους δικούς µας µόνο πολίτες. Θέλουµε
δίκαιη δίκη για όλους τους κρατούµενους.

Ακριβώς σε µια φάση που βαθαίνουµε τις υπερατλαντικές σχέσεις, η ειλικρινής µας φιλία δεν
πρέπει να αποκλείει τις ειλικρινείς µας ανησυχίες. ∆εν πρέπει να δειλιάσουµε να θέσουµε το
ζήτηµα του Γκουαντανάµο στην ηµερήσια διάταξη της προσεχούς συνάντησης υψηλού επιπέδου
ΕΕ-ΗΠΑ.

Ρωσία

Θεωρώ ευτυχή σύµπτωση το γεγονός ότι σήµερα, τη µέρα που η Ρωσία εορτάζει περήφανα την
«ηµέρα του συντάγµατος», εκφράζω σε αυτήν εδώ την συνεδρίαση την άποψή µου ότι είναι προς
το κοινό µας συµφέρον να τηρεί η Ρωσία τα υψηλότερα δυνατά δηµοκρατικά και συνταγµατικά
πρότυπα.

Στο Κοινοβούλιο έχουµε πολύ βαθιές ανησυχίες: για τις πρόσφατες εκλογές, που ήταν µεν
ελεύθερες, αλλά όχι δίκαιες σύµφωνα µε την εκτίµηση των παρατηρητών του Συµβουλίου της
Ευρώπης· για την ελευθερία των µέσων ενηµέρωσης· για την ακόµη άλυτη κρίση στην Τσετσενία·
για δηλώσεις υψηλού επιπέδου ότι η Ρωσία ενδέχεται να µην κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο
(µε τις συνέπειες που όλοι πολύ καλά ξέρουµε γι� αυτή τη διεθνή συµφωνία). Θα ήθελα σχετικά να
προτείνω να ανατεθεί επειγόντως στην Επιτροπή η παρακολούθηση της συνέχειας της διάσκεψης
του Μιλάνου σχετικά µε το Κυότο. Εάν θέλουµε να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κυότο, η
ρωσική συµµετοχή είναι απαραίτητη.

Είναι σωστό ότι πρέπει να εµβαθύνουµε την οικονοµική µας συνεργασία µε βάση τη διακήρυξη της
Αγίας Πετρούπολης. Αλλά, η εταιρική σχέση συνεπάγεται ένα βαθµό αµοιβαιότητας και σεβασµού
για τις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού µας εγχειρήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των αξιών της πλουραλιστικής δηµοκρατίας και του σεβασµού των
θεµελιωδών ελευθεριών.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 15.12.2003 - EL - PE 340.318

10

Στρατηγική για την ασφάλεια και άµυνα

Θα ήθελα να εξάρω το έργο που εκτελείται σήµερα στον τοµέα της αµυντικής πολιτικής, καθώς και
τις τρεις επιχειρήσεις αντιµετώπισης κρίσεων που εκτελέστηκαν µε επιτυχία στο πλαίσιο της
ΕΠΑΑ. Η έµφαση στο επιχειρησιακό περιεχόµενο, µε βάση τη συµπληρωµατικότητα και την
επικουρικότητα, είναι πολύ ευπρόσδεκτη.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σηµασία που δίνουµε στην έγκριση του εγγράφου που υποβλήθηκε
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Javier Solana, ως σηµαντικό βήµα για τη χάραξη σαφών
προτεραιοτήτων στα συµφέροντα και τους στόχους µας στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής και
της πολιτικής ασφάλειας.

ΕΕ/Ηνωµένα Έθνη

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µια στρατηγική ασφάλειας µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µε βάση
την πολυµερή προσέγγιση και το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών. Στις 29 του προσεχούς
Ιανουαρίου θα υποδεχτούµε τον Γενικό Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών κ. Kofi Annan, όταν θα
παραλάβει για λογαριασµό των Ηνωµένων Εθνών το Βραβείο Ζαχάρωφ και θα τιµήσουµε τους
θανάτους προσωπικού του ΟΗΕ που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Η ηµέρα αυτή
επίσης θα είναι η ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει µια στρατηγική η οποία θα εκθέτει τη
συµβολή του στην ενίσχυση της αποτελεσµατικής πολυµερούς προσέγγισης. Χαιρετίζουµε ένθερµα
την χωρίς προηγούµενο κοινή πρωτοβουλία ΕΕ/ΟΗΕ στη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων.

∆Κ∆
Σήµερα το απόγευµα θα συγκληθεί η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, όπου θα έχω την ευκαιρία να
τοποθετηθώ. Η ∆Κ∆ δεν είναι άβουλο ενεργούµενο: έχει τη δική της ακεραιότητα και υπάρχουν
ζητήµατα ουσίας που είναι σηµαντικά για τα κράτη µέλη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να βρείτε το
ευρωπαϊκό πνεύµα όταν εξετάζετε όλα αυτά τα ζητήµατα, µε στόχο να επιτευχθεί αποτελεσµατικός
συµβιβασµός και όχι ο ελάχιστος κοινός παρονοµαστής.

Θα ήθελα επίσης να απευθύνω µια έκκληση: όχι εκκρεµότητες! Να προσέξουµε οι κόκκινες
γραµµές να µην είναι τόσο πολλές που να κρύβουν το µαύρο µελάνι.

Εµπρός λοιπόν, µε τον τρόπο αυτό, να προσφέρουµε ένα καλό Σύνταγµα για την Ευρώπη.

_________________
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΑΤ CΟΧ,
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,

ΣΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ

12 ∆εκεµβρίου 2003, Βρυξέλλες

Ξεκινώντας την οµιλία µου, θα ήθελα να δηλώσω την εκτίµηση του Κοινοβουλίου για τις
εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλατε εσείς κύριε Πρόεδρε, ο κ. Frattini και οι συνάδελφοί σας
στην Ιταλική Προεδρία, έτσι ώστε να φτάσουµε σε αυτό το αποφασιστικό στάδιο της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. Στις συµβιβαστικές προτάσεις που διατυπώσατε σε διάφορα στάδια,
προσπαθήσατε να κινηθείτε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα αποτελέσµατα της Συνέλευσης, τα
οποία, όπως όλοι συµφωνήσαµε, αποτελούσαν τη βάση για τις εργασίες της ∆Κ∆ και τα οποία
προσυπέγραψαν όλες οι κυβερνήσεις µας, εκπρόσωποι όλων των κοινοβουλίων µας, καθώς και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα αποτελέσµατα των εργασιών µας θα πρέπει να κυρωθούν σε όλα τα κράτη µέλη, σε σηµαντικό
δε αριθµό χωρών θα διεξαχθούν δηµοψηφίσµατα. Για να κατακτήσει το εγχείρηµα αυτό την
αποδοχή της κοινής γνώµης, θα χρειαστεί συνεχής επισήµανση των θετικών συνεπειών που θα
µπορούσε να έχει το Σύνταγµα:
− συνοχή στις εξωτερικές πολιτικές µας, αποτελεσµατικότερη λήψη αποφάσεων στο νοµοθετικό
έργο µας,

− συντονισµένη δράση σε ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας, µετανάστευσης και ασύλου,
− προστασία των κοινών αξιών µας µέσω της ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών
Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων στη Συνθήκη,

− ενισχυµένη κοινοβουλευτική διάσταση δεδοµένου ότι τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα διαδραµατίζουν πληρέστερο ρόλο,

− δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις για όλα τα θεσµικά µας όργανα,
− ανακατεύθυνση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δοθεί έµφαση σε
τοµείς όπου η συνεργασία της Ευρώπης προσφέρει προστιθέµενη αξία στις ενέργειες των
κρατών µελών.

Θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, τους πολιτικούς ηγέτες, να δίνετε µεγαλύτερη έµφαση στις θετικές
πλευρές της Συνταγµατικής Συνθήκης και ίσως λίγο µικρότερη έµφαση σε αυτά που θεωρείτε
απειλές για την εθνική σας κυριαρχία. Οι κόκκινες γραµµές δεν πρέπει να κρύβουν το µαύρο
µελάνι, αν και βέβαια δεχόµαστε ότι η ∆Κ∆ δεν είναι ένα άβουλο όργανο τυπικής επικύρωσης των
αποτελεσµάτων της Συνέλευσης. Πιστεύουµε ότι θα κατορθώσετε να αναζωπυρώσετε τον
ενθουσιασµό της κοινής γνώµης και όχι να παραχωρήσετε περαιτέρω έδαφος στους
ευρωσκεπτικιστές.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 15.12.2003 - EL - PE 340.318

12

Η Συνθήκη θα έχει µεγάλη αξία εάν επιτύχει µια συνταγµατική διευθέτηση. Ίσως δεν έχω ακόµη
αποκτήσει την ιστορική σοφία του Προέδρου Giscard d'Estaing, και οπωσδήποτε όχι την
µακροβιότητά του -βλέπετε, δεν συµπεριλαµβάνοµαι στους Αθανάτους-, οπότε θα καταλάβετε ότι
δεν θεωρώ ότι η Συνθήκη αυτή πρέπει υποχρεωτικά να παραµείνει αµετάβλητη για 50 χρόνια,
πιστεύω όµως ότι τουλάχιστον δεν πρέπει να εµφυτεύσουµε µέσα της τα  σπέρµατα της
απαρχαίωσής της. Το πρόβληµα µε τις προηγούµενες Συνθήκες µας ήταν ότι υποχρεωνόµασταν να
ξεκινάµε τις διαπραγµατεύσεις για την επόµενη Συνθήκη πριν καν τελειώσουµε την κύρωση της
προηγούµενης. Τουλάχιστον, πρέπει να αποφύγουµε να συµπεριλάβουµε σε αυτή τη Συνθήκη την
εντολή της προσεχούς ∆Κ∆.

Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ανοικτές
προβλέψεις για το µέλλον, εννοώ τις λεγόµενες «ρήτρες ραντεβού», αν και δεχόµαστε ότι
ορισµένες διατάξεις µπορεί να µην τεθούν σε ισχύ παρά ύστερα από µερικά χρόνια, ενώ
πιστεύουµε ότι πρέπει να συνοδεύονται από τις κατάλληλες διασφαλίσεις. Η ιστορία µάς έχει
διδάξει ότι οι εκκρεµότητες του Μάαστριχτ ουσιαστικά δεν ρυθµίστηκαν στο ΄Αµστερνταµ, ότι τα
ζητήµατα που παρέµειναν άλυτα στο ΄Αµστερνταµ ουσιαστικά δεν ρυθµίστηκαν στη Νίκαια και ότι
σε µια Ευρώπη µε 25 και σύντοµα περισσότερα κράτη µέλη είναι απαραίτητο ένα συνταγµατικό
πλαίσιο το οποίο να διατηρηθεί για εύλογο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να µπορούµε στη συνέχεια
να στρέψουµε την προσοχή µας στις πραγµατικές ανησυχίες των εκλογέων µας - θέσεις εργασίας,
ασφάλεια και αειφόρο ανάπτυξη. Πάνω απ� όλα, θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε αυτή τη φάση
µε τον συνεχή συνταγµατικό ανασχεδιασµό και τα ατέλειωτα µερεµέτια.

Με προσκαλέσατε να συµµετάσχω στις εργασίες σας ώστε να προσφέρω την κοινοβουλευτική
άποψη για τα πεπραγµένα σας. Με την άδειά σας, θα ήθελα να µη διατυπώσω λεπτοµερή σχόλια σε
συγκεκριµένα ζητήµατα όπου το Κοινοβούλιο επιθυµεί να τοποθετηθεί, µέχρις ότου φτάσετε σε
αυτά τα σηµεία στην ηµερήσια διάταξή σας. Το Κοινοβούλιο έχει τον δικό του θεσµικό ρόλο, αλλά
έχει και το γενικότερο καθήκον να σας συµβουλεύει - και τίποτα περισσότερο - σχετικά µε
συγκεκριµένα ζητήµατα γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Θα έχετε ασφαλώς να πάρετε δύσκολες αποφάσεις τόσο σχετικά µε τους τοµείς που πρόκειται να
καλύπτονται από την ειδική πλειοψηφία όσο και τον τρόπο µε τον οποίο θα οργανωθεί η ειδική
πλειοψηφία. Το Κοινοβούλιο θα σχηµατίσει τη συνολική του άποψη δίνοντας απάντηση σε ένα
πολύ ευθύ ερώτηµα: η λύση που θα βρείτε, ενισχύει την ικανότητα της Ένωσης να φέρνει
αποτελέσµατα ή την εξασθενεί; Ξέρουµε ότι σε αυτή τη φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν
είναι δυνατόν να εφαρµοστεί η ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία σε όλες τις περιπτώσεις, και αυτό
το δεχτήκαµε όταν επιδοκιµάσαµε τα αποτελέσµατα της Συνέλευσης.

Οι περαιτέρω σηµαντικές µειώσεις του πεδίου της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία ή η
διευκόλυνση της παρεµπόδισης της λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να
καθησυχάσουν επιφανειακά την κοινή γνώµη των κρατών µελών βραχυπρόθεσµα· ωστόσο, πιο
µακροπρόθεσµα κινδυνεύουν να υπονοµεύσουν τις δυνατότητες δράσης µας και να επιδεινώσουν
την απογοήτευση της κοινής γνώµης για τη σηµασία της Ευρώπης και την ικανότητά της να
αντιµετωπίζει τα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών µας.
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Πρέπει να πω ότι ορισµένες από τις συµβιβαστικές προτάσεις της Ιταλικής Προεδρίας, και
ιδιαίτερα εκείνες που θα συνεπάγονταν διακοπή των διαδικασιών µε παραποµπή στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο -στους τοµείς του αστικού και του ποινικού δικαίου- θα προκαλούσαν διατάραξη της
οµαλής θεσµικής ισορροπίας του νοµοθετικού έργου.

Υπάρχει ωστόσο ένα ζήτηµα µε ειδικό κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον: πρόκειται για τις διατάξεις για
την χρηµατοδότηση της Ένωσης και τη διαδικασία προϋπολογισµού της. Το Κοινοβούλιο
υποστηρίζει το ισορροπηµένο αποτέλεσµα στο οποίο κατέληξε η Συνέλευση: τα κράτη µέλη
συµφωνούν τους ιδίους πόρους, το Συµβούλιο αποφασίζει τις πολυετείς δηµοσιονοµικές
προοπτικές µε σύµφωνη γνώµη του Κοινοβουλίου, απλουστεύεται δε η διαδικασία
προϋπολογισµού.

Έχουν διατυπωθεί διάφορες ιδέες από το ECOFIN και από ορισµένες εθνικές αντιπροσωπείες.
Ορισµένες από τις προτάσεις αυτές θα υπονόµευαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του
προϋπολογισµού όχι απλώς σε σύγκριση µε τα συµπεράσµατα της Συνέλευσης του 2003 αλλά και
σύγκριση µε τη δηµοσιονοµική συνθήκη του 1975. Κατά την άποψή µας βασίζονται σε
παρεξήγηση. Μετά τη διοργανική συµφωνία του 1988 σχετικά µε το πολυετές πλαίσιο, τα θεσµικά
µας όργανα κατόρθωσαν να επιτύχουν συµφωνία για τον προϋπολογισµό κάθε χρόνο.

Ο προϋπολογισµός ουδέποτε συνέβη να εξαντλήσει τους ιδίους πόρους.

Από τα δύο σκέλη της αρχής του προϋπολογισµού, το Κοινοβούλιο έχει δείξει µεγαλύτερη
συγκράτηση στην αύξηση των δαπανών απ� ό,τι το Συµβούλιο κατά την περίοδο από το 1988 έως
το 2003 (συνολικά 21 δισ. ευρώ στους τοµείς της διακριτικής ευχέρειας του Κοινοβουλίου και 33
δισ. ευρώ στους αντίστοιχους τοµείς του Συµβουλίου) και, όπως πληροφορηθήκαµε από τον
πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυτή την εβδοµάδα, το βασικό δηµοσιονοµικό πρόβληµα που
είχαµε ήταν ότι κάθε χρόνο οι δαπάνες µας υστέρησαν σηµαντικά, έως και 15 δισ. ευρώ, από τον
συνολικό προϋπολογισµό που ενέκριναν τα θεσµικά µας όργανα. Αυτή η υστέρηση δαπανών
µπορεί να είναι ευπρόσδεκτη είδηση για τους λογιστές των εθνικών µας θησαυροφυλακίων αλλά
αποτελεί ένδειξη του γεγονότος ότι δεν επιτυγχάνουµε τους στόχους πολιτικής µας, είτε πρόκειται
για τη γεωργία είτε για τα διαρθρωτικά ταµεία είτε για τις εξωτερικές δαπάνες.

∆εν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψη ότι οι νέες δηµοσιονοµικές προτάσεις της
Συνέλευσης θα οδηγήσουν σε δηµοσιονοµική διολίσθηση. Αντιθέτως, η κοινή ευθύνη µε το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για το σύνολο του προϋπολογισµού και για το πολυετές πλαίσιο
είναι ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε. Η εναλλακτική λύση του ECOFIN είναι ένα βήµα
προς τα πίσω· έρχεται σε σύγκρουση µε τα δηµοσιονοµικά στοιχεία, µε την όλη λογική της
Συνταγµατικής Συνθήκης, µε τις µακροπρόθεσµες προσπάθειές µας να εκδηµοκρατίσουµε τις
εργασίες µας µέσω του αυξηµένου κοινοβουλευτικού ελέγχου. ∆εν απορρίπτω προκαταβολικά
ορισµένες από τις ιδέες που περιέχονται στις πιο πρόσφατες προτάσεις, πρέπει όµως να σας
προειδοποιήσω ότι το Κοινοβούλιο έχει κατηγορηµατικές απόψεις στο ζήτηµα αυτό, διότι οι
δηµοσιονοµικές εξουσίες, ο έλεγχος του δηµόσιου ταµείου, είναι ένα θέµα που βρίσκεται στην
καρδιά της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλα τα κράτη µέλη
µας. Επισηµαίνω ότι όταν συναντηθήκαµε µε βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων που
συµµετείχαν στη Συνέλευση την περασµένη εβδοµάδα, επικράτησε συναίνεση σχετικά µε την
άποψη ότι δεν πρέπει να τεθούν υπό αµφισβήτηση τα δικαιώµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ιδίως στη διαδικασία προϋπολογισµού.
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Το πρωταρχικό µου καθήκον είναι σαφώς να υπερασπίζοµαι τη θέση του Κοινοβουλίου, τις
πολιτικές προνοµίες του, αλλά και την αποτελεσµατικότητά του. Το Κοινοβούλιο, µε τον βαρύ
νοµοθετικό φόρτο εργασίας και το ρόλο του στον έλεγχο του προϋπολογισµού και της Επιτροπής,
πρέπει επίσης να είναι λειτουργικό σώµα. Το έργο του µπορεί να εκτελεσθεί µόνο από ένα
Κοινοβούλιο, όχι από µια Σύνοδο των Λαών. Οι 736 έδρες -στις προτάσεις της Επιτροπής και στη
συµβιβαστική ιταλική πρόταση- αγγίζουν σαφώς τα όρια της οργανωτικής αντοχής ενός
λειτουργικού Κοινοβουλίου. Μπορεί βεβαίως να κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί η
κατανοµή των εδρών, ιδίως προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των µικρότερων κρατών
µελών, και ίσως να αναγνωρίσετε τις ανησυχίες άλλων κρατών µελών για την εκπροσώπησή τους
σε άλλα θεσµικά όργανα, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στο να θυσιαστεί η αρχή της
φθίνουσας αναλογικότητας, ούτε πρέπει να προσθέσει έδρες στο ήδη πολύ υψηλό σύνολο. ∆εν
πρόκειται απλώς για µια έκκληση του Κοινοβουλίου· για να λειτουργήσει το ευρωπαϊκό εγχείρηµα,
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά. Οι έδρες στο Κοινοβούλιο δεν
πρέπει να χρησιµοποιηθούν σαν µάρκες σε µια παρτίδα πόκερ.

Στο τελευταίο κατάλογο θεµάτων που διένειµε χτες η Προεδρία, και για τα οποία µέχρι στιγµής δεν
υπάρχει σαφής συµβιβασµός, ανακύπτουν ζητήµατα ιδιαιτέρως λεπτά για τα κράτη µέλη.

Η προεξάρχουσα επιθυµία του Κοινοβουλίου είναι όταν θα ασχολείστε µε τα προβλήµατα αυτά να
αναγνωρίσετε, όπως επιδίωξε να πράξει η Συνέλευση, ότι η επιτυχία του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος
απαιτεί την αναγνώριση της πολυµορφίας των κρατών µελών, αλλά και της θεµελιώδους ισότητάς
τους. Οι ιστορικές διαιρέσεις της Ευρώπης δεν πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε νέες διαιρέσεις
ανάµεσα σε µικρές και µεγάλες χώρες, σε Βορρά και Νότο, σε Ανατολή και ∆ύση ή σε νέους και
παλιούς. Όλα τα κράτη µέλη µας πρέπει να αισθάνονται εξίσου ότι αυτό το νέο ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα είναι το σπίτι τους.

*
*     *

Ακούστηκαν πρόσφατα µερικές φωνές που λένε ότι η Συνταγµατική Συνθήκη δεν είναι κάτι
εντελώς απαραίτητο ή ότι δεν θα ήταν αποτυχία αν δεν καταλήξουµε σε αποτέλεσµα αυτό το
Σαββατοκύριακο, απλώς αναβολή. ∆ιαφωνώ και στα δύο.

Έχοντας αναγνωρίσει την επιτακτική ανάγκη στο Laeken, και έχοντας χαράξει τον στόχο στη
Θεσσαλονίκη, θα αναγνωρίζαµε δηµόσια την έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητάς µας αν τώρα
αναβάλλαµε ή εγκαταλείπαµε τις προσπάθειές µας να προσφέρουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια
αποτελεσµατική θεσµική δοµή ικανή να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις για τη νέα Ευρώπη
στον νέο αιώνα. Η κοινή γνώµη ήδη χάνει τον ενθουσιασµό της µπροστά στις διαφωνίες και τη
σύγχυση που βλέπει να επικρατούν στις εργασίες µας και οι εταίροι µας στον υπόλοιπο κόσµο θα
βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα από οποιαδήποτε αποτυχία
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∆εν βρίσκω λόγους να πιστεύω ότι ορισµένα από τα δυσκολότερα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε,
θα γίνουν ξαφνικά ευκολότερα µε το νέο έτος. ∆εν είναι ότι πρόκειται για νέα ζητήµατα ή για
ζητήµατα που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η συντονισµένη
προσοχή µας για να καταλήξουµε σε λύση.

Και αρνούµαι τη µοιρολατρική απαισιοδοξία όσων λένε «Καλύτερα καθόλου Σύνταγµα παρά ένα
κακό Σύνταγµα». Όλοι µας θέλουµε ένα καλό Σύνταγµα και εφόσον υπάρχει πολιτική θέληση και
πραγµατικό πνεύµα αµοιβαίων υποχωρήσεων στις συζητήσεις µας, µπορούµε να πετύχουµε ένα
καλό Σύνταγµα.

____________________
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