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Κύριε Προεδρεύοντα του Συµβουλίου,
Κυρία και Κύριοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων,
Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,
Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,
Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Πρωθυπουργέ, τρεις είναι οι προτεραιότητες που είχατε θέσει για τη σουηδική προεδρία της
Ένωσης: η διεύρυνση, η απασχόληση και το περιβάλλον. Στους τοµείς αυτούς επιτελέσθηκε
σηµαντική πρόοδος χάρη στην παρώθησή σας. ∆εν έχω παρά να αναφέρω ως παράδειγµα το
σηµαντικό βήµα που έγινε την περασµένη ∆ευτέρα στο Λουξεµβούργο προς την κατεύθυνση της
κοινωνικής Ευρώπης. Ήταν απαραίτητο και ευκταίο να αντιδράσει η Ένωσή µας στις απότοµες
αναδιαρθρώσεις και παύσεις λειτουργίας επιχειρήσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται χωρίς σοβαρή
ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει το
ταχύτερο δυνατό τη συµφωνία αυτή που επήλθε στο πλαίσιο του Συµβουλίου.

Επιδιώξατε επίσης να προωθήσετε τη διαφάνεια και να βελτιώσετε τις σχέσεις µεταξύ των τριών
θεσµικών µας οργάνων: του Συµβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Είµαι µάρτυρας
των αδιάκοπων προσπαθειών που καταβάλατε προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε ό,τι αφορά πιο άµεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόσφατη συγκρότηση οµάδας εργασίας
µεταξύ των δύο θεσµικών µας οργάνων έχει ήδη οδηγήσει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, το πολύπλοκο και ευαίσθητο ζήτηµα της πρόσβασης στα έγγραφα
διευθετήθηκε κατά τρόπο θετικό, πράγµα που δεν ήταν δεδοµένο, και τούτο χάρη στην έγκριση του
κανονισµού που ετέθη σε ισχύ µόλις στις 3 Ιουνίου. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κατά µεγάλο
µέρος στις προσπάθειες της προεδρίας σας. Η κατοχύρωση του δικαιώµατος των πολιτών της
Ένωσης στην ενηµέρωση έχει υποδειγµατική αξία για την ευρωπαϊκή δηµοκρατία. Για να
περάσουµε πλέον από τη διατύπωση αρχών στην πρακτική εφαρµογή, το Κοινοβούλιο θα επιδείξει
πνεύµα πλήρους συνεργασίας, και το ίδιο πνεύµα συνεργασίας αναµένει από την πλευρά του
Συµβουλίου και της Επιτροπής.

Κατά την έναρξη του Συµβουλίου, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τις µεταπτώσεις που
χαρακτηρίζουν το δηµοκρατικό βίο και οι οποίες µας θέτουν απροσδόκητα ενώπιον της
πραγµατικότητας του αρνητικού αποτελέσµατος που είχε το ιρλανδικό δηµοψήφισµα, των αιτίων
και των συνεπειών του.

Όλοι συµµεριζόµαστε την απογοήτευσή σας, Κύριε AHERN, αλλά όπως συνήθιζε να λέει σε
παρόµοιες περιστάσεις ο Jean MONNET: "Η Ευρώπη θα είναι το αθροιστικό αποτέλεσµα των
λύσεων που θα δοθούν στις κρίσεις τις οποίες θα διέλθει".

Παρόλο που η Συνθήκη της Νίκαιας προκάλεσε ορισµένες δυσαρέσκειες, ή και απογοητεύσεις
ακόµη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία την έκθεση των δύο
συναδέλφων µας, των βουλευτών MENDEZ DE VIGO και SEGURO. Χωρίς να αποσιωπήσει για
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ευνόητους λόγους τις διαπιστωθείσες αδυναµίες, η Συνέλευσή µας θέλησε να εισχωρήσει στην
ουσία του θέµατος: η κύρωση της Συνθήκης είναι απαραίτητη ώστε να δοθεί το οριστικό πράσινο
φως για τη διεύρυνση, και θα πρέπει σύντοµα και αποφασιστικά να στρέψουµε τα βλέµµατά µας
προς το µέλλον.

Εκτιµώ το γεγονός ότι τα τρία θεσµικά µας όργανα ανέλαβαν αµέσως την πρωτοβουλία να
καθησυχάσουν τις υποψήφιες χώρες: το αρνητικό αποτέλεσµα του ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος δεν
πρέπει µε κανέναν τρόπο να µεταβάλει ή να επιβραδύνει τη συνέχιση των εν εξελίξει
διαπραγµατεύσεων. Αυτό είναι και το πλέον επιτακτικό µήνυµα στην παρούσα φάση. Αυτό το
µήνυµα θα πρέπει να ενδυναµωθεί στο Γκέτεµποργκ. Στο θέµα αυτό, αναµένουµε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να αποστείλει σαφές µήνυµα και να αναλάβει τη δέσµευση ότι θα
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα πρώτα νέα µέλη να µπορέσουν να συµµετάσχουν
στις προσεχείς ευρωεκλογές, τον Ιούνιο του 2004.

Σε ό,τι αφορά τις λύσεις, θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις απαιτήσεις που επιβάλλεται να ικανοποιηθούν:

- Πρώτον, οι ενδεχόµενες διασαφηνίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της Ιρλανδίας στην
ευρωπαϊκή δύναµη επέµβασης, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να διαλύσουν τις πραγµατικές ή
αβάσιµες ανησυχίες που οδήγησαν στο αποτέλεσµα που γνωρίζουµε, δεν  πρέπει να ωθήσουν
την Ένωση σε ένα φαύλο κύκλο διευθετήσεων, ή και ρητρών εξαίρεσης, οι οποίες θα
αλλοίωναν την ουσία της Συνθήκης και τις αµοιβαίες δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στη
Νίκαια. Πιστεύω, και χαίροµαι γι� αυτό, ότι αυτή είναι και η δική σας πρόθεση, Κύριε
Πρωθυπουργέ.

- ∆εύτερον, θα πρέπει να διατρανώσουµε την αποφασιστικότητά µας για συνέχιση της
διαδικασίας κύρωσης σε όλα τα κράτη.

- Τέλος, το προειδοποιητικό αυτό µήνυµα, το οποίο αποστέλλει µια χώρα που πάντοτε επέδειξε
φιλοευρωπαϊκό πνεύµα, θα πρέπει να το ακούσουµε, παρόλο που το υψηλό ποσοστό αποχής
δυσχεραίνει την ορθή αποτίµηση του αποτελέσµατος.

Το δηµοψήφισµα αυτό µάς επιβάλλει κατά τρόπο επιτακτικό να δώσουµε νέα πνοή στην
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, φέρνοντάς την πιο κοντά στους πολίτες και στους φορείς που τους
αφουγκράζονται και συµβάλλουν στη συνειδητοποίησή τους, όπως οι οργανισµοί τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι διάφορες ενώσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, µε δυο
λόγια η κοινωνία των πολιτών, ειδάλλως θα διευρυνθεί αναπόδραστα το χάσµα που διαπιστώνουµε
και θα επαναληφθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις. Το πρόσφατο δηµοψήφισµα στην Ιρλανδία έρχεται
να επιβεβαιώσει για µία ακόµη φορά τη διαπίστωση αυτή.

Έχοντας υπόψη την καταληκτική ηµεροµηνία του 2004 που όρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Νίκαιας, και την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί να επισπεύσει µεταθέτοντάς την για το
δεύτερο εξάµηνο του 2003, έτσι ώστε η νέα Συνθήκη να εγκριθεί τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους
και οι ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2004 να δώσουν µια δηµοκρατική ώθηση στη διαδικασία
ολοκλήρωσης, παραµένουµε πεπεισµένοι ότι η υπέρµετρα διακυβερνητική µέθοδος που
κυριάρχησε κατά την προετοιµασία των προηγούµενων συνθηκών, και ιδιαίτερα της Συνθήκης της
Νίκαιας, είναι πλέον παρωχηµένη.
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Γι� αυτό το λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εµµένει για µία ακόµη φορά στο αίτηµα που έχει
διατυπώσει, προκειµένου η διαδικασία που θα αποφασισθεί στο Laken να εµπνέεται από τον τύπο
της ανοιχτής Συνέλευσης που εσείς οι ίδιοι επιλέξατε για την εκπόνηση και υποβολή του Χάρτη
των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Το όργανο αυτό, το οποίο συνδυάζει κατά τον ορθότερο τρόπο τη
συµµετοχή των κρατών και των κοινοβουλίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συµµετοχή
της Επιτροπής, απέδειξε ότι µπορεί να λειτουργήσει σωστά, χωρίς να θέτει υπό αµφισβήτηση τη
δική σας τελική ευθύνη για το αποτέλεσµα.

Στο ίδιο πνεύµα, θα προσέθετα ότι η κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας δεν θα είναι αρκετή για
την επιτυχία της διεύρυνσης. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι µόνο η προσαρµογή των ευρωπαϊκών
θεσµικών οργάνων, αλλά και η προετοιµασία των συνειδήσεων.

Κι όµως, ύστερα από µία πρώτη περίοδο αυθόρµητης συλλογικής συναίνεσης, αυτό το οποίο
διαπιστώνει κανείς είναι η αύξηση των διάχυτων φόβων, ή και των εθνικών αναδιπλώσεων, σε όλα
τα κράτη µας. Πρέπει από τώρα κιόλας να ξεκινήσουµε µια εκστρατεία ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη γεωπολιτική σηµασία της πλήρους ενοποίησης, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου που το επιθυµούν και έχουν τη
σχετική δυνατότητα. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στα Βαλκάνια, η κατάσταση στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας
καταδεικνύει πόσο εύθραυστη είναι ακόµη η ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό που θα πρέπει
κυρίως να εξηγήσουµε στους συµπολίτες µας είναι ότι η διεύρυνση θα συµβάλει αποφασιστικά στη
σταθεροποίηση της «Γηραιάς Ευρώπης».

Υπό το ίδιο πάντα πνεύµα, είχα επισηµάνει στη Στοκχόλµη την ανάγκη να ενδυναµωθεί η
προετοιµασία για τη µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα όλων των πολιτών της ζώνης του ευρώ και όχι
µόνον των βασικών οικονοµικών παραγόντων, τραπεζών ή µεγάλων επιχειρήσεων, που έχουν ήδη
προετοιµαστεί από καιρό γι� αυτή την προοπτική.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή τη στιγµή σε όλα τα κράτη µέλη µας,
διερωτώµαι: η επικοινωνιακή τακτική που τέθηκε σε εφαρµογή απέναντι στο ευρύ κοινό και οι
εξαιρετικά δύσκαµπτες ρυθµίσεις που έχουν υιοθετηθεί για τη σηµαδιακή εκείνη ηµέρα, είναι
άραγε τα κατάλληλα µέσα για την επίλυση του όγκου των πολύ συγκεκριµένων προβληµάτων τα
οποία θα αντιµετωπίσουν κατά τις πρώτες δύσκολες µέρες του Ιανουαρίου οι µικρέµποροι και οι
πελάτες τους, τόσο στα χωριά όσο και τις συνοικίες των πόλεων;

Μια αποτυχία αυτής της ιστορικής µετάβασης θα ήταν ολέθρια για την ευρωπαϊκή ιδέα σε µια τόσο
ευαίσθητη φάση. Θα έπληττε τους πολιτικούς ιθύνοντες, αφού η λαϊκή δυσαρέσκεια θα είχε τη
φυσική τάση να στραφεί εναντίον τους. Έχω την πεποίθηση ότι είστε απολύτως αποφασισµένοι να
υπερνικήσουµε τα πρακτικά και ψυχολογικά εµπόδια που αποµένουν.

Επιτρέψτε µου να σας πω, µε την ευκαιρία αυτή, πόσο µε λυπεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα απέρριψε και πάλι την πρότασή µας να διανεµηθούν στους καταναλωτές, λίγες
ηµέρες πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου, χαρτονοµίσµατα ευρώ µικρής ονοµαστικής αξίας. Εξακολουθώ
να είµαι πεπεισµένη ότι µια τέτοια µικρή χαλάρωση θα µπορούσε να διευκολύνει αυτό το άλµα
προς το άγνωστο που είναι για τους συµπολίτες µας η µετάβαση στο ενιαίο νόµισµα.
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Πέρα από τη µετάβαση αυτή, που παραµένει δύσκολη επειδή σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα
θα φέρει ριζικές αλλαγές στην απτή καθηµερινή ζωή 300 σχεδόν εκατοµµυρίων Ευρωπαίων κάθε
ηλικίας, κάθε κοινωνικού περίγυρου, κάθε πολιτιστικού επιπέδου, η «ζώνη του ευρώ» παίρνει
οριστικά σάρκα και οστά. Επείγει συνεπώς να δώσουµε µια νέα διάσταση στον συντονισµό της
οικονοµικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο εκφράζει ικανοποίηση που το Συµβούλιο συζητά το θέµα
για να εγκρίνει γενικές κατευθύνσεις που θα εξασφαλίζουν µια αποτελεσµατική και πραγµατική
σύγκλιση της φορολογικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής των κρατών µελών που βρίσκονται εντός
του ευρώ. Γι� αυτόν το λόγο το Κοινοβούλιο ζητά, απ� όσους από εσάς έχουν κάνει αυτή την
επιλογή, να εµβαθύνουν τη συζήτηση σχετικά µε τη δηµιουργία ενός «πολιτικού µηχανισµού»  για
τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής.

Για να αλλάξουµε θέµα, χθες δεχθήκατε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Μπους. Κύριε Πρόεδρε, η
πρωτοβουλία σας µε χαροποιεί. Οι δεσµοί φιλίας µας µε τις ΗΠΑ, που επιβεβαιώθηκαν στην
πορεία της ιστορίας, καθώς και το καλώς εννοούµενο συµφέρον µας για τη σύσφιγξη της στενής
συνεργασίας µας σε όλους τους τοµείς, δικαιολογούν µια τέτοια συνάντηση.

Φαίνεται ότι στη συνάντηση αυτή σηµειώθηκε κάποια αξιόλογη πρόοδος, αλλά οι γνωστές
διαφορές παραµένουν.

Είναι σηµαντικό Αµερικανοί και Ευρωπαίοι να δράσουν από κοινού για την καταπολέµηση των
µολυσµατικών ασθενειών, µε πρώτο το Aids, το οποίο θερίζει, ιδίως στην Αφρική, και συνιστά
πρόκληση για την ανθρώπινη συνείδηση. Θα πρέπει να δοθεί ελπίδα στους πληθυσµούς που
δοκιµάζονται από την αρρώστια αυτή, και τα µέτρα που εγκρίθηκαν χθες εκτιµώ ότι πράγµατι
χαρίζουν την ελπίδα.

Είναι γεγονός ότι, εδώ και καιρό,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για την άνοδο ορισµένων
εντάσεων και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουµε µε τους αµερικανούς φίλους µας µε ευγένεια όσο
και ειλικρίνεια.

Έτσι, πέρα από τις πατροπαράδοτες εµπορικές διαφορές, θίγεται ολοένα περισσότερο ένα
πρόβληµα που άπτεται αξιών οι οποίες έχουν πλέον καθιερωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Χθες δεν αναφερθήκατε στο θέµα αυτό, αλλά για ένα διαρκώς αυξανόµενο αριθµό Ευρωπαίων,
όλων των χωρών και όλων των πολιτικών τάσεων, γίνεται ολοένα πιο αµφισβητήσιµο το γεγονός
ότι µια δηµοκρατία τόσο προηγµένη όσο των ΗΠΑ δεν κάνει το θαρραλέο βήµα της κατάργησης
της θανατικής ποινής, έστω κι αν γνωρίζουµε πόσο δύσκολο θα είναι να πεισθεί γι� αυτό η
αµερικανική κοινωνία, αν ληφθούν υπόψη οι παραδόσεις της και ο αποτρόπαιος χαρακτήρας των
σχετικών εγκληµάτων.

Αλλά η διεθνής αποτροπή της φονικής βίας που λυµαίνεται ολόκληρες περιοχές του πλανήτη θα
ήταν περισσότερο αξιόπιστη και ισχυρή αν ο σεβασµός της ζωής γινόταν, σε όλες τις µεγάλες
δηµοκρατίες, αρχή ιερή και απαραβίαστη.



ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 18.06.2001 - EL - PE 305.844

9

Έχει ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φιλοξενήσει, στις 22 Ιουνίου, την πρώτη
παγκόσµια διάσκεψη κορυφής για την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής. Πολλοί πρόεδροι
εθνικών κοινοβουλίων, απ� όλες τις ηπείρους, έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι θα συµµετάσχουν.
Πρόκειται για ένδειξη µιας συνειδητοποίησης σε παγκόσµια κλίµακα.

Μια άλλη δυσκολία αφορά τον κίνδυνο κατάχρησης, για λόγους αθέµιτου εµπορικού
ανταγωνισµού, του δικτύου παρακολούθησης Echelon. Η πρόσφατη άρνηση ορισµένων
αµερικανών υπευθύνων να δεχθούν µια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου δεν µπορεί να
αποτελέσει ικανοποιητική απάντηση στην εύλογη ανησυχία των Ευρωπαίων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί επίσης για την αµερικανική στρατηγική σχετικά µε την
αντιπυραυλική ασπίδα. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη οι ευρωπαίοι εταίροι να είναι ενωµένοι και οι
ΗΠΑ να συνεννοηθούν µαζί τους προτού δηµιουργήσουν ένα τέτοιο σύστηµα, το οποίο µπορεί να
αποδειχθεί επικίνδυνο για την παγκόσµια ισορροπία. Η σύνοδος κορυφής του Νάτο την περασµένη
Τετάρτη έδωσε, βέβαια, τη δυνατότητα να προχωρήσει η συνεννόηση, αλλά κατέδειξε επίσης την
απουσία κοινής προσέγγισης των ∆εκαπέντε.

Αλλά το ζήτηµα που σήµερα οι Ευρωπαίοι αισθάνονται πρωταρχικό είναι η προστασία του
πλανήτη. Η αρχική θέση του Προέδρου Μπους για το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κύρωση
της συµφωνίας του Κυότο προκάλεσε έντονη αποδοκιµασία, αν όχι αγανάκτηση, τόσο στην
Ευρώπη όσο και σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο.

Από τη χθεσινή σας συνάντηση δεν φαίνεται να υπήρξε εξέλιξη στη στάση του Προέδρου των
Ηνωµένων Πολιτειών, ο οποίος παραµένει αµετακίνητος στη θέση της απόρριψης του
πρωτοκόλλου του Κυότο και αµφιβάλλω αν η συνεργασία στον τοµέα της έρευνας θα µπορέσει να
επηρεάσει ουσιαστικά την αµερικανική αδιαλλαξία.

Θα ήταν πράγµατι αδύνατον να γίνει αποδεκτό το να µπορεί ένα κράτος, επικαλούµενο τα
οικονοµικά του συµφέροντα της στιγµής και περιφρονώντας τη διαφύλαξη του µέλλοντος που θα
κληροδοτηθεί στις επόµενες γενιές, να απονείµει µονοµερώς στον εαυτό του το δικαίωµα να
συνεχίσει να ρυπαίνει όσο κανένα άλλο κάτι που αποτελεί το πρώτιστο, ζωτικό, εύθραυστο και
κοινό κτήµα ολόκληρης της ανθρωπότητας: τη Γη και την ατµόσφαιρά της.

Θα πρέπει λοιπόν αυτή ότι η ευρωπαϊκή και διεθνής πίεση να συνεχισθεί, για τον πρόσθετο λόγο
ότι θελήσατε, κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ να επιβεβαιώσει τη
βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης, οι τρεις διαστάσεις της οποίας �
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική� είναι αλληλένδετες.

Η αύξηση του οικονοµικού πλούτου από τον οποίο εξαρτάται η άνοδος του βιοτικού επιπέδου,
αλλά χωρίς να συνθλιβεί ο άνθρωπος ούτε να υποβαθµιστεί το περιβάλλον που θα κληρονοµήσουν
οι µελλοντικές γενιές, πρέπει να θεωρηθεί ηθική επιταγή από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας
και, πρώτα απ� όλα, από τις εκβιοµηχανισµένες χώρες.
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Αποµένει ωστόσο κι εδώ να προχωρήσουµε στα έργα, ώστε να αποκτήσει η ΕΕ µια συνεπή δράση
στον τοµέα αυτό. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας προοπτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας προτείνει
να θέσετε συγκεκριµένους στόχους, όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία ενός συµβουλίου
αειφόρου ανάπτυξης στο οποίο θα µπορούσε να ανατεθεί ο συντονισµός των ενδεικνυόµενων
πρωτοβουλιών.

Αφού υποδέχεσθε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, µε αποτέλεσµα η επίσκεψή του �όπως και η επίσκεψη
του Προέδρου Πούτιν στη Στοκχόλµη� να θέτει το ζήτηµα της θέσης και της ακτινοβολίας της
Ένωσης στη διεθνή σκηνή, επιτρέψτε στην Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να σας απευθύνει έκκληση
προκειµένου η Ευρώπη να αξιοποιήσει αποφασιστικότερα τις εξαιρετικές ευκαιρίες που της
προσφέρονται, χάρη στο τέλος του ψυχρού πολέµου, για την ενίσχυση της συνεργασίας της µε τις
άλλες ηπείρους του πλανήτη, όπου την Ευρώπη όχι µόνο τη ζηλεύουν, αλλά επίσης την
προσµένουν και, πιστεύω, την αγαπούν σε πολύ µεγάλο βαθµό για όλα όσα αντιπροσωπεύει.

Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτίει φόρο τιµής �και εγώ προσωπικά προσθέτω τον
θαυµασµό µου� στο ακαταπόνητο έργο που επιτελούν ο κ. Javier SOLANA και οι ευρωπαίοι
Επίτροποι, µη φειδόµενοι προσπαθειών παντού όπου προβάλλουν απειλητικά εστίες πολέµου. Για
µια ακόµη φορά, η βαλκανική πυριτιδαποθήκη µπορεί ανά πάσα στιγµή να εκραγεί. Εύχοµαι το
σχέδιο ειρήνης του Προέδρου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας να
βγάλει τη χώρα αυτή από το σηµερινό αδιέξοδο και έχω εµπιστοσύνη ότι οι εκπρόσωποί µας θα
συµβάλουν αποφασιστικά στην εφαρµογή του. Το ίδιο ισχύει για τη Μέση Ανατολή, όπου η
παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενισχυθεί σηµαντικά τις τελευταίες εβδοµάδες χάρη στις
πρωτοβουλίες των εκπροσώπων της και στην ολοένα µεγαλύτερη επίγνωση των αντιµαχοµένων για
τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η ΕΕ όσον αφορά την αναζήτηση λύσης στην τραγική αυτή
κατάσταση. Σύµφωνα µε την έκθεση MITCHELL, έχει φτάσει η στιγµή για µια κοινή αποστολή
της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η αποστολή αυτή, κατά την άποψή µου, εντάσσεται στη λογική της χθεσινής
δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ αποφάσισαν να
ενεργήσουν από κοινού, στη Μέση Ανατολή όπως και στα Βαλκάνια, επιχειρώντας να πείσουν τις
αντιµαχόµενες πλευρές να σταµατήσουν τη βία και να επαναλάβουν τον πολιτικό διάλογο.

Από τότε που µου ανατέθηκε η προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχα παντού την ευκαιρία
να συναισθανθώ πόσο ισχυρές και αυξανόµενες είναι οι προσδοκίες απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Θα πρέπει όµως τα πολιτικά, τεχνικά και διοικητικά µέσα να αρθούν στο ύψος αυτών των
προσδοκιών καθώς και των φιλοδοξιών µας, ώστε η Ευρώπη να καταλάβει πλήρως τη θέση της
στον νέο κόσµο που προέκυψε από το τέλος του ψυχρού πολέµου και ο νέος αυτός κόσµος να µην
είναι µονοπολικός.

Οφείλω ωστόσο να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισµένες δυσκαµψίες και βραδυπορίες, ή
ακόµη αµφισηµίες, που εκδηλώνονται κατά την προετοιµασία, εφαρµογή και παρακολούθηση των
συναφθεισών ή σχεδιαζόµενων συµφωνιών µας µε τρίτες χώρες, καθώς και στη συνακόλουθη
σχετική απογοήτευση.
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Έχοντας συναισθανθεί αυτή την απογοήτευση στην Κεντρική και Νότια Αµερική, στην
Υποσαχαρική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στο Μαγκρέµπ, πιστεύω ότι θα άξιζε να αποτελέσει,
στο προσεχές µέλλον, αντικείµενο ενός συνολικού προβληµατισµού εκ µέρους των θεσµικών
οργάνων µας.

Σας ευχαριστώ και είµαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο εκ µέρους σας, µέσα στα
χρονικά περιθώρια που µπορεί να µας αφήσει αυτός ο διάλογος.

*       *
*


