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ΛΟΓΟΣ

 της κ. Nicole FONTAINE

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

κατά την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων,

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νίκαια, 7 ∆εκεµβρίου 2000

Εκφωνηθείς λόγος
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Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας και προεδρεύοντα του Συµβουλίου,

Κυρίες και κύριοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων,

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής,

Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε για την ΚΕΠΠΑ,

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,

Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την οµιλία µου εκφράζοντας ειλικρινή και θερµό έπαινο προς την
Πορτογαλία και τη Γαλλία που κράτησαν τα ηνία αυτόν το χρόνο, που ήταν ολόκληρος
αφιερωµένος στον προβληµατισµό και τις διαπραγµατεύσεις, που πρόκειται να ολοκληρωθούν εδώ
στη Νίκαια µέσα σε λίγες ώρες. ∆εν παραλείπω από τον έπαινο αυτό και τη Φινλανδία, η οποία
ξεκίνησε της διαδικασία αυτής της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης.

Ήδη έχουν σηµειωθεί αξιόλογα βήµατα προόδου και θέλω να πιστεύω ότι και οι τελευταίες
δυσκολίες θα καταστεί δυνατό να αποµακρυνθούν και ότι, µε την οµόφωνη θέλησή σας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε θέση να απευθύνει σε όλα τα κράτη και σε  όλους τους λαούς που
την απαρτίζουν, τα δυναµικά και σαφή µηνύµατα που όλοι περιµένουν από µια σύνοδο τόσο
ιστορικής σηµασίας.

Η επιτυχία στη Νίκαια σηµαίνει να βρεθούµε σε θέση να ανοίξουµε την πύλη µιας διεύρυνσης που
θα είναι ευεργετική για όλους, διότι θα έχουµε αποδεχθεί να ξεπεράσουµε ορισµένες εθνικές
διαφορές απόψεων ώστε να µεταρρυθµίσουµε τα θεσµικά µας όργανα, καθιστώντας τα
περισσότερο αποτελεσµατικά και περισσότερο δηµοκρατικά.

Η επιτυχία στη Νίκαια σηµαίνει να καταδείξουµε στους συµπολίτες µας ότι η Ένωση βασίζεται
πάνω σε αξίες, οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί σε ένα Χάρτη που θα είναι κοινός για όλους τους
άνδρες και όλες τις γυναίκες που ζουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναν Χάρτη τον οποίο
µόλις υπογράψαµε.

Η σύνοδος της Νίκαιας είναι η σύνοδος των αποφάσεων πάνω στα σηµεία που παραµένουν ακόµη
σε εκκρεµότητα· εποµένως, είναι η σύνοδος της αλήθειας.

Προκειµένου ακριβώς για τα λεπτότερα ζητήµατα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, θα ήθελα
απλώς να σας µεταφέρω, ως προοίµιο των εργασιών αυτής της κεφαλαιώδους για το µέλλον της
Ευρώπης συνόδου, την άποψη του Κοινοβουλίου, όπως την επανέλαβε πριν από λίγες µόνο ηµέρες
σε σύνολο ολοµελείας.
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Το τελικό ζητούµενο της διεύρυνσης είναι ευρύτερο: είναι η επανένωση, εν ευθέτω χρόνω,
ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας µέσα σε ένα κοινό δηµοκρατικό, οικονοµικό, κοινωνικό
και πολιτισµικό πλαίσιο. Και αυτό το ζητούµενο το αντιληφθήκαµε σαφώς σήµερα το πρωί, κάτι
που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό.

Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, το πολιτικό τοπίο της Ευρώπης αναστατώθηκε από τις αλλαγές
στα Βαλκάνια, απόδειξη δε της νέας κατάστασης παρέχει η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής του
Ζάγκρεµπ. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε ειρήνη, έστω και αν παραµένουν ακόµη ορισµένες
φλεγόµενες εστίες. Σπαρασσόµενες χθες, εύθραυστες ακόµη σήµερα, οι χώρες αυτές προχωρούν
στην οδό της δηµοκρατίας και βρίσκονται πλέον και αυτές σε µια προοπτική προσχώρησης. Αυτό
πρέπει φυσικά να το έχουµε κατά νου.

Το Κοινοβούλιο σας ζητεί επιµόνως να εδραιώσετε µέσα στο κοινό νοµικό µας σύστηµα τις
θεµελιώδεις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Κεφαλαιώδες βήµα θα είναι η διακήρυξη
του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Ο Χάρτης δεν αποβλέπει µόνο να προστατεύσει τους
πολίτες από τις ενδεχόµενες υπερβάσεις των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Αποβλέπει επίσης να
προστατεύσει τα κράτη µέλη από µια επιστροφή στο παρελθόν που θα ήταν ασυµβίβαστη µε τις
κοινές αξίες αναφοράς µας. Το να δοθεί στο Χάρτη νοµική αξία ισοδυναµεί µε το να δηλώσουµε
ότι οι αξίες αυτές µας δεσµεύουν όλους, τόσο τα κράτη µέλη όσο και τις υποψήφιες χώρες, κατά
τρόπο ακατάλυτο. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµεί, όπως γνωρίζετε, τα
κράτη µέλη να προσδώσουν στο Χάρτη τη νοµική ισχύ µέσα στη Συνθήκη από την οποία θα
εξαρτηθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητά του, πραγµατοποιώντας τουλάχιστον σχετική
αναφορά στο άρθρο 6 και µε την προοπτική, αµέσως µετά τη Νίκαια, ενός προοιµίου στο
µελλοντικό Σύνταγµα της Ένωσης. Μπορώ από τώρα να σας πω ότι ο Χάρτης θα είναι ο νόµος της
Συνέλευσής µας· αυτή την έννοια θέλησα να δώσω στην υπογραφή του σήµερα.

Στην ίδια λογική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης να προστεθεί ένας µηχανισµός προληπτικού χαρακτήρα για
ενδεχόµενες παραβιάσεις των δηµοκρατικών αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ένωση.

Αλλά η προάσπιση και η υλοποίηση των αξιών και των πολιτικών δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς
αποτελεσµατικά θεσµικά όργανα. Αυτό είναι όλο το ζητούµενο της θεσµικής µεταρρύθµισης. Πίσω
από ζητήµατα που δυστυχώς είναι εντελώς ακατάληπτα για το ευρύ κοινό, όπως η στάθµιση των
ψήφων στο Συµβούλιο και η σύνθεση της Επιτροπής, βρίσκεται το κεφαλαιώδες ζήτηµα της
εθνικής κυριαρχίας. Ασφαλώς, η από κοινού εκχώρηση ορισµένων τµηµάτων κυριαρχίας κάθε
άλλο παρά εύκολο εγχείρηµα είναι, διότι αγγίζει άµεσα τη διαφορετική κουλτούρα µας και τον
τρόπο άσκησης της εξουσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας καλώ όµως να λάβετε
θαρραλέα υπόψη σας µια αλήθεια την οποία θεωρώ αναπόδραστη, πολύ περισσότερο όταν η
Ένωση θα αριθµεί τριάντα ή περισσότερα κράτη µέλη: η διατήρηση του δικαιώµατος του βέτο ενός
κράτους για οποιοδήποτε ζήτηµα, εκτός των συνταγµατικών, δεν πρόκειται να αντέξει στο χρόνο,
δηλαδή στην πίεση των αναγκών και στις προσδοκίες των λαών.
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Ποιος µπορεί να ισχυριστεί σοβαρά, για να περιοριστώ σε ορισµένα µόνο παραδείγµατα από την
επικαιρότητα, ότι κάθε επιµέρους κράτος µπορεί να δώσει αποτελεσµατική απάντηση στα δεινά
που προκάλεσε η νόσος των τρελών αγελάδων ή στις ζηµιές από τις θαλάσσιες και κλιµατικές
καταστροφές, ώστε να  µπορέσει να καθησυχάσει τις θεµιτές ανησυχίες των συµπολιτών µας; Οι
Ευρωπαίοι όχι µόνον έχουν συνειδητοποιήσει την αλήθεια αυτή, αλλά και αναµένουν από εµάς να
αναλάβει η Ευρώπη, ως ενιαία οντότητα, τις ευθύνες της. Πρόκειται για ένα νέο φαινόµενο και όχι
για επιφαινόµενο. Εκφράζουν την άνοδο µιας συνειδητοποίησης των λαών της Ένωσης σε
ευρωπαϊκή κλίµακα.

Με τα σηµερινά δεκαπέντε κράτη, η Ένωση ήδη βασανίζεται από την οµοφωνία. Τι θα συµβεί σε
µια Ένωση µε 27 ή 28 κράτη µέλη; Εποµένως επιβάλλεται να γενικευθεί η διαδικασία ψηφοφορίας
µε ειδική πλειοψηφία. Οφείλω να σας τονίσω ότι το Κοινοβούλιο δεν θα εκτιµήσει µόνο από
ποσοτική άποψη τα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σε αυτό τον τοµέα, αλλά επίσης,
και κυρίως, από ποιοτική. Οι τοµείς που παραµένουν ακόµη υπό έντονη συζήτηση είναι ακριβώς
εκείνοι που θα µας επιτρέψουν να κρίνουµε εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας θα
δηµιουργήσει ή όχι µια δυναµική αποτελεσµατικότητας και ολοκλήρωσης. Για το Κοινοβούλιο, η
ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία είναι επιβεβληµένη στους τοµείς της φορολογίας, της κοινωνικής
πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, της εµπορικής πολιτικής και της πολιτικής ασύλου και
θεωρήσεων. Όχι µόνον οι τοµείς αυτοί έχουν άµεσες επιπτώσεις στην καλή λειτουργία ενός
οικονοµικού και νοµισµατικού χώρου, αλλά η Ένωση πρέπει επίσης να είναι ένας χώρος
αλληλεγγύης. Πρέπει να είναι ένας χώρος όπου οι πολίτες της µπορούν πραγµατικά να
µετακινούνται, δηλαδή αυτό να γίνεται χωρίς εµπόδια, κάτι το οποίο αυτή τη στιγµή δεν ισχύει
ακόµη στην πράξη. Πρέπει να είναι ένας χώρος ο οποίος έχει θεσπίσει, για όλο τον υπόλοιπο
κόσµο, σαφείς και ακριβείς κανόνες για την υποδοχή των αλλοδαπών.

Εάν ορισµένοι διστάζουν ακόµη να κάνουν το βήµα, τουλάχιστον θα έπρεπε να δεσµευθούν στην
κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος αυτόµατης µετάβασης στην ειδική πλειοψηφία, το οποίο να
κλιµακώνεται σε δύο, τρία ή και τέσσερα χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Νίκαιας.
Η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη θα µπορούσε να δεχθεί την εξήγησή µας ότι ο στόχος θα επιτευχθεί εν
ευθέτω χρόνω, αλλά δεν πρόκειται να ανεχθεί µια υπαναχώρηση. Έχουµε κάνει την Ευρώπη
φυσικό χώρο ζωής των νέων γενεών. Οι ανοµοιοµορφίες που ακόµη παραµένουν, και οι οποίες δεν
έχουν καµιά σχέση µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες που αποτελούν τον πλούτο των κρατών µας, θα
γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτές.

Υπάρχει και άλλο ένα ζήτηµα που µας φαίνεται εξίσου θεµελιώδες. Πρόκειται για την
παραδειγµατική δηµοκρατική λειτουργία σε επίπεδο Ένωσης. Πολύς δρόµος έχει διανυθεί από τη
Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία θεσµοθέτησε τη συναπόφαση. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης
στηρίζονται σε µια διπλή νοµοθετική νοµιµότητα: τη νοµιµότητα του Συµβουλίου, το οποίο
αντιπροσωπεύει τα κράτη, και τη νοµιµότητα του Κοινοβουλίου, που αντιπροσωπεύει άµεσα τους
πολίτες. Η συναπόφαση, η οποία έχει αποδείξει την αξία της, κατοχυρώνει την ισορροπία ανάµεσα
σε αυτές τις δύο νοµιµότητες. Για το Κοινοβούλιο, είναι απόλυτα λογικό να επεκταθεί σε όλους
τους τοµείς που πρόκειται πλέον να εµπίπτουν στην ειδική πλειοψηφία.
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Ένα άλλο κεντρικό στοιχείο της δυναµικής της ολοκλήρωσης αφορά το ρόλο ο οποίος θα ανατεθεί,
στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της Επιτροπής, στον Πρόεδρό της. Ενισχύοντας το ρόλο αυτό και
επιβεβαιώνοντας το σύνολο του Σώµατος, θα κατοχυρώσετε το ρόλο του ως κινητήριας δύναµης
της διαδικασίας ολοκλήρωσης, που θα είναι αποφασιστικότερος όσο ποτέ άλλοτε στο πλαίσιο µιας
διευρυµένης Ευρώπης.

Και σε αυτή τη διευρυµένη Ένωση, και για να µην επιβραδυνθεί αυτή η δυναµική της
ολοκλήρωσης, αναγνωρίζουµε την ανάγκη για ενισχυµένες συνεργασίες, έχοντας παράλληλα
απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών της δροµολόγησής τους. Για να µην πάσχουν από δηµοκρατικό
έλλειµµα οι συνεργασίες αυτές, πρέπει να αναγνωρίσετε το δικαίωµα σύµφωνης γνώµης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από κάθε εφαρµογή τους.

Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον χειροπιαστό χαρακτήρα των
πολιτικών της Ένωσης και στην προβολή τους, ώστε να προσεγγίσουµε περισσότερο τους πολίτες.

∆ίνοντας αποφασιστική ώθηση για τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίµων θα καθησυχάσουµε, τουλάχιστον εν µέρει, τους συµπολίτες µας που αυτή τη στιγµή
αισθάνονται ανήµποροι µπροστά στην ανασφάλεια των τροφίµων.

Το Κοινοβούλιο επιθυµεί από τη Σύνοδο της Νίκαιας να δώσει απτό περιεχόµενο στην κοινωνική
ατζέντα και να αποφασίσει χρονοδιάγραµµα για τη θέση σε ισχύ των έξι κατευθύνσεων που αυτή
περιέχει, και έτσι να επιβεβαιώσει ότι η κοινωνική αυτή ατζέντα θα αποτελέσει πράγµατι «έντονη
φιλοδοξία», ότι η Ένωση αναγνωρίζει ότι η κοινωνική και οικονοµική πολιτική και η πολιτική
απασχόλησης είναι στενά συνδεδεµένες και πρέπει να συµµετέχουν ισοµερώς στην καλύτερη
κοινωνική ποιότητα ζωής των συµπολιτών µας.

∆ίνοντας σάρκα και οστά στην Ευρώπη της άµυνας, το σύνολο σχεδόν των κρατών µελών
κατέδειξαν τη θέλησή τους να αναγάγουν από κοινού την Ευρώπη σε µείζονα παράγοντα της
διεθνούς σκηνής.

Τέλος, το Κοινοβούλιο επιθυµεί ιδιαίτερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας � διότι δεν
πρέπει να υπάρξουν εκκρεµότητες � να δροµολογήσει αποφασιστικά τη διαδικασία ενός ποιοτικού
προβληµατισµού της Ένωσης, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσει µέθοδο κοινοτικού τύπου, στο
πρότυπο της Συνέλευσης που εκπόνησε τον Χάρτη, και να έχει ως κεντρικούς στόχους την
απλούστευση των Συνθηκών, την επανεξέταση του καταµερισµού αρµοδιοτήτων µεταξύ του
κοινοτικού, του εθνικού και του περιφερειακού επιπέδου, και την εκπόνηση συντάγµατος για την
Ευρώπη, όπου ο Χάρτης τον οποίο µόλις διακηρύξαµε σήµερα θα αποτελεί τον πρώτο λίθο. Αλλά,
αναµένει επίσης ο προβληµατισµός να προχωρήσει πέρα από τα καθαρώς θεσµικά ζητήµατα.

Σας ευχαριστώ.

οοΟοο


