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Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,

Ο Πρόεδρος κ. Giscard d'Estaing θα σας παρουσιάσει αύριο το αποτέλεσµα των διαβουλεύσεων
της Συνέλευσης, αλλά επιτρέψατέ µου, µε βάση την χθεσινή πρώτη συζήτηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, να µεταφέρω τα θερµά συγχαρητήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτόν
και τους συναδέλφους του στη Συνέλευση, για το αξιόλογο αποτέλεσµα. Αυτός και οι συνάδελφοί
του εκπόνησαν ένα σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης που είναι σαφές, ισορροπηµένο, που βασίζεται
σε µια ενιαία επιλογή και το οποίο µπορεί να λειτουργήσει -  η ύψιστη δικαίωση της πίστης του
Κοινοβουλίου στη µέθοδο της Συνέλευσης, ως µια ανοιχτής, περιεκτικής, συµµετοχικής και
δηµοκρατικής προετοιµασίας για µια ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.

Επίσης, είναι καινοτόµο, χωρίς προηγούµενο όσον αφορά το πεδίο αναφοράς και την ουσία. Ένα
εγχείρηµα που αρχικώς είχε θεωρηθεί ότι θα κάλυπτε ορισµένα θέµατα που έµειναν εκκρεµή στη
Νίκαια, και το οποίο διευρύνθηκε προκειµένου να απαντήσει σε έναν κατάλογο θεµάτων που
ετέθησαν στο Laeken, κατέληξε να αποτελεί ένα συνταγµατικό σχέδιο µε ευρεία θεσµική
ισορροπία.

Προτείνει µια νοµική προσωπικότητα για την Ένωση.
Ενσωµατώνει τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων.
Απλοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και καταργεί την τεχνητή δοµή των «πυλώνων».
Προβλέπει επαρκείς ελέγχους για τη διασφάλιση της αρχής της επικουρικότητας.
Ορίζει ότι όταν το Συµβούλιο συζητεί και εγκρίνει νοµοθετικές πράξεις, συνεδριάζει δηµοσίως.
Αποσαφηνίζει καλύτερα σε σχέση µε πριν τα καθήκοντα ενός εκάστου.
Προβλέπει την ύπαρξη µιας ενιαίας δοµής Εξωτερικών Υποθέσεων που τίθεται στην αρµοδιότητα
ενός υπουργού ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι υµών αλλά ελέγχεται από το Κοινοβούλιο.
Επεκτείνει τη λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία.
Ενισχύει τη νοµιµότητα της Επιτροπής.
∆ιευρύνει τον εκ µέρους των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κοινοβουλευτικό έλεγχο επί θεµάτων νοµοθεσίας.
Απλοποιεί τη γλώσσα, και παγιώνει τους κανόνες µε εύχρηστο τρόπο.

Τα 12 αυτά επιτεύγµατα συνιστούν αφεαυτά ριζική βελτίωση των υφισταµένων Συνθηκών που
υπερβαίνει σηµαντικά αφενός τις αρχικές προσδοκίες που ενδεχοµένως είχαµε και, αφετέρου, την
πρόοδο που σηµειώθηκε σε προηγούµενες ∆ιακυβερνητικές ∆ιασκέψεις. Οι πρώτες αντιδράσεις
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξαν ότι το αποτέλεσµα έγινε ευρέως δεκτό µε ικανοποίηση.
Παρακολούθησα µερικές από τις αντιδράσεις κυβερνήσεων κρατών µελών και διάβασα ορισµένα
από τα σχόλια που διατυπώθηκαν στον εθνικό Τύπο. Ουδείς είναι απολύτως ικανοποιηµένος.  Όλοι
έχουν να προτείνουν διάφορες βελτιώσεις σε διάφορα άρθρα. Όµως, δεν πρέπει να ελαχιστοποιείται
ένα εγχείρηµα το οποίο συνίστατο στην εκπόνηση ενός ισορροπηµένου σχεδίου για το µέλλον της
Ευρώπης, στο οποίο συνέβαλαν τα εθνικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις που εκπροσωπούν 28
κυρίαρχα κράτη µε ένδοξη ιστορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η
όλη προσπάθεια να καταλήξει σε ένα συνεκτικό αποτέλεσµα. Είναι κάτι που δεν πρέπει να
απορριφθεί ή να προσπεραστεί ελαφρά τη καρδία. Αυτοί που προσπαθούν να υπονοµεύσουν την
ευρεία συναίνεση που επετεύχθη αναλαµβάνουν και την ευθύνη για ένα αποτέλεσµα το οποίο θα
αποτελούσε τον ελάχιστο κοινό παρονοµαστή, δηλαδή, ακριβώς αυτό που προσπάθησε και
κατόρθωσε να αποφύγει η Συνέλευση.
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Απαιτείται ακόµη κάποιο έργο και η Συνέλευση εξέφρασε την επιθυµία να ολοκληρώσει το έργο
στα Μέρη 3 και 4 της Συνταγµατικής Συνθήκης εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Ιουλίου.
Ελπίζω ότι θα εξουσιοδοτήσετε τη Συνέλευση να προχωρήσει όπως επιθυµεί, ιδίως όσον αφορά το
τρίτο µέρος της Συνθήκης που αναφέρεται στις πολιτικές της Ένωσης και θέτει κάθε άλλο παρά
τεχνικής φύσεως ζητήµατα. Ελπίζουµε ότι η Συνέλευση θα εξεύρει τρόπους για να αποφευχθούν τα
αδιέξοδα που δηµιουργεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
υπερβολική προσφυγή στον µηχανισµό της αρνησικυρίας. Κατ� αυτό τον τρόπο, θα επιτευχθεί
συνεκτικότητα µε το υπόλοιπο κείµενο που ανταποκρίνεται στη διπλή πρόκληση της ενίσχυσης της
δηµοκρατίας και της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας.

Γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι σήµερα προτίθεστε να αποφασίσετε να συγκληθεί αργότερα φέτος µια
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη. Χαιρετίζω την προσέγγιση που υποστηρίζει ότι η ∆ιάσκεψη πρέπει να
είναι σχετικώς σύντοµη και ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της αρκετά πριν από τις
ευρωπαϊκές εκλογές του 2004. Χαιρετίζω επίσης τη δέσµευση της Προεδρίας, την οποία
υποστηρίζουµε θερµά, ότι τα νέα κράτη µέλη θα συµµετάσχουν πλήρως και ισοτίµως στη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη.

Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να εξετάσετε τον τρόπο µε τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα µπορούσε να συµβάλει καλύτερα στις εργασίες της ∆Κ∆.  Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προηγούµενες ∆Κ∆ ήταν σηµαντική και
εποικοδοµητική. Πιστεύω ότι στο πνεύµα προόδου που επικρατεί ο ρόλος αυτός πρέπει να
ενισχυθεί στις ρυθµίσεις που προβλέπονται όσον αφορά τη ∆Κ∆ που θα συγκληθεί υπό την Ιταλική
Προεδρία. Από εσάς αναµένω µια απόφαση που να παρέχει στην Ιταλική Προεδρία ευρείες
δυνατότητες διερεύνησης του θέµατος µαζί µας.

Είναι σηµαντικό η συµφωνία επί της Συνθήκης να επιτευχθεί πολύ πριν από τις επόµενες
ευρωπαϊκές εκλογές. Οι συµπολίτες µας δικαιούνται να γνωρίζουν για ποιό πράγµα ψηφίζουν, ποιό
ρόλο καλείται να διαδραµατίσει αυτό το Κοινοβούλιο στη διευρυµένη Ευρώπη. Ελπίζω επίσης ότι
η νέα Συνθήκη θα κατορθώσει να καταστήσει τις επόµενες εκλογές για την ανάδειξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις πρώτες πραγµατικά Ευρωπαϊκές εκλογές.

Κατά την παρουσίαση του κειµένου της Συνέλευσης την περασµένη Παρασκευή, ο Πρόεδρος
Giscard d'Estaing είπε ότι αυτό προέκυψε µέσα από ένα «µίγµα φόβου και ελπίδας, πασπαλισµένο
και µε λίγο όνειρο». Ταυτό το τρίτο συστατικό εξαρτάται από τον ηγετικό σας ρόλο.

*
*     *

Οι ηγέτες που κάθονται γύρω απ� αυτό το τραπέζι είναι εξοικειωµένοι µε τους µηχανισµούς των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οφείλουµε όµως να παραδεχθούµε ότι,
έξω από την αίθουσα αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ενώπιον ενός κύµατος έλλειψης
εµπιστοσύνης της κοινής γνώµης που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης
της Συνθήκης καθεαυτής, ο ενθουσιασµός για το ευρωπαϊκό εγχείρηµα θα αναζωπυρωθεί µόνο αν
η Ευρώπη εγκύψει στις ανησυχίες των συµπολιτών µας και αν η Ευρώπη φέρει πράγµατι
αποτελέσµατα. Οι ψηφοφόροι µας είναι παγερά αδιάφοροι για θέµατα όπως η λήψη αποφάσεων µε
ειδική πλειοψηφία και η επικουρικότητα. Αυτό που επιθυµούν είναι δράση µε αντικείµενο την



ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

∆ελτίο 23.06.2003 - EL - PE 333.583

7

απασχόληση, την ασφάλεια και την ειρήνη. Ενδιαφέρονται λιγότερο για τον τρόπο µε τον οποίο
οργανώνουµε τους συντελεστές εισροής και περισσότερο για τις δυνατότητες απόδοσης που
έχουµε.

Συνεπώς, χαιρετίζω το γεγονός ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα τεθούν επί τάπητος και
θέµατα που άπτονται του άµεσου ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων. Η Ευρώπη βρίσκεται εν µέσω
µιας ανησυχητικής πτωτικής τάσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Το µέγεθος του ευρωπαϊκού
προϋπολογισµού και των πόρων που διαθέτουµε σηµαίνει ότι οι πραγµατικές λύσεις δεν πρόκειται
να εξευρεθούν σε ευρωπαϊκό αλλά σε εθνικό επίπεδο. Ακόµη όµως και µε τους περιορισµένους
διαθέσιµους πόρους, και µε την αξιοποίηση των υφισταµένων µέσων, συµπεριλαµβανοµένης και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρέπει να είναι δυνατή η στήριξη αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών µε σεβασµό στο πρόταγµα της δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Η Επιτροπή πρέπει
να ενθαρρυνθεί για να υποβάλει αναπτυξιακό σχέδιο δράσης που θα συµπληρώνει τις δράσεις των
εθνικών κυβερνήσεων. Χαιρετίζω θερµά την απόλυτη προτεραιότητα που αποδίδει η επερχόµενη
Ιταλική Προεδρία στην ανάπτυξη επειδή, όπως πολύ σωστά επεσήµανε ο Ιταλός Υπουργός
Εξωτερικών, ενώ ανάπτυξη χωρίς σταθερότητα είναι αδύνατον να υπάρξει, είναι δύσκολο η
σταθερότητα να διατηρηθεί χωρίς ανάπτυξη. Ασφαλώς, ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει εκτός
και αν τα κράτη µέλη κινηθούν προς την κατεύθυνση της οικονοµικής µεταρρύθµισης. Τα κράτη
µέλη που εντάχθηκαν σε αυτή τη δύσκολη και ενίοτε επώδυνη διαδικασία, πρέπει να τύχουν της
πολιτικής και ηθικής στήριξης των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, καθόσον από τις προσπάθειές
τους θα εξαρτηθεί η ανάκαµψη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. ∆εν πρέπει να αναµένουµε παθητικά
την αναστροφή του κλίµατος από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Πρέπει να αναλάβουµε και µόνοι µας
ορισµένα βάρη.

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, δώσατε εντολή στα τρία θεσµικά όργανα να συνεργαστούν για
την επίτευξη συµφωνίας όσον αφορά τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Χάρη ιδίως στην Ελληνική
Προεδρία και τον κ. Γιαννίτση προσωπικώς, επετεύχθη ικανοποιητικός συµβιβασµός ακριβώς
επειδή τα τρία θεσµικά όργανα αναγνώρισαν ότι πέρα από τα στενά προνόµια κάθε οργάνου,
υπάρχει ένα ύψιστο κοινό συµφέρον.

Η παρούσα συµφωνία αποτελεί σηµαντικό σταθµό επειδή τα θεσµικά όργανα κατέληξαν σε µια
κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα βελτιωθεί η νοµοθεσία µας, θα καταστεί
πιο διαφανής, θα επιβληθεί µε µεγαλύτερη αυστηρότητα στα κράτη µέλη και, όπου αυτό είναι

δυνατόν, θα θεσπιστεί ένα ελαφρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε η ανταγωνιστικότητα της
Ευρώπης να ενισχυθεί και να µην υπονοµευθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

*
*     *

Όπως η βελτίωση του οικονοµικού κανονιστικού πλαισίου δεν πρέπει να αναµείνει την κύρωση της
Συνταγµατικής Συνθήκης, έτσι κι εµείς πρέπει να προχωρήσουµε τώρα στην αντιµετώπιση των
πολύπλοκων και συναφών µεταξύ τους θεµάτων της µετανάστευσης, των συνόρων και του ασύλου.
Υπολείπονται ακόµη να γίνουν τόσα πολλά � και συνειδητοποιείτε ασφαλώς την προτεραιότητα
του ζητήµατος � ώστε πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή ευρεία εντολή να κινήσει σειρά
πρωτοβουλιών εντός των εποµένων µηνών και, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Τάµπερε, πρέπει να
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θέσετε ένα χρονοδιάγραµµα για λήψη απόφασης µέχρι τον Μάιο του 2004 ενώ θα πρέπει να
συνεργαστούµε για τη δηµιουργία ενός κατάλληλου δηµοσιονοµικού πλαισίου, ούτως ώστε να
υπάρξει δίκαιη κατανοµή του κόστους που συνεπάγεται µια κοινή και αποτελεσµατική πολιτική για
τη µετανάστευση. Αν δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην Ευρώπη καθεαυτή, αν υπάρξει µια πιο
συνεκτική και εποικοδοµητική ευρωπαϊκή προσέγγιση, τότε µπορεί τα κράτη µέλη να αποκοµίσουν
πραγµατική προστιθέµενη αξία για την προώθηση των πολύπλοκων αυτών ζητηµάτων πολιτικής.

*
*     *

Κύριε Πρόεδρε, το µεγάλο εγχείρηµα της διεύρυνσης που έχουµε αναλάβει προχωρεί. Η διαδικασία
έχει πλέον καταστεί αµετάκλητη και έχει αναζωογονηθεί από τα εξαιρετικά αποτελέσµατα των
δηµοψηφισµάτων που διενεργήθησαν στα υπό προσχώρηση κράτη. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η
Πέµπτη αυτή διεύρυνση είναι µια διαδικασία µε δύο στάδια. Ενστερνιστήκαµε µε θέρµη την
ηµεροµηνία στόχο του 2007 για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, και
προτείνουµε την κατάρτιση σαφούς χρονοδιαγράµµατος για την ολοκλήρωση των
διαπραγµατεύσεων.

Υποστηρίζουµε την αναθεωρηµένη εταιρική σχέση ενόψει της προσχώρησης της Τουρκίας και
παροτρύνουµε την τουρκική κυβέρνηση να συνεχίσει σθεναρά την πορεία της δηµοκρατικής
µεταρρύθµισης πριν από την αξιολόγηση που θα διενεργηθεί τον επόµενο χρόνο.

Σηµειώνουµε και χαιρετίζουµε τις ενδείξεις ανανεωµένης διπλωµατικής δραστηριότητας εκ µέρους
των Ηνωµένων Πολιτειών για το Κυπριακό. Όµως η Κύπρος, αποτελεί για µας τους Ευρωπαίους,
µια ιδιαίτερη πρόκληση από πολιτική και γεωγραφική σκοπιά, καθόσον στην πρώτη γραµµή
εµπλέκονται ένα κράτος µέλος, ένα υπό προσχώρηση κράτος και ένα κράτος µε προοπτική να
προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη πρέπει ανεβάσει τον πήχη και να δώσει ένα επί
πλέον κίνητρο για τη διευθέτηση του ζητήµατος εντός των προσεχών µηνών. Χαιρετίζουµε την
εξωτερική βοήθεια και υποστήριξη αλλά αυτές δεν µπορούν να υποκαταστήσουν τον ηγετικό ρόλο
της Ευρώπης.

Όσον αφορά τη µελλοντική στρατηγική µας για τα ∆υτικά Βαλκάνια, ελπίζω να είµαι σε θέση να
ενηµερώσω το Σάββατο την ειδική συνεδρίαση σχετικά µε την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όµως η προετοιµασία για την επόµενη φάση της διεύρυνσης προϋποθέτει επίσης
µεγαλύτερη επιτακτικότητα στις σχέσεις µας µε τους γείτονές µας των νοτίων ακτών της
Μεσογείου. Συνεργάστηκε στενά µε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κακλαµάνη και τον
Πρόεδρο του Ιταλικού Κοινοβουλίου κ. Casini προκειµένου να διασφαλίσουµε ότι η
κοινοβουλευτική διάσταση της διαδικασίας της Βαρκελώνης θα κινηθεί προς µια νέα βάση και θα
σχηµατοποιηθεί πριν από τα τέλη του έτους.

Στο επίκεντρο όλων των ανησυχιών µας βρίσκονται οι διατλαντικές σχέσεις. Στη ∆ιάσκεψη
Κορυφής ΕΕ/ΗΠΑ την εποµένη εβδοµάδα, εσείς, κύριε Πρόεδρε, και ο κ. Prodi, θα έχετε µια
ευκαιρία να διατυπώσετε τις απόψεις της Ευρώπης στο διατλαντικό διάλογο σχετικά µε την ατζέντα
της Ντόχα για την ανάπτυξη, την ανοικοδόµηση του Ιράκ, σε θέµατα όπως αυτό των όπλων
µαζικής καταστροφής και της Μέσης Ανατολής. Ασφαλώς, έχουν ωριµάσει πλέον οι συνθήκες για
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να εντοπιστούν τοµείς όπου η συµβολή της ΕΕ και η σηµαντική εµπειρία µας, µέσω µιας σχέσης
συµπληρωµατικότητας µε τις ΗΠΑ, θα µπορούσαν να προσδώσούν ορατή και απτή ευρωπαϊκή
προστιθέµενη αξία στη διαδικασία. Λίγο πριν από τη ∆ιάσκεψη Κορυφής, θα έχω την ευκαιρία να
συνοµιλήσω µε πολλά στελέχη του Κογκρέσου στο Λόφο του Καπιτωλίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι
ο ενισχυµένος διάλογος µεταξύ νοµοθετικών φορέων έχει ζωτική σηµασία για την ποιότητα των
σχέσεων µεταξύ κρατών. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, και συνεχώς περισσότερο σε πολλούς τοµείς
πολιτικής, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελούν πραγµατικά ηπειρωτικής εµβέλειας
νοµοθετικά όργανα και κοµβικής σηµασίας φορείς εξουσιοδότησης για την ανάληψη νοµοθετικής
δράσης. Η αναγνώριση και η προώθηση ενός τέτοιου διαλόγου θα µπορούσε να ενισχύσει και να
αναβαθµίσει την ποιότητα των σχέσεων ΕΕ/ΗΠΑ.

*
*     *

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψατέ µου να θίξω δύο σηµεία ουσίας.

Κατ� αρχάς, εκφράζω την ικανοποίησή µου για τη συµφωνία που επετεύχθη στις 16 Ιουνίου 2003,
στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων όσον αφορά το Καθεστώς των Ευρωπαϊκών Πολιτικών
Κοµµάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήµερα για την έγκριση της συµφωνίας αυτής.
Ειδικότερα, χαιρετίζω το Καθεστώς αυτό επειδή συµβάλλει στην αναγκαία διαφάνεια και
λογοδοσία των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούνιο του προσεχούς έτους.

Κατά τη συνάντησή µας την προηγούµενη εβδοµάδα, σας ανάφερα, κύριε Πρόεδρε ότι είχα την
πρόθεση να θέσω το θέµα ενός κοινού Καθεστώτος των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μια ρύθµιση που θα προβλέπει ότι τα Μέλη του ιδίου κοινοβουλίου θα έχουν 15 � και σύντοµα 25
� διαφορετικά νοµικά και οικονοµικά καθεστώτα, αφενός δεν είναι επιθυµητό και αφετέρου δεν
είναι δυνατόν να διατηρηθεί µακροπρόθεσµα.

Πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα πρέπει στις ευρωπαϊκές προκλήσεις να αναζητούν
ευρωπαϊκές λύσεις. Φέτος, στις 4 Ιουνίου, 323 Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περισσότεροι
από το όριο της ειδικής πλειοψηφίας των 314, υπερψήφισαν ένα Καθεστώς των Μελών που
βασίζεται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης των Μελών. Παράλληλα, το Προεδρείο του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε οµόφωνα µεταρρύθµιση που θα προσδώσει µεγαλύτερη
διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου του καθεστώτος αποζηµιώσεων και, για πρώτη φορά, προτείνει
οι αποζηµιώσεις ταξιδίου να καταβάλλονται στα Μέλη µόνο επί τη βάσει της πραγµατικής
επιστροφής εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν.

Έχω πλήρη επίγνωση των θεµάτων που εκκρεµούν µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου, ακόµη
και αυτών που αναφέρονται στο πρωτογενές δίκαιο και τη φορολογία.  Ωστόσο, σας ζητώ να
δώσετε ένα θετικό πολιτικό µήνυµα στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Κοινοβούλιο, που
θα υποδηλώνει αποφασιστικότητα για την έναρξη σοβαρού διαλόγου επί των θεµάτων αυτών και
την επίλυση του πολύπλοκου αυτού επί µακρόν εκκρεµούντος φακέλου, που απαιτεί τη σύµφωνη
γνώµη της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο.
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Ζητώ τη συνδροµή σας στο θέµα αυτό προκειµένου να δηµιουργηθούν πλέον, επειγόντως, οι
κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν να επιτευχθεί στήριξη στο Συµβούλιο από την αναγκαία
ειδική πλειοψηφία. Παραφράζοντας τον Elvis Presley, θα έλεγα ότι, πράγµατι, είναι ή τώρα ή ποτέ.
Σας ζητώ να τοποθετηθείτε µε σαφήνεια στο θέµα αυτό, ούτως ώστε να µπορέσουµε να
αποφασίσουµε επ� αυτού άπαξ δια παντός.

*
*     *

Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιθυµώ να αποτίσω φόρο τιµής σε εσάς προσωπικώς, στους
υπουργούς σας και τους συνεργάτες σας, για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε η Προεδρία και την
αξιοθαύµαστη συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντιµετωπίσατε µε ψύχραιµο και
αποτελεσµατικό τρόπο ορισµένα από τα δυσκολότερα θέµατα και σηµειώσατε πραγµατική πρόοδο:
η χρηµατοδότηση της διεύρυνσης· η ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας· το πλαίσιο πολιτικής στα
∆υτικά Βαλκάνια· η φορολόγηση των καταθέσεων· η διοικητική µεταρρύθµιση. Σηµειώσατε
πρόοδο επειδή εργαστήκατε προς το κοινοτικό συµφέρον και επιζητήσατε τον ύψιστο βαθµό
συναίνεσης. Και όλα αυτά, υπό τις πλέον αντίξοες διεθνείς συνθήκες που θα µπορούσαν εύκολα να
µας είχαν εκτροχιάσει.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Ευρώπης από την Ελληνική Προεδρία δεν σταµατούν στη
Θεσσαλονίκη. Ελπίζουµε ότι το εναποµένον διάστηµα, για ορισµένα από τα θέµατα που ανέφερα
ανωτέρω, θα κατορθώσουµε να διανοίξουµε ορισµένες διεξόδους της τελευταίας στιγµής, στοιχείο
που αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό του τρόπου εργασίας µας και των επιτυχιών µας.

Όµως, πάνω απ� όλα, κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία σας θα καταγραφεί ως η εξέδρα εκτόξευσης ενός
νέου Συντάγµατος για µια νέα Ευρώπη. Επιτρέψατέ µου να παραφράσω την ανυπέρβλητη
αγόρευση του Περικλέους προς τους Αθηναίους:

"Εµείς [οι Ευρωπαίοι] αποφασίζουµε περί τα κοινά για λογαριασµό µας ή τουλάχιστον
προσπαθούµε να καταλήξουµε στη λογική κατανόησή τους, πιστεύοντας ότι τη δράση δεν την
παρεµποδίζει η συζήτηση, αλλά µάλλον η έλλειψη παίδευσης από τη συζήτηση πριν φθάσει η
στιγµή για δράση."

Ας διδαχθεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον προβληµατισµό που ανεπτύχθη στη
Συνέλευση, και ας συνειδητοποιήσει ότι ήλθε πλέον η ώρα για δράση.

__________________
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