1.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2003

2.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 4Η“ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
I. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία της
τέταρτης Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Υπουργών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
κ. Η. Πλασκοβίτης, ορίστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, ως
επικεφαλής της όλης προσπάθειας.
Παράλληλα, συντακτική ομάδα που επίσης ορίστηκε από τον
Υπουργό Εξωτερικών κατάρτισε προκαταρκτικό επιχειρησιακό σχέδιο,
το οποίο καλύπτει βασικά τις εξής πτυχές των προπαρασκευαστικών
εργασιών: Στόχοι και περιεχόμενο της ελληνικής προεδρίας, Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, αναγκαίοι ανθρώπινοι και χρηματοδοτικοί
- πόροι, σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Οι εργασίες της προαναφερθείσας ομάδας συνεχίζονται, με
έμφαση, κατά το παρόν στάδιο, στα ζητήματα που συνδέονται με τον
προϋπολογισμό της Προεδρίας, τις ανάγκες σε κτηριακές εγκαταστάσεις
και τις διαδικασίες βάσει των οποίων θα υλοποιηθούν τα έργα που
απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της Προεδρίας.
Επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που σε κάθε
περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθούν τους αμέσως προσεχείς μήνες.
II. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
- Η 4η ελληνική προεδρία συμπίπτει με μια μεταβατική περίοδο στην
πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
- Το 2005,;θα έχει, εκτός απροόπτου, τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της
Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση μιας Ιδμηνης περίπου διαδικασίας
επικύρωσής της από τα Κοινοβούλια των χωρών μελών. Παράλληλα, η
Ενωση θα έχει ήδη εισέλθει στην εντατική φάση των
προπαρασκευαστικών εργασιών για την εκ νέου αναθεώρηση της
Συνθήκης, με τη σύγκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2004.
Την ίδια περίοδο, θα ολοκληρώνονται ή θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση σημαντικού αριθμού υποψηφίων
χωρών, στην πρώτη γραμμή των οποίων θα βρίσκεται η Κύπρος.

- Η προσεχής ελληνική προεδρία θα ασκηθεί κατά συνέπεια σε μία
περίοδο όπου η Ενωση θα βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της σημερινής
15μελούς Ενωσης και της νέας διευρυμένης Ενωσης, μεταξύ της Ενωσης
που λειτουργεί με βάση τις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του
Αμστερνταμ και αυτής που θα λειτουργήσει με βάση τη Συνθήκη της
Νίκαιας και τη συνέχειά της, όπως θα προκόψει από την Διακυβερνητική
Διάσκεψη του 2004.
- Με βάση τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, η ελληνική προεδρία θα κληθεί να
αντιμετωπίσει τα εξής μεγάλα ευρωπαϊκά ζητήματα: προετοιμασία
Διακυβερνητικής Διάσκεψης για την αναθεώρηση της Συνθήκης,
Διεύρυνση, επανατοποθέτηση των εξωτερικών σχέσεων της διευρυμένης
Ενωσης, διαδικασία Λισαβώνας/Στοκχόλμης για την απασχόλησηανάπτυξη και ανταγωνιστηκότητα, αμυντική διάσταση της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Αναλυτικότερα:
1. Εσωτερική Ανάπτυξη της Ενωσης:
Συνεχίζοντας τη στρατηγική της Λισαβώνας και της Στοκχόλμης, η
εαρινή σύνοδος κορυφής που θα πραγματοποιηθεί κατά την ελληνική
προεδρία θα κληθεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί
από το ισχύον χρονοδιάγραμμα (π.χ. ρύθμιση της αγοράς χρεωγράφων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, θέσπιση κανόνων για την αποτελεσματική
λειτουργία της αγοράς επισφαλών κεφαλαίων, επαναπροσανατολισμός
των κρατικών ενισχύσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της συνοχής).
Η ελληνική προεδρία μπορεί ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, να εργασθεί για
την ανάδειξη διαστάσεων που συνδέονται με την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή προοθώντας ρυθμίσεις της Κοινωνικής
Ατζέντας της Νίκαιας για τον εκσυγχρονισμό του Κοινωνικού Μοντέλου
κάι ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση των εξωτερικών σχέσεων της
Ενωσης.
2. Η Ενωση και ο Πολίτης:
Α) Στο χώρο του Αθλητισμού, και με δεδομένη τη σημασία που μπορεί
να αποδώσει η Προεδρία στην κοινωνική διάσταση της ενοποίησης, η
κοινωνική σημασία του αθλητισμού είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα από
τα μηνύματα της Προεδρίας προς τον ευρωπαίο πολίτη. Στην
κατεύθυνση αυτή, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της σχετικής
δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας (για τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του αθλητισμού και την κοινωνική του λειτουργία στην

Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την άσκηση των
κοινών πολιτικών) καθώς και η δυνατότητα υιοθέτησης ψηφίσματος
ύστερα από συνάντηση των 15 Υπουργών Αθλητισμού που θα δίνει
έμφαση στην κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική λειτουργία του
Αθλητισμού. Β) Στο χώρο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ελληνική
προεδρία μπορεί, αξιοποιώντας το χαρακτηρισμό του 2003 ως έτους των
“disabled people” να εμβαθύνει στον σχετικό προβληματισμό και
διάλογο. Για το ίδιο θέμα, στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων,
μπορούν να οργανωθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την
ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ομάδες που δεν
αποτελούν πλειοψηφία σε καμμία χώρα όπως π.χ. οι ROMA. Γ) Για την
εγκαθίδρυση του χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, θα
πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινής πολιτικής
για την μετανάστευση και το άσυλο
3. Διεύρυνση
Αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν κατά την διάρκεια
της προεδρίας της Δανίας (Β ’ εξάμηνο 2002), η ελληνική προεδρία θα
κληθεί είτε να προωθήσει και ενδεχομένως να ολοκληρώσει τις
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, είτε να επιβεβαιώσει τα μέχρι τότε
αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κύπρου και η
εξέταση της δυνατότητας να ληφθεί, κατά την ελληνική προεδρία, η
αναγκαία, τελική απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση της
χώρας στην Ε. Ε.
4. Εξωτερικές σχέσεις - διεθνής ρόλος Ενωσης - ΚΕΠΠΑΑ
Ως χρονικά άμεσα συνδεδεμένη με τη Διεύρυνση, η ελληνική προεδρία
θα κληθεί να αντιμετωπίσει πρόσθετες υποχρεώσεις στις σχέσεις της
Ενωσης με τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα με τον άμεσο περίγυρό της.
Στο πλαίσιο αυτό, άμεση προτεραιότητα έχει η προώθηση της
διαδικασίας-σταθεροποίησης και σύνδεσης στο χώρο των Βαλκανίων, η
εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις χώρες
του Καυκάσου, η στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση
Ανατολή και τη τόνωση της διαδικασίας της Βαρκελώνης.
Σε σχέση με τον ευρύτερο διεθνή περίγυρο, οι διατλαντικές σχέσεις και η
σύνοδος κορυφής ΗΠΑ - ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί κατά την προεδρία
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εξάλλου, λαμβάνοντας υπόψη και την ελληνική υποψηφιότητα στο
Συμβούλιο Ασφαλείας, η ελληνική προεδρία δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης και αξιοποίησης των σχέσεων της Ενωσης με τον
αναπτυσσόμενο κόσμο, με έμφαση σε περιοχές όπου η εικόνα της χώρας
δεν είναι αυτή που θα μπορούσε να είναι.
Τέλος, με βάση προσανατολισμούς που έχουν ήδη χαραχθεί, μέσα στο
2003 θα πρέπει να είναι δυνατή η κινητοποίηση στρατιωτικής και
αστυνομικής δύναμης (στρατιωτικές δυνάμεις 50.000 έως 60.000 άτομα
και αστυνομικές έως 5.000 άτομα), η οποία, με βάση τους
προσανατολισμούς της Feira και του Helsinki, θα μπορεί να αναλάβει
καθήκοντα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Petersberg.
Στο μέτρο που ο στόχος αυτός συμπέσει με την ελληνική προεδρία, δίνεται η
δυνατότητα δημιουργίας των βάσεων για την ανάπτυξη κοινής αμυντικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, η σύνοδος κορυφής της Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να
αποτελέσει την σχετική αφετηρία.

- Η συγκεκριμένη διαδικασία που θα ακολουθήσει η Ενωση ενόψει της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2004 καθώς και η θεματολογία της
Διάσκεψής αυτής, θα προσδιορισθούν, σε πρώτο στάδιο, με την δήλωση
του Λάκεν που θα υιοθετηθεί με την λήξη της Βελγικής Προεδρίας
(Δεκέμβριος 2001).
- Εχει ωστόσο εν τω μεταξύ διαφανεί ότι η διαδικασία της Συνέλευσης
(Convention), δηλαδή η διαδικασία με την οποία καταρτίστηκε ο
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αποτελεί την επιλογή που κατά
προτεραιότητα στηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών, για
την προετοιμασία της νέας Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Εξακολουθεί
ωστόσο να παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της τεχνικής προετοιμασίας της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης, η διαδικασία δηλαδή, με βάση την οποία
. θα πραγματοποιηθεί το πέρασμα από την Συνέλευση στην καθαρά
Διακυβερνητική εργασία.
- Οσον αφορά την θεματολογία, από τις μέχρι σήμερα εξελίξεις
προκύπτει ότι τα 4 θέματα της Δήλωσης της Συνθήκης της Νίκαιας
(οριοθέτηση εξουσιών, καθεστώς χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων,
απλούστευση συνθηκών και ρόλος εθνικών κοινοβουλίων) δεν εξαντλούν
το περιεχόμενο και το εύρος της νέας αναθεώρησης που θα επιθυμούσε
σημαντικός αριθμός χωρών μελών, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
- Με βάση τα παραπάνω, η προσεχής ελληνική προεδρία συμπίπτει με
μία περίοδο κρίσιμων σταδίων ενόψει της νέας αναθεώρησης της
Συνθήκης.
- Ως προς την διαδικασία, είναι γνωστό, το 2004 αποτελεί έτος
προεκλογικού χαρακτήρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και έτος
λήξης της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορεί κατά
συνέπεια να αποκλεισθεί η περίπτωση κατά την οποία θα επιδιωχθεί η
νωρίτερη έναρξη των εργασιών της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.
Επίσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση σύμπτωσης της
ελληνικής προεδρίας με το τελικό προπαρασκευαστικό στάδιο της νέας
Διακυβερνητικής, στάδιο το οποίο εκ των πραγμάτων θα έχει αυξημένη
σημασία σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.
- Για την Ελλάδα, η θεματολογία της νέας Διακυβερνητικής
Διάσκεψης δεν είναι δυνατόν να περιορισθεί μόνον σε θεσμικού διαδικαστικού χαρακτήρα ζητήματα. Η συζήτηση και προβληματική θα

πρέπει να καλύψει τις αξίες, στόχους και πολιτικές της Ενωσης, με
έμφαση στο «πώς θα προσεγγίσει η Ενωση τον πολίτη» αποκτώντας κατά
συνέπεια ευρύτερη εμπιστοσύνη και νομιμοποίηση.
- Αξιοποιώντας κατά συνέπεια κατάλληλες συμμαχίες, μπορεί να
επιδιωχθεί, η εισαγωγή στο πεδίο της νέας Διακυβερνητικής θεμάτων
που συνδέονται με τις πολιτικές της διευρυμένης Ενωσης, με την
ανάπτυξη και εμβάθυνση της οικονομικής πτυχής της ΟΝΕ, με την
ολοκλήρωση των διατάξεων για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής
άμυνας και τέλος με την ικανοποίηση των προϋποθέσεων για την
ευρύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση της Ενωσης.

Στη παρούσα φάση το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει μόνο τις
κύριες, επείγουσες ενέργειες. Σε μεταγενέστερες φάσεις του Επιχειρησιακού
Σχεδίου το Χρονοδιάγραμμα θα εμπλουτισθεί και επικαιροποιηθεί με νεώτερα
στοιχεία.
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4η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Προκαταρκτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο

Περιεχόμενα:

0

1. Εισαγωγή

σε/.. 2

2. Στόχοι - Περιεχόμενο της Ελληνικής Προεδρίας

σελ. 4

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης

σελ. 9

Ανθρώπινοι και Χρηματοδοτικοί Πόροι

σελ. 12

5. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης .

σελ. 17

6. Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών

σελ. 20

7. Παράρτημα I: Πρόγραμμα 4ης Ελληνικής Προεδρίας
8. Παράρτημα II: Ανάγκες ΥΠΕΞ σε Στελέχη και Υποδομές
9. Παράρτημα III: Οργανωτική Δομή ΥΠΕΞ για τη Προεδρία Ε.Ε.

Είκοσι μήνες πριν την έναρξη της 4ης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου
της Ε.Ε. αρκετά δεδομένα δεν είναι ακόμα γνωστά και συνεπώς το παρόν
Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι φυσικό να έχει ένα προκαταρκτικό χαρακτήρα.
Παράλληλα η οργανωτική δομή του ΥΠΕΞ, που απαιτείται για τη
συγκέντρωση των στοιχείων και τη προετοιμασία της Προεδρίας, βρίσκεται
υπό συγκρότηση και συνεπώς υπάρχουν και υποκειμενικές δυσκολίες για τη
σύνταξη ενός αρτιότερου Σχεδίου.
Τα προαναφερθέντα ισχύουν κυρίως όσον αφορά τις εκτιμήσεις του
προϋπολογισμού δαπανών της Προεδρίας και τις προβλέψεις για τις κοινοτικές
πολιτικές και προτεραιότητες που θα πρέπει να προωθηθούν κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2003. Ισχύουν επίσης και σε σχέση με τις εξωτερικές
υποχρεώσεις της Προεδρίας έναντι τρίτων χωρών.
Αντίθετα με περισσότερη βεβαιότητα, βάσει της έως τώρα προετοιμασίας,
μπορούμε -να περιγράφουμε την οργανωτική δομή, τις ανάγκες σε στελεχιακό
δυναμικό, την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης και
το χρονοδιάγραμμα άμεσων ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν σε πολιτικό
και υπηρεσιακό επίπεδο.
Συγκεκριμένα τα θέματα που θίγει το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορούν να
διακριθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) Στο πολιτικό περιεχόμενο και τις
προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας, β) Στους αναγκαίους πόρους
ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς που κρίνονται απαραίτητοι για τη καλή
διεκπεραίωση της Προεδρίας, και γ) στα οργανωτικά σχήματα πού κρίνονται
απαραίτητα για την αποτελεσματική κινητοποίηση των πόρων και την επίτευξη
των στόχων.
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται με συνοπτικό τρόπο στα πέντε πρώτα
κεφάλαια που ακολουθούν και με αναλυτικότερο τρόπο στα τέσσερα
Παραρτήματα

που

επισυνάπτονται.

Ιο

έκτο

κεφάλαιο

επιχειρεί

μια

πινακοποιημένη μορφή χρονικού προγραμματισμού των βασικών ενεργειών
που μπορούν να προβλεφθούν στη παρούσα φάση. Δημιουργεί έτσι το πλαίσιο
αξιολόγησης της προόδου που έχει επιτευχθεί κάθε χρονική στιγμή και
παράλληλα συνιστά ένα πρόγραμμα δράσης για την έγκαιρη προετοιμασία των
επιμέρους πτυχών της Προεδρίας.
Η σύνταξη του Προκαταρκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου έγινε με τη
συλλογική προσπάθεια Συντακτικής Ομάδας που όρισε ο Υπουργός με μέλη το
Γ.Γ. κ. Σαββαίδη, το Γ.Γ. κ. Πλασκοβίτη, τη Γ.Γ. κα Κουτσιμπού, το Γ.Δ/ντή κ
Βασιλάκη, τη ΣΠΑ κα Μαυρομιχάλη, το κ. Σπαχή Δ/ντη Γραφείου ΑΝΥΠΕΞ.
και τη κα Κοκώνη συνεργάτη του Υπουργού Εξωτερικών. Επιμέρους
πληροφορίες κατέθεσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΞ. Την ευθύνη για τη
τελική διαμόρφωση του Προκαταρκτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου είχε ο Γ.Γ.
κ. Πλασκοβίτης. Η ανωτέρω ομάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για τη
συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Σχεδίου με βάση τη πρόοδο της
οργανωτικής προετοιμασίας κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Την Γ1Ιανουάριου 2003, η Ελλάδα αναλαμβάνει για τέταρτη φορά την
εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Κατά το διάστημα αυτό, η Ελλάδα φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα
του συνόλου της Ενωσης και των πολιτών της, διασφαλίζοντας τη συνέχεια
στην προώθηση των ευρωπαϊκών ζητημάτων, την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος και την σταδιακή διεύρυνσή του στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό
χώρο.
Η περίοδος της ελληνικής προεδρίας συμπίπτει με μια φάση καμπής στην
πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Παρά τις αβεβαιότητες που αναπόφευκτα
ενυπάρχουν στις προβλέψεις, η προσεχής ελληνική προεδρία θα ασκηθεί σε
μια περίοδο όπου η Ενωση θα βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της σημερινής
Ιόμελούς Ενωσης και της νέας, διευρυμένης Ενωσης με τις λοιπές ευρωπαϊκές
χώρες, μεταξύ της. Ενωσης που λειτουργεί με βάση τις Συνθήκες του
Μάαστριχτ και του Αμστερνταμ και αυτής που θα λειτουργήσει με βάση τη
Συνθήκη της Νίκαιας και την συνέχειά της, όπως θα προκόψει από την
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004.
Από την άλλη πλευρά, η ελληνική προεδρία μπορεί να αποτελέσει την
ευκαιρία να δοκιμασθούν, στην πράξη, διάφορες πτυχές της προετοιμασίας των
Ολυμπιακών Αγώνων όπως η ασφάλεια και οι μεταφορές αλλά και να
προβληθούν επί της ουσίας μηνύματα για χώρους που όπως ο Αθλητισμός,
συνδέονται λιγότερο ή περισσότερο στενά με τις δραστηριότητες της ΕΕ.
Στον τομέα της εσωτερικής ανάπτυξης της Ενωσης, η ελληνική προεδρία θα
συμπέσει με τα πρώτα βήματα στην εφαρμογή της νέας Συνθήκης, της
Συνθήκης της Νίκαιας, η διαδικασία εθνικών επικυρώσεων της οποίας
αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2002. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι

προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρηση της Συνθήκης αυτής, θα
βρίσκονται πλέον σε μια αρκετά εντατική φάση.
Για την προετοιμασία της νέας αναθεώρησης της Συνθήκης, μετά την λήξη της
δημόσιας, σε εθνικό επίπεδο ευρείας συζήτησης, θα πρέπει, κατά την ελληνική
άποψη να ακολουθήσει, ένα στάδιο επεξεργασίας των προς επανεξέταση
θεμάτων, η δομή του οποίου θα είναι ανάλογη με αυτή που λειτούργησε για
την προετοιμασία του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μια ομάδα
τεχνοκρατών θα μπορούσε να συμβάλει στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου η
Διακυβερνητική του 2004 να προετοιμασθεί κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο.
Από ελληνικής πλευράς, θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί η δυνατότητα
πραγματοποίησης της Διακυβερνητικής πριν την προθεσμία του 2004,
αποφεύγοντας έτσι την χρονική σύμπτωση της τελικής διαπραγμάτευσης με
την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Από πλευράς θεματολογίας, θα υποστηριχθεί η διεύρυνση της
Agenda της Νίκαιας με ζητήματα που θα συμβάλλουν στην δυναμική
ανάπτυξη της διευρυμένης Ένωσης, με εμβάθυνση των πολιτικών της και τη
σταδιακή μετατροπή της σε πολιτική Ένωση. Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερη
σημασία αποκτά η αναμενόμενη Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τη νέα
μορφή «Διακυβέρνησης» της Ε.Ε.

Η ελληνική προεδρία θα κληθεί από την άλλη πλευρά να συνεχίσει και να
δώσει νέες κατευθύνσεις στην διαδικασία της Αισσαβώνας και στον ιδιαίτερα
σημαντικό στόχο της που είναι η ανάδειξη της Ενωσης, στην προσεχή
δεκαετία, στην πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανταγωνιστική και στηριγμένη
στη γνώση οικονομία, με αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή.
Για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ελληνική προεδρία θα
αξιοποιήσει εξάλλου τις ρυθμίσεις του πλαισίου για την ανάπτυξη της
κοινωνικής πολιτικής, όπως θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της

Νίκαιας. Στόχος είναι η διατήρηση, εμβάθυνση και εμπλουτισμός του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο αποτελεί μοναδικό
χαρακτηριστικό της οργάνωσης της ευρωπαϊκής κοινωνίας, διαφοροποιώντας
την από τους εταίρους της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εκ των πραγμάτων, η ελληνική προεδρία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την
αναθεώρηση ορισμένων πτυχών της συμφωνίας του Βερολίνου για την
χρηματοδότηση της Ενωσης (Agenda 2000). Πρόκειται κυρίως για τα
ζητήματα που συνδέονται με την ΚΑΠ, το κόστος της οποίας, ύστερα απο τις
δαπάνες για την αντιμετώπιση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας, κινδυνεύουν
να ξεπεράσουν τα θεσπισθέντα ανώτατα όρια. Η εξέλιξη αυτή, με βάση και τη
συμφωνία του Βερολίνου, μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση των διάφορων
πτυχών της αναμόρφωησης της πολίτικης αυτής, θέμα που ωστόσο, από ότι
φαίνεται προτίθεται να ξεκινήσει η Προεδρία της Δανίας, κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2002.
Στο επίπεδο της εσωτερικής ανάπτυξης της Ε.Ε. θα πρέπει να δοθεί έμφαση
ο την υλοποίηση κρίσιμων θεμάτων όπως το 6° Πμογράμμα Πλαίσιο για την
Έρευνα, η ασφάλεια των τροφίμων, οι μεταφορές και ιδιαίτερα η ναυτιλία κ.α.
Στο επίπεδο της εσωτερικής ανάπτυξης της Ενωσης, η ελληνική προεδρία
προτίθεται να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην οικοδόμηση του χώρου ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, τα ζητήματα της
καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, του ασύλου και της
μετανάστευσης θα βρεθούν στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων. Στο ζήτημα
της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με μεγάη προσοχή θα
αντιμετωπισθούν τα δικαιώματα των ομάδων που δεν αποτελούν πλειοψηφία
σε καμμία χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ROMA.
Στο χώρο των διαπραγματεύσεων Διεύρυνσης, αναλόγως των αποτελεσμάτων
της Προεδρίας της Δανίας, θα επιδιωχθεί η τήρηση των προθεσμιών που έχουν
μέχρι σήμερα τεθεί. Στόχος είναι, οι καλύτερα προετοιμασμένες για
προσχιόρηση χώρες, επικεφαλής των οποίων βρίσκεται η Κύπρος, να

μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εκλογές του 2004 για την ανάδειξη των
νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ελληνική προεδρία θα
επιδιώξει εξάλλου να δώσει τα κατάλληλα μηνύματα στις δύο χώρες της
Βαλκανικής, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με στόχο την επιτάχυνση της
ενταξιακής τους πορείας.
Οι διεθνείς σχέσεις της Ενωσης και ειδικώτερα αυτές με τον άμεσο περίγυρό
της, αποκτούν, στο πλαίσιο της διευρυνόμενης ΕΕ, ολοένα και μεγαλύτερη
σημασία. Τα νέα σύνορα της Ενωσης δεν είναι δυνατόν να αποτελόσουν μια
νέα διαχωριστική γραμμή μεταξύ σταθερότητας και ευημερίας από τη μία και
αστάθειας συγκρούσεων και αναπτυξιακής καθυστέρησης από την άλλη.
Ο χώρος των Βαλκανίων έχει εκ των πραγμάτων προτεραιότητα. Η
ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας και η σύναψη με πρόσθετες
χώρες της περιοχής συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης αποτελούν
προτεραιότητες. Θα επιδιωχθεί ωστόσο γενικότερη ενίσχυση της συνεργασίας
σε κρίσιμους τομείς. Οι υποδομές, το περιβάλλον ή η ενέργεια είναι θέματα
που θα μπορούσαν να εξετασθυύν σε διάσκεψη των 15 με ας βαλκανικές
χώρες, εγκαινιάζοντας μία νέα διαδικασία συνεργασίας.
Στην Μεσόγειο, θα επιδιωχθεί η νέα τόνωση της διαδικασίας της Βαρκελώνης.
Πρόκειται για διαδικασία που αποτελεί τη σπονδυλική στήλη μιας συνολικής
στρατηγικής με έμφαση στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη
Μέση Ανατολή και στην ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων με τις χώρες του
Μαγκρεμπ. Είναι προφανές ότι η διαδικασία της Βαρκελώνης δεν είναι
δυνατόν να αποδώσει τα οφέλη που θα μπορούσε χωρίς την επιλυση*του
Μεσανατολικού. Η Ελληνική Προεδρία θα εργασθεί στην κατεύθυνση αυτή.
Η Ρωσία, η Ουκρανία και οι χώρες του Καυκάσου αποτελούν επίσης χοίρο
στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η Προεδρία. Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες
συμφωνίες και τις κοινές στρατηγικές για τις δύο πρώτες χώρες, θα επιδιωχθεί
ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση πυν σχέσεων και η αντιμετώπιση

κρίσιμων προβλημάτων που συνδέονται εξάλλου με την ίδια την ασφάλεια της
Ενωσης.
Στις σχέσεις με τον αναπτυσσόμενο κόσμο, η Προεδρία αξιοποιώντας και τους
νέους προσανατολισμούς της κοινοτικής δράσης, θα στρέψει τις προσπάθειές
της στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην αντιμετώπισης νέων προκλήσεων
σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ενσωμάτωση των υπό ανάπτυξη χωρών στην
διεθνή οικονομία.
Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις του
διατλαντικού διαλόγου αποτελούν τέλος, πρόσθετο χώρο δραστηριοποιησης
της Προεδρίας.
Σημαντικό τέλος σταθμό κατά την ελληνική προδρία θα αποτελέσει. στο χώρο
της ΚΕΠΓ1ΑΑ, η υλοποίηση των συμπερασμάτων της Feira και του Helsinki
σχετικά με την δυνατότητα των κρατών μελών της Ενωσης να είναι σε θέση να
αναπτύσσουν, έως το 2003, και μέσα σε 60 ημέρες στρατιωτικές δυνάμεις
μέχρι και 50000-60000 άτομα, για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του
Petersberg καθώς και να διαθέτουν μέχρι και 5000 αστυνομικούς για διεθνείς
αποστολές για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων.
Σε κάθε περίπτωση η ελληνική προεδρία οφείλει να τηρήσει το ακόλουθο
χρονοδιάγραμμα ως προς την οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων της:
-

Εντός του 2ου εξαμήνου του 2001 θα πρέπει να είμαστε σε θέση να
_υποβάλλουμε στην Επιτροπή

μια πρώτη, άτυπη πρόταση

με τις

προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας
-

Μέχρι το ;Μάιο 2002 θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες
σύγκλισης των Συμβουλίων.

-

Το 2° εξάμηνο του 2002 πραγματοποιούνται επαφές Επιτρόπων με έλληνες
Υπουργούς επί των προτεραιοτήτων.

-

Τον Ιανουάριο του 2003 γίνεται η επίσημη συνάντηση Επιτροπής και
Προεδρίας στην Αθήνα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκτκ

Μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας το ένα από τα
δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια κατά την Ελληνική Προεδρία θα γίνει στο Βέλγιο.
Παρότι για το θέμα δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις ως υπόθεση εργασίας
δεχόμαστε ότι στην Ελλάδα θα φιλοξενήσουμε το επίσημο Συμβούλιο κατά το
μήνα Ιούνιο (η ακριβής ημερομηνία παραμένει ανοιχτή). Ως τόπο διεξαγωγής
του οι κατ' αρχήν αποφάσεις προβλέπουν τη Θεσσαλονίκη],
Τούτων δεδομένων, μετά από σχετική έρευνα βάσει του μεγέθους των
συμμετεχόντων και των ειδικών προδιαγραφών υποδομής, αξιολογούμε ότι οι
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι οι μοναδικές που
πρόσφέρονται στη πόλη της Θεσσαλονίκης για αυτό το σκοπό. Το Βελίδιο
συνεδριακό κέντρο και τρία έως τέσσερα από τα πέριξ αυτού περίπτερα της
ΔΕΘ, μετά από τις κατάλληλες λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις,
μπορούν να φιλοξενήσουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πλήθος
παραγόντων συνηγορούν προς αυτή την επιλογή αποκλείοντας άλλες
περιπτώσεις. Η μελέτη και εκτέλεση των αναγκαίων κτηριακών βελτιώσεων
και εξοπλισμών προτείνεται να αναληφθεί από τη ΔΕΘ με χρηματοδότηση από
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Το ΥΠΕΞ θα πρέπει να
προσλάβει ένα τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος σε συνεργασία με την Τεχνική
Υπηρεσία και τη ΔΕΘ θα καταρτίσει τις προδιαγραφές σε επίπεδο προμελέτης,
θα παρακολούθηση την καλή εκτέλεση των μελετών και στη συνέχεια των
έργων και θα συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση τυχόν
τεχνικών προβλημάτων.
Με βάση στοιχεία πρόσφατων Ευρωπαϊκών Συμβουλών τα μέλη των
αντιπροσωπειών

και του

προσωπικού

υποστήριξης

που

συμμετέχουν

προσεγγίζουν τους 1500 ενώ άλλοι 2000 είναι οι δημοσιογράφοι που
παρακολουθούν τις εργασίες. Εάν, όπως θεωρείται λίαν πιθανόν, προσκληθούν
και οι υποψήφιες χώρες και ενδεχομένως και χώρες των δυτικοδν Βαλκανίων
και της ΕΖΕΣ τότε θα πρέπει να προσθέσουμε άλλους 250 περίπου

συμμετέχοντες. Συνεπώς τα μεγέθη που πρέπει να αναμένονται είναι της τάξης
των 4000 ατόμων.
Έχοντας αυτά υπόψη, έγινε μια πρώτη διερεύνηση του ξενοδοχειακού
δυναμικού που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή. Σε πρώτη φάση διαπιστώνεται
επάρκεια κατάλληλης ποιότητας δυναμικού. Ειδικότερα καταγράφονται
περίπου 1700 δωμάτια κατηγορίας Lux και Α’ και 80 σουίτες, τα οποία
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των επισήμων αντιπροσωπειών και περίπου
2000 δωμάτια σε ξενοδοχεία Β' κατηγορίας για τους λοιπούς συμμετέχοντες.
. Εναλλακτικά υπάρχει

και η

δυνατότητα

ελλιμενισμού

ενός

ή

δύο

κρουαζιερόπλοιων με δυναμικό τουλάχιστον 2000 κλινών. Υπάρχουν επίσης οι
αναγκαίοι χώροι για επίσημα γεύματα και άλλες εκδηλώσεις φιλοξενίας όπως
Πχ. το Κυβερνείο, οι πρόσφατα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις των παλαιών
τελωνείων κ.α.
Η ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή υποδομή που προσφέρεται στους
εκπροσώπους των MME είναι ευθύνη της φιλοξενούσας χώρας. Προσφέρονται
περίπου ισάριθμες προς τους συμμετέχοντες θέσεις εργασίας (ΐοερίποο 2000)
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συνδέσεις internet και τηλεφωνικές γραμμές.
Όλα αυτά στεγάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο Κέντρο Τύπου την ευθύνη
οργάνωσης του οποίου προτείνεται να αναλάβει το Υπουργείο Τύπου και
MME.
Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν τόσο για
τη φύλαξη των χώρων όσο και κατά τις μετακινήσεις των επισήμων. Αυτό
απαιτεί τη συνολική κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας βάσει ειδικού
σχεδιασμού και με μεταφορά των αναγκαίων δυνάμεων από άλλες περιοχές.
Θα αποτελέσει άλλωστε και μια χρήσιμη εμπειρία ενόψει αντίστοιχων
απιτήσεων κατά την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγοόνων. Παράλληλα οι
μετακινήσεις των επισήμων θα απαιτήσουν ένα στόλο οχημάτων που θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον 70 αυτοκίνητα πολυτελείας και τον αναγκαίο
αριθμό πούλμαν, mini van. κλπ.

Σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:
α)

Η προαναφερθείσα

διαθεσιμότητα δωματίων

είναι

θεωρητική.

Η

εξασφάλισή τους προϋποθέτει έγκαιρη διαπραγμάτευση με όλους τους
ξενοδόχους ώστε να δεσμευθούν για τη διαθεσιμότητά τους κατά τη διάρκεια
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι πρέπει
συντομότατα να ορίσουμε την ακριβή ημερομηνία για το Συμβούλιο.
β) Οι χώροι της ΔΕΘ χρειάζονται εκτεταμένες παρεμβάσεις, βάσει ειδικής
κτηριολογικής μελέτης, για να καταστούν κατάλληλοι. Η παρούσα ασάφεια ως
προς το σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ και οι προτάσεις για ιδιωτικοποίηση μπορεί
να'δημιουργήσουν καθυστερήσεις. Το ΥΠΕΘΟ και το ΥΜΑΘ πρέπει να
κινητοποιηθούν για τη προώθηση των αναγκαίων ενεργειών.
γ) Η υλοποίηση έργων του 3ου ΚΠΣ (πχ Μετρό), ορισμένων έργων για τους
Ολυμπιακούς

Αγώνες

και

η

προγραμματισμένη

ανακατασκευή

του

αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμπέσουν με τη διεξαγωγή
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ
και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να έχουν ειδική μέριμνα για την
ελαχιστοποίηση της αισθητικής και λειτουργικής όχλησης από αυτά τα
εργοτάξια.

Σε σχέση με το βαθμό δυσκολίας και το φόρτο εργασιών που παρουσίασε η
Προεδρία 1994, η επόμενη προβλέπεται σημαντικά βεβαρημένη. Στο διάστημα
που μεσολάβησε υπήρξε μεγάλη επέκταση κοινοτικού κεκτημένου και
πολιτικών της Ε.Ε.: Μεγάλη αύξηση των θεμάτων Αστυνομικής και
Δικαστικής Συνεργασίας, Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας
και Ασφάλειας,
Προεδρία

Οικονομικής και Νομισματικής

πιθανώς

να

αναλάβει

τη

Ένωσης. Η Ελληνική

προώθηση

των

ενταξιακών

διαπραγματεύσεων ορισμένων από τις υποψήφιες χώρες. Οι διαβουλεύσεις για
το μέλλον της Ε.Ε. θα είναι σε προχωρημένο στάδιο, μερικούς μόνο μήνες πριν
την έναρξη της νέας Διακυβερνητικής 2004. Τα μεγέθη συμμετοχής κατά τις
συνόδους των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων έχουν αυξηθεί σημαντικότατα όχι
μόνο λόγω των τριών πρόσθετων (σε σχέση με το 1994) κρατών-μελών αλλά
γιατί παγίως πλέον καλούνται οι υποψήφιες για ένταξη χώρες ενώ έχει
ιδιαίτερα αυξηθεί και η συμμετοχή των δημοσιογράφων. Τα σημερινά μεγέθη
είναι υπερδιπλάσια εκείνων του 1994.
Παράλληλα στο διάστημα που μεσολάβησε το ΥΠΕΞ συγκρότησε 11 νέες
διπλωματικές αρχές αλλά ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων διπλωματών
και εμπειρογνωμόνων έμεινε περίπου σταθερός, οι δε διοικητικοί υπάλληλοι σε
σχέση με το 1994 μειώθηκαν κατά περίπου 50! Πάντα σε σύγκριση με το 1994
ο τακτικός προϋπολογισμός του ΥΠΕΞ το 2001 είναι κατά 13% χαμηλότερος
σε σταθερές τιμές. Ο συνδυασμός της μείωσης των διαθέσιμων πόρων και της
αύξησης των υποχρεώσεων που περιγράψαμε ανωτέρω είναι φανερό ότι
δημιουργεί έντονες ανησυχίες ως προς την ικανότητα να αντεπεξέλθουμε στα
καθήκοντα της Προεδρίας 2003 χωρίς τις απαραίτητες ποιοτικές και ποσοτικές
βελτιώσεις.

Κατά τη προηγούμενη ελληνική προεδρία ο τακτικός προϋπολογισμός του
ΥΠΕΞ είχε αυξηθεί με πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,3 δις Δρχ που σε
σημερινές τιμές ισοδυναμούν με 2,3 δις Δρχ. Παράλληλα είχαν προσληφθεί για
περιορισμένο χρονικό διάστημα μερικές δεκάδες πρόσθετου προσωπικού και
είχε επιτραπεί η διάθεση ενός αριθμού στρατευσίμων με ειδικά προσόντα.
Βεβαίως τα προαναφερθέντα αφορούν αποκλειστικά στο ΥΠΕΞ. Είναι
προφανές ότι οι κτηριακές παρεμβάσεις που έγιναν από το Υπουργείο
Πολιτισμού και τον EOT για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας καθώς
και οι δαπάνες διοργάνωσης ατύπων Συμβουλίων και συναντήσεων από άλλα
Υπουργεία δεν περιλαμβάνονται στα πιο πάνω μεγέθη. Δυστυχώς μέχρι τώρα
δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε ένα συγκεντρωτικό ύψος δαπάνης της
προηγούμενης προεδρίας.
Διαθέτουμε όμως ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία από τις προηγούμενες
Προεδρίες: Εκπρόσωποι της Πορτογαλικής Προεδρίας εκτίμησαν το συνολικό
κόστος της προεδρίας τους στα 10 δις. Δρχ., ενώ εκπρόσωποι της Γαλλικής
Προεδρίας εκτιμούν ότι το κόσιος οργάνωσης ιου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της Νίκαιας έφθασε τα 5,5 δις δρχ και της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης της
Μασσαλίας το 1 δις δρχ περίπου. Εκπρόσωποι της Σουηδικής Προεδρίας
ανέφεραν ότι το κόστος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης έφθασε
περίπου στα 3 δις δρχ, ενώ το κόστος των 9 άτυπων Συμβουλίων Υπουργών
που οργανώνουν ως προεδρία θα φθάσουν τα 3.2 δις δρχ.
Τα ανωτέρω προσφέρουν ορισμένες ενδείξεις για το ύψος της δαπάνης της
προσεχούς ελληνικής προεδρίας. Όπως αναφέραμε και στην Εισαγωγή η
παρούσα φάση είναι πρώιμη για την παρουσίαση αναλυτικών εκτιμήσεων
αφού λείπουν πολλά δεδομένα που θα επηρεάσουν το τελικό κόστος.
Παράλληλα οι δαπάνες δεν είναι απολύτως ανελαστικές αφού επιλογές όπως ο
βαθμός «πολυτέλειας» των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο αριθμός των ατύπων Συμβουλίων και η έκταση
της φιλοξενίας που θα προσφερθεί είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Με βάση

λοιπόν τα προηγηθέντα στοιχεία μία πρώτη, ιδιαίτερα περιοριστική εκτίμηση
έχει ως εξής:
Κτηριακή Υποδομή και Εξοπλισμός: 4.5 - 6 δις δρχ.
Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΕΞ : 3 - 3.5 δις δρχ.
Τακτικός Π/Υ άλλων Υπουργείων: 2.5 - 3,5 δις δρχ.

Από τα ανωτέρω ποσά 15% θα πρέπει να περιληφθεί στον Π/Υ του 2002 και το
υπόλοιπο το 2003. Για την ευέλικτη αλλά και με διαφάνεια διαχείριση των
κονδυλίων προτείνεται η σύσταση ενός Ειδικού Λογαριασμού αντίστοιχου του
Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης.
* * *

Σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους η εικόνα είναι περισσότερο ξεκάθαρη
τουλάχιστον όσον αφορά στο ΥΠΕΞ. Με βάση τη δυσμενή εξέλιξη της
κατάστασης που περιγράψαμε ανωτέρω τις τελευταίες εβδομάδες έγινε μια
αναλυτική εκτίμηση αναγκών για κάθε μία από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας και μια πρώτη εκτίμηση για τις ανάγκες της MEA Ε.Ε.
Ήδη για την κάλυψη γενικότερων αναγκών το ΥΠΕΞ έχει υποβάλλει αίτημα
για την πρόσληψη 100 μονίμων (μη-διπλωματικών) υπαλλήλων επί συνόλου
943 κενών οργανικών θέσεων και 100 συμβασιούχων για τις Αρχές της
Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών εκκρεμεί. Όμως
η ανάλυση των γενικότερων αναγκών δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος
συνοπτικού Επιχειρησιακού Σχεδίου παρότι η ικανοποίηση αυτών των
αναγκών θα είχε άμεση θετική επίπτωση στις επιδόσεις της Προεδρίας μας
(ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε εκείνες της Διευθύνσεις που θα
κληθούν νά προεδρεύσουν μεγάλου αριθμού Ομάδων Εργασίας στο τομέα
εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης).
Ειδικότερα για την ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων της προεδρίας στο
παρόν στάδιο επικεντρώνουμε τη προσοχή μας σε τέσσερις κρίσιμες
Υπηρεσίες: τη Γ Γενική Διεύθυνση, τη MEA Βρυξελλών, την Al 1 Δ/νση και
τη Δ/νση Εθιμοτυπίας. Περιληπτική αναφορά γίνεται τέλος στις στελεχιακές

ανάγκες άλλων Υπουργείων προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντα
της Προεδρίας.
Συγκεκριμένα:
> Για τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ε.Ε. προτείνεται η αύξηση του αριθμού
των υπηρετούντων Διπλωματών κατά 11 άτομα και του Διοικητικού
προσωπικού κατά 16 άτομα.
> για την Γ1
υπηρετούντων

Διεύθυνση προτείνεται η αύξηση του αριθμού των
Διπλωματών

κατά

5 άτομα

και του

Διοικητικού

προσωπικού κατά 2.
> Για τις Γ2/Γ3 Διευθύνσεις προτείνεται η αύξηση του αριθμού των
υπηρετούντων Διπλωματών κατά 2 άτομα, των εμπειρογνωμόνων κατά 5
άτομα και του Διοικητικού προσωπικού κατά 5. Εφόσον αποφασισθεί η
πλήρης ενεργοποίηση του ΥΠΕΞ στη παρακολούθηση και συντονισμό των
επιμέρους κοινοτικών πολιτικών τότε η Γ3 θα χρειαστεί τουλάχιστον 10
επιπλέον εμπειρογνώμονες για αυτό το σκοπό.
> Για την Γ4 Διεύθυνση προτείνεται η αύξηση του αριθμού των
υπηρετούντων διπλωματών κατά 2 άτομα των . εμπειρογνωμόνων.
νομικών κατά 2 άτομα και του Διοικητικού προσωπικού κατά 2 άτομα.
> Για το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνεται η αύξηση των
υπηρετούντων διπλωματών κατά 1 άτομο και των εμπειρογνωμόνων κατά

>

Για την A ll

Διεύθυνση προτείνεται η αύξηση του αριθμού των

υπηρετούντων

Διπλωματών

κατά

3 άτομα

και

του

Διοικητικού

προσωπικού κατά 4 άτομα (συν 2 μεταφραστές).
> Για τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας προτείνεται η αύξηση των υπηρετούντων
Διπλωματών κατά 2 άτομα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο τομέα των ανθρώπινων
πόρων, μεγαλύτερη σημασία έχει το ποιοτικό στοιχείο και όχι η ποσότητα. Οι
ανωτέρω ποσοτικές εκτιμήσεις έχουν γίνει με κριτήριο τον ελάχιστο αναγκαίο
αριθμό στελεχών και την υπόθεση ότι τα στελέχη αυτά διαθέτουν ικανή
κατάρτιση, εμπειρία και διάθεση εργασίας. Ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα
εμπειρίας προτείνεται να μην υπάρξουν αντικαταστάσεις του προσωπικού που
υπηρετεί στη MEA μετά τη 1η Σεπτεμβρίου 2001 οι δε τοποθετήσεις
πρόσθετου προσωπικού να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/6/2002. Παράλληλα
για τα νέα στελέχη θα πρέπει να προβλεφθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε
θέματα Ε.Ε.
Πολύ σημαντικές ανάγκες στελέχωσης και κατάρτισης στελεχών διαπιστώνο
νται και στα άλλα Υπουργεία πέραν του ΥΠΕΞ. Ειδικά όσον αφορά
υπαλλήλους που θα αναλάβουν την Προεδρία Ομάδων Εργασίας του
Συμβουλίου (κυρίως όσα δεν υπηρετούν στη MEA) θα πρέπει να επιλεγούν με
αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια, να μιλούν με άνεση μια από τις γλώσσες
εργασίας της Ε.Ε. και οπωσδήποτε να περάσουν αια ταχύρυθμη διαδικασία
κατάρτισης.Το

Εθνικό

Κέντρο

Δημόσιας

Διοίκησης

αναμένεται

να

κινητοποιηθεί για αυτό το σκοπό . Ιδιαίτερα χρήσιμη θα είναι επίσης η
βελτίωση της στελέχωσης των Διευθύνσεων «Θεμάτων Ε.Ε.» των διαφόρων
Υπουργείων και κυρίως όσων εμφανίζουν σαφές έλλειμμα στελεχών με
τεχνογνωσία κοινοτικού κεκτημένου (π.χ. Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Η πιο κάτω προτεινόμενη Μονάδα Προεδρίας στο ΥΠΕΞ και η Μόνιμη
Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες θα αποτελόσουν τους δύο πόλους με
αυξημένες ευθύνες διακίνησης πληροφόρησης, συντονισμού και οργάνωσης. Η
άσκηση των καθηκόντων της Προεδρίας θα γίνει από τη MEA, τις καθύλην
αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ και -τις αρμόδιες υπηρεσίες άλλων
Υπουργείων,

ενώ η διοργάνωση των εκδηλώσεων και της φιλοξενίας

αρμοδιότητας ΥΠΕΞ μπορεί να ανατεθεί είτε στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας είτε
στο Μονάδα Προεδρίας ανάλογα με τη μεταξύ τους κατανομή του πρόσθετου
στελεχιακού δυναμικού που απαιτείται. Κρίσιμο ρόλο σε θέματα οικονομικής
διαχείρισης και προσωπικού αναμένεται να έχει και η ΣΤ' Γεν. Δ/νση. Τέλος, η
χρήση εξωτερικών εξειδικευμένων υπηρεσιών κρίνεται επίσης αναγκαία. Τα
άλλα Υπουργεία θα αναλάβουν · τα ίδια την ευθύνη και τη δαπάνη των
συναντήσεων / εκδηλώσεων που τα αφορούν, υπό την εποπτεία της Μονάδας
Προεδρίας του ΥΠΕΞ.
Η Μονάδα Προεδρίας προτείνεται να είναι μια ολιγομελής Ομάδα Εργασίας η
οποία θα υποστηρίζει το έργο του Γενικού Συντονιστή Προεδρίας που στη
παρούσα φάση έχει ανατεθεί στο Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Για το β’ εξάμηνο του 2001 η Μονάδα Προεδρίας εκτιμάται ότι θα χρειαστεί
3-4 στελέχη πλήρους απασχόλησης με σημαντική και συναφή με τα καθήκοντά
τους εμπειρία και ένα άτομο για γραμματειακή μέριμνα. Κατά τη διάρκεια του
2002, προβλέπεται μια μικρή αύξηση του αριθμού των στελεχών η έκταση της
οποίας συναρτάται με τη πρόοδο που θα υπάρχει στη στελέχωση των
υπολοίπων υπηρεσιών του ΥΠΕΞ, σύμφωνα με τη προηγούμενη ενότητα.
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας (και λίγο πιο πριν) η Μονάδα θα κάνει χρήση
σημαντικού αριθμού εξωτερικών συνεργατών με διάφορες μορφές εργασιακών
σχέσεων (εποχιακό προσωπικό, συμβάσεις έργου, αποσπάσεις κ.α.). Για να
υπάρχει αυτή η δυνατότητα είναι πιθανό

να απαιτηθεί νομοθετική

εξουσιοδότηση. Σημειώνεται τέλος ότι μέχρι στιγμής δεν διασφαλίζεται η
δυνατότητα στέγασης πρόσθετου προσωπικού στα υπάρχοντα κτήρια του
ΥΠΕΞ.
Η λήψη αποφάσεων πολιτικού περιεχομένου ή επιτελικού χαρακτήρα απαιτεί
τακτικές συσκέψεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΞ με κατά περίπτωση
συμμετοχή των Γενικών Διευθυντών, του Μονίμου Αντιπροσώπου στην Ε.Ε.
και εκπροσώπου του Πρωθυπουργού. Ο ενδο-υπουργικός συντονισμός απαιτεί
τη τακτική σύγκλιση συσκέψεων σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων και
ανώτερων υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ ο διυπουργικός συντονισμός σε
επίπεδο Γενικών Γραμματέων θα διασφαλίζεται από τη σύγκλιση, με ευθύνη
του ΥΠΕΞ, της υφιστάμενης Διυπουργικής Επιτροπής για Ευρωπαϊκά Θέματα.
Παράλληλα προτείνεται η σύσταση ενός δικτύου συνδέσμων του Γραφείου
Προεδρίας με τα άλλα Υπουργεία: Σε κάθε Υπουργείο ορίζεται ένας ανώτατος
υπηρεσιακός παράγων και ένας συνεργάτης Υπουργού ως σύνδεσμοι με το
ΥΠΕΞ για οργανωτικά θέματα της Προεδρίας.
Βασικό εργαλείο έγκαιρης ενημέρωσης και παρακολούθησης των εξελίξεων
θα είναι το site της Προεδρίας στο INTERNET το περιεχόμενο του οποίου θα
σχεδιαστεί ώστε να είναι χρηστικό

μέσο δουλειάς για όλους τους

εμπλεκόμενους και όχι απλά μέσο προβολής και πληροφόρησης για το
ευρύτερο κοινό.
Η διακίνηση εγγράφων μεταξύ της MEA, του ΥΠΕΞ, και των αρμοδίων
χειριστών των Υπουργείων θα υπερβαίνει τις 2000 σελίδες ημερησίως. Η ροή
αυτή πρέπει να λάβει χώρα μέσω του συστήματος EXTRANET που έχει θέσει
σε λειτουργία;η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ε.Ε., με το οποίο
όμως δεν έχουν έως τώρα διασυνδεθεί τα Υπουργεία λόγω έλλειψης
συνδέσεων ISDN, τερματικών και συστημάτων INTRANET για την εντός των
Υπουργείων διακίνηση των έγγραφων. Τα τελευταία δεν έχουν αναπτυχθεί
μέχρι στιγμής ούτε στο ΥΠΕΞ. ούτε στη MEA. Παράλληλα όλοι οι Πρόεδροι
των Ομάδων Εργασίας και οι αρμόδιοι χειριστές το>ν κεντρικών υπηρεσιών

πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες e-mail, για τη διασφάλιση της ταχείας
επικοινωνίας και ανταλλαγής κειμένων.
Περίπου δέκα άτυπα Συμβούλια Υπουργών, δύο ή τρεις διεθνείς συναντήσεις
σε υπουργικό επίπεδο με συμμετοχή τρίτων χωρών και ένας σημαντικός
αριθμός συνεδριάσεων ομάδων εργασίας και επιτροπών θα λάβει χώρα στην
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Κρίνεται συνεπώς ιδιαίτερα χρήσιμο,
σύμφωνα και με την εμπειρία άλλων Προεδριών, να οργανωθεί στην Αθήνα
ένας κατάλληλος χοίρος που ανά πάσα στιγμή να μπορεί να φιλοξενήσει
τέτοιες συναντήσεις. Αρκετές από αυτές (κυρίως τα άτυπα Συμβούλια) θα
λάβουν χώρα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παρά ταύτα η συγκρότηση μιας
κατάλληλης (stand by) συνεδριακής υποδομής στην Αθήνα κρίνεται ιδιαίτερα
χρήσιμη.

Η περίπτωση του

Ζαπείου.

με τις αναγκαίες

βελτιωτικές

παρεμβάσεις, είναι μια πιθανή επιλογή.
Πυκνότατες είναι επίσης οι υποχρεώσεις του προεδρεύοντος Υπουργού
Εξωτερικών και των αναπληρωτών του σε διεθνείς επαφές και συναντήσεις,
ήδη με τη είσοδο της χώρας στη Τρόικα κατά ιο β' εξάμηνο 2002. Π
διαθεσιμότητα ,σε συνεχή βάση, κυβερνητικού αεροσκάφους για το σκοπό
αυτό κρίνεται απαραίτητη.

Στη παρούσα φάση το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει μόνο τις
κύριες, επείγουσες ενέργειες. Σε μεταγενέστερες φάσεις του Επιχειρησιακού
Σχεδίου το Χρονοδιάγραμμα θα εμπλουτισθεί και επικαιροποιηθεί με νεώτερα
στοιχεία.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Την 1η Ιανουάριου 2003, η Ελλάδα αναλαμβάνει για τέταρτη φορά την Προεδρία
του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η Ελλάδα, φιλοδοξεί κατά
το διάστημα αυτό να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του συνόλου της Ενωσης και
των πολιτών της, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στην προώθηση των ευρωπαϊκών
ζητημάτων, την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και την σταδιακή δι
εύρυνση του στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο.
Η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα θα ασκήσει την Προεδρία, συμπίπτει με μια
φάση καμπής στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Το 2003, αναμένεται ότι
θα έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή η Συνθήκη της Νίκαιας μετά την ολοκλήρωση
μιας Ιδμηνης περίπου διαδικασίας επκυρωσής της από τα εθνικά κοινοβούλια.
Παράλληλα, η Ενωση θα έχει ήδη εισέλθει στην εντατική φάση των προπαρα
σκευαστικών εργασιών για την εκ νέου αναθεώρηση της Συνθήκης με τη σύ
γκληση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 2004. Την ίδια περίοδο, θα ολοκλη
ρώνονται ή θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση
σημαντικού αριθμού υποψηφίων χωρών, στην πρώτη γραμμή των οποίων θα
βρίσκεται η Κύπρος. Με την ελληνική προεδρία, ολοκληρώνεται εξάλλου ο δεκα
ετούς διάρκειας κατάλογος των προεδριών που καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του
1993, ένόψει την προσχώρησης στην Ενωση των Σκανδιναυικών χωρών και της
Αυστρίας, που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 1994, και πάλι υπό την
ελληνική προεδρία.
Παρά τις αβεβαιότητες που αναπόφευκτα συνοδεύουν τις προβλέψεις, η προσε
χής ελληνική προεδρία θα ασκηθεί σε μία περίοδο όπου η Ενωση θα βρίσκεται
στο μεταίχμιο μεταξύ της σημερινής 15μελούς Ενωσης και της νέας διευρυμένης
Ενωσης, μεταξύ της Ενωσης που λειτουργεί με βάση τις Συνθήκες του Μάαστριχτ
και του Αμστερνταμ και αυτής που θα λειτουργήσει με βάση τη Συνθήκη της Νί
καιας και την συνέχεια της, όπως θα προκύψει από την Διακυβερνητική Διάσκεψη
του 2004.
Από πολλές απόψεις, η Ελληνική Προεδρία μπορεί να απατελέσει την ευκαιρία να
δοκιμασθούν διάφορες πτυχές της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων όπως
π.χ. η Ασφάλεια, οι μεταφορές. Αλλά κα: στο επίπεδο της θεματολογίας, η Προε
δρία μπορεί να προωθήσει διάφορα σχετικά ζητήματα που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο συνδέονται με τις δραστηριότητες της Ενωσης.
Τα κατά προτεραιότητα θέματα που θα απασχολήσουν ή θα προωθηθούν κατά
τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, ξεκινώντας από το επίπεδο της εσωτερικής
ανάπτυξής της και τις σχέσεις της Ενωσης με τους πολίτες της και φθάνοντας
στο διεθνή ρόλο και τις εξωτερικές σχέσεις της τελευταίας παρουσιάζουν επί του
παρόντος την εξής εικόνα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 2004

Λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά και το χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση
των εθνικών διαδικασιών κύρωσης της Συνθήκης του Αμστερνταμ, εκτιμάται ότι
περί τα μέσα του 2002, κατά τη διάρκεια δηλαδή της Προεδρίας της Δανίας,η
Συνθήκη της Νίκαιας θα έχει κυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη με βάση τις εθνι
κές τους διαδικασίες.
Ηδη, θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αναθεώρηση της νέας Συνθήκης, οι
οποίες, μετά την φάση της δημόσιας συζήτησης, θα ακολουθούν, το πρώτο εξά
μηνο του 2003 τις διαδικαστικές και ουσιαστικές κατευθύνσεις της Δήλωσης του
Λάκεν, ενόψει της σύγκλησης, σπς αρχές του 2004 μιας περιορισμένης, όπως
διαφαίνετα», διάρκειας Διακυβερνητικής Διάσκεψης.
Το πλαίσιο και ο τρόπος οργάνωσης των προπαρασκευαστικών εργασιών παρα
μένουν ωστόσο ακόμα ασαφή. Ερωτηματικά εξάλλου διατηρούνται για την κα
ταλληλότητα του 2004 ως χρόνου πραγματοποίησης της Διακυβερνητικής Διά
σκεψης δεδομένου σπ τότε λήγει η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πραγ
ματοποιούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου. Τέλος, το εύρος των θεμάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Δια
κυβερνητική, πέραν αυτών που αναφέρονται στη νέα Συνθήκη δεν έχει και δεν
μπορεί ακόμα να προσδιορισθεί.
Η επανάληψη της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη του Χάρτη θε
μελιωδών Δικαιωμάτων (Συνέλευση) αποτελεί την επικρατέστερη επί του παρό
ντος άποψη για το ζήτημα της οργάνωσης της συζήτησης, αν και ο» ιδέες διαφο
ροποιούνται οσον αφορά τη σύνθεση του οργάνου, την επιλογή των θεμάτων
κλπ, ενώ τέλος οριακά υποστηρίζεται η ιδέα της σύστασης ομάδας σοφών. Για
το ζήτημα της οκσταλληλάτητας του 2004, λόγω του προεκλογικού του χαρα
κτήρα, διατυπώνεται αντίλογος σύμφωνα με τον οποίο, ενδεχόμενη πραγματο
ποίηση της Διακυβερνητικής νωρίτερα, π.χ. μέσα στο 2003, κινδυνεύει να συμπέσει με τις εθνικές διαδικασίες κύρωσης των πράξεων προσχώρησης. Υποστηρίζε
ται επίσης σπ το 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να ασκήσει α
ποτελεσματικά πιέσεις επί της Επιτροπής, ακριβώς λόγω της επικείμενης λήξης
της θητείας της τελευταίας. Οσον αφορά τη θεματολογία, η άτυπη συζήτηση
που γίνεται σήμερα, επιτρέπει την υποστήριξη εξαιρετικό φιλόδοξων ιδεών, οι
οποίες, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται όταν η
διαδικασία θα φθόσει στο κρίσιμο - αποφασιστικό στάδιο.
Από ελληνικής πλευράς έχει υποστηριχθεί η διαδικασία των τριών σταδίων (Δη
μόσια συζήτηση σε εθνικό επίπεδο με τον ευρύτερο δυνατό χαρακτήρα - διαδι
κασία τύπου Συνέλευσης με διευρυμένο χαρακτήρα ώστε να συμπεριλάβει π.χ.
και ΜΚΟ και τέλος Διακυβερνητική σύντομης διάρκειας ενδεχομένως και μέσα στο

2003), υποστηριζόμενη κυρίως οσον αφορά το δεύτερο στάδιο από ομάδα εμπει
ρογνωμόνων. Υποστηρίζεται επίσης η διεύρυνση της θεματολογίας, πέραν αυτής
που προκύπτει από την Agenda της Νίκαιας, με ζητήματα που θα συμβάλλουν
στην δυναμική ανάπτυξη της διευρυμένης Ενωσης, με εμβάθυνση και οχι επανεθνικοποίηση των πολιτικών και στην σταδιακή μετατροπή της σε πολίτικη Ενω
ση.
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τον Μάρτιο του 2000, στην συνάντηση της Αισαβώνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
εθεσε ένα νέο στρατηγικό στόχο για την Ενωση: Τη δημιουργία, στην προσεχή
δεκαετία της πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, ανταγωνιστικής και στηριγμένης στη
γνώση οικονομίας, με αυτοτροφοδοτούμενη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες
και καλύτερες θέσεις εργασίας και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή. Η πλήρης απα
σχόληση τέθηκε πλέον ως στόχος της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της
Ενωσης.
Η εφαρμογή ενός σύνθετου πλέγματος μέτρων που συνδέονται με την απασχό
ληση, την οικονομική αναμόρφωση, την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και
την καινοτομία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρο
νης τεχνολογίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγι
κής της Αισαβώνας με γνώμονα την επίτευξή ενδιάμεσων ποσοτικών ή ποιοτικών
στόχων.
Η πορεία προς τον τελικό στόχο αξιολογείται και εμπλουτίζεται με τις ετήσιες εα
ρινές συναντήσεις κορυφής. Τη συνάντηση της Στοκχόλμης, τον Μάρτιο του
2001, και της Βαρκελώνης 12 μήνες μετά, θα ακολουθήσει η εαρινή συνάντηση
των Βρυξελλών υπό την ελληνική προεδρία. Ηδη, ορισμένοι από τους ενδιάμε
σους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν είναι γνωστοί. Η επιτυχία της στρα
τηγικής εξαρτάται και από την αξιοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
Το μακροοικονομικό περιβάλλον / υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης

Σε ενα διεθνές περιβάλλον στο οποίο η Ενωση μπορεί τον τελευταίο καιρό να
στηρίζεται όλο και λιγότερο, η δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας επιτρέπει
την διαμόρφωση μακροοικονομικού μείγματος πολιτικών που να στηρίζει ετήσιο
μέσο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης του 3%. Ο αναπτυξιακός αυτός
στόχος θα πρέπει να ληφθει υπόψη κατά την διαμόρφωση των κατευθυντήριων
γραμμών για την οικονομική πολιτική που θα υιοθετηθούν στην σύνοδο κορυφής
του Ιουνίου στο πλαίσιο της προεδρίας.

Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση - κατάρτιση
- δεξιότητες

Στη βάση έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής προς την εαρινή σύνοδο
του 2002, θα κσταρτισθεί αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας για την εξέλιξη των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στους τρόπους ενθάρυνσης
των νέων κυρίως και των γυναικών να προσανατολισθούν σε επιστημονική και
τεχνολογική εκπαίδευση διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό και την πρόσληψη
εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού. Η ελληνική προεδρία θα κληθεί να ξεκι
νήσει την εφαρμογή του προγράμματος.
Επιτάχυνση οικονομικής αναμόρφωσης / Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Στην κατεύθυνση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης για τις χρηματοπι
στωτικές υπηρεσίες έως το 2005, η νομοθεσία για την ευέλικτη και αποτελεσμα
τική ρύθμιση της αγοράς χρεωγράφων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχει
τεθεί σε ισχύ έως το 2003. Στόχος είναι η αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας
εσωτερικής αγοράς χρεωγράφων που θα είναι σε θέση να συμβάλει στην ανάπτυ
ξη και την απασχόληση χωρίς να θέτει σε κίνδυνο της απαιτήσεις χρηματοπιστω
τικής σταθερότητας και το υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.
Καί Αγορά επισφαλών κεφαλαίων

Διασφάλιση έως το 2003 των κανόνων καλής λειτουργίας της αγοράς επισφαλών
κεφαλαίων (risk capital). Η ύπαρξη επαρκούς και αποτελεσματικής χρηματοδό
τησης επιχειρηματικών επισφαλών κεφαλαίων αυξάνοντας τις επενδυτικές δυνα
τότητες σε υψηλή τεχνολογία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων βελτιώνει
την κεφαλαιακή θέση των επιχειρήσεων της μορφής αυτής που παρουσιάζουν
αποδεδειγμένες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας απασχόλησης
Ενίσχυση Ανταγωνισμού / Κρατικές ενισχύσεις

Λαμβόνοντας υπόψη τις ανάγκες επίτευξης του στόχου της συνοχής και την ση
μασία επαναπροσανατολισμού των κρατικών ενισχύσεων σε οριζόντιους στόχους,
θα πρέπει ως το 2003 οι ενισχύσεις αυτές να ακολουθήσουν πτωτική τάση σε
σχέση με το ΑΕΠ. Ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και εφόσον εξαιρούνται οι
ενισχύσεις που συνδέονται με την προώθηση της σύγκλισης, υπάρχει δυνατότητα
βελτίωσης της σχετικής θέσης των χωρών με περιορισμένους διαθέσιμους δημό
σιους πόρους.
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Τον Δεκέμβριο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας υιοθέτησε τη νέα
Κοινωνική Agenda η οποία θα απστελέσει το πλαίσιο για την κοινωνική πολι-

πκή της Ενωσης κατά την προσεχή πενταετία με στόχο τον συνεχή εκσυγ
χρονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Η ελληνική προεδρία προτίθεται να αξιοποίησει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες που παρέχει το
πλαίσιο αυτό έχοντας την πεποίθηση ότι ο εμπλουτισμός του ευρωπαϊκού κοινω
νικού μοντέλου αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής της Ενωσης ιδιαίτερα στην προοπτική της διεύρυνσής της και της δια
μόρφωσης όλο και στενότερου πλέγματος σχέσεων με τους άμεσους γεπονές
της. Η ανταγωνιστηκότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην περαιτέρω εμβάθυνση του κοινωνικού μοντέλου, στοιχείο που δια
φοροποιεί την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία από τους διεθνείς της εταίρους.

Οπως έχει ήδη αποφασισθεί, η εαρινή σύνοδος υπό την ελληνική προεδρία, όπως
εξάλλου και κάθε εαρινή σύνοδος, θα εξετάζει την πρόοδο στην εφαρμογή των
θεμάτων της Κοινωνικής Agenda. Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου, πριν
την σύνοδο αυτή θα πραγματοποιείται συνάντηση των κοινωνικών εταίρων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου οι τελευταίοι με τις απόψεις και την εμπειρία
τους να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό και την παρακολούθηση της πορείας υ
λοποίησης των θεμάτων.
Για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, από το 2002 και μετά, για
δεύτερη δηλαδή φορά κστά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, το θέμα της
ποιότητας της εργασίας θα αποτελεί γενικό στόχο των κατευθυντήριων γραμμών
για την απασχόληση
Για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, το 2003 λήγουν τα διετή προ
γράμματα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού που θα έχουν υπο
βληθεί τον Ιούνιο του. 2001 και τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα για την κατα
πολέμηση στη βάση συγκεκριμένων δεικτών, όλων των μορφών διάκρισης. Επί
σης, κατά το 2003, που έχει ονομαστεί Year of Disabled Citizens, θα πρέπει να
αναπτυχθεί κάθε μορφής δράση που θα στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση των
ατόμων αυτών σε όλες τις πτυχές της ζωής τους
Για την ενίσχυση των κοινωνικών πτυχών της Διεύρυνσης και των γενι
κότερων εξωτερικών σχέσεων της Ενωσης θα πρέπει
να οργανωθούν συστηματικές ανταλλαγές εμπειρίας και απόψεων για όλες τις
πτυχές της κοινωνικής πολιτικής με τις υποψήφιες χώρες αξιοποιώντας το ρόλο
των κοινωνικών εταίρων και τον κοινωνικό διάλογο και κινητοποιώντας τους εν
διαφερομένους ΜΚΟ σπς υποψήφιες χώρες με στόχο την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση της πρόκλησης της πλήρους απασχόλησης και την καταπολέμηση
του αποκλεισμού. Στο πλαίσιο των πολυμερών οργανισμών, θα πρέπει να ανα
πτυχθεί μια συντονισμένη προσέγγιση των διεθνών θεμάτων κοινωνικής πολιτι
κής. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της πολιτικής ανα
πτυξιακής συνεργασίας με έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας την ανά
πτυξη κατάλληλων συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης και την προώθηση της

ισότητας των φύλων σε τομείς όπως η ευρω-μεσογειακή συνεργασία.
Για την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων, προβλέπεται, σε συν
δυασμό με την υλοποίηση της διαδικασίας Tampere, η βελτίωση μέχρι το 2003
των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία και την ενθαρυνσή της καθώς και η
τροποποίηση της οδηγίας για το δικαίωμα παραμονής.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟ
ΛΙΤΙΚ Η Σ

Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής αποτελούν το βασι
κό εργαλείο για το συντονισμό της πολιτικής αυτής στο επίπεδο της Ενωσης. Οι
γενικές κατευθύνσεις για το συντονισμό αυτό θα δοθούν, όπως συμβαίνει ετησίως, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Με τη διαδικασία που εγκαινιά
στηκε στη Στοκχόλμη, οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν διευρυνθεί έτσι ώστε να
λαμβάνουν υπόψη αλλά και να στηρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις για την απα
σχόληση στην ετήσια εαρινή σύνοδο.
ΟΝΕ

Μετά την υιοθέτηση του ευρώ από την Ελλάδα, η χώρα μας θα ασκήσει πλήρως
τα καθήκοντα της Προεδρίας των χωρών της ζώνης ευρώ. Τα καθήκοντα αυτά
θα ασκηθούν ωστόσο από το δεύτερο εξάμηνο του 2002, λόγω της μη συμμετο
χής της Δανίας, η οποία θα ασκεί κανονικά την προεδρία κατά το διάστημα αυτό,
στην εν λόγω ζώνη.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το 2003 η Ενωση θα διανύει τον 4ο χρόνο της επταετούς περιόδου των δημοσιο
νομικών προοπτικών που θεσπίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου, τον
Μάρτιο του 1999 και για την περίοδο 2000 έως 2006. Οπως είναι γνωστό, οι δη
μοσιονομικές προοπτικές στηρίχθηκαν σε μια σειρά υποθέσεων εργασίας, ορισμέ
νες εκ των οποίων ήδη κινδυνεύουν να διαψευσθούν από τις εξελίξεις.
Πρόκεπαι κυρίως για τους πόρους που δεσμεύτηκαν στο Βερολίνο για την κάλυ
ψη των δαπανών της διεύρυνσης, η πραγματοποίηση της οποίας προβλέφθηκε
σπ θα πραγματοποιηθεί την 1.1.2003 και θα αφορά την πρώτη, την λεγάμενη
ομάδα Λουξεμβρούργου, ομάδα υποψηφίων χωρών. Η υπόθεση αυτή, τουλάχι
στον οσον αφορά τον αριθμό των νέων μελών δεν φαίνεται ότι θα ικανοποιηθεί.
Η διάκριση των υποψηφίων στις δύο γνωστές ομάδες (ομάδα Λουξεμβούργου και
ομάδα Ελσίνκι) έχει πλέον χάσει τη πρακτική σημασία της. ΟΙ διαπραγματεύσεις
που διεξάγονται στη βάση των αρχών της διαφοροποίησης και του catch - up
έχουν πλέον ανατρέψει την αρχική κατάταξη των χωρών με την εξαίρεση μόνον
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες λόγω αργής πορείας των διαπραγμα

τεύσεων συνιστούν εκ των πραγμάτων μια δεύτερη κατηγορία υποψηφίων.
Η ανατροπή της υπόθεσης που αφορά τον αριθμό των νέων μελών συνοδεύεται
από αντίστοιχη ανατροπή των υποθέσεων που αφορούν το κόστος της διεύρυν
σης, ιδιαίτερα μάλιστα λόγω των περιοριστικών αντιλήψεων που επικράτησαν κα
τά την κατάρτιση των δημοσιονομικών προοπτικών.
Σε κάθε περίπτωση, στα Συμπεράσματα του Βερολίνου και στη νέα διοργανική
συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία προβλέπεται η προσαρμογή των προ
οπτικών για τους 15, κατά την διεύρυνση, χωρίς βεβαίως να είναι δυνατόν να ξεπερασθούν οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει για τις 15 σημερινές χώρες μέλη.
Δαπάνες της ΚΑΠ

Πέραν της ανωτέρω προσαρμογής, τα συμπεράσματα του Βερολίνου (παράγρα
φος 22) προβλέπουν σπ η Επιτροπή θα υποβάλει το 2002 έκθεση στο Συμβούλιο
σχετικά με την εξέλιξη της αγροτικής δαπάνης, συνοδευόμενη ενδεχομένως από
κατάλληλες προτάσεις προκειμένου το τελευταίο να αποφασίσει για την επανεξέ
ταση της αναμόρφωσης της ΚΑΠ ώστε η σχετική ετήσια δαπάνη να παραμείνει
κάτω από τα ετήσια ανώτατα όρια.
Οι εξελίξεις στον τομέα της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας και οι δημοσιονομικές
επιπτώσεις για την αντιμετώπισή τους καθιστούν πλέον αναπόφευκτη την λήψη
αποφάσεων προκειμένου να επανεξετασθεί η αναμόρφωση της γεωργικής πολιτι
κής. Η σχετική διαπραγμάτευση εκπμάται άτι θα οπστελέσει ενα σπό tg δύσκολσ
καθήκοντα της ελληνικής προεδρίας.
Π . Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενόψει των αγώνων του 2004 και με δεδομένη τη σημασία που μπορεί να απο
δώσει η ελληνική προεδρία στην κοινωνική διάσταση της ενοποίησης, η κοινωνική
(και όχι μόνον) σημασία του αθλητισμού είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα απο τα
μηνύματα της προεδρίας προς τον ευρωπαίο πολίτη.
Ηδη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, η Εππροπή υπέβαλε έκθεση για την
διατήρηση των σημερινών αθλητικών δομών και την κοινωνική σημασία του α
θλητισμού στο πλαίσιο της Κοινότητας. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της Φέϊρα κάλεσε την Εππροπή και το Συμβούλιο να συνυπολογίσουν τα ειδικά
χαρακτηριστικά του αθλητισμού στην Ευρώπη και την κοινωνική λεπουργία του
κατά την εκπόνηση των κοινών πολιτικών. Στην κατεύθυνση αυτή στα συμπε
ράσματα της Νίκαιας προσαρτήθηκε δήλωση (για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του
αθλητισμού και την κοινωνική του λειτουργία στην Ευρώπη που θα πρέπει να

ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των κοινών πολιτικών), με την οποία, ενώ α
ναγνωρίζεται η μή άμεση αρμοδιότητα της Κοινότητας στο χώρο αυτό, η τελευ
ταία πρέπει, στο πλαίσιο της δράσης της με βάση τις διάφορες διατάξεις της Συν
θήκης, να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική λειτουρ
γία του αθλητισμού προκειμένου να γίνει σεβαστός και να ενισχυθει περισσότερο
ο κώδικας ηθικής και αλληλεγγύης που ενυπάρχει στον αθλητισμό.
Η Ελληνική Προεδρία μπορεί να εξειδικεύσει περισσότερο τα στοιχεία αυτά, ορ
γανώνοντας κατάλληλα για παράδειγμα μια άτυπη συνάντηση των Υπουργών Α
θλητισμού, οι οποίοι, με ψήφισμά τους θα θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω
δραστηριοποίηση στο χώρο αυτό, με ή όχι συνεργασία τρίτων χωρώνκαι υπο
γραμμίζοντας ορισμένα βασικά μηνύματα για το ρόλο και τη σημασία του αθλητι
σμού για τη συνεργασία, την ειρήνη, την αλληλεγγύη, την καταπολέμηση των
διακρίσεων, την κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα Συμπεράσματα του Ελσίνκι υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει
να αποδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη
βελτίωση της κατάστασης των ομάδων που δεν αποτελούν πλειοψηφία σε καμμία
χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ROMA. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εργασθεί για
το σκοπό αυτό σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το Συμβούλιο
της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ.
Το ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να απασχολήσει και ευρύτερα
την ελληνική προεδρία. Με την ευκαιρία του έτους των DISABLED PEOPLE, στο
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων και της διευρυνσιακής διαδικασίας, η προεδρία
προσφέρει την ευκαιρία για ανάπτυξη του διαλόγου και του προβληματισμού στο
επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών μέσα στην Ενωση αλλά και σπς τρίτες, υπο
ψήφιες η στην προοπτική έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων χώρες.

ρ

ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

. Υλοποιώντας τους προσανατολισμούς του Ταμπερε, ο χώρος της καταπολέμησης
του οργανωμένου εγκλήματος, η δικαστική συνεργασία και τα ζητήματα του α
σύλου και της μετανάστευσης προσφέρουν δυνατότητες έντονης δραστηριοποίηL, , σης.
J 3 L ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Ηδη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας υιοθετήθηκε ο στόχος της συμμετο
χής των καλύτερα προετοιμασμένων υποψηφίων στις εκλογές του 2004 για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο στόχος αυτός σε συνδυα
σμό με το χρονοδιάγραμμα του οδικού χάρτη της Επιτροπής προϋποθέτει την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τις καλύτερα προετοιμα-

J
σμένες χώρες κατά τη διάρκεια του 2002, σύμφωνα και με τα σχετικά συμπερά
σματα της Νίκαιας. Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από την ήδη εξαγγελθείσα
επιθυμία της Δανίας να καταστήσει ως Προεδρία τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγ
χάγης, το Δεκέμβριο του 2002 το τέρμα της διαδικασίας Διεύρυνσης με τις χώρες
ΚΑΕ που ξεκίνησε με τη θέσπιση των κριτηρίων Διεύρυνσης γνωστών ως κριτη
ρίων της Κοπεγχάγης κατά την προηγούμενη προεδρία της χώρας αυτής.
Η τήρηση της προθεσμίας του 2004 δεν αποκλείει ωστόσο και αργότερη ολοκλή
ρωση των διαπραγματεύσεων, κατά την διάρκεια δηλαδή της ελληνικής προεδρί
α ς Επίσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί και η περίπτωση αδυναμίας τήρησης της
ανωτέρω προθεσμίας αν και η προοπτική αυτή συνεπάγεται μεγάλο πολιτικό κό
στος.
* Για την ειδικότερη περίπτωση της Κύπρου, αναλόγως των εξελίξεων στο πολιτι
κό πρόβλημα και των απόψεων που θα επικρατούν, και εφόσον οι
διαπραγματεύσεις διεύρυνσης ολοκληρωθούν μέσα στο 2002, η πιθανότητα
λήψης της τελικής απόφασης του Συμβουλίου κατά την ελληνική προεδρία ή η
υπογραφή της σχετικής πράξης προσχώρησης είναι προοπτικές που θα πρέπει να
εξετασθούν.
Πέραν των εξελίξεων στην ενταξιακή διαδικασία των καλύτερα προετοιμασμένων
υποψηφίων, η καθυστερημένη πρόοδος της Βουλγαρίας και Ρουμανίας απο
τελεί φτημα που θα πρέπει να απασχολήσει την προεδρία της Ελλάδας η οποία
μάλιστα διαδέχεται μια σειρά "αδιάφορων" σχεπκά προεδριών. Με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, η προεδρία αποτελεί ευκαιρία υιοθέτησης θετικού μηνύματος προς
τις χώρες αυτές είτε με τον ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας ολοκλήρωσης
διαπραγματεύσεων είτε με άλλη, πιο ουδέτερη διατύπωση.
Από την πλευρά τη ς η Τουρκία θα διανύει την περίοδο αυτή τον τρίτο χρόνο
της προενταξιακής της πορείας Ηδη, θα υπάρχει επαρκής εμπειρία από την λει
τουργία του συνόλου των μέσων της στρατηγικής της Ενωσης για το σκοπό αυ
τό. Παράλληλα, η προθεσμία του Ελσίνκι για την επίλυση των συνοριακών δια
φορών θα απέχει μόλις 1 χρόνο
. Τέλος στο πλαίσιο των σχέσεων τις Ενωσης με τις υποψήφιες χώρες αλλά και
αυτές που προσβλέπουν στην μελλοντική τους προσχώρηση (aspiring for mem
bership) θα συγκληθεί κατά την Προεδρία η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, στην οποία
για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Νίκαιας θα κληθούν να
συμμετέχουν οι χώρες που έχουν συνάψει Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδε
σης καθώς και οι χώρες ΕΖΕΣ.
1V . ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΚΕΠΠΑΑ

Η Ελληνική Προεδρία, ως χρονικά άμεσα συνδεδεμένη με την Διεύρυνση, θα
κληθεί να αντιμετωπίσει πρόσθετες υποχρεώσεις στις σχέσεις της Ενωσης με τον

άμεσο τουλάχιστον γεωγραφικό περίγυρο.
Τα νέα σύνορα της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν μια νέα διοχωριστική
γραμμή μεταξύ σταθερότητας και ευημερίας από τη μία και αστάθειας, συγκρού
σεων και αναπτυξιακής καθυστέρησης από την άλλη.
Η διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και η προώθηση της περιφερειακής
συνεργασίας των Βαλκανίων πρέπει να συνεχκτθει, λαμβόνοντας υπόψη τους
προσανατολισμούς που πρόσφατα υιοθετήθηκαν στο Ζάγκρεμπ. Στόχος είναι η
προσέγγιση των χωρών αυτών με τις δομές της Ενωσης. Πρέπει να συνεχισθεί η
συνεργασία με τη Ρωσία και την Ουκρανία με βάση τις κοινές στρατηγικές κα;
να ενισχυθούν οι σχέσεις με τις χώρες του Καύκασού. Στη Μεσόγειο, η δια
δικασία της Βαρκελώνης αποτελεί τη σπονδυλική στήλη μιας συνολικής στρατηγι
κής με έμφαση στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για τη Μέση Ανατολή
και στην ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων με τις χώρες του Μαγκρεμπ. Στόχος
είναι η εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης που θα στηρίζεται στο κρότος δικαίου και
στην αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη.
Στις σχέσεις με τον αναπτυγμένο κόσμο, ο διατλαντικός διάλογος και η σχετι
κή σύνοδος κορυφής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επί του παρόντος, το
Συμβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα προσαρμογής των πρακτικών που εφαρμό
ζονται μέχρι σήμερα προκειμένου ο διάλογος αυτός να καταστεί αποτελεσματι
κότερος.
Η αναπτυξιακή καθυστέρηση, οι τάσεις αποκλεισμού και οι ανισότητες μεταξύ
των χωρών αλλά και μέσα στις ίδιες τις χώρες ενισχύονται επίσης από την αυξα
νόμενη παγκοσμιοποίηση, η οποία ωστόσο αναμφίβολα προσφέρει νέες ευ
καιρίες για επενδύσεις αλλά και τεχνολογική ανάπτυξη. Η Ενωση, ενισχύοντας
το διεθνή της ρόλο μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της
παγκόσμιας οικονομίας και στην ελσχιστοποίηση των μη επιθυμητών αποτελε
σμάτων. Χρειάζεται συνεκπκότερη διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας και θέ
σπιση καταρχην νέων κανόνων του παιχνιδιού. Η θέσπιση κατώτατων ορίων για
τον ανταγωνισμό, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τις επενδύσεις
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Στην αναπτυξιακή πολιτική της Ενωσης, η ελληνική προεδρία θα αξιοποιήσει και
θα κινηθεί με βάση τους νέους προσανατολισμούς που διαμορφώνονται για το
χώρο αυτό. Η καταπολέμηση της φτώχειας, η αυξανόμενη ενσωμάτωση των α
ναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία και η αντιμετώπιση των αναφυόμενων παγκόσμιων προκλήσεων θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες. Από
την άλλη πλευρά, η πρόληψη των συγκρούσεων σε συνεργασία και με άλλους
διεθνείς εταίρους αποτελεί χώρο αξιοποιήσης των δυνατοτήτων της πολιτικής
ασφάλειας.

Στο χώρο της ΚΕΠΠΑΑ, σημαντικό σταθμό κατά την ελληνική προεδρία θα αποτελέσει η υλοποίηση των συμπερασμάτων του Helsinki και της Feira. Πρόκει
ται συγκεκριμένα για την δυνατότητα έως το 2003των κρατών μελών να
αναπτύσσουν εντός 60 ημεεερών και να υποστηρίζουν επί τουλάχιστον ενα έτος
στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι και 50000-60000 ατόμων, ικανών για ολόκληρο το
φάσμα των καθηκόντων του Petersberg. Επίσης, πρόκεσαι για τη δυνατότητά
τους να διαθέσουν επίσης έως το 2003 μέχρι 5000 αστυνομικούς για διεθνείς α
ποστολές που θα καλύπτουν όλο το φάσμα επιχειρήσεων πρόληψης συγκρούσε
ων και διαχείρισης κρίσεων.
Στο κεφάλαιο ΚΕΠΠΑ, θα πρέπει να εξετασθεί εξάλλου το θεσμικό πρόβλημα που
τίθεται από το opt-out της Δανίας στα θέματα Αμυνας και τις επιπτώσεις σχετικά
. με την άσκηση ορισμένων καθηκόντων της Προεδρίας από την Ελλάδα κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2002.
Βαλκάνια

Ο χώρος των Βαλκανίων λόγω γεωγραφίας και εξελίξεων μπορεί να είναι ο
προτεραιότητα χώρος ενδιαφέροντος της Προεδρίας.

κατά

Οσον αφορά τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, ήδη αναφέρθηκε η σημασία απο
στολής μηνυμάτων ενθάρυνσης σε σχέση με την καθυστέρηση τις πορείας των
διαπραγμαγεύσεων. Επίσης αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη που θα πραγμα
τοποιηθεί σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών· και σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών με,
για πρώϊη φορά, την συμμειοχή Βαλκανικών χωρών.
Η ελληνική προεδρία μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί περισσότερο. Αναλόγως των
εξελίξεων, οι συμφωνίες Σύνδεσης και Σταθεροποίησης αναμένεται οτι θα καλύψουν πρόσθετες βαλκανικές χώρες (Σερβία ?). ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθει η περιφερειακή διάσταση.
Στον καθαρά πρωτοβουλιακό χώρο της Προεδρίας, μπορεί να οργανωθεί η πραγ
ματοποίηση συνάντησης (μιας μορφής Διάσκεψη) της Ενωσης με τις χώρες των
Βαλκανίων με αντικείμενο ζητήματα αιχμής, κοινού ενδιαφέροντος. Οι υποδομές,
η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ή η ενέργεια αποτελούν ζητήματα τέτοιας μο
ρφής, για τα οποία, η συζήτηση, εφόσον προετοιμασθεί κατάλληλα μπορεί να
οδηγήσει σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και σε χρήσιμο foilow - υρ.
Ρωσία

Αξιοποιώντας της συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που υπογράφτη
κε στην Κέρκυρα κατά την προηγούμενη Ελληνική Προεδρία και τις δυνατότητες
της κοινής στρατηγικής η ελληνική προεδρία θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύ
θυνση της της οσο το δυνατόν μεγαλύτερης εμπλοκής της Ρωσίας στις δράστη-

ριοτητες διαχείρισης κρίσεων και ενίσχυσης της ασφάλειας της Ενωσης.
Ζητήματα όπως η ενσωμάτωση της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, η εμπέ
δωση της δημοκρατίας, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων κλπ, εκ των πραγμά
των θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο του διαλόγου.
Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία θέματα όπως
το οργανωμένο έγκλημα, η μετανάστευση, τα ναρκωτικά, τα οποία εντάσσονται
στον ευρύτερο προσανατολισμό που θα μπορούσε να υιοθετήσει η Προεδρία
στην κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δημο
κρατίας
θα πρεπει να υπενθυμισθεί η υποχρέωση κάθε Προεδρίας, να καταρτίζει, στο
πλαίσιο της κοινής δράσης για την Ρωσία, εν πρόγραμμα δράσης για τους τομείς
που προτιθεται να προωθήσει κατά το εξάμηνο της θητείας της.
Στο πλαίσο των σχέσεων με την Ρωσία, η εξαμηνιαία σύνοδος κορυφής αποτελεί
ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για κάθε προεδρία.

Η προώθηση της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας, εκ των πραγμάτων αποτελεί
χώρο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελληνική Προεδρία.
Οπως είναι φυσικό, χωρίς την λύση ιου Μεσανατολικού, η διαδικασία της Βαρκε
λώνης δεν είναι δυνατόν να αποδώσει τα οφέλη που θα μπορούσε. Η ελληνική
Προεδρία θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.
Οσον αφορά αυτή καθεαυτή τη διαδικασία της Βαρκελώνης, από τη μέχρι σήμερα
πρόοδο προκύπτει στι η προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, η ανάπτυξη
των υποδομών σε περιφερειακή διάσταση και η ενδυνάμωση του διαλόγου με
στόχο την συνεργασία στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέ
σεων αποτελούν τομείς που απαιτούν πρόσθετη προσπάθεια.

ΠΟΕ - Ρήτρα Ειρήνης

Το 2003, κατά την διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας λήγει η ρήτρα ειρήνης που
ισχύει στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οσον αφορά την Γεωργία.
Πρόκειται για την ρήτρα που προβλέπεται από το άρθρο 13 της Συμφωνίας για
την Γεωργία του ΠΟΕ, σύμφωνα με την οποία κατά την διάρκεια ισχύος της α
παγορεύεται η προσβολή στα πάνελ του οργανισμού αυτού των αποζημιώσεων
που χορηγούνται στους γεωργούς με βάση το μπλέ κουτί.

Από πλευράς της, η Ενωση επιθυμεί παράταση της ρήτρας, στην οποία ωστόσο
ανατίθενται οι χώρες CAIRNS.
Για το γενικότερο ζήτημα του Γύρου Πολυμερών Διαπραγματεύσεων, μετά την
αποτυχία του Seattle, οι προοπτικές συμφωνίας με την σύνοδο του Νοεμβρίου
στο Κατάρ δεν είναι ιδιαίτερα ενθσρυνπκές. Οι αναπτυσσόμενες χώρες επιδιώ
κουν την επίλυση των ζητημάτων εφαρμογής πριν την έναρξη του Γύρου ενώ οι
Γερμανικές και Γαλλικές εκλογές κατά το έτος 2002 απομακρύνουν ακόμα περισ
σότερο την προοπτική αυτή
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I. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ
COMMITTEE)
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ΕΠΟΠΤΕΙΑ

(STEERING

Σύνθεση : 7μελής Επιτροπή
ΥΠΕΞ, ΑΝΥΠΕΞ,
Γ.Γ., Γ.Γ.Ε.Υ., Γ.Γ.Δ.Ο., Εκπρόσωπος Πρωθυπουργού,
Γενικός Συντονιστής Προεδρίας 2003.
Θα συμμετέχουν επίσης κατά περίπτωση ο Διευθυντής Μονάδας Προεδρίας
2003, ο Γ' Γενικός Δ/ντής, ο ΑΤενικός Διευθυντής, Διευθυντές Πολιτικών και
άλλων Δ/νσεων, ο πρόεδρος του ΕΚΕΜ και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στις
Βρυξέλλες.
Η Επιτελική Επιτροπή συγκαλείται από ΥΠΕΞ ή ΑΝΥΠΕΞ και έχει εισηγητή τον
ΓΓΕ.Υ.

Θαέχειτηνευθύνη:

•

προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε., σε
συνεργασία με τους καθ'ύλην αρμόδιους Υπουργούς,
• έγκριση προϋπολογισμού και εξασφάλιση πόρων
• κατευθύνσεις σε οργανωτικά ή τεχνικά θέματα
• έγκριση τοποθέτησης των ανωτέρων στελεχών στη Μονάδα Προεδρίας,
• έγκριση προτάσεων για τις σημαντικές συμβάσεις εκτελέσεως έργων και
παροχής υπηρεσιών, υλικοτεχνικής υποδομής
·- επιλογή τόπων/ χώρων συναντήσεων και λοιπών εκδηλώσεων.
Η επιτελική Επιτροπή κατά τακτά διαστήματα ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και
το Υπουργικό Συμβούλιο, συζητά κατευθυντήριες οδηγίες και παρακολουθεί την
πρόοδο του σχεδιασμού και την υλοποίηση από την Μονάδα Προεδρίας.
II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT COMMITTEE)
Σύνθεση: 6 μελής Επιτροπή. Εισηγητής ο Γενικός Συντονιστής Μονάδας
Προεδρίας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης θα έχει την ευθύνη προτάσεων υλοποίησης και
επίλυσης όλων των σχετικών με την οργάνωση καί' την διεκπεραίωση της
Προεδρίας θεμάτων.

Συγκαλείται από ΑΝΥΠΕΞ ή ΓΓΕΥ και περιλαμβάνει Γενικό Συντονιστή
Προεδρίας, Διευθυντή Μονάδας Προεδρίας 2003, Π Γενικό Διευθυντή, ΣΤ’ Γενικό
Διευθυντή.
Δύναται να συμμετέχει κατά περίπτωση ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Βρυξελλών, ο
Α’ Γενικός Διευθυντής και ο εκπρόσωπος του ΕΚΕΜ. Η Επιτροπή Διαχείρισης θα
παρακολουθεί τα θέματα και θα υλοποιεί τις αποφάσεις μέσω του Γενικού
Συντονιστή της Προεδρίας 2003 συνεπικουρούμενου από τον Διευθυντή*
Μονάδας Προεδρίας. Περιγράφονται κατωτέρω οι αρμοδιότητες του Γενικού
Συντονιστή και της Μονάδας Προεδρίας 2003.

Ill, ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Ε.Ε. 2003
Γενικός Συντονιστής Προεδρίας Ε.Ε. 2003
Ο Γενικός Συντονιστής της Προεδρίας 2003 προτείνεται να είναι ανώτατος
διπλωματικός υπάλληλος, εν ενεργεία ή συνταξιούχος. * ©q c»vjcvicdi>u τα
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Εισηγήσεις στη Διαχειριστική Επιτροπή
Στελέχωση της Μονάδας Προεδρίας με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό
(καθορισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό),
Προγραμματισμός αναγκών σε προσωπικό και εκπαίδευση προσωπικού
δημόσιου τομέα για την επιτυχή διεκπεραίωση των αναγκών της Προεδρίας
(Θα συντονίζει την επιλογή καταλλήλων ατόμων στα Υπουργεία καθώς και
την επίβλεψη προγράμματος εκπαίδευσης σε κοινοτικό κεκτημένο,
διαδικασίες, τεχνικές για να προεδρεύσουν σε συναντήσεις και ομάδες
εργασίας, θα εντοπίζει τις ανάγκες πρόσθετης στελέχωσης Υπηρεσιών
Κέντρου και Εξωτερικού π.χ. Γενεύη, Νέα Υόρκη, κ.λ.π.).
Προϋπολογισμός-προγραμματισμός-παρακολούθη'ση-έλεγχος
Συντονισμός της ουάδας συνδέσμων υε τα Υπουργεία και συντονισμός των
πολιτικών επιλογών με τα καθ’ύλην αρμόδια Υπουργεία (θα κρατάει τακτική
επαφή με τους συνδέσμους που έχουν ορισθεί σε κάθε Υπουργείο και στην
ΜΑ Ε.Ε. στις Βρυξέλλες).
Προνραυματισμός Συμβουλίων, άλλων συσκέψεων/ συναντήσεων και λοιπών
εκδηλώσεων.
Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος υποχρεώσεων της Προεδρίας σαν
εκπρόσωπος της Ε.Ε.
Συντονισμός παρανωνής οδηνιών εξασφάλιση σύνταξης των αναγκαίων
οδηγιών : (maouals, procedures) για την σωστή διεκπεραίωση των
υποχρεώσεων της Δημόσιας Διοίκησης για μια επιτυχή Προεδρία. Η έκδοση
αυτών θα γίνεται από το τμήμα εκδόσεων που περιγράφεται κατωτέρω στην
Μονάδα Προεδρίας 2003.

diGro

Στην Μονάδα αυτή θα προίσταται Διευθυντής, ενδεχομένως εξωυπηρεσιακός
παράγοντας, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης των παρακάτω
οργανωτικών :
Accommodation, transport, catering
• Ξενοδοχειακές διευκολύνσεις (accommodation),
• Μετακινήσεις (transport, airports),
• ασφάλεια,
• Τροφοδοσία (catering),
MME (Media)
Εικόνα Ελλάδας προς τα έξω
ο Image Ελλάδας και ΥΠΕΞ (ενιαία εμφάνιση, logo, cartes de visite,
περιεχόμενο ιστοσελίδος, κ.λ.π.)
ο Δώρα φιλοξενίας και φιλοφρονήσεως, ενθύμια (γραβάτες,
ομπρέλες, μεταξοτυπίες, βιβλία, κ.λ.π.),
ο Πολιτιστικές εκδηλώσεις (cultural events)
ο Έκδοση χαρτών, ειδικών βιβλιαρίων παροχής πληροφοριών προς
τους ξένους, βιβλιαρίων με το Πρόγραμμα της Προεδρίας, δηλ. των
Συμβουλίων, Ομάδων Εργασίας, Άτυπων, Ευρ.Συμβουλίου κ.λ.π,
με ημερομηνίες και ό,τι άλλες πληροφορίες θα μπορούσαν να
παρέχουν στους συμμετέχοντες (publishing),
Συυβούλια/Συσκέφεις
ο Διερμηνεία (Interpretation);
ο Σύνδεσμοι με κάθε ένα από τα 15 κράτη-μέλη.
ο Διαπιστεύσεις (accréditation),
Υλικοτεγνική
ο
ο
ο
ο

υποδομή
Διαμόρφωση χώρων συνεδριάσεων Συμβουλίων κλπ.
Πληροφορική,
Internet και προετοιμασία Ιστοσελίδας για την Προεδρία 2003,
Προμήθειες εξοπλισμού Η/Υ, Φαξ, επίπλων (τα περισσότερα θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με leasing και όσα από αυτά θα
αγοραστούν θα σταλούν αργότερα σε διάφορες Πρεσβείες για να
καλύψουν τις ανάγκες τους),
ο Τηλεπικοινωνίες

IV. ΜΕΑ-ΕΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Οι αυξημένες υποχρεώσεις της MEA στις Βρυξέλλες απαιτούν ενίσχυση του
προσωπικού και της υποδομής, οργανωτικής καθώς και υλικοτεχνικής, που θα
κληθεί να φέρει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου συντονισμού και υλοποίησης του
έργου της Προεδρίας (αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο πρόσθετης συζήτησης).

V. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Σε κάθε Υπουργείο ή Γεν. Γραμματεία ορίζεται ένας ανώτερος υπηρεσιακός
παράγων και ένας συνεργάτης Υπουργού ως σύνδεσμοι με το ΥΠΕΞ για θέματα
Προεδρίας. Συνεργάζονται με το Συντονιστή του Γραφείο Προεδρίας και
διασφαλίζουν τη διάχυση της ενημέρωσης στις επιμέρους υπηρεσίες κάθε
Υπουργείου ή Γεν. Γραμματείας και την εναρμόνιση τους προς τις διαδικασίες και
τους στόχους που θέτει το ΥΠΕΞ.

VI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - (SUPPORT ΤΟ ANALYSIS AND POLICY
FORMULATION)
Θα χρειαστεί συστηματική παρακολούθηση και ενίσχυση του περιεχομένου και
των προοπτικών και τάσεων όλων των πολιτικών της Ε.Ε., επί πλέον από την
παρακολούθηση που κάνουν τα αρμόδια Υπουργεία
και άλλοι φορείς.
Προτείνεται να γίνει με δύο τρόπους :

Ομάδα Συμβούλων υπό τον Γ Γενικό Διευθυντή
Με επικεφαλείς τον Γ Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές της Γ και στελέχη
γραφείων ΥΠΕΞ, ΑΝΥΠΕΞ, ΓΓΕΥ καθώς και στελέχη που υπηρετούν ή
υπηρέτησαν στο ΥΠΕΞ και διαθέτουν εμπειρία χρήσιμη για το έργο της
Προεδρίας, θα λειτουργεί υπό μορφή ομάδας εργασίας με συμβουλευτική
αρμοδιότητα για τις προτεραιότητες και την αντιμετώπιση ζητημάτων της
Ελληνικής Προεδρίας.
ΕΚΕΜ
Δεδομένης της στενότητας προσλήψεως προσωπικού στον δημόσιο τομέα και
τις σημαντικότατες ανάγκες στην διατήρηση ενός σταθερού πυρήνα μελέτης και
ανάλυσης ευρωπαϊκών θεμάτων, κρίνεται σαν άμεση προτεραιότητα η
. επανεργοποίηση του· ΕΚΕΜ στην μελέτη-παρακολούθηση των ευρωπαϊκών
πολιτικών.
Το ΕΚΕΜ αναλαμβάνει μελετητικό/συμβουλευτικό ρόλο για συγκεκριμένα θέματα
προτεραιότητας της ελληνικής προεδρίας. Παρακολουθεί και αναλύει τις μείζονες
ευρωπαϊκές εξελίξεις, συγκεντρώνει την απαραίτητη τεκμηρίωση και προωθεί
προς την Διαχειριστική Επιτροπή ή και την Επιτελική Επιτροπή, ανάλογα με την
σημασία του θέματος, επεξεργασμένες προτάσεις. Το ΕΚΕΜ για το σκοπό αυτό
μπορεί να στηριχθεί και στις υπηρεσίες εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

VII. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αυτό προϋποθέτει μια ουσιαστική αναβάθμιση/ενίσχυση των Διευθύνσεων Γ2
και Γ3, ενδεχομένως της Α11, καθώς και του Γραφείου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ
ΚΑΙ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ

Π ΡΟ ΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ Ν Ε.Ε
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόταση αυτή διατυπώνεται ως γενικό πλαίσιο
για τις δυνατότητες και τις εκκρεμότητες που διαφαίνεται ότι αφορούν άμεσα την
διοργάνωση της ελληνικής προεδρίας. Προκειμένου το κείμενο αυτό να αποτελέσει
ουσιαστικά μέρος ενός επιχειρησιακού προγράμματος απαιτείται να προωθηθεί
συνεργασία των υπηρεσιών της 1' και της ΣΤ' Γενικής Διεύθυνσης, προσδιορισθούν
οι ειδικές ανάγκες και να προταθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις.

Τα θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ο. που αφορούν την διοργάνωση της
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. αφορούν κυρίως στους ακόλουθους τομείς:
1.

Ανάγκες σε προσωπικό.

2.

Κτιριακή υποδομή.

3.

Μηχανογραφική υποδομή.

4.

- Απαιτοόμενες πιστώσεις.

1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το Υπουργείο Εξωτερικών για να αντιμετωπίσει τις ολοένα και περισσότερο
αυξανόμενες υποχρεώσεις του και να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στο πλαίσιο της

γενικότερης λειτουργίας του, έχει ιδιαίτερη ανάγκη ενίσχυσης από πλευράς
ανθρώπινου δυναμικού.
Το πρόβλημα καθίσταται εξαιρετικά σοβαρό και επείγον εν όψει της προσεχούς
ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε.
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αυξάνονται σημαντικά οι ανάγκες του Υπουργείου
σε ανθρώπινο δυναμικό,
τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όπου πρέπει να γίνονται εργασίες κατά πολύ
αυξημένες σε ποσότητα και ποιότητα σε σχέση με τη συνήθη λειτουργία του
Υπουργείου,
όσο και στις αρχές του εξωτερικού, είτε αυτές βρίσκονται σε χώρες-μέλη της Ε.Ε
είτε σε χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., δεδομένου ότι μεταξύ άλλων οι εκεί
υπεύθυνοι πρέπει να προεδρεύουν σε μεγάλο αριθμό επιτροπών και συναντήσεων.
Προς αντιμετώπιση του ζητήματος και εξεύρεση λύσεων είναι αναγκαίο να ληφθούν
τα προτεινόμενα μέτρα
1.1. Να εγκριθούν οι υποβληθείσες ήδη αιτήσεις και να προωθηθούν οι
απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις
υπαλλήλων που το ΥΠΕΞ έχει ήδη ζητήσει με αλλεπάλληλα αιτήματά του.
Ειδικότερα έχει ζητηθεί:
1.1.2. Για το έτος 2001:
•

η πρόσληψη 100 μονίμων υπαλλήλων (50 διοικητικών ΤΕ-ΠΕ επί
συνόλου 622 κενών οργανικών θέσεων, 20 Επικοινωνιών-Πληροφορικής
επί συνόλου 128 κενών οργανικών θέσεων, 30 βοηθητικού προσωπικού
επί συνόλου 191 κενών οργανικών θέσεων (Α.Π 20α-3373/ΑΣ 1048/ 82-2001 έγγραφο Υπουργού Εξωτερικών προς το ΥΠΕΣΔΑ και
Υπ.Οικονομικών).

•

η πρόσληψη 100 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για τις Αρχές
τής Εξωτερικής Υπηρεσίας.(Α.Π 3129/ΑΣ 952/4-2-200 έγγραφο του
Υπουργού Εξωτερικών προς το ΥΠΕΣΔΑ και Υπ.Οικονομικών).

Για τις θέσεις αυτές έχει δοθεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών και
αναμένεται η έγκριση από το ΥΠΕΣΔΑ.
Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται

•

για το τακτικό προσωπικό σε 383.001.360 δρχ. ετήσια δαπάνη
(191.500.680 δρχ. για το Β'εξάμηνο του τρέχοντος έτους) και

•

για το επί συμβάσειπροσωπικό σε 300.000.000 δρχ ετήσια δαπάνη.

Για την ικανοποίηση του αιτήματος έχουν γίνει αλλεπάλληλα έγγραφα προς τα
συναρμόδια Υπουργεία.
Για να ανταποκριθεί το Υπουργείο στις ανάγκες της Προεδρίας, πρέπει το
προσωπικό να έχειπροσληφθεί μέχρι τέλος του 2001, ώστε να καταστεί δυνατή
η εκπαίδευσή του.

Επειδή οι προσλήψεις των διοικητικών υπαλλήλων και του βοηθητικού
προσωπικού γίνονται , κατά νόμο , μόνο μέσω ΑΣΕΠ, απαιτείται τουλάχιστον
εξάμηνη διαδικασία από την προκήρυξη μέχρι την τελική διάθεση του
προσωπικού.
1.1.3. Για το έτος 2002
Η κάλυψη όλων των κενών θέσεων μονίμου προσωπικού , συμβασιούχων
Εξωτερικής Υπηρεσίας και συμβασιούχων Κεντρικής Υπηρεσίας (Α.Π
20α-6055/ΑΣ 1712/28-2-2001 έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών) και
συγκεκριμένα η κάλυψη 1785 συνολικά θέσεων, εκ των οποίων
890 μόνιμου προσωπικού,
752 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου της Εξωτερικής Υπηρεσίας
143 συμβασιούχων της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Υψος δαπάνης για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων:519.565.661 δρχ.

1.2.

Συμβάσεις εργασίας:

' Απαιτείται να εξασφαλισθούν οι

προϋποθέσεις δυνατότητας σύναψης

συμβάσεων εργασίας με προσωπικό εξειδικευμένο για θέματα της προεδρίας. Ο
αριθμός αυτού του προσωπικού θα είναι ιδιαίτερα μικρός αν ικανοποιηθεί η υπό
στοιχείο 1.1. ανάγκη, άλλως θα είναι πολύ μεγαλύτερος.
Διαδικασία:
Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου
ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή προσωπικού επί θητεία γίνονται, κατά
νόμο, μόνο μέσω ΑΣΕΠ . Επειδή η μέσω ΑΣΕΠ διαδικασία, υπό τις πλέον

ϋνες προ ϋποθέσεις, δεν περατώνεται προ της παρόδου τουλάχιστον εξαμήνου

ΐζ σχετικής προκήρυξης και επειδή ο Οργανικός Νόμος του ΥΠΕΞ (Ν.
Γ4/98) δεν προβλέπει δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμβάσεων εκτός

μσίων ΑΣΕΠ, κρίνεται αναγκαίο να ρυθμισθεί νομοθετικά η δυνατότητα του
:Ξ να προσλάβει συμβασιούχους, προς αντιμετώπιση των αναγκών που θα

τροκύψουν κατά την Προεδρία της Ε.Ε.. Στη νομοθετική ρύθμιση σκόπιμο είναι
να προσδιορίζεται ο αναγκαίος για κάλυψη αναγκών αριθμός κατά ειδικότητα, τα
Μ

¿ζητούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ο τρόπος αξιολόγησης , τυχόν
εξαίρεση από τα κατά νόμο καθοριζόμενα όρια ηλικίας κλπ. ).
1.3. Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων.

Επί μέρους αναγκες σε προσωπικό μπορούν να καλυφθούν και με προσωπικό το
οποίο προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για κάλυψη παροδικών αναγκών. Οι προσλήψεις αυτές γίνονται,επίσης, μέσω
ΑΣΕΠ . Ως εκ τούτου ισχύουν τα κατά τα ανωτέρω υπό στ. 1.2. αναφερθέντα.
1.4. Αποσπάσεις κληρωτών:

Ως εναλλακτική πρόταση, σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως η υπό στοιχείο
1.1. πρόταση, θα μπορούσε να διατυπωθεί η επιδίωξη θέσης σε εφαρμογή της
διαδικασίας απόσπασης στρατευμένων, ήτοι

υπηρετούντων στις Ένοπλες

Δυνάμεις ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα κληθούν 'να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους για συγκεκριμένο ρονικό διάστημα..
Η λύση αυτή εφαρμόσθηκε και κατά την διάρκεια της προηγούμενης Προεδρίας.
1.5. Εκπαίδευση Προσωπικού

Έχει υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και 'Αλλων
Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ολοκληρωμένο
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
για ενίσχυση από τα κονδύλια του Γ' ΚΠΣ. Η έγκαιρηγ έγκριση αυτού του
προγράμματος θα επιτρέψει την εκπαίδευση του προσωπικού στα θέματα που
είναι αναγκαία για την διοργάνωση της Προεδρίας. Η Γ' Γενική Διεύθυνση
απαιτείται να εξειδικεύσει τις ανάγκες και να συνεργασθεί με την Διπλωματική
Ακαδημία.
Ενδεικτικά αναγράφονται οι αναπτυσσόμενες δραστηριότητες:

1.5.1.Ευρωπαϊκά Θέματα
Το υποβληθέν πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

Α) Αρχική

εκπαίδευση των νεοεισερχομένων διπλωματικών υπαλλήλων, Β) Εκπαίδευση
νεοεισερχομένων υπαλλήλων άλλων κλάδων του ΥΠΕΞ και Γ) Διαρκή
επιμόρφωση των υπαλλήλων όλων των κλάδων του Υπουργείου.
Τα υπό Α και Γ ανωτέρω περιέχουν ενότητα για «Ευρωπαϊκά Θέματα» η
οποία αφορά πρωτίστως διπλωματικούς υπαλλήλους και αποτελείται από τρία
μέρη :
Α) Γενικό, στο οποίο γίνεται συνοπτική αλλά πλήρης αρχική θεωρητική
προσέγγιση,
Β) Πρακτικά θέματα που αποτελούν γνωριμία με τη λειτουργία, τις δομές
και τη «ζωή» της Ε.Ε. και των καθ'έκαστον οργάνων της,
Γ) Δράσεις και πολιτικές : Στρατηγική προσέγγιση, επιση μάνσεις - εξελίξεις προβλέψεις - προετοιμασία Προεδρικών Ομάδων Εργασίας - Ελληνικές
θέσεις.
Το αναλυτικό περιεχόμενο και την διάρκεια κάθε μέρους θα καθορίσει άτυπη
ολιγομελής Επιτροπή διαμόρφωσης του Προγράμματος από στελέχη της
Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικούς
εμπειρογνώμονες.
Η συμμετοχή των διπλωματικών υπαλλήλων υποχρεωτικά και στα τρία Μέρη
ή μόνον στα Β και Γ θα εξαρτάται από την προηγούμενη επαρκή ενημέρωσή
τους για τα ευρωπαϊκά θέματα.
1.5.2. Εκπαίδευση στρατευσίμων ειδικών επιστημόνων και εποχικών
υπαλλήλων στα Ευρωπαϊκά θέματα.
Τα ανωτέρω κατ'αναλογίαν μπορούν να εφαρμοσθούν και στους
στρατεύσιμους ειδικούς επιστήμονες που θα αποσπασθούν για τις ανάγκες της
Προεδρίας. Συγκεκριμένα, εφόσον οι σπουδές τους ή τυχόν προηγούμενη
εμπειρία τους έχουν γίνει στα ευρωπαϊκά θέματα, είναι σκόπιμο να
παρακολουθήσουν τα μέρη Β και Γ του προγράμματος. Διαφορετικά θα
πρέπει να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα.
1.5.3. Εκπαίδευση των εποχικών υπαλλήλων
Το Α'μέρος του προγράμματος Ευρωπαϊκά θέματα θα πρέπει να
προσαρμοσθεί αναλόγως ώστε να καλύψει τις ανάγκες και των εποχικών

υπαλλήλων, που θα προσληφθούν για την προετοιμασία και τη διοργάνωση
της Προεδρίας.
1.5.4.Πληροφορική
Εξάλλου η Διπλωματική Ακαδημία, στο ίδιο πρόγραμμα που έχει υποβληθεί
για ενίσχυση από το Γ'ΚΠΣ, προγραμματίζει και τη διοργάνωση
επιμορφωτικών

σεμιναρίων

στην Πληροφορική.

Το

υποπρόγραμμα

«εισαγωγή στην Πληροφορική» απευθύνεται σε Διπλωματικούς και
Διοικητικούς υπαλλήλους και περιέχει τα στοιχεία Word,Excel, χρήση
Internet και εκμάθηση τυφλού συστήματος.
Η συμμετοχή και σε αυτό το πρόγραμμα των κληρωτών στρατευσίμων ή των
εποχιακών υπαλλήλων είναι δυνατή, μπορεί δε να αφορά το σύνολο ή μέρη
αυτού.
1.5.5 .Ξένες Γλώσσες
Στη Διπλωματική Ακαδημία υπάρχει επίσης προγραμματισμός για
διοργάνωση σεμιναρίων εςειδίκευσης στην Αγγλική , Γαλλική και λοιπές
γλώσσες. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσφορά υψηλού επιπέδου

εξειδίκευσης, προσαρμοσμένης στις υπηρεσιακές ανάγκες και σε αυτό
μπορούν, πέραν των υπαλλήλων του Υπουργείου, να ενταχθούν και οι
προαναφερθείσες κατηγορίες των υπό απόσπαση κληρωτών ειδικών
επιστημόνων και των εποχιακών υπαλλήλων.
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό, που απευθύνεται κατ'αρχήν σε
Διπλωματικούς, και στις λεπτομέρειές του είναι ακόμα υπό διαμόρφωση,
προϋποθέτει βεβαίως πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής
γλώσσας.
Λουτές γλώσσες
Η Διπλωματική Ακαδημία διοργανώνει, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες
προγράμματα εκμάθησης/βελτίωσης άλλων ξένων γλωσσών; πέραν των
αγγλικών και γαλλικών, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το ΥΠΕΞ (υπάρχει
τη στιγμή αυτή προγραμματισμός για 2 προγράμματα γερμανικής και Ρωσικής
διάρκειας 8 εβδομάδων έκαστο). Εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί να ενταχθεί
στον προγραμματισμό η σχετική προετοιμασία και για άλλες γλώσσες.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
2.1. Κεντρική υπηρεσία

Η κτιριακή υποδομή της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΕΞ είναι ανεπαρκέστατη
από άποψη ποσότητας διαθέσιμων χώρων αλλά και ποιότητας σημαντικού μέρους
των διαθέσιμων κτιρίων. Στους διαθέσιμους χώρους δεν μπορεί να στεγασθεί το
αναγκαίο πρόσθετο προσωπικό. Απαιτείται συνεργασία της Γ' Γενικής
Διεύθυνσης και του Γραφείου Προεδρίας με την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου
να διατυπωθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες σε χώρο.
Ηδη, προκειμένου να εξευρεθεί χώρος για αγορά ή για ενοικίαση, γίνεται έρευνα,
υπό τον συντονισμό του ΣΤ' Γενικού Διευθυντή, σε συνεργασία και με
κτηματομεσιτικά γραφεία. Πληροφοριακά παρατίθενται πληροφορίες ως προς
ακίνητα ευρισκόμενα στο κέντρο των Αθηνών.
2.1.1. Αγορά
-1380τμ σε 6 ορόφους, τιμή 1.700.000.000 δρχ / επιπλέον δυνατότης για 4
υπόγεια, 1315τμ, τιμή 500.000.000,
-1400τμ-δρχ 750.000.000.
2.1.2. Μίσθωση
-Κτίριο της Βουλγαρικής Πρεσβείας. Υπό διαπραγμάτευση
-3 όροφοι ανά 645 τμ (τιμή μισθώσεως ορόφων 10.000δρχ. ανά τμ), επιπλέον
υπόγειο και δώμα (συνολικό εμβαδόν 3.620τμ)-τιμή μισθώσεως του συνόλου
50.000.000 μηνιαίως
-1400τμ-μίσθωση 4.500 δρχ ανά τμ μηνιαίως
-2 όροφοι (συνολικό εμβαδόν 700τμ)-τιμή μισθώσεως 10.000δρχ ανά τμ
-ΙΟΟΟτμ-μίσθωμα 5.000.000 δρχ μηνιαίως
-1300τμ - μίσθωμα 7.000.000 δρχ μηνιαίως
-2.200τμ - μίσθωση 5.500 δρχ ανά τμ μηνιαίως
2.2. Αρχές εξωτερικού
Οι αρχές εξωτερικού έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε κτιριακή υποδομή για την ορθή
εκτέλεση των εργασιών τους στα πλαίσια της Προεδρίας,
- είτε πρόκειται για ανάγκες επί πλέον χώρων, π.χ. για την πραγματοποίηση
αναγκαίων συναντήσεων όπου η Ελλάδα προεδρεύει,
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ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Για όλο το φάσμα της μηχανογραφικής υποδομής της Κεντρικής και Εξωτερικής
Υπηρεσίας για το έτος 2001 ζητήθηκε να χορηγηθεί το ποσό των 2,002.δις δρχ. από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (782 εκατ. δρχ. για ολοκλήρωση της
μηχανογράφησης και 1220 εκατ. για την εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων νέων
έργων), η δε πρότασή μας μειώθηκε στο ποσό των 1.180.687.000 δρχ. (780 εκατ. δρχ.
για ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και 400 εκατ. για την εκτέλεση των απολύτως
αναγκαίων νέων έργων)
Υποβλήθηκε στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τεχνικό
δελτίο για την επέκταση δικτυακής υποδομής και αναβάθμιση των δικτυακών
υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΥΠΕΞ., προκειμένου να ενταχθούν στο Γ'ΚΠΣ με τις
προτεινόμενες παρεμβάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της
Πληροφορίας του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και υπόμνημα περί στρατηγικού
πλαισίου για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας.
(Τα κείμενα έχουν σταλεί στο γραφείο ΑΝΥΠΕΞ με το από 1300Γ1ΑΣ 161/2.2.2001
έγγραφο για τις τυχόν παρατηρήσεις.)
Ηδη γίνεται επεξεργασία του επιχειρησιακού σχεδίου παρέμβασης σε θέματα
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο περίπου
τέλη Ιουνίου. Ειδικά για τα θέματα της Προεδρίας, προτείνεται το ακόλουθο σχέδιο
επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο έχει συνταχθεί χωρίς να έχουν ακόμη
προσδιορισθεί οι αναγκαίες λειτουργικές και ποσοτικές παράμετρος προκειμένου να
σχεδιασθούν με ακρίβεια οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

4. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

4.1. Πιστώσεις που διατέθηκαν για την διοργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας του
1994, καθώς για το έτος 1993 (προετοιμασία) και 1995 τακτοποίηση εκκρεμοτήτων
για την Κεντρική και Εξωτερική Υπηρεσία.
Ετη

Κεντρική

Εξωτερική

Υπηρεσία

Υπηρεσία

Σύνολο

Ποσοστό στο συνολικό
προϋπολογισμό

1993

43.000.000

37.000.000

80.000.000

1994

880.000.000

136.000.000

1.016.000.000

1,6%

1995

167.000.000

4.000.000

171.000.000

0,30%

0,15%

4.2. Το κόστος διοργάνωσης της Προεδρίας πρέπει να προσδιορισθεί άμεσα, τόσο
στο σύνολο όσο και κατά ειδικό τομέα.
Μεγάλο μέρος των δαπανών για την προετοιμασία της Προεδρίας θα
πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2002, στα πλαίσια εκτέλεσης του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2002.
Το σχέδιο τακτικού ποοϋπολονισιιού υποβάλλεται από το ΥΠΕΞ στο Υπουργείο
Οικονομικών την 30.5.2001. Ηδη οι υπηρεσίες του ΥΠΕΞ έχουν προθεσμία
απάντησης στο υπ'αριθ.ΑΣ 7842/26.3.2001 έγγραφο της ΣΤ4 Δ/νσης την 30.4.2001,
Πρέπει να ληφθεί κάθε αναγκαία μέριμνα ώστε όλες οι αναγκαίες από τον τακτικό
προϋπολογισμό δαπάνες καταγραφούν αναλυτικά στο σχέδιο προϋπολογισμού και
συνοδεύονται από χωριστό έγγραφο με την αναγκαία αιτιολογία.
Οσον αφορά τον ποοϋπολονισιιό δτιιιοσίων επενδύσεων, η εκτίμηση πληρωμών από
τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, υποβάλλεται αρχές Αυγούστου. Κατά
συνέπεια οι ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν υποβληθεί στην ΣΤ4 Δ/νση το αργότερο
μέσα Ιουνίου 2001.

Καλή επιτυχία στο έργο μας

Ελένη Κουτσιμπού

Η Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ Ν

Αθήνα, 17 Μαΐου 2001
Προς τον
Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης
κ. Κωνσταντίνο Σημίτη

Σας αποστέλλω συνημμένα τα παρακάτω σημειώματα που αφορούν στο
διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης.
1. Πορεία και περιεχόμενο της συζήτησης όπως εξελίσσεται στις χώρες της Ε.Ε.
2. Κατ’ αρχήν θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηριχθούν καθώς και
πρόταση για τη διαδικασία της συζήτησης στη χώρα μας
3. Σχέδιο απαντήσεως στον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, κ. Goran Persson, ως
κατ’ αρχήν συμβολή της Ελλάδας στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης
Η βασική προσέγγιση και οι θέσεις που διατυπώνονται στα σημειώματα
αυτά, προέκυψαν μετά την επεξεργασία τους από ad hoc Ομάδα Εργασίας του
Υπουργείου Εξωτερικών. Οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί υπόψιν του Υπουργού
Εξωτερικών, κ. Εεωργίου Παπανδρέου, του οποίου και έχουν τη σύμφωνη γνώμη.
Κρίνω σκόπιμη πριν από τη συζήτηση του θέματος στο Υπουργικό
Συμβούλιο μια προπαρασκευαστική συνάντηση με τη συμμετοχή Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών και του Προέδρου του ΕΚΕΜ, καθ. κ.
Παναγιώτη Ιωακειμίδη.

μ

—

Ελισάβετ Παπαζώη

1ο

Σημείωμα
Θέμα: Η Πορεία και Περιεγόμενο
Tnc Συζήτησηζ νια το «Μέλλον τηο Ευοώπηο
α . Το πολιτικό πλαίσιο
β.Η διαδικασία Tnc ougriTnonc
ν.Περιεγόμενο συζιίτησηο Θέσεκ γωρών
δ. Οι προτάσεκ Tnc Γερμανίας
ε. Η κριτική των προτάσεων
στ.Γενική εκτίμηση

α.Το Γενικό Πλαίσιο

1.
Η συζήτηση για το «Μέλλον της Ευρώπης» - που με αφετηρία τη σχετική
Δήλωση που έχει επισυναφθεί ως παράρτημα IV στη Συνθήκη της Νίκαιας έχει
ξεκινήσει στο Ευρωπαϊκό χώρο - έχει προσλάβει πολύ ισχυρότερη δυναμική
απ' ότι αρχικά προβλέπονταν. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ρόλο της Γερμανίας η
οποία με συνεχείς παρεμβάσεις σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο (Πρόεδρος Raau,
Καγκελάριος Schroder, ΥΠΕΞ Fischer, κ.ά.) έχουν αναβαθμίσει ουσιαστικά και
διαδικαστικά τη συζήτηση. Έτσι όλες σχεδόν οι χώρες μέλη της ΕΕ (εξαίρεση
Βρετανία, Ιρλανδία λόγω επικείμενων αναμετρήσεων) λαμβάνουν θέσεις πάνω
στην προοπτική της Ένωσης ενόψει της διεύρυνσης και τη μετεξέλιξή της σ' ένα
νέο πολιτικό σύστημα. Σε μεγάλο βαθμό, η συζήτηση έχει μέχρι τώρα εστιασθεί
στις θεσμικές διαστάσεις και θεσμική εμπλαισίωση /σύστημα της Ένωσης.
2.

Επισημαίνουμε σχετικά ότι η Δήλωση της Νίκαιας ( Annex IV) προβλέπει:
■ την διεξαγωγή «διεξοδικότερου και ευρύτερου διαλόγου» για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
■ την υιοθέτηση σχετικής έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Gotenberg (Ιούνιος 2001 ) και την υιοθέτηση «Δήλωση με τις κατάλληλες
πρωτοβουλίες» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Laekken (Δεκέμβριος 2001)
■ τον καθορισμό τεσσάρων θεμάτων ως ενδεικτική (inter allia) agenda της
συζήτησης (α) οριοθέτηση εξουσιών (β) καθεστώς Χάρτη Δικαιωμάτων
(γ) απλούστευση Συνθηκών (δ) ρόλος εθνικών κοινοβουλίων στο
Ευρωπαϊκό οικοδόμημα
■ τη σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης το 2004 για την υιοθέτηση των
νέων αλλαγών.

3.
Για το σημαντικό αριθμό κρατών μελών, η agenda αυτή είναι πολύ
περιοριστική και θα πρέπει να διευρυνθεί με μια δέσμη περισσότερο
ουσιαστικών θεμάτων (πολιτικού και θεσμικού χαρακτήρα). Γερμανία, Ιταλία,
χώρες Benelux εμφανίζονται να ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Την ίδια
προσέγγιση ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Ορισμένες άλλες χώρες (Σκανδιναβικές, Βρετανία,κ.α.)
υποστηρίζουν την περιορισμένη agenda της Νίκαιας.
4.
Στα θέματα που προτείνονται να προστεθούν στην agenda, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνονται:
■ η οριζόντια κατανομή εξουσιών και οι σχέσεις ανάμεσα στους θεσμούς
της Ένωσης - Επιτροπή, Κοινοβούλιο - Συμβούλιο
■ η σύνταξη συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση

■
■
■
■

β.

π δομή (πυλώνες) της Ένωσης
η εξωτερική αντιπροσώπευση της ΕΕ
οι μέθοδοι λήψης των αποφάσεων
ο ρόλος της προεδρίας στο Συμβούλιο, κλπ

Η διαδικασία Tnc συζήτησης

5.
Για τη διεξαγωγή της συζήτησης έχει προταθεί (από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής R. Prodi) διαδικασία τριών σταδίων - πρώτο στάδιο, μέχρι τον
Δεκέμβριο 2001 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Laekken) - ανοιχτή συζήτηση
προβληματισμού με συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας, δεύτερο στάδιο «δομημένος διάλογος» (structural dialogue) από τον Ιανουάριο 2002, τρίτο
στάδιο (2004) - Διακυβερνητική Διάσκεψη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η πρόταση αυτή γίνεται σε γενικές γραμμές αποδεκτή.
6.
Το κεντρικό ερώτημα που έχει ανακύψει αναφέρεται στο ενδεδειγμένο
πλαίσιο για τη διεξαγωγή του δομημένου διαλόγου. Η πρόταση που κερδίζει
έδαφος είναι αυτή της Συνέλευσης (Convention) κατά το πρότυπο της
συνέλευσης που συνέταξε το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ .
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις απόψεις ως προς το έργο της Συνέλευσης.
- σύνταξη έκθεσης που θα υποβληθεί στη ΔΔ
- σύνταξη σχεδίου Συνθήκης
- σύνταξη σχεδίου Συντάγματος
Η ρεαλιστικότερη επιλογή φαίνεται αυτή της σύνταξης έκθεσης ως βάση για τις
εργασίες της ΔΔ.
7.
Ως εναλλακτική επιλογή της Συνέλευσης έχει προταθεί η σύσταση
«Ομάδας
Σοφών». Η πρόταση αυτή έχει διατυπωθεί από τον Ιταλό
Πρωθυπουργό J. Amato. Το σύνολο σχεδόν των μικρότερων κρατών - μελών
απορρίπτει την ιδέα αυτή και υποστηρίζει την επιλογή της Συνέλευσης (με
προσαρμογή στην σύνθεσή της). Καμία χώρα βεβαίως δεν θεωρεί ότι ή
Συνέλευση θα πρέπει να αντικαταστήσει τη ΔΔ. Η Συνέλευση θα πρέπει να
προετοιμάσει με δημοκρατικά νομιμοποιημένο τρόπο την ΔΔ.

ν.Πεοιεγόιιενο Συζήτησης ■ θέσεκ Κρατών- Μελών

8.
Η συζήτηση για το «Μέλλον της Ευρώπης» έχει, όπως αναφέραμε,
προσλάβει έντονο χαρακτήρα κυρίως λόγω των παρεμβάσεων της Γερμανίας.
Ως συνέπεια, οι λοιπές χώρες - μέλη εξωθούνται είτε να αντιδράσουν είτε να
τοποθετηθούν πάνω στα κύρια θέματα της μελλοντικής πορείας και
συγκρότησης της διευρυμένης Ένωσης. Ωστόσο η συζήτηση έχει σχεδόν
ολοκληρωτικά εστιασθεί στη θεσμική φυσιογνωμία της διευρυμένης Ένωσης
αποφεύγοντας να θίξει θέματα που συνδέονται με τους στόχους, αξίες, πολιτικές,
περιεχόμενο της Ένωσης.
9. Η Γεουανία έχει παρουσιάσει τις περισσότερο ολοκληρωμένες απόψεις
(σχέδιο) για τη μετεξέλιξη της Ένωσης. Κύριος στόχος των προτάσεων αυτών
είναι ο μετασχηματισμός της ΕΕ σε Πολιτική Ένωση ομοσπονδιακού χαρακτήρα
κατά το πρότυπο του Γερμανικού ομοσπονδιακού συστήματος ( βλέπε
παρακάτω).

10.Η Γαλλία εμφανίζεται να έχει δυσκολίες να παρουσιάσει κάποια συνεκτική
πρόταση. Η μόνη συγκεκριμένη ιδέα είναι αυτή που προήλθε από το Γάλλο
Πρόεδρο J. Chirac για την κατάρτιση συντάγματος για τη Ένωση. Στις
Γερμανικές προτάσεις η Γαλλία εμφανίζεται έντονα επικριτική (στην προοπτική
μετεξέλιξης της ΕΕ σε ομοσπονδία) υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του
διακυβερνητικού χαρακτήρα της Ένωσης. Η Γαλλία επικρίνει επίσης έντονα τις
προτάσεις για την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Βεβαίως είναι γνωστό ότι
τίποτα σημαντικό δεν μπορεί να γίνει στην ΕΕ χωρίς τη σύμπραξη της Γαλλίας.
11 .Λουξεμβούργο. Βέλνιο, Ιταλία (μέχρι σήμερα) με θέσεις τους έχουν γενικά
τοποθετηθεί υπέρ των Γερμανικών απόψεων και της ομοσπονδιακής μετεξέλιξης
της Ένωσης. Και οι τρεις χώρες επισημαίνουν ωστόσο ότι η «ομοσπονδιακή
μετεξέλιξη» δεν θα πρέπει να αλλοιώσει το «κοινοτικό πρότυπο» συγκρότησης
της Ένωσης.
12.Από τις υπόλοιπες μικρές χώρες Φινλανδία και Πορτογαλία έχουν ταχθεί
θετικά υπέρ της ανάπτυξης της Ένωσης αλλά στη βάση του «κοινοτικού
προτύπου και μεθόδου ολοκλήρωσης». Δανία και Σουηδία εμφανίζονται γενικά
να υποστηρίζουν το σημερινό status quo αποδίδοντας προτεραιότητα στη
διεύρυνση της Ένωσης με τις χώρες της Αν. Ευρώπης.
13Η Ισπανία υιοθετεί μια συνολικά φιλο-ενοποιητική στρατηγική αλλά δεν έχει
ακόμα τοποθετηθεί λεπτομερώς πάνω στη μελλοντική προοπτική της Ευρώπης.
Αντίθετα, εστιάζει την προσοχή της στις συνέπειες της διεύρυνσης ιδιαίτερα σ'
ότι αφορά τη διαρθρωτική πολιτική συνοχής.

14.Η Βρετανία, λόγω της γενικότερης επιφυλακτικής στάσης του εκλογικού
σώματος και των επικείμενων εκλογών (7/6) έχει αποφύγει να ανοίξει συζήτηση
και να τοποθετηθεί λεπτομερειακά πάνω στο θέμα. Όμως ο Πρωθυπουργός Τ.
Blair έχει συνοψίσει την θέση υπέρ της ανάπτυξης της Ένωσης σε «superpower
but not superstate». Παράλληλα έχει διατυπώσει και προωθεί την πρόταση
θεσμικού χαρακτήρα για τη σύσταση δεύτερης Βουλής (second chamber) που
θα αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών κυβερνήσεων με αποστολή να
ελέγχει την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας.

δ.Οι Προτάσεκ Rau - Schroder
15. Η Γερμανία εδώ και ένα χρόνο περίπου εμφανίζεται να έχει διαμορφώσει ένα
σχέδιο για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης προς ένα ομοσπονδιακό
σύστημα που ανταποκρίνεται στο Γερμανικό ομοσπονδιακό πρότυπο. Για την
προώθηση των ιδεών αυτών γίνονται επανειλημμένες τοποθετήσεις σε ανώτατο
πολιτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ή Γερμανία προβάλλει το σχέδιο
αυτό με στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της διευρυμένης Ένωσης ως
δημοκρατικό πολιτικό σύστημα αλλά και για να επιλύσει ορισμένα εσωτερικά
πολιτικά προβλήματα στις σχέσεις ομοσπονδιακής κυβέρνησης - Lander (σε ότι
αφορά κυρίως την κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων).
16. Τέσσερα είναι τα κεντρικά στοιχεία των Γερμανικών προτάσεων:
(α) η μετεξέλιξη της Ένωσης σε ομοσπονδιακό σύστημα ("federation of
nation states"), που θεσμικά θα συγκροτείται, λίγο-πολύ, κατά το πρότυπο της
Γερμανικής ομοσπονδίας, αν και επισημαίνεται ρητά ότι το σύστημα αυτό θα
έχει "αποκεντρωτικό χαρακτήρα".
(β) η Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει Σύνταγμα στο οποίο, μεταξύ
άλλων, θα προβλέπεται, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η "οριοθέτηση"
(delimitation) των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ένωση στο εθνικό κράτος και
στις περιφέρειες. Η οριοθέτηση συνεπάγεται την επιστροφή ορισμένων
αρμοδιοτήτων στο εθνικό κράτος και ως τέτοιες έχουν αναφερθεί η κοινή
αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), η διαρθρωτική πολιτική συνοχής κ.α. Ορισμένες
άλλες εξουσίες όμως θα μεταφερθούν στην Ένωση (π.χ. αστυνομική
συνεργασία). Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να ενσωματωθεί
στο Σύνταγμα.
Γενικά το Σύνταγμα φαίνεται να αντιμετωπίζεται από τη
Γερμανία πρωτίστως ως μηχανισμός για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων.
(γ) η Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει αποτελεσματικούς εκτελεστικούς,
κυβερνητικούς θεσμούς. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να αναδειχθεί στο εκτελεστικό (κυβερνητικό) σώμα της Ένωσης.

(δ) για την ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα της Ένωσης,
προτείνεται το Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης να μετεξελιχθεί σε δεύτερη
Βουλή (second chamber) κατά το πρότυπο της Bundesraat ή της Γερουσίας των
Ηνωμένων Πολιτειών .
Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο/Βουλή θα συγκροτήσουν από κοινού ένα γνήσιο bicameral system.
ε.Η Κριτική των Προτάσεων
Οι προτάσεις αυτές συγκεντρώνουν επικρίσεις από δύο διαφορετικές
οπτικές γωνίες και ομάδες κρατών-μελών.
Πρώτον, επικρίνονται δριμύτατα από τις χώρες-μέλη εκείνες που
απορρίπτουν το ομοσπονδιακό πρότυπο οργάνωσης της Ένωσης ως
συγκεντρωτικό που οδηγεί σε Ευρωπαϊκό υπερκράτος (Βρετανία) που θα
υποτάξει ή εξαφανίσει το εθνικό κράτος και τα διακυβερνητικά στοιχεία στη
συγκρότηση της Ένωσης. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκει η Γαλλία, η
οποία παραδοσιακά υποστηρίζει και προωθεί τη διακυβερνητική προσέγγιση
για την ανάπτυξη της Ένωσης.
Δεύτερον, επικρίνονται από τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία, αν και
θεωρούν ότι συνολικά οι προτάσεις κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση,
πάσχουν σε τρία τουλάχιστον σημεία:
(α) υπονομεύουν το "κοινοτικό πρότυπο" οργάνωσης της ΕΕ, αφού
αφαιρούν από την Επιτροπή ορισμένες εξουσίες νομοθετικού χαρακτήρα
(αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας, κλπ.) και παραγνωρίζουν σχεδόν
πλήρως το διακυβερνητικό στοιχείο της Ένωσης (ρόλος Συμβουλίου). ( Για τους
ίδιους λόγους άλλωστε επικρίνεται έντονα και η πρόταση της Βρετανίας για τη
δεύτερη Βουλή που στοχεύει να θέσει "υπό τον ασφυκτικό έλεγχο" των εθνικών
κοινοβουλίων όλο το ενωσιακό οικοδόμημα).
(β) η προτεινόμενη οριοθέτηση των εξουσιών/αρμοδιοτήτων με αυστηρό
κατάλογο αρμοδιοτήτων για την ΕΕ, τα κράτη (και τις περιφέρειες) θεωρείται ότι
θα οδηγήσει σε "πάγωμα" την ενοποιητική διαδικασία με επανεθνικοποίηση
πολιτικών και αλλοίωση του "ενωσιακού κεκτημένου". Η βασική θέση είναι ότι
η Ένωση δεν στηρίζεται τόσο στην οριοθέτηση των εξουσιών/αρμοδιοτήτων
όσο στο διαμοιρασμό (sharing) εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Για τον ίδιο λόγο
αντιμετωπίζεται με κάποιο σκεπτικισμό και η πρόταση για το Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα.
(γ) Οι προτάσεις (και ως συνέπεια των παραπάνω) στοχεύουν σε
σημαντικό βαθμό στην αφαίρεση από την Ένωση των στοιχείων αλληλεγγύης,

συνοχής και αναδιανομής, πράγμα που θα έχει ως προέκταση τη μείωση του
(δημοσιονομικού) βάρους της Γερμανίας στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η
αφαίρεση βεβαίως των στοιχείων συνοχής και αλληλεγγύης συνιστά βασική
αντίφαση προς το στόχο της ομοσπονδίας. Η κάθε ομοσπονδία στηρίζεται ως
γνωστόν σ' ένα ισχυρό στοιχείο συνοχής και αναδιανομής (fiscal federalism).
qT.rgviK0T£p£c εκτιυήσεκ
Στη συζήτηση που έχει ανοίξει είναι εμφανές ότι συγκρούονται δύο
προσεγγίσεις: (α) η υπερεθνική/ομοσπονδιακή/κοινοτική που επιδιώκει τη
μετεξέλιξη της Ένωσης σε Πολιτική Ένωση ομοσπονδιακής διάρθρωσης και (β)
η διακυβερνητική που επιδιώκει την προώθηση της ενοποίησης με κύριους
συντελεστές τις εθνικές κυβερνήσεις με υποβάθμιση ή αποδόμηση ενδεχομένως
των υπερεθνικών στοιχείων της Ένωσης (ρόλος Επιτροπής, κλπ.). Η γενικότερη
δυναμική φαίνεται ωστόσο να κινείται υπέρ της υπερεθνικής λογικής. Πάντως
είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο προσεγγίσεις επιχειρούν να προωθήσουν τις
θέσεις τους μέσω της επεξεργασίας συντάγματος για την Ένωση. Το σύνταγμα
έχει γίνει το μέσο για οπαδούς και αντιπάλους της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και
αυτό αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.
Π.Κ.Ιωακειμίδης

Βασικέζ Προσεννίσεκ νια το Μέλλον me Ένωσικ

Α. Ουοσπονδιακή Προσέννιση στη βάση των Εθνικών Κρατών
( Γερμανία, J. Delors,κ.α.)

Β. Ομοσπονδιακή Προσέννιση στη βάση του "Κοινοτικού Προτύπου"
( Επιτροπή, Κοινοβούλιο, ΒεηθΙιιχ, Ιταλία,
Πορτογαλία, Ελλάδα, Φινλανδία)

Γ. Διακυβερνητική Προσέννιση με Ευβάθυνση της Ενοποίησή
( Γαλλία, Ισπανία ;)

D. Διακυβερνητική Προσέννιση με Επιλεκτική Εμβάθυνση και Διεύθυνση
ί_Βρετανία/ άμυνα)
Ε. Status Quo ιιε Διεύρυνση της Ευρωπαϊκά Ένωσης
( Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία ;)
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Η Βασική Ποοσέννιση και Θέσεκ
τικ Ελλάδας νια το "Μέλλον της Ευρώπης"
( Σχέδιο κεντρικής τοποθέτησης)

Η Ελληνική προσέγγιση για το "Μέλλον της Ευρώπης" στηρίζεται στις
παρακάτω κεντρικές αρχές και θέσεις:
α.Πολιτική συζήτηση νια αργές, στόνουζ.πολιτικέζ
1. Η συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης επιβάλλεται να έχει πολιτικό και όχι
τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Θα πρέπει η συζήτηση να είναι ευρεία στην οποία θα
συμμετάσχουν ενεργά η κοινωνία των πολιτών στο σύνολο της ( μη κυβερνητικές
οργανώσεις, συνδικάτα, κοινωνικοί εταίροι, κόμματα, νέοι, κλπ). Γι' αυτό, η
συζήτηση θα πρέπει να αγγίξει τα καίρια προβλήματα της Ευρωπαϊκής κοινωνίας
και πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση και προβληματική για το μέλλον της
Ένωσης δεν μπορεί να αρχίσει, εστιασθεί ή περιορισθεί μόνο στα θεσμικούδιαδικαστικού χαρακτήρα θέματα που δεν ενδιαφέρουν άμεσα τον Ευρωπαίο
πολίτη. Η συζήτηση και προβληματική θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στις
αξίες, στόχους, πολιτικές της Ένωσης. Να επικεντρωθεί στο πώς θα
καταστήσουμε την Ένωση περισσότερο "λειτουργική" για τον Ευρωπαίο πολίτη και
τα προβλήματά του ώστε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη, υποστήριξη και
νομιμοποίηση (legitimacy).
β. Διεύρυνση me agenda υε στόγο την κοινωνία
2. Το περιεχόμενο επομένως και η agenda της συζήτησης θα πρέπει να
διευρυνθούν με τα θέματα και την προβληματική που αφορούν την κοινωνία και
τους πολίτες και μπορούν να διαμορφώσουν ένα ευρύτερο consensus ανάμεσα στα
κράτη-μέλη της Ένωσης. Στο επίκεντρο της προβληματικής αυτής βρίσκονται οι
αξίες της αλληλεγγύης, δημοκρατίας, συνοχής της Ένωσης. Στη βάση αυτή θα

πρέπει να εξετάσουμε τι είδους πολιτικές χρειαζόμαστε για τη διευρυμένη Ένωση
των είκοσι-επτά κρατών-μελών, όπως επίσης και τα μέσα που χρειαζόμαστε για να
εξυπηρετήσουμε τις πολιτικές αυτές. Θα πρέπει επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο
τη διεύρυνση όσο και το γεγονός του ενιαίου νομίσματος (Ευρώ - ΟΝΕ) να
εξετάσουμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε την Ένωση περισσότερο
αποτελεσματικό συντελεστή στο διεθνές πλαίσιο για την προώθηση της
σταθερότητας, ειρήνης, της νέας, δικαιότερης διεθνούς αρχιτεκτονικής. Θα πρέπει
με λίγα λόγια να εξετάσουμε τι είδους Ευρώπη θέλουμε για τον εικοστό-πρώτο
αιώνα. Αφού απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα έχουμε τη στέρεη βάση για να
οικοδομήσουμε το θεσμικό σύστημα της Ένωσης.
ν. Συνολική ισόρροπη ανάπτυξη me ΈνωσΓκ
3. Με αφετηρία τους (πολιτικούς) στόχους, αξίες και πολιτικές για τη διευρυμένη
Ένωση, θα πρέπει να προσεγγίσουμε τη μελλοντική της ανάπτυξη. Οποιαδήποτε
προσέγγιση όμως θα πρέπει να έχει συνολικό/ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο τις οικονομικές, πολιτικές (policies), θεσμικές
πτυχές. Η ανάπτυξη της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται ισόρροπα στο οικονομικό,
πολιτικό, θεσμικό σκέλος. Τούτο συνιστά βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση
της Ένωσης πρωτίστως ως ενός "συστήματος δημοκρατίας, συνοχής, αλληλεγγύης
και ισοτιμίας". Οποιαδήποτε προσέγγιση ανατρέπει τη διάσταση της Ένωσης ως
"συστήματος αλληλεγγύης" δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ειδικότερα ενόψει της
νέας διεύρυνσης. Θα αποτελούσε επομένως λάθος να προωθήσουμε τη θεσμική
ανάπτυξη και συγκρότηση χωρίς παράλληλα να προωθήσουμε το πλέγμα πολιτικών
που θα ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής κοινωνίας, που θα
συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση του ενιαίου νομίσματος και της Ευρωπαϊκής
οικονομίας και εσωτερικής αγοράς γενικότερα και που θα εξοπλίσουν την Ένωση
με τα μέσα και μηχανισμούς προκειμένου να διαδραματίσει ένα αποτελεσματικότερο
διεθνή ρόλο.
4. Στη βάση αυτή θεωρούμε ότι η agenda της προβληματικής μας θα πρέπει να
διευρυνθεί με τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, θέματα:
(α) το ρόλο της
μακροοικονομικής πολιτικής στα πλαίσια της ΟΝΕ. Θεωρούμε αναγκαίο να
ασχοληθούμε συστηματικότερα με την οικονομική διάσταση της ΟΝΕ (με το "Ο" της
ΟΝΕ) σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ νομισματικής και
οικονομικής ένωσης, (β) την κοινωνική agenda στη βάση των όσων αποφασίσαμε
στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Λισσαβώνας και Νίκαιας. Η ανάγκη ενίσχυσης και
εκσυγχρονισμού του Ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου είναι επιτακτική. Η
Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα με την ενσωμάτωση
των σχετικών διατάξεων στη Συνθήκη, (γ) την Ευρωπαϊκή άμυνα ως στοιχείου της

κοινής εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ) ώστε να διασφαλίσουμε το ρόλο της Ένωσης
ως δύναμης σταθερότητας, ειρήνης, δημοκρατίας και συνεργασίας στο
περιφερειακό και διεθνές σύστημα.
5. Η ανάπτυξη των πολιτικών και αρμοδιοτήτων της Ένωσης επιβάλλει τον
καθορισμό σαφών αρχών για την άσκησή τους (επικουρικότητα, αλληλεγγύη, κλπ.).
Θα αποτελούσε όμως λάθος να επιχειρήσουμε τη σύνταξη "καταλόγου
αρμοδιοτήτων" ως μέσου για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Στη
διαδικασία δυναμικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων και
αναγκών που εμφανίζονται είναι ενδεδειγμένο να διατηρήσουμε την Ένωση ως
σύστημα διαμοιρασμού (sharing) και όχι κατανομής (allocation - delimitation) τω ν
εξουσιών, εξέλιξη που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε επανεθνικοποίηση πολιτικών ή
σε αλλοίωση του "ενωσιακού κεκτημένου".
δ. Πολιτική Ένωση δημοκρατικής συγκρότησης
6. Ο χαρακτήρας της Ένωσης ως συστήματος "δημοκρατίας, αλληλεγγύης και
συνοχής" μπορεί να διασφαλισθεί με προοπτική τη νέα διεύρυνση σε είκοσι-επτά ή
και περισσότερα κράτη-μέλη με τη δημοκρατική μετεξέλιξη της Ένωσης σε Πολιτική
Ένωση. Αφετηρία για τη μετεξέλιξη αυτή είναι η αναγνώριση ότι η Ένωση "συνιστά
ένωση κρατών και ένωση λαών". Επομένως η μετεξέλιξη της Ένωσης σε Πολιτική
Ένωση δεν αποβλέπει ούτε συνεπάγεται την εξαφάνιση του εθνικού κράτους ή των
πολιτιστικών ταυτοτήτων. Η Πολιτική Ένωση επιδιώκεται ως το σύστημα που
διασφαλίζει τη δημοκρατία, ισότητα όλων, αλληλεγγύη, συνοχή και
αποτελεσματικότητα. Η ομοσπονδιακή προσέγγιση, ως η οργανωτική πολιτική
αρχή που διασφαλίζει τις παραπάνω αξίες στη βάση της αποκέντρωσης εξουσιών
και λειτουργιών συνιστά την κατευθυντήρια γραμμή που μπορούμε {πρέπει} να
ακολουθήσουμε για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Ένωσης.
7. Η οποιαδήποτε συγκρότηση της Ένωσης θα πρέπει να σέβεται το "κοινοτικό
πρότυπο" που έχει διασφαλίσει βασικές ισορροπίες. Το πρότυπο αυτό μπορεί να
απαντήσει αποτελεσματικά στο αίτημα για την ανάδειξη αποτελεσματικών
εκτελεστικών/κυβερνητικών οργάνων στη διευρυμένη Ένωση. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή μπορεί να αναλάβει το ρόλο αυτό χωρίς ωστόσο να απωλέσει τις
εξουσίες που ήδη διαθέτει στη νομοθετική διαδικασία και ιδιαίτερα το "αποκλειστικό
δικαίωμα πρωτοβουλίας".
8. Για την ουσιαστική δημοκρατική νομιμοποίηση της Ένωσης ως Πολιτικής
Ένωσης, η προσφυγή στις εκλογικές διαδικασίες συνιστά απαραίτητη
προϋπόθεση. Η Πολιτική Ένωση μπορεί να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη

μόνο όταν αντλεί τη νομιμοποίηση αυτή κατ' ευθείαν από το λαό. {Στη βάση αυτή και
κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διευθετήσεις μπορεί να εξετασθεί:
(ί)

η άμεση ανάδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το
Ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα κάτω από τις κατάλληλες εκλογικές
ρυθμίσεις συμμετρίας,

(ϋ)

η ανάδειξη των λοιπών μελών της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με βάση κατάλογο υποψηφίων που υποβάλλεται σ' αυτό
από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών

(ίϋ)

η ανάδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως του ορατού
συμβολικού ηγέτη του νέου πολιτικού συστήματος.}

9. Η ενδυνάμωση των δημοκρατικών βάσεων της Ένωσης επιβάλλει την ενίσχυση
του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άλλά και των Ευρωπαϊκών πολιτικών
κομμάτων. Δεν θα εξυπηρετούσε όμως ούτε το στόχο της δημοκρατικότητας ούτε
αυτό της διαφάνειας η σύσταση δεύτερης Βουλής (second Chamber) που θα
αποτελείτο από εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων. Τα εθνικά κοινοβούλια
θα πρέπει να αποκτήσουν ευρύτερες δυνατότητες συμμετοχής και επηρεασμού της
ενοποιητικής διαδικασίας με τη θέσπιση των κατάλληλων διαδικασιών και
μηχανισμών. Το Συμβούλιο της Ένωσης, ως ο θεσμός έκφρασης των κρατών, θα
μπορούσε σταδιακά και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να μετεξελιχθεί σε
δεύτερο νομοθετικό σώμα άρθρωσης των απόψεων των κρατών-μελών της ΕΕ.
ε.

Συντανιιατοποίηση τ γ κ Ένωσικ

10. Η απλοποίηση των Συνθηκών ώστε να είναι κατανοητές από τον Ευρωπαίο
πολίτη συνιστά επιτακτική ανάγκη. Η διαδικασία της απλοποίησης μπορεί να
καταλήξει, κάτω από ορισμένες συνθήκες, στην επεξεργασία του Συντάγματος της
Ένωσης ως μέσου για την ενίσχυση και διασφάλιση του δημοκρατικού χαρακτήρα
της Ένωσης. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσει
μέρος οποιοσδήποτε νέας καταστατικής ή συνταγματικής τάξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
11. Η νέα διεύρυνση της Ένωσης αποτελεί ιστορικό στόχο που η Ένωση οφείλει να
ολοκληρώσει διασφαλίζοντας όμως παράλληλα την πολιτική προοπτική της
Ένωσης και τη μετεξέλιξή της σ' ένα πολιτικό σύστηνα δημοκρατικής συγκρότησης.
Η εμβάθυνση της ενοποίησης συνιστά επομένως όρο για την επιβίωση της
διευρυμένης Ένωσης.

Στ. Η διαδικασία προώθησης της συζήτησή
12. η συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης θα πρέπει να επιτρέπει σ ' όλα τα στάδιά
της την πλέον δυνατή συμμετοχή της κοινωνίας και να στοχεύει στην επίτευξη της
υψηλότερης δυνατής συναίνεσης γύρω από τους κεντρικούς στόχους ανάμεσα στα
κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι υποψήφιες χώρες που βρίσκονται στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης
να έχουν συμμετοχή στη διαδικασία. Η πρόταση για την ανάπτυξη της σχετικής
διαδικασίας σε τρία στάδια είναι σε γενικές γραμμές σωστή. Στο πρώτο στάδιο
(μέχρι το Δεκέμβριο 2001) μπορούμε να έχουμε μια ευρεία ανοιχτή συζήτηση
προβληματισμού, στο δεύτερο στάδιο ένα "δομημένο διάλογο" και στο τρίτο στάδιο
μια σύντομη Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ).
13. Σχετικά με το δεύτερο στάδιο του "δομημένου διαλόγου" θεωρούμε ως
ενδεδειγμένο θεσμικό πλαίσιο αυτό της Συνέλευσης (Convention). Η Συνέλευση
επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαδικασία μεγαλύτερου αριθμού πολιτικών δυνάμεων
και επομένως συμβάλλει στην ισχυρότερη νομιμοποίηση της όλης διαδικασίας.
14. Η σύγκληση στης νέας Διακυβερνητικής Διάσκεψης θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί νωρίτερα αντί του 2004, δεδομένου ότι στο χρόνο αυτό έχουν
προγραμματισθεί γεγονότα (εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τερματισμός
θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ.) που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις
διαδικασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

Σ η μ ε ίω μ α

Θ έ μ α : Π ρ ο ώ θ η σ η Σ υ ζ ή τ η σ η ς ν ια το « Μ έ λ λ ο ν Ε υ ρ ώ ττΓ Κ »

Για την προώθηση της συζήτησης για το «Μέλλον της Ευρώπης» στην
Ελλάδα προβλέπονται οι παρακάτω (ενδεικτικά) ενέργειες:
(α) συγκρότηση ενός «forum διαλόγου» με συμμετοχή εκπροσώπων
των κομμάτων, της κοινωνίας των πολιτών (συνδικάτων, κοινωνικών εταίρων,
νεολαίας, περιφερειακών αρχών κ.ά.). Ο διάλογος αυτός θα διεξαχθεί σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
(β) πραγματοποίηση από το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
(ΕΚΕΜ) σειράς δημοσίων και κλειστών συναντήσεων διαλόγου. Η πρώτη
εκδήλωση θα έχει το χαρακτήρα ανοιχτού συνεδρίου με τη συμμετοχή
πολιτικών, ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών, κοινωνικών προσωπικοτήτων,
θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου
(γ) ενθάρρυνση και υποστήριξη άλλων πολιτικών, κοινωνικών και
εκπαιδευτικών φορέων να οργανώσουν σχετικές συζητήσεις
(δ)
Βουλής.

ενθάρρυνση σχετικών συζητήσεων στα πλαίσια της Ελληνικής

Για την προσέλκυση ιδιαίτερα των νέων χρήσιμο θα ήταν μια
ιστοσελίδα ^website) όπως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (internet) θα
εκφράζουν τις απόψεις τους. Οπως έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη είναι
η μέθοδος αυτή όταν το κοινό καλείται να αντιδράσει σ' ένα κατ' αρχήν
«κείμενο προβληματισμού».
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M e m o ra n d u m
G re e c e s In itia l C o n trib u tio n to th e
D e b a te o n th e “ F u tu re o f E u ro p e ”
T he need fo r a genuine political debate

1.
T he E uropean Union (E U ) is at a critical crossroads. The
N ice T rea ty m arks an im portant step in the direction o f m aking th e
U nion ca pa b le o f enlarging itself w ith th e co un trie s o f E astern
E urope and th e M editerranean. E nlargem ent re p re sen ts a h istoric
ch alle n ge th a t the Union m ust accom plish su cce ssfu lly as a
p re re q uisite fo r consolidating stability, dem ocracy and p rosperity
a cross th e C ontinent. E nlargem ent is how e ver only one o f the
p ro cesse s cu rre n tly unfolding in the Union. The launching o f the
single cu rre n cy , Euro, the structural tra n sfo rm a tio n o f the
E uropean econ o m y (“ Lisbon p ro cess”), the ch alle n ge of
glob a lizatio n are all parts o f th e w id e r process th a t a ffe cts the
p ro spe cts and dyna m ics o f European integration.
2.
M oreover, the E uropean Union, as th e central p illar o f
E uropean stab ility fo r th e past decades, is faced w ith th e tw in
ch alle n ge o f instability in its im m ediate periphery (i.e. B alkans)
and grow ing questioning o f its purpose and obje ctives from inside,
from th e E uropean society and its citizens. The dw indling pop u lar
su p p o rt fo r th e E uropean institutions is a cause o f se rio us concern.
T h is d e m o cra tic deficit needs to be addressed and urgently
corrected as th e in dispensable condition fo r safe g ua rdin g th e
su rviva b ility o f the enlarged E uropean U nion as a d e m o cra tic and
re sp on sive system and as a “union o f d e m o cra tic state s and
peoples ” .
3.
T he T rea ty o f Nice e xpressly recognizes th e new ch alle n ge s
and d e ficits confronting the U nion through the relevant D eclaration
attached to it as A n n ex IV. To m eet these, it calls fo r a d e e p e r and
w id e r d ebate about the fu tu re d eve lo pm en t o f th e E uropean U nion

involving all interested parties (re prese n ta tive s
o f national
parlia m en ts and o f the public opinion, political, e co n o m ic and
U niversity representatives, rep re sen ta tive s o f civil society, etc).
T his w ide - ranging debate will culm inate in th e conve nin g o f a
new In tegovernm ental C onference (IG C ) in th e ye a r 2004.
4.
In our view , the debate about the fu tu re o f E urope m ust
indeed be a w id e - ranging one em b racin g not only the
in stitu tio n al asp ects of th e enlarged U nion but also th e m ore
s u b s ta n tiv e issues relating to the o b jectives, purpose, te lo s
and re levan ce o f European integ ration to th e E uropean
society. W e m ust start and focus, that is, o ur d ebate on the
e sse n tial e lem en ts th a t directly affect our citizen s and are likely to
g en e ra te w id e r consensus.
In o rd e r to involve the w id e r public as e xte n sive ly as p ossible in
the debate, w e m ust m ake sure that the agenda o f the d e b a te is of
d ire ct in terest to the public. O ne lesson th a t flo w s from recent
e xp e rie n ce is th a t substantive policy issues and institutional
q u e stion s form a coherent w hole and th ey m ust be tre a ted as
such. Institutional questions cannot be easily divorced from policy
issues. W e can and m ust revive popular interest in th e p rocess of
E uropean integration by suitably presenting our values, obje ctives
and purpose w e w a n t to serve by advancing the integration
process.
W e need, th a t is, to reinstate the fu nd a m e nta l va lue s upon
w hich th e E uropean Union is based and e m p ha size th e basic
prin ciple s and obje ctives w e are com m itted to serve by prom oting
E uropean integration. D em ocracy, solidarity, cohesion, equ a lity of
all m e m b e r states, social justice , respect o f hum an rights, as the
va lu e s th a t underpin th e Union, rem ain the te rm s o f refe re nce th a t
d efin e th e political fra m e w ork o f our debate.
5.
For bette r conducting a m eaningful
debate, a “th re e s ta g e a p p ro a c h ”, as suggested by the P resident o f th e E uropean
C om m ission R. Prodi, seem s to be necessary: first, a stage o f
open reflection until the end o f the cu rre n t year, secondly, a
“stru ctured d ia lo g u e ” fo r the period im m ediately a fte r th e Laekken
E uropean C ouncil, thirdly, a short Intergovernm ental C on fe re nce
(IG C ). For a n um be r o f good reasons, w e w ould pre fer to see this
IGC convened e a rlie r ( first se m e ste r o f 2003) than in 2004. W ha t
is im p o rta nt h ow ever is to m ake sure th a t th e m om entum fo r the

w id e r public debate about the futu re o f Europe is susta in ed strong
e sp e cia lly a fte r the Laekken E uropean C ouncil. W h a te ve r forum
w e choose fo r th e “structured d ia lo g u e ” , th e w id e r public d ebate
m ust continue.
T he ca nd id ate countries negotiating fo r accession to th e EU
m ust also be e xte n sive ly involved in the process.
6.
T he C o n ven tio n w e have used fo r draw ing up th e C ha rte r
fo r F undam ental R ights, seem s to be th e su ita b le fo ru m fo r
co nd u ctin g th e structured dialogue and preparing th e IGC. The
C onvention can be adjusted in such a w ay as to include som e
o th e r a cto rs (i.e. N G O 'S , etc) or to have hearing from them . The
E uropean P arliam ent and the E uropean C om m ission along w ith
th e national parliam ents m ust play a central role in th e w ho le
process. The C onvention m ust present a report w ith co ncrete
p ro p osa ls fo r th e new IGC by the end o f 2002. W e ca te g o rica lly
reject th e idea o f a restricted group o f w ise m en fo r m asterm inding
th e debate. S uch a group w ill not be cong ru e nt w ith our obje ctive
o f opening th e process o f E uropean construction to th e w id e r
public . W e can o f course seek the required inputs on va rio u s
te ch n ical issues from ad hoc groups o f experts.
7.

A n n e x IV o f the T reaty o f Nice com m its us to add ress i n t e r
a l i a fo u r q u e stion s (delim itation o f com petences, the status o f the
C h a rte r o f Fundam ental R ights, sim plification o f the T re a tie s and
th e role o f national parliam ents). This is a good starting point fo r
th e agenda. But a num ber o f o the r item s need also to be added to
th e list if w e are to have a m eaningful process o f in terest to the
w id e r public and the citizens . A m ong th e additional questions,
one can indicatively m ention the problem o f m a cro e co n o m ic
policy in th e co nte xt o f EMU, th e social agenda and the need to
em bed it in the tre a ty , the horizontal allocation o f co m p ete nce s
(co m p e te n cie s betw een the C om m ission, C ouncil, P arliam ent,
E uropean C ouncil), the pillar structure o f th e Union, th e d e m o cra tic
c h a ra c te r th e Union, external representation, qualified m ajority
voting, E uropean defence.
8.
O ur fu nd a m e nta l objective m ust be to m ake th e enlarged
E uropean U nion m ore dem ocratic, effe ctive and re le van t to the
E uropean socie ty and its citizens. To m ake it also ca pa b le o f
shaping policy, reaching decisions and playing a m ore active and
co h e re n t role in the international system as a cre d ible player

a ddressing th e challe n ge s o f globalization. A b o ve all, w e m ust
e nsu re th a t th e Union w ill rem ain a "system o f s o lid a rity and
co h e s io n " serving the interests o f all its m e m b e r state s in a
balanced fashion. To do so, w e m ust have a co m p re he n sive
stra teg y fo r the d eve lo pm en t o f th e Union in a co h e re n t w h o le the
political, e co n o m ic and institutional aspects. It m ust be cle a r th a t
no institutional design can succeed in a Union o f uneven
d e ve lo p m e n t unless it is underpinned by strong cohesion policies.
9.
T his m eans th at th e E uropean Union m ust e volve into a
P olitical U nion w ith strong and visible gove rn m e n tal institu tion s
d eriving th e ir legitim acy d irectly from the E uropean Public. P olitical
U nion w ill be a novel political system com prising the E uropean
U nion institu tion s and the institutions o f th e nation states. P olitical
Union, th a t is, is not intended to elim inate the nation state and
national identities. Far from it. But w h a te ve r institutional form w e
ch oo se fo r the Political Union, one thing w e ju d g e to be a b so lu te ly
indispensable: the preservation o f the C o m m u n ity m odel and
m ethod o f integration. T his m odel needs to be stre n gh ten e d and
form th e basis fo r th e construction o f the P olitical Union. In this
m odel, the role o f the E uropean C om m ission is and m ust contin ue
to be central as th e governing body o f the E uropean Union. The
E uropean C om m ission m ust progressively evolve into a genuine
executive, gove rn m e n tal body o f th e E uropean U nion retaining
h ow e ver its e x c l u s i v e r i g h t o f i n i t i a t i v e in th e legislative process.
10. In o rd e r to enhance the d em ocratic le gitim a cy and
tra n sp a re n cy o f th e integration process and the E uropean Union,
as an evolving Political Union, w e m ay , i n t e r a l i a , consider:
(i)th e direct election o f the president o f th e E uropean
C om m ission by th e E uropean electo ra te und e r th e
app rop ria te electoral system ,
(ii) the election o f the other m em bers o f th e E uropean
C om m ission by the E uropean P arliam ent from a list o f
ca nd id ate s to be provided by the g o ve rn m e n ts o f the
m e m b e r states (E uropean C ouncil),
(iii) th e election o f the P resident o f the E uropean U nion as the
visib le head o f the new political entity.

11.
T he e laboration o f a co nstitution fo r the E uropean Union
could, under conditions, be an e xtrem ely im portant in stru m en t as
a m eans o f bolstering th e dem ocratic ch a ra cte r o f th e E uropean
U nion bestow ing it w ith g re a te r popular legitim acy. The
C on stitutio n m ust also be a m echanism fo r deepening integration,
not pre m a turely fre e zing it. The elaboration o f th e C on stitutio n can
start from th e process o f sim plifying th e T rea tie s on th e basis of
th e w o rk already done by the E uropean U niversity Institute (EUI).
The C h a rte r o f F undam ental R ights m ust be part, as a legally
binding com ponent, o f any new constitutional a rran g em en t fo r the
E uropean Union. The E uropean citizenship m ust also be
reinforced.
12. N ational P arliam en ts have an im portant role to play in the
integration process as channels o f d e m o cra tic legitim acy,
a cco u n ta b ility and control. They m ust th erefo re be reco nn e cte d to
E uropean institu tion s and processes in a m ore e ffe ctive w ay. A
va rie ty o f institutional m easures can be envisaged to th a t effect.
N e ve rth e less it w ould be unw ise to set up a new ch a m b e r
com posed o f repre sen ta tive s o f national parliam ents. T h is is bound
to m ake th e E U 's legislative process m ore com plicated, less
tra n s p a re n t and less com p re he n sible by th e people. T he C ouncil o f
M inisters m ust even tua lly
evolve into the second le gisla tive
C h a m b e r o f the Union w hile the E uropean P arlia m e n t m ust
acqu ire g re a te r legislative and budgetary pow ers.
13.
The E uropean Union is in a process o f d yn a m ic evolution
responding fle xib ly to th e changing environm ent, needs and
conditions. F lexibility and adju stab ility m ust be preserved
p articula rly in th e allocation o f the U n io n 's com petences. A lth ou g h
it is e sse n tial to clarify the w ay in w hich the U n io n 's c o m p eten ces
are exercise d by defining a set o f principles
and criteria
(subsidiary, solidarity, etc), it w ould be im possible (and indeed
u nd e sira ble ) to draw a cata lo gu e o f co m p ete nce s fo r th e U nion
or th e m e m b e r states. To ascribe co m p ete nce s at d iffe re n t
political layers in a strict fashion does not seem to be the
a pp rop ria te m ethod o f resolving com plex so cio -e co n o m ic
problem s. T he E uropean U nion is not so m uch about a l l o c a t e d
co m p e te n ce s as about s h a r e d com petences. D ifferent problem s
call fo r d iffe re n t solutions at different periods in tim e. M oreover
one m ust bear in m ind the need not to dilute the U n io n 's acqu is or
to re n a tio n alize im portant com ponents o f th e U n io n 's policies.

14. The role o f the European U nion in th e globalized,
international system m ust be strengthened. E conom ic and tra d e
p ow er m ust be m atched by political power. The U nion m ust
th e re fo re be equipped w ith the instrum ents, policies and m eans
th a t w ould enable it to act as a credible global player. T h is calls fo r
th e re-exa m in atio n o f the U n io n 's international representation, the
institu tion a l d eve lo pm en t o f com m on defence (C E S D P ) and the
decision - m aking m echanism s fo r the shaping the U n io n 's global
policy.

15. In sum , it is im perative to forge ahead w ith th e d e cisive
deepening o f E uropean integration as w e are about to e n la rge the
E uropean Union to tw en ty-se ve n or m ore m em ber states.
D eepening m ust o ccu r across all d im e nsio n s
political,
institutional, policy and budgetary. The Union m ust d e ve lo p its
policy instrum ents, institutions, budget and system and em bed
th em in th e d e m ocratic fra m e w ork o f the E uropean society.
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Με ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει
Με ασφάλεια σε έναν κόσμο που αλλάζει
Σήμερα το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Ε.Σ.Κ.) πραγματοποιεί το 5° του
Συνέδριο στο Βερολίνο που αποτελεί την πόλη σύμβολο μίας πιο ενοποιημένης
ηπείρου μετά από δεκαετίες διχασμού. Ποτέ στο παρελθόν η Ένωση δεν είχε τόση
μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους, προκειμένου να απαντήσουν στις προκλήσεις
της ολοκλήρωσης και της παγκοσμιοποίησης και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες
των πολιτών. Οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αισθάνονται
ιδιαίτερα υπεύθυνοι απέναντι στο μέλλον της Ευρώπης και στο παγκόσμιο ρόλο της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο κατά την διάρκεια των
τελευταίων χρόνων με:
Θετικά αποτελέσματα προς την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική συνοχή
την εισαγωγή του ΕΥΡΩ
την συνεχή πρόοδο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
και την δημιουργία μια ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας
τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σημαντικό βήμα προς την Ευρώπη
των πολιτών
την ανάπτυξη των ευθυνών της Ε.Ε. σε περιβαλλοντικά ζητήματα
τη θέση φιλόδοξων στόχων για μια οικονομία της γνώσης ανταγωνιστική
μέχρι το 2010
Τέσσερις μεγάλες υποχρεώσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους μας περιμένουν:
• η ενδυνάμωση της πολιτικής ένωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διευρυμένη
ένωση να είναι πιο ισχυρή και να μπορέσει να εκπληρώσει τον ρόλο της για το
σύνολο της Ευρώπης
• ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του κοινωνικού μοντέλου
• η συμμετοχή στην οικοδόμηση ενός κόσμου πιο δίκαιου
• η συμμετοχή των πολιτών για περισσότερη Ευρώπη
1. Διευρύνοντας και Μεταρρυθμίζοντας τη Ε.Ε

Το έργο συμφιλίωσης και καλής γειτονίας του Willy Brandt που ξεκίνησε παλιότερα
εδώ στο Βερολίνο, μπορεί τώρα να ολοκληρωθεί. Η είσοδος των νέων κρατών μελών
της Ένωσης είναι πολιτικά απαραίτητη, οικονομικά σημαντική και ηθικά
υποχρεωτική. Πλησιάζουμε στην πραγματοποίηση της προσδοκίας μας να ζήσουμε
σε μια σταθερή και δημοκρατική ήπειρο.
Η διεύρυνση γίνεται προς όφελος όλων και γι’ αυτό το λόγο θα αποτελέσει επιτυχία
για όλους. Την ίδια στιγμή ο κόσμος θέτει ερωτήματα για τα οποία απαιτεί
απαντήσεις. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ωφελούνται από μια πολιτική ενεργούς
συνεργασίας. Η ανάπτυξη και η προοπτική της διεύρυνσης ήδη δημιουργούν θέσεις
εργασίας τόσο στην Ένωση όσο και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Μεταβατικές
ρυθμίσεις είναι απαραίτητο να υπάρξουν. Η δημιουργία δικτύων μεταφοράς και
διευρωπαϊκών επικοινωνιών, η ομογενοποίηση των περιβαλλοντικών και των
κοινωνικών κριτηρίων, βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων των Ευρωπαίων. Η από
κοινού καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι πιο αποτελεσματική από την
ατομική δράση.

Η Συνθήκη της Νίκαιας ανοίγει το δρόμο στη διεύρυνση γιατί ενισχύει την πολιτική
ικανότητα της Ε.Ε., γιατί της επιτρέπει να δρα πιο αποτελεσματικά. Ο στόχος μας
παραμένει μια Ε.Ε. ισχυρή και ικανή να δράσει, η οργάνωσή της οποίας και ο τρόπος
λειτουργίας θα είναι κατανοητός από τον πολίτη και θα διακρίνεται από μια
μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. ΕΙ ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
είναι αναγκαία μόνο για την διεύρυνση αλλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
συνολικά τα νέα μας καθήκοντα που προκύπτουν από έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο
κόσμο. Η πρόκληση αυτή δεν αποτελεί μόνο καθήκον των κρατών μελών αλλά και
των υποψηφίων κρατών για ένταξη.
Όσον αφορά τα υποψήφια για ένταξη κράτη καθεαυτά, θα πρέπει να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για να προετοιμαστούν για την διεύρυνση και να εκπληρώσουν τα
κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993
και συγκεκριμενοποιήθηκαν από τα επόμενα Συμβούλια. Κάθε χώρα θα κριθεί με
βάση τις ατομικές επιδόσεις που θα σημειώσει. Η Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να
βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα και να ενισχύσουν τα δημοκρατικά καθεστώτα τους προκειμένου να
γίνουν πλήρη μέλη της Ένωσης το συντομότερο δυνατό. Στόχος μας είναι να
συνδυάσουμε την ποιότητα με την ταχύτητα. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να
καταστήσουμε δυνατή τη συμμετοχή των νέων κρατών μελών στις ευρωεκλογές του
2004.
2. Εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντας το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο.

Εί Ευρώπη δεν είναι μόνο μια ενιαία αγορά. Η Ευρώπη είναι μια πλουραλιστική
κοινωνία βασιζόμενη στην διαφορετικότητα και στις αρχές του ανθρωπισμού. Τα
ατομικά δικαιώματα, η δημοκρατία, η κοινωνική ευθύνη, η ισότητα των ευκαιριών, η
ισορροπία μεταξύ της προσωπικής επιτυχίας και της αλληλεγγύης, μεταξύ του
ατόμου και του κράτους, αποτελούν τις αξίες που συμμερίζεται η σοσιαλδημοκρατία
στην Ευρώπη.
Είμαστε υπεύθυνοι για την διαφύλαξη της δέσμης αυτών των αξιών μέσα σε έναν
κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα. Αναλαμβάνουμε να αντιμετωπίσουμε την
πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που
προσφέρει και θα καταπολεμήσουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Θέλουμε να
διαχειριστούμε την παγκόσμια αλλαγή προς όφελος της ανθρώπινης ανάπτυξης,
επιτρέποντας μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και
αξιοποιώντας την παγκοσμιοποίηση για την δημιουργία ευκαιριών για όλους και όχι
μόνο για μια ισχνή μειοψηφία. Αυτό σημαίνει «Ασφάλεια σε ένα κόσμο που
αλλάζει».
Προετοιμάζουμε την Ευρώπη για τη παγκοσμιοποίηση και τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα:
• με το ενιαίο νόμισμα
• με ένα καλύτερο συντονισμό των οικονομικών, φορολογικών και κοινωνικών
πολιτικών, προς το συμφέρον της διαρκούς ανάπτυξης, όπου η ευρώ-ομάδα
των κρατών θα είχε μια ειδικότερη ευθύνη για ένα πραγματικό συντονισμό
μέσα στην ευρώ-ζώνη.

Εκσυγχρονίζουμε το κοινωνικό και οικονομικό ευρωπαϊκό μοντέλο με στόχο την
πλήρη απασχόληση προκειμένου να είναι έτοιμο για μια κοινωνία της παγκόσμιας
γνώσης:
• αναπτύσσοντας την κοινωνική ασφάλεια και την κοινωνική ολοκλήρωση ως
θεμέλιο των κοινωνιών μας
• ενθαρρύνοντας σε όλα τα επίπεδα το κοινωνικό διάλογο
• ενισχύοντας την εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση
• ενισχύοντας τα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων με καλύτερη
πληροφόρηση και συμμετοχή τους
• με ενεργή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καινοτομίας και στην
ανάπτυξη ενός πραγματικού τομέα ευρωπαϊκής έρευνας
• δημιουργώντας δυνατότητες πρόσβασης για όλους στις νέες τεχνολογίες της
πληροφόρησης
• αναπτύσσοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο τρόπους ρύθμισης που να
διασφαλίζουν την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών και το γενικό
συμφέρον, σε επίπεδο τιμών που όλοι μπορούν να ανταποκριθούν
• ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία και την καινοτομία στις επιχειρήσεις
• δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα καθώς και στον τριτογενή τομέα.
Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια ανοιχτή κοινωνία, πλουραλιστική, πολυεθνική και
υποστηρίζουμε για το σκοπό αυτό ενεργές πολιτικές για την διαχείριση της
διαφορετικότητας και την διευκόλυνση της συνύπαρξης.
Θέλουμε η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών να γίνει μια πραγματικότητα.
Δεσμευόμαστε ξεκάθαρα αυτό να ισχύσει σε όλες τις πτυχές της ζωής, και να
υπάρχει ισοτιμία ανδρών/γυναικών σε όλους τους πολιτικούς θεσμούς.
Θέλουμε η Ε.Ε. να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ζητήματα προστασίας του
περιβάλλοντος, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
Καλούμε όλες τις χώρες και κυρίως τις ΗΠΑ, να σεβαστούν το πρωτόκολλο του
Κιότο. Έχουμε κοινή ευθύνη για την συνέχιση της σταθεροποιητικής αναπτυξιακής
πολιτικής. Χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση για την γεωργία που να διασφαλίζει
στους πολίτες υγιή διατροφή και καλύτερη ισορροπία στη διατροφική αλυσίδα,
διατηρώντας την εδαφική συνοχή. Το Ε.Σ.Κ. θα καταθέσει την δική του πρόταση σε
αυτή τη θεμελιώδη συζήτηση.
3. Ο παγκόσμιος ρόλος της Ε.Ε. στην οικοδόμηση ενός κόσμου πιο δίκαιου

Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το «βάρος» της Ένωσης στον κόσμο προκειμένου να
επιβάλουμε στους διεθνείς οργανισμούς πιο αποτελεσματικούς κοινωνικούς και
οικολογικούς κανονισμούς. Θέλουμε η Ε.Ε. να συμβάλει στην παγκόσμια πρόοδο,
στη διασφάλιση της ειρήνης και της δημοκρατίας και στην ανάπτυξη μιας νέας
πολιτικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Η Ε.Ε. πρέπει να συμβάλει ενεργά στην
προσπάθεια για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αποφάσεων του
Ο.Η.Ε. Πρέπει επίσης να συμβάλει στην πρόληψη της χρήσης βίας στις διεθνείς
σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για την
καταπολέμηση της φτώχειας με την βοήθεια πιο δίκαιων εμπορικών κανόνων, την
μείωση του χρέους και την άμεση παροχή βοήθειας. Πρέπει να μειώσουμε την
κερδοσκοπία που προέρχεται από την παγκόσμια κίνηση των κεφαλαίων και για να

το πετύχουμε αυτό πρέπει να μελετήσουμε την υποβολή φορολογικών μέτρων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να διαμορφώσει μια γενναιόδωρη και προσεκτική
κοινή πολιτική για την μετανάστευση. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο συντονισμός
στην πολιτική ασύλου. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να βασίζονται σε μια εταιρική
σχέση με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.
Η βαλκανική πολιτική της Ε.Ε., στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας για την
Νοτιανατολική Ευρώπη, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα που αποδεικνύει ότι οι
ευθύνες τις Ε.Ε. δεν περιορίζονται μέσα στα εσωτερικά της σύνορα και ότι είναι
δυνατόν να αναπτυχθούν διάφορες μορφές συνεργασίας και εταιρικής σχέσης. Γι’
αυτό το λόγο η Ευρωμεσογειακή πολιτική που αποφασίστηκε στη Βαρκελώνη πρέπει
να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί προς το συμφέρον της σταθερότητας και της προόδου
της Ευρώπης και των λαών του νότου. Το Ε.Σ.Κ. ζητάει επίσης νέες πρωτοβουλίες
για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες ΚΑΚ (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία
και Μολδαβία) όπως συμβαίνει με την βόρεια διάσταση της πολιτικής της ένωσης,
που να επικεντρώνονται στην οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση, την βελτίωση
της διαφάνειας στο εσωτερικό των κοινωνιών τους και την ελευθερία του τύπου.
Μόνο αν κινηθούμε προς αυτή τη κατεύθυνση θα αποφύγουμε την δημιουργία ενός
νέου «σιδηρού παραπετάσματος» σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης.
Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) μπορεί να
απαντήσει στις ανάγκες της νέας Ευρώπης και στις προκλήσεις της
παγκοσμιοποίησης, τις οποίες η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο αν ενεργήσει
από κοινού. Η ΚΕΠΠΑ αποτελεί επίσης προϋπόθεση για μια σχέση σταθερή, ισχυρή
και ισότιμη με τους Αμερικάνους εταίρους μας και για μια πιο στενή συνεργασία
μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Είναι απαραίτητο η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη
συνοχή στην εκπροσώπησή της στους διεθνείς οργανισμούς. Με την ΚΕΠΠΑ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια παγκόσμια έννοια της ασφάλειας με
στοιχεία πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά που θα
λαμβάνουν υπόψη τους την ποικιλομορφία των αναγκών για την αποτελεσματική
πρόληψη των κρίσεων και την διαχείριση αυτών με μη στρατιωτικά και στρατιωτικά
μέσα. Η στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ αποτελεί
προϋπόθεση για όλα αυτά.
4. Η συμμετοχή των πολιτών

Η νομιμοποίηση της Ε.Ε. εξαρτάται από τη συμμετοχή και τη στήριξη των πολιτών.
Αυτό δεν αποτελεί κεκτημένο. Εάν η Ε.Ε. θέλει να ανταποκριθεί στις μεγάλες
υποχρεώσεις του μέλλοντος, θα πρέπει να πείσει τους πολίτες για την ευρωπαϊκή
προοπτική. Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να διαμορφώσει πολιτικές που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της.
Επίσης, πρέπει να αναμορφώσουμε την Ε.Ε ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει την
αποστολή της που είναι η δημιουργία μιας Ένωσης πιο στενής ανάμεσα στους λαούς
της. Περισσότερο από ποτέ, μετά το Συμβούλιο Κορυφής της Νίκαιας, η ανάπτυξη
της δυνατότητας των θεσμών της Ε.Ε. να λειτουργήσουν κατά τρόπο ανοιχτό και
διάφανο, αποτελεί σημαντικότατη προτεραιότητα. Γι’ αυτό η διαδικασία συζήτησης
που άρχισε στη Νίκαια και θα ολοκληρωθεί το 2004 με μια νέα Διακυβερνητική
Διάσκεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική.
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Θέλουμε ένα μεγάλο, ανοιχτό διάλογο για τους στόχους της Ε.Ε., για τις δομές και τις
διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. Αυτός ο διάλογος πρέπει να συμπεριλαμβάνει
τους πολίτες - και ειδικότερα τους νέους, την κοινωνία των πολιτών και τους
κοινωνικούς εταίρους. Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και
του Ε.Σ.Κ., έχουν σημαντικό ρόλο στη ανάπτυξη διαλόγου. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών, τα εθνικά κοινοβούλια και οι
τοπικές αρχές πρέπει να εμπλακούν σε ένα σχήμα βασισμένο για παράδειγμα στη
μέθοδο συνεδριάσεων (convention method), η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για
την προετοιμασία της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Με αυτό τον τρόπο οι
προτάσεις θα μπορούσαν να προετοιμαστούν ώστε η Διακυβερνητική να
ολοκληρωθεί σύντομα.
Θέλουμε:
να επανεξετάσουμε το καθεστώς της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
σε σχέση με τις Συνθήκες
να αναμορφώσουμε τις Συνθήκες και τους θεσμούς με στόχο να
καταστήσουμε πιο διαφανή και δημοκρατική τη λήψη των αποφάσεων, ένα
νέο προσδιορισμό του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο οικοδόμημα της
Ευρώπης ενισχύοντας συγχρόνως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια καλύτερη
κατανομή καθηκόντων ανάμεσα στην Ένωση, τα Κράτη Μέλη και τα τοπικά
και περιφερειακά τους όργανα με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο η Ε.Ε. μπορεί να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό
της και να επιτύχει επαρκή νομιμότητα.
να απλοποιήσουμε τη δομή της διακυβέρνησης της Ένωσης και να
εδραιώσουμε καθαρές και διαφανείς αρμοδιότητες ανάμεσα στους θεσμούς
της Ένωσης
να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή διοίκηση που επιθυμούν οι πολίτες,
διάφανη και υπεύθυνη που να προάγει υψηλά δημόσια πρότυπα.
Πρόκειται για αυτό που κάποιοι θα ονόμαζαν συνταγματική διαδικασία. Άλλοι θα
έδιναν έμφαση στην ικανότητα της Ευρώπης να δράσει καλύτερα. Θέλουμε μια
Ευρώπη, όπου μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα μαζί απ’ όσα μπορούμε να
επιτύχουμε μόνοι.
Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να δείξουμε στον κόσμο ότι η οικονομική επίδοση και
η κοινωνική ευθύνη δεν είναι αντίθετες έννοιες αλλά μάλλον συμπληρωματικές.
Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους νέους για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο
ανθρώπινη, κοινωνικά πιο δίκαιη, μια Ευρώπη δυναμική που να βασίζεται στη
γνώση, την πλήρη απασχόληση και την ευπρεπή ποιότητα ζωής. Θέλουμε να
συνεργαστούμε με όλους τους πολίτες για να κάνουμε πραγματικότητα μια Ευρώπη
όπου οι διαφορετικοί πολιτισμοί θα συνυπάρχουν ειρηνικά, όπου ο ρατσισμός και η
ξενοφοβία δεν θα έχουν θέση. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις γυναίκες και τους
άντρες για να κάνουμε την Ευρώπη ένα πρότυπο ισότητας. Θέλουμε να
συνεργαστούμε με τα τοπικά και περιφερειακά όργανα για να διαμορφώσουμε μια
σταθερή εταιρική σχέση με την κοινωνία πολιτών, για τη δημοκρατική συμμετοχή
των πολιτών. Θέλουμε να συνεργαστούμε με την επιστημονική κοινότητα για να
οδηγήσουμε την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της προόδου. Θέλουμε να

συνεργαστούμε με τον κόσμο της τέχνης, για να διατηρήσουμε τον Ευρωπαϊκό
πολιτισμό και την Ευρωπαϊκή ταυτότητα.
Ο Δημοκρατικός Σοσιαλισμός, με την πλούσια διεθνιστική παράδοσή του, είναι η
δύναμη που μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη με επιτυχία στο μέλλον. Θα δεχτούμε
τις προκλήσεις και υποσχόμαστε στους λαούς της Ευρώπης την ασφάλεια σε έναν
κόσμο που αλλάζει.
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Ο σχεδιασμός για την προετοιμασία μας (διαδικαστική, οργανωτική -πολιτική
επί της ουσίας) διαπλέκει εν μέρει τους δύο δρόμους: Προς την Ελληνική
Προεδρία - Προς την Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ). Το ΥΠΕΞ ετοιμάζει δύο
συνολικά σχέδια δράσης για την Προεδρία και για την Διακυβερνητική. Κρίνω
σκόπιμο οι προτάσεις που θα^ρσς--υτΓό|5ληθούν να κριθούν και υπό το πρίσμα
βα\

των παρακάτω σκέψεων:
Η Προεδρία πρέπει να αποτελέσει αιχμή της 4ετίας μας. Πρέπει συνεπώς να
επηρεάσουμε κατά το δυνατόν και την Agenda της, αλλά και να εκτιμήσουμε τι
μπορούμε να φέρουμε σε πέρας. Υπογραμμίζω ότι η Προεδρία θα κριθεί από
τους εταίρους, τον διεθνή τύπο και κατ’ αναπαραγωγή και από τον ελληνικό,
όχι από το πόσο φιλόδοξη agenda θα ανακοινώσουμε, αλλά από το πόσο
αποτελεσματικοί θα είμαστε στην ολοκλήρωση αυτών που θα αναλάβουμε,
είτε ως τρέχουσα διαχείριση είτε ως προτεραιότητές μας. Επιπλέον θέλω να
υπογραμμίσω, πόσο εξαρτάται η επιλογή των προτεραιοτήτων από τον
αναγκαίο συσχετισμό των χρονοδιαγραμμάτων των μεγάλων θεμάτων που
τρέχουν και την επιρροή που ασκεί το ένα στο άλλο.

Α . Επί της διαδικασίαο

Δύο κρίσιμα ζητήματα «γυροφέρνουν» την
2003:

agenda του α' εξαμήνου του

Η αναμόρφωση της ΚΑΠ και η ΔΔ. (Για τη Διεύρυνση και άλλα στη

συνέχεια).

•

Η αναμόρφωση της ΚΑΠ θεωρείται προϋπόθεση για τη διεύρυνση και
εκτιμάται κατά τους υπολογισμούς-σχεδιασμούς των Γερμανών να
ολοκληρωθεί επί Ελληνικής Προεδρίας.

Πρέπει να αποφευχθεί και να

δ ο θ ε ί ως ρητή οδηγία στον ΥΠΕΞ και στην ΑΝΥΠΕΞ με αυτονόητη

συνοδευτική εχεμύθεια γι’ αυτή την πρόθεσή μας.

Η Επιτροπή έχει

δηλώσει ότι θα καταθέσει τις προτάσεις της αμέσως μετά τις Γαλλικές
εκλογές, άνοιξη του 2002. Θα πρέπει να πιέσουμε να ολοκληρωθεί μέσα
σε 6 μήνες επί Δανικής Προεδρίας μέχρι 31.12.2002.

Οι Δανοί το

θέλουν. Άλλοι εκτιμούν -π.χ. Γερμανοί- ότι οι Δανοί θα κλείσουν ένα
πακέτο (τα πιο εύκολα) και θα μας κληρονομήσουν ένα δεύτερο πακέτο.
Ωστόσο υπάρχει μια γενικότερη πίεση που ασκεί αντικειμενικά ο
σχεδιασμός της διεύρυνσης: Δηλαδή 31.12.2002 να έχει κλείσει η
διαπραγμάτευση με το πρώτο κύμα, άρα και η αναμόρφωση της ΚΑΠ.
Πρέπει να πιέσουμε για την τήρηση αυτού του χρονοδιαγράμματος που
θα πιέζει έτσι και για την ΚΑΠ.

•

Η ΔΔ εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2004.

Κάτι τέτοιο

αναπόφευκτα θα πάει την ολοκλήρωση της διεύρυνσης μετά το 2005,
παρόλο που οι Γερμανοί σχεδιάζουν το 2005 να έχει ολοκληρωθεί η

Εκτόςκαιανδεντουςενδιαφέρει οσυσχετισμός
πορείαςδιεύρυνσηςμεπροηγούμενηολοκλήρωσηΔΔ. Ανδεντους
ενδιαφέρει, αυτόθασημαίνει ότι στους σχεδιασμούς τουςείναι ήδη
ειλημμένηηαπόφασηναπροχωρήσουνμ’έναπυρήνακρατώνχωρίς
συμβιβασμούς, πουθααλλοίωνανχάριντωνΆγγλωνήτηςολότηταςτων
15ήπερισσότερωντοομοσπονδιακότουςμοντέλογιατηνΕυρώπη. Στη
σκέψηαυτήμεβάζεικαιηεμμονήτουςγιαέναΣύνταγμαΕυρώπης, που
έτσιτυπικάθαήτανυπεράνωτωνΣυνθηκώντηςΈνωσης, οιοποίεςθα
συνέχιζανναδιέπουντιςσχέσειςμετουςάλλους.
πρώτη διεύρυνση.

•

Ανεξάρτητα

από

την

τελευταία

αυτή

υπόθεση,

το

ισχύον

χρονοδιάγραμμα προς την ΔΔ το 2004 θέτει ορισμένα ζητήματα, που
συνδέονται με την επιθυμία ή επιλογή μας: Ν α ε π ιδ ιώ ξ ο υ μ ε ή ν α μ η ν
ε π ιδ ιώ ξ ο υ μ ε να χειρισθούμε ως Προεδρία την ΔΔ.

Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τη Δήλωση της Νίκαιας, η νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΔ) θα
πρέπει να συγκληθεί το 2004. Το έτος αυτό θεωρείται τελευταία από πολλούς

ως ακατάλληλο για την πραγματοποίηση της νέας ΔΔ για σειρά από λόγους,
οι κυριότεροι από τους οποίους είναι: η διεξαγωγή, τον Ιούνιο 2004, των
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο τερματισμός της θητείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έτσι διατυπώνονται προτάσεις για την έναρξη των εργασιών της νέας ΔΔ
νωρίτερα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει την έναρξη των

εργασιών της νέας ΔΔ το δεύτερο εξάμηνο του 2003 (από την Ιταλική
Προεδρία).
Από πλευράς μας, θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε την έναρξη των εργασιών
της ΔΔ το πρώτο εξάμηνο του 2003, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Προεδρίας και ενδεχομένως την ολοκλήρωση των εργασιών της στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης (Ιούνιος 2003) με την υπογραφή
της νέας Συνθήκης.

Για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να προβλεφθεί το

ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Π ρ ώ τ ο ν , πραγματοποίηση της Συνέλευσης για την προετοιμασία της ΔΔ το

2002. Παρουσίαση της έκθεσης (ή σχεδίου Συνθήκης/Συντάγματος) από την
Συνέλευση τον Δεκέμβριο του 2002.
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν , έναρξη της νέας ΔΔ τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2003 από την

Ελληνική Προεδρία και ολοκλήρωση των εργασιών της τον Ιούνιο του 2003
στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε γίνεται αποδεκτό ότι η νέα ΔΔ θα πρέπει να είναι
σύντομη.
Εάν

βεβαίως δεν γίνει εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών της ΔΔ στη

Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να έχουμε ένα προωθημένο σχέδιο Συνθήκης
για υιοθέτηση ως βάση για την τελική συμφωνία.
Στα παραπάνω επιχειρήματα θα μπορούσε πλέον να προστεθεί στις κατ’ ιδίαν
συζητήσεις, π.χ. με Schröder, ότι:

1. Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ΔΔ έγκαιρα πριν την διεύρυνση, που
ήδη την ορίζουμε να ολοκληρώνεται το 2005, η ΔΔ θα έπρεπε να
ολοκληρωθεί όχι το 2004, αλλά το 2003 και ίσως πριν την ανάληψη της
Ιταλικής Προεδρίας (β' εξάμηνο 2003).
2. Αν θέλουμε να οδηγήσουμε την ΔΔ σε κάποια επιθυμητά αποτελέσματα, η
Ελλάδα μαζί με τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση σκέψης
και ιδίως με τη Γερμανία θα μπορούσε να φέρει σε πέρας την ΔΔ, πριν την
ανάληψη της Ιταλικής Προεδρίας.

Μια

τέτοια

αποδοχή

θα

σήμαινε

αναθεώρηση

της

καταληκτικής

ημερομηνίας της ΔΔ από το 2004, που ορίζει η Νίκαια, στο 2003 με την
επίκληση των άλλων επιχειρημάτων (Ευρωεκλογές -

Λήξη θητείας

Επιτροπής), που μπορούν επίσημα να διατυπωθούν και ανάλογη λήψη
απόφασης, αν όχι επί Σουηδικής, επί Βελγικής Προεδρίας.

Μια τέτοια

αποδοχή θα πίεζε και την Δανία να ολοκληρώσει την ΚΑΠ μέχρι
31.12.2002. Όμως σημειώνω ότι δεν είμαι σε θέση να εκτιμήσω ακόμη,
κατά πόσο είναι εφικτή η ανατροπή της ημερομηνίας της Νίκαιας για τη ΔΔ
το 2004 και την πρόταξή της στην Ελληνική Προεδρία. Οι μεγάλοι μπορεί
να είναι επιφυλακτικοί συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής αφού αυτοί
όρισαν το 2004.

Β. Επί της πολιτικήο

Το ερώτημα ε π ιδ ιώ κ ο υ μ ε

ή

δεν

ε π ιδ ιώ κ ο υ μ ε

να χειρισθούμε στην

Προεδρία μας τη Διακυβερνητική Διάσκεψη δεν πρέπει να εκτιμηθεί μόνο
διαδικαστικά
συσχετισμών.

με

την

παραπάνω

ανάλυση

χρονοδιαγραμμάτων

Πρέπει να το δούμε και αυτοτελώς πολιτικά.

και

Θα έχουμε

μπροστά μας: είτε μια Διακυβερνητική μέσα σε κρίση της Ένωσης αν
ακολουθηθεί σκληρή ομοσπονδιακή κατεύθυνση, που θα άφηνε κάποιους στο
περιθώριο και η Προεδρία θα βρίσκεται ανάμεσα σ’ αυτούς που θα την
πιέζουν να προχωρήσει και σ’ εκείνους που θα την πιέζουν να μην
εγκαταλειφθεί η συνοχή και αλληλεγγύη των 15, αλλά να εγκαταλειφθούν οι
ομοσπονδιακές προτάσεις, είτε σε μια Διακυβερνητική, που για να αποφύγει
την κρίση θα στρογγυλεύει και θα υποχωρεί στον χαμηλότερο κοινό
παρονομαστή, που σίγουρα δεν θα είναι το ομοσπονδιακό μοντέλο.

Ο

κίνδυνος να προκύψει μια σούπα και να ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη κριτική
απ’ ότι στη Νίκαια, είναι προφανής. Υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος να μην
αποφασισθεί στο τέλος τίποτα και να μεταφερθεί στην επόμενη Προεδρία,
χωρίς καν έκθεση προόδου, αλλά ως πρώτη κατάρρευση της συνολικής
προσπάθειας.
Η συζήτηση με τον Schröder ως προς τις προθέσεις του, μέχρι που είναι
αποφασισμένος να προχωρήσει ή να προχωρήσουμε, είναι μία σημαντική
παράμετρος για να εκτιμήσουμε κι εμείς αν θέλουμε να επιχειρήσουμε να
προταχθεί η ΔΔ στην Ελληνική Προεδρία.

Τα επί της ουσίας κρίσιμα ζητήματα για τη σύγκλιση των απόψεών μας ιδιαίτερα για τις θέσεις Ελλάδας Γερμανίας ως προς το μέλλον της Ευρώπης
θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε δύο ως μείζονα.

Μία πρώτη προσέγγιση των θέσεων των 15, διακρίνει:

1. Μεταξύ κρατών - μελών Διακυβερνητικής Κατεύθυνσης και κρατών μελών Ομοσπονδιακής Κατεύθυνσης. Στη δεύτερη: Γερμανία,

Ιταλία(;),

Benelux, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κοινοβούλιο, Επιτροπή.

2. Όσον αφορά τα δεύτερα (κράτη-μέλη της Ομοσπονδιακής Κατεύθυνσης),
μεταξύ αφενός εκείνων που θέλουν διατήρηση του «κοινοτικού μοντέλου»
όπως η Ελλάδα, οι μικρομεσαίες χώρες και η Επιτροπή και αφετέρου την
Γερμανική αντίληψη μιας ομοσπονδίας στη βάση «εθνικών κρατών», όπου
ενισχύεται

ο

εκτελεστικός

και

συρρικνώνεται

ο

νομοθετικός

πρωτοβουλιακός ρόλος της Επιτροπής υπέρ Κοινοβουλίου και Άνω
Βουλής (δηλαδή του νυν Συμβουλίου Υπουργών). Λύση που έχει τα
γνωρίσματα μιας ορθόδοξης ομοσπονδιακής σύλληψης.

Στην αφετηρία των θέσεών μας (ΥΠΕΞ) και των θέσεων της Γερμανίας, που
μας ενδιαφέρει για έναν σχεδίασμά κοινής πορείας, διαγράφονται δύο μείζονα
ζητήματα:

α. Το θεσμικό, δηλαδή η αφετηριακή μας θέση υπέρ της διατήρησης του

κοινοτικού

μοντέλου

Επιτροπής).

(δηλαδή

του

ρόλου

και

της ενίσχυσης της

Προσωπικά εκτιμώ, ότι υπό προϋποθέσεις, η Γερμανική

πρόταση δεν θα μπορούσε να αποτελεί λόγο ριζικής διαφωνίας και
απόρριψης εκ μέρους μας. Μέσα σε μια αναδιάρθρωση των νομοθετικών
εξουσιών με τις κατάλληλες αρμοδιότητες, εγγυήσεις και δικαιώματα
μειοψηφιών στην Άνω και Κάτω Βουλή, εμπεδωμένα στο ν έ ο Σύνταγμα, η
απώλεια των σημερινών πλεονεκτημάτων που μας διασφαλίζει ο ρόλος
της Επιτροπής, θα μπορούσε να αντισταθμιστεί.

β. Αντίθετα θα ήμουν αρνητικός σε οιοδήποτε μοντέλο ομοσπονδιοποίησης,

που όπως φαίνεται επιθυμεί η Γερμανία, ό π ο υ
α ρ μ ο δ ιό τ η τ α ,

υπ ο χρ έω σ η

και

δ ια ρ κ ή ς

η

ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ή

ευθύνη

γ ια

το ν

α ν α δ ια ν ε μ η τ ικ ό ρ ό λ ο τ ο υ ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ο ύ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ο ύ όχι μόνο

δεν ενισχύεται ή δεν διατηρείται, αλλά αντιθέτως, αποδυναμώνεται: π.χ.
ενίσχυση

της

επικουρικότητας,

εθνικοποίηση

ΚΑΠ,

συρρίκνωση

κοινοτικών διαρθρωτικών πολιτικών.

Γ. Τα άλλα θέυατα τπο Προεδρίας

1. Δ ΙΕ Υ Ρ Υ Ν Σ Η - Κ Υ Π Ρ Ο Σ

Αναμένεται η διαπραγμάτευση όλων των κεφαλαίων με τις υποψήφιες χώρες
να έχει κλείσει τουλάχιστον με 6-7 χώρες μέχρι το τέλος του 2002 (Δανική
Προεδρία).

Οι χώρες αυτές είναι: Κύπρος, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία,

Σλοβενία, Μάλτα, Εσθονία.
Εκτιμώ ότι πολιτικά δεν θα δεχθούν να αρχίσει η διεύρυνση χωρίς την
Πολωνία, δηλαδή χωρίς την επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων στον
αγροτικό τομέα. Οι υπόλοιπες τρεις υποψήφιες (Σλοβακία, Λιθουανία,
Λετονία), μάλλον δεν θα είναι έτοιμες μέχρι το 2002, οπότε θα κλείσουν τη
διαπρανυάτευσή τουο επί Ελληνικής Προεδρίας. Υπάρχουν βεβαίως και οι
Ρουμανία, Βουλγαρία, που έχουν ως στόχο ένταξης 2008-2010.

Η Κύπρος δεν αναμένεται να έχει τεχνικής φύσεως προβλήματα κατά τη
διαπραγμάτευση (ήδη έχει κλείσει 21 κεφάλαια επί συνόλου 28) και θα
συμπεριληφθεί στην «πρώτη ομάδα ένταξης», εκτός αν προταχθούν τα
γνωστά πολιτικά ζητήματα. Αν τηρηθεί το νυν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
των διαπραγματεύσεων μέχρι 31.12.2002, τότε είτε η λήψη της απόφασης είτε
η υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης θα μπορούσε να πέσει στην Ελληνική
Προεδρία.

Θα χρειαστεί προσεκτική προσπάθεια και μεθόδευση για να

οδηγηθούν τα πράγματα εκεί. Π.χ.: Συζητείται ευρέως ότι για την ακώλυτη
πολιτικά ένταξη της Κύπρου και άμβλυνση των αντιδράσεων Τουρκίας θα
πρέπει κάτι να δοθεί στην Τουρκία ως αντιστάθμισμα. Ερωτάται τί; Και αυτό
το κάτι πώς; Όταν δεν έχει γίνει τίποτα από πλευράς της, σύμφωνα με το
πνεύμα και το γράμμα του Ελσίνκι και η περίοδος μέχρι το 2004 θα εκπνέει.
Ερωτάται ακόμη, πότε;

Πρέπει να εκτιμήσουμε αν αυτό, εφόσον το

αποδεχθούμε, θα πρέπει να γίνει πριν την Ελληνική Προεδρία ή μήπως κατά
τη διάρκειά της.

Εμπόδια που μπορεί να καθυστερήσουν την διεύρυνση:

α. Ισπανικό memorandum για τα περιφερειακά ταμεία. Εάν το πρόβλημα δεν
βρει τη λύση του εγκαίρως, η Ισπανία διαμηνύει ότι θα «μπλοκάρει» τη
διεύρυνση.

β. Αναμόρφωση της ΚΑΠ: Υπάρχουν φόβοι -ίσως και ενδείξεις- ότι την
«Ισπανική τακτική» θα ακολουθήσουν και οι Γάλλοι.

Προκειμένου να

εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στον γεωργικό τομέα από τις
συνέπειες της διεύρυνσης.

2 . Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Λ ΙΣ Σ Α Β Ο Ν Α Σ

•

Η Ελληνική Προεδρία θα πρέπει να αφιερώσει στη «Λισσαβόνα» το
εαρινό της

Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο.

Σημειωτέον ότι

από τώρα

προστίθεται στη «Λισσαβόνα» και η πτυχή του περιβάλλοντος οικολογίας ως τρίτος πυλώνας (οικονομία - κοινωνία - περιβάλλον)

•

Πρόκειται για δυνατότητα προβολής της Προεδρίας, παρά τις τεχνικές
δυσκολίες που παρουσιάζει ο τομέας. Η MEA έχει διαβεβαιώσεις από
την

Ευρ.

Επιτροπή ότι

σε

συνεργασία

μαζί

της

μπορεί να

παρουσιασθεί ένα πακέτο ως αυτοτελές σύνολο που θα τεθεί ως
στόχος της Ελληνικής Προεδρίας.

3. Τ Ρ ΙΤ Ο Σ Π Υ Λ Ω Ν Α Σ

•

Είναι απαραίτητο να υπάρξει στον Τρίτο Πυλώνα τουλάχιστον μια
πρωτοβουλία. Ήδη έχει προβληθεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
κ.

Μ.

Χρυσοχόίδη

η

εγκατάσταση

παρατηρητηρίου

για

την

λαθρομετανάστευση στην Θεσσαλονίκη. Η ιδέα σωστή.

4 . Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ

•

Σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες στις εξωτερικές σχέσεις θα τις
καθορίσουν οι εξελίξεις λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας.
Εφόσον όμως δεν συμπέσει η Προεδρία με κάποια απρόβλεπτη κρίση,
θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες στα Β α λ κ ά ν ια
Συμβούλια

Σύνδεσης

με βαλκανικές χώρες,

(π.χ.

τυχόν πανηγυρική

συνάντηση ΕΕ - Βαλκανικών χωρών κλπ), Μεσογειακές χώρες (πορεία
Βαρκελώνης) και σχέσεις με Ρωσία (Συνάντηση κ. Πρωθυπουργού με
Πούτιν).

Τα Βαλκάνια πρέπει να έχουν θέση πρωταρχική στις

εξωτερικές σχέσεις.
•

Η δραστηριότητά μας στο Μεσανατολικό θα καθορισθεί από τις
εξελίξεις στην Μ. Ανατολή και με άλλους διεθνείς παράγοντες.

•

Ενδέχεται να γίνει ο Διατλαντικός Διάλογος (Η.Π.Α.) επί Ελληνικής
Προεδρίας, αν μειωθούν οι συναντήσεις από 2 σε μία ετησίως, όπως
επιθυμούν οι Η.Π.Α.. Σε αντίθετη περίπτωση ασφαλώς θα υπάρξει
συνάντηση αυτού του τύπου το Α’ εξάμηνο 2003.

•

Τέλος υπάρχει η συνάντηση με τις χώρες της Λ. Αμερικής στην Αθήνα
κατά το Α’ εξάμηνο 2003. Μπορούν να γίνουν και άλλες τέτοιου τύπου
συναντήσεις, δεν πρέπει όμως να επιβαρύνουν άμετρα το ανθρώπινο

δυναμικό που θα ασχολείται ευρύτερα μα την οργάνωση και την
διεκπεραίωση της εργασίας της Προεδρίας.

5. Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Α Μ Υ Ν Α

•

Το 2003 πρέπει να ολοκληρωθεί το «HEAD LINE ...» (60.000) και ο
στόχος της αστυνομικής δύναμης (5000). Αμφότερα θα μπορούσαν να
γίνουν στο Ευρ. Συμβούλιο στην Θεσσαλονίκη, όπως και η κοινή
άσκηση ΕΕ - ΝΑΤΟ (επί χάρτου). Το γεγονός ότι η Ελλάδα μάλλον θα
προεδρεύσει στον τομέα αυτό από το Β’ εξάμηνο 2002 (λόγω μη
συμμετοχής της Δανίας), αυξάνει τις δυνατότητές μας να κλείσουμε το
θέμα το Α’ εξάμηνο του 2003. Αντί να πάει για λύση το Β’ εξάμηνο
2003, όπως ενδεχομένως θα επιθυμούν οι Γάλλοι. Στα θέματα άμύνας
έχουμε σύγκλιση με τους Γερμανούς, οι οποίοι ζήτησαν ήδη να αρχίσει
μία διακριτική επεξεργασία κοινού paper.

•

Υπάρχει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουμε στην Διακυβερνητική και
την «εναρμόνιση των πολιτικών αμυντικών δομών» συνοδευόμενη από
επιχειρησιακή ετοιμότητα.

6. Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ Π Ρ Ο Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ

•

Κατά την άποψη κ. Αγαθοκλή, το μόνο που μπορεί να συμβεί επί
Ελληνικής Προεδρίας είναι μία πρώτη τεχνική προσαρμογή λόγω
διεύρυνσης, εφόσον η πρώτη ομάδα διεύρυνσης δεν καθυστερήσει.

7. Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α

•

Εορτασμός 300 ετών από την ίδρυση της Αγ.
(συμπερίληψη και στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα του 2004).

•

Εξελίξεις στον ΠΟΕ (αρμόδιο ΥΠΕΘΟ).

Πετρούπολης

