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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να λάβει χώρα 
στην Φλωρεντία από 16 έως 18 Νοεμβρίου που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζ. 
Ναπολιτάνο.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με συνομιλητές 
τους κ.κ. Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν, Γιόσκα Φίσερ, Γιόργκε Σαμπάιο, Χέλμουτ Σμιτ και 
Κ.Α.Τσιάμπι.

Ο Κώστας Σημίτης θα τονίσει μεταξύ άλλων:

Η Ένωση πρέπει να αποκτήσει μια στρατηγική για το μέλλον. Πρέπει να πείσουμε ξανά τους 
λαούς μας ότι τα προβλήματα με υπερεθνικά αίτια μπορούν να βρουν τις απαντήσεις τους 
μόνο σε υπερεθνικό επίπεδο.

Το Σχέδιο Συντάγματος παραμένει το πιο αξιόπιστο αλλά και ρεαλιστικό εγχείρημα 
μετεξέλιξης της Ένωσης. Η προοπτική ωστόσο της υιοθέτησης του δείχνει προβληματική. Η 
περίοδος προβληματισμού που διανύουμε εμπεδώνει τη στάση ακινησίας. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα στα επόμενα βήματα.

Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επιλεκτική υιοθέτηση κρίσιμων κεφαλαίων του σχεδίου 
συντάγματος στα οποία έχει διαγράφει μια ομοφωνία. Όπως για παράδειγμα οι θεσμικές 
ρυθμίσεις, οι διατάξεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας ή και άλλες 
διατάξεις.

Η οικονομία πρέπει και πάλι να είναι η ατμομηχανή για την έξοδο από την κρίση. Χρειάζεται 
να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε κρίσιμες πολιτικές.
• Να ολοκληρώσουμε την Οικονομική Ένωση κατά τρόπο ισοδύναμο με εκείνο της 

Νομισματικής Ένωσης.
• Να δώσουμε πνοή με νέα μέσα στην Στρατηγική της Λισσαβόνας, σε ένα ευρύ σχέδιο για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση για την επόμενη δεκαετία.
• Να συμφωνήσουμε ότι αυτές οι πολιτικές για να είναι αποτελεσματικές χρειάζονται 

πόρους.
• Να συνδιαμορφώσουμε μια πολυκεντρική παγκόσμια τάξη που θα ορίζεται από τους 

κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Το όραμα της ισχυρής Ευρώπης, μιας Ευρώπης για όλους, η αναγκαιότητα να συνθέσουμε 
μια καινούργια ταυτότητα της απαιτούν ένα συνολικό σχέδιο με ευρύτερους στόχους. Για 
παράδειγμα: Την δυνατότητα όσων κρατών επιθυμούν να προχωρούν σε ενισχυμένες 
συνεργασίες για την εμβάθυνση συγκεκριμένων πολιτικών.

Να σκεφτούμε ότι δεν είναι δυνατό να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα με μια ενιαία 
ταχύτητα και για τους 25. Θα πρέπει να σκεφτούμε δομές και διαδικασίες που θα 
επιτρέψουν ίσως στην Ευρωομάδα να προχωρήσει, εμβαθύνοντας πολιτικές της Ένωσης σε 
προωθημένες βαθμίδες πολιτικής ενοποίησης.

Η νέα μορφή της Ένωσης πρέπει να εκφράζει μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της. 
Πρέπει να πείσουμε τις κοινωνίες -την κοινωνία των πολιτών- για την αναγκαιότητα αυτού 
του οράματος, για τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτές αλλά και τα εξατομικευμένα ζωτικά 
συμφέροντα κάθε πολίτη.
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