
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Βρυξέλλες, 30 Ιανουάριου 2002 
(τοπική ώρα: 16.00)

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με 
τον Επίτροπο, αρμόδιο για θέματα Γεωργίας της Ε.Ε., Φράντς Φίσλερ, παρα
χώρησε συνέντευξη Τύπου στους Έλληνες δημοσιογράφους και είπε τα εξής:

Κυρίες και κύριοι,

Προϋποθέτω ως γνωστή τη συνέντευξη που έδωσα πριν, μετά τη συνάντησή μου με 
τον κ. Πρόντι. Θέλω μόνο να τη συμπληρώσω κατά το εξής:
Η Ε.Ε. βρίσκεται σε μια νέα φάση εξέλιξης. Και αυτή η φάση εξέλιξης έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Το ευρώ κυκλοφόρησε υπό τη φυσική του μορφή από 1ης Ιανουάρι
ου με επιτυχία σε όλες τις χώρες, με ιδιαίτερη επιτυχία στη δική μας χώρα. Είναι μια 
απτή απόδειξη, για τους πολίτες, της πραγματικότητας της Ε.Ε. και ενισχύει τις διαδι
κασίες ή την πίεση για περισσότερη ενοποίηση. Περισσότερη ενοποίηση, ταυτόχρονα 
όμως οι πολιτικές, οι οποίες είχαν ξεκινήσει πριν από καιρό, πχ στη Λισσαβόνα, για 
να υπάρξει μια ανταγωνιστική Ε.Ε. προς την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, καθυστερούν. 
Όπως καθυστερούν και οι εφαρμογές των Συμφωνιών του Τάμπερε για την εσωτερι
κή ασφάλεια. Έχουμε μια πρόοδο, έχουμε μια αναμονή, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και 
μια διαπίστωση ότι οι διαδικασίες δεν είναι ικανοποιητικές.

Η ένταξη των νέων χωρών, σύμφωνα με τη συζήτηση που είχα σήμερα, προβλέπεται 
από την Επιτροπή να κλείσει μέσα στο 2002. Η διεύρυνση, κατά την Επιτροπή, θα 
πραγματοποιηθεί το 2002 - αρχές του 2003. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε ο κ. 
Πρόντι, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

Οι νέες χώρες θέτουν νέα ερωτήματα, όπως για το σχήμα της διοίκησης της Ε.Ε. και 
τις πολιτικές συνοχής. Γι' αυτό, γίνεται όλο και πιο σημαντική η συζήτηση για το μέλ
λον της Ευρώπης.

Η Συνέλευση, η οποία είχε αποφασιστεί αρχικά ως ένα βήμα για ανταλλαγή απόψε
ων, ως μια προετοιμασία για τις επόμενες επαφές των 15 κυβερνήσεων για το νέο 
σχήμα, αποκτά μια ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Δεν είναι απλώς ένα βήμα ανταλλα
γής απόψεων, αλλά θα θέσει τις κατευθύνσεις, θα χαράξει το πλαίσιο και τις γραμμές 
για τις μετέπειτα λύσεις.

Άρα, η συζήτηση που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και ταυτόχρονα, έμμεσα, το νέο 
διοικητικό σχήμα, τις πολιτικές, τη συνέχεια στο ευρώ, θέματα όπως αυτά της ανεργί
ας και της κοινωνικής συνοχής, θα ξεκινήσει το Μάρτη και είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μια περίοδο, κατά την οποία θα ληφθούν οι αποφάσεις για 
το ποια Ένωση θα έχουμε. Εμείς έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι θέλουμε να έ



χουμε μια Ένωση δημοκρατική, κοντά στον πολίτη και με κοινωνική συνοχή και αυτό 
θα επιδιώξουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τη συνάντησή μου με τον κ. Φίσλερ, όπως και με τον κ. Πρόντι, συζήτη
σα το θέμα των αποζημιώσεων για τις μεγάλες καταστροφές, που έγιναν στην Ελλά
δα. Είναι καταστροφές, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το συνηθισμένο, είναι κατα
στροφές εντελώς ασυνήθιστες.

Από τη συζήτησή μου με τον κ. Φίσλερ προέκυψε ότι τα δύο βασικά κονδύλια, τα ο
ποία υπάρχουν μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Τα κονδύλια για φυσικές καταστροφές 
και το απόθεμα και οι άλλοι πόροι του Γ' ΚΠΣ με ειδική έγκριση από την Επιτροπή -  
η οποία όμως δεν έχω αμφιβολία ότι δεν θα δοθεί- θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους αγρότες, λόγω των ζημιών από τις θεομηνί
ες.

Προϋπόθεση είναι να γίνει η καταγραφή, η αποτίμηση των ζημιών, να υποβάλουμε τα 
σχετικά στοιχεία. Πιστεύω ότι από τη σημερινή συζήτηση εξασφαλίστηκε και η κατα
νόηση και η εποικοδομητική διάθεση της Επιτροπής, καθώς και η επιθυμία της να 
αντιμετωπισθούν τα θέματα αυτά, όταν δοθούν τα στοιχεία, το ταχύτερο.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε τις βασικές αρχές 
της αγροτικής πολιτικής για τη διαπραγμάτευση.

Ένα θα τονίσω για την Ελλάδα και θέλω να σας το μεταφέρω: Οι πόροι, που έχουν 
εγκριθεί από το Βερολίνο για την ελληνική αγροτική παραγωγή, θα μείνουν οι ίδιοι 
μέχρι το 2006, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί και είναι περίπου εννέα τρισεκατομμύ
ρια δραχμές. Η εφαρμογή των πολιτικών σε σχέση με τους πόρους αυτούς βρίσκεται 
σε εξέλιξη.

Θέλω να επαναλάβω ότι η συζήτηση με τον κ. Φίσλερ ήταν εποικοδομητική, χρήσιμη 
και φιλική και βοήθησε στην καλύτερη ενημέρωση και της Κυβέρνησης και της Επι
τροπής για τις θέσεις μας.

Ακούω τις ερωτήσεις σας.

Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑ ΝΕΑ): Στα συνοπτικά σημεία της εισήγησή σας προς 
το Κολέγιο των Επιτρόπων υπάρχει ένα σημείο που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέ
σεις. Ενημερώσατε το Κολέγιο των Επιτρόπων για την πρόθεση της Ελλάδας και της 
Τουρκίας να αρχίσουν διερευνητικές επαφές, σχετικά με τη σύνταξη συνυποσχετικού 
για την υφαλοκρηπίδα και την παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης; Και 
εάν ναι, μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια ήταν η αντίδραση των συνομιλητών σας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ανέφερα αυτό το γεγονός, κυρία Καρανασοπούλου. Το ανέφερα 
στο πλαίσιο της πολιτικής μας για την εφαρμογή των Συμφωνιών του Ελσίνκι, όπως 
αναφέρθηκα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μέσα στο πλαίσιο των σχέσεων της 
Ε.Ε. με την Τουρκία. Οι συμμετέχοντες δεν πήραν θέση στο συγκεκριμένο θέμα. Ό
μως, πήραν θέση στις σχέσεις Ε.Ε. - Τουρκίας. Και ο κ. Φερχόιγκεν, αλλά και άλλοι 
συνομιλητές μας τόνισαν ότι η Τουρκία θα πρέπει να κάνει σημαντικά βήματα ακόμη, 
ότι η προσαρμογή της στο κοινοτικό κεκτημένο είναι βραδεία, ότι υπάρχουν απόψεις 
στην Τουρκία που θεωρούν τα πράγματα, όπως εξελίσσονται, ικανοποιητικά, αλλά



αυτό αποτελεί μια πλάνη. Δήλωσαν, δηλαδή, ότι είναι χρήσιμη αυτή η πολιτική που 
ακολουθείται, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση, για το οποίο εί
μαστε σύμφωνοι.

Ν. ΜΠΕΛΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ): Συζητήσατε το θέμα των εθνικών αποζημιώ
σεων προς τους αγρότες με δεδομένη την κατ' αρχήν αρνητική στάση της Επιτροπής 
στις εθνικές αποζημιώσεις για ζημιές, γνωρίζοντας ότι το Ταμείο Φυσικών Κατα
στροφών έχει περιορισμένους πόρους;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συζητήσαμε με τον Επίτροπο κ. Φίσλερ και τον κ. Πρόντι τη δυ
νατότητα να χρησιμοποιηθούν και εθνικοί πόροι, βεβαίως μετά από έγκριση της Επι
τροπής. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να επιδιώξουμε είναι να εξασφαλίσουμε κοινο
τικούς πόρους. Γιατί αν θέσουμε στο επίκεντρο τους εθνικούς πόρους, το πιο εύκολο 
είναι να πει η Επιτροπή: Πάρτε όσα λεφτά θέλετε από το δικό σας προϋπολογισμό. 
Άρα, τότε η ελληνική οικονομία θα συναντήσει πρόβλημα, γιατί οι ζημιές είναι πολύ 
σημαντικές.

Μ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ (ΑΠΕ): Κύριε Πρόεδρε, σήμερα στην έκθεση που έδωσε η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν θετικά σημεία, υπάρχουν όμως και παραινέσεις για 
επιτάχυνση των διαδικασιών, που σχετίζονται με την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού 
και τη μείωση του δημοσίου χρέους. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να ανταποκριθείτε 
στις παραινέσεις της Επιτροπής;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Σπινθουράκη, χωρίς την παραίνεση της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής προσπαθούμε και στα δύο επίπεδα: Και στο επίπεδο του Ασφαλιστικού, το 
οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στο Υπουργείο Εργασίας και στο θέμα του δημοσί
ου χρέους.
Εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι χρειάζεται προσπάθεια για να μειωθεί το δη
μόσιο χρέος και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Το έχουμε μειώσει, ό
πως μου λέει ο κ. Χυτήρης. Το θεωρώ αυτονόητο ότι ξέρετε πως το έχουμε μειώσει.

Σας ευχαριστώ.


