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Bruges, 31 Ιανουάριου 2002

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με την ευκαιρία της 
επίσκεψής του στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες, αποδέχθηκε πρόσκληση από το «Κολλέγιο της 
Ευρώπης» στην πόλη Bruges του Βελγίου, όπου μίλησε με θέμα 
«Το μέλλον της Ευρώπης: Οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ενωση»..

Στην ομιλία ίου ο Πρωθυπουργός πρόχεινε τη μετεξέλιξη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης σε γνήσια πολιτική ένωση ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

• Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού 
νομίσματος, του ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να 
κινηθεί ταχύτατα, προκειμένου να μετεξελιχθεί σε πολιτική 
ένωση με ομοσπονδιακό περιεχόμενο, αλλά και με σεβασμό 
του «κοινοτικού προτύπου ολοκλήρωσης».

• Παράλληλα, η Ενωση θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία της 
διεύρυνσης με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου, την Κύπρο και τη Μάλτα. Με τον τρόπο αυτό θα 
προχωρήσουν ταυτόχρονα οι στόχοι της εμβάθυνσης και της 
διεύρυνσης της Ε.Ε., ώστε η τελευταία να καταστεί παράγων 
σταθερότητας, δημοκρατίας και ευημερίας για το σύνολο της 
ευρωπαϊκής ηπείρου και ικανή να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές 
προκλήσεις του 21ου αιώνα.

• Η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε πολιτική ένωση 
ομοσπονδιακού χαρακτήρα με την πλέον ανταγωνιστική οικονομία 
που θα εγγυάται πλήρη απασχόληση, κοινωνική αλληλεγγύη 
και οικολογική ισορροπία, θα πρέπει να αποτελέσει το νέο 
προοδευτικό όραμα για την Ευρώπη. Για την προώθηση του 
νέου αυτού ευρωπαϊκού οράματος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι:

Πρώτον, θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν οι αξίες και στόχοι 
της Ενωσης με τρόπο που να εξυπηρετούν την ευρωπαϊκή 
κοινωνία και τους πολίτες.

Δεύτερον, επιβάλλεται να ολοκληρωθεί η οικονομική ένωση 
με την ανάπτυξη των αναδιανεμητικών πολιτικών, τον 
καλύτερο συντονισμό της μακροοικονομικής πολιτικής και



την αντιμετώπιση των προβλημάτων της φορολογικής 
εναρμόνισης.

Τρίτον, η κοινή εξωτερική πολιτική και αμυντική πολιτική 
θα πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε η Ευρωπαϊκή Ενωση να 
μπορεί να προστατεύσει την ασφάλεια των κρατών -  μελών 
της και να συμβάλει στην εδραίωση της σταθερότητας και της 
ειρήνης διεθνώς.

Τέταρτον, η Ενωση θα πρέπει να αποκτήσει ένα ισχυρό και 
δημοκρατικά νομιμοποιημένο κυβερνητικό σχήμα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
επίκεντρό του.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη σημασία της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση 
θα πρέπει και μετά τη νέα διεύρυνσή της να εξακολουθήσει να 
λειτουργεί ως ένα ισχυρό «σύστημα συνοχής και αλληλεγγύης».
Για το λόγο αυτό, η Ενωση θα πρέπει να αναπτύξει τις αναδιανεμητικές 
πολιτικές της, που οδηγούν σε πραγματική οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση και συνοχή. Θα πρέπει, επίσης, να αυξηθεί σημαντικά ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι ανάγκες της διεύρυνσης με ομάδα χωρών με σχετικά 
χαμηλό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση -επεσήμανε ο Πρωθυπουργός- είναι «κάτι 
περισσότερο από μια αγορά». Είναι ένα σύστημα κοινών αξιών και 
στόχων, το οποίο στηρίζεται στο τρίπτυχο:
• Του ανταγωνισμού μέσω της εσωτερικής αγοράς,
• Της συνεργασίας και πειθαρχίας μέσω της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και
• Της αλληλεγγύης και πραγματικής σύγκλισης μέσω των 

διαρθρωτικών πολιτικών συνοχής.
Η ενίσχυση του τρίπτυχου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική, μετά την 
εγκαθίδρυση της πλήρους νομισματικής ένωσης και εν όψει της μεγάλης 
διεύρυνσης της Ενωσης.

Κατά συνέπεια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, χρειάζεται μια τολμηρή, 
αλλά ολοκληρωμένη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της Ενωσης, ώστε 
η τελευταία να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και της κοινωνίας.


