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Βιέννη, 22/04/97 

(τοπ. ωρα 16.00)

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας στους δημοσιογράφους γιά την 
επίσκεψή του στη Βιέννη, δήλωσε τα εξής:

" Η επίσκεψή μας στην Αυστρία είχε σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των 
ενεργειών των δύο χωρών, στα πλαίσια της αναθεώρησης των Συνθηκών που 
καθορίζουν την Ευρωπαϊκή Ενωση .
Εμείς και η Αυστρία είμαστε μικρές χώρες . Εχουμε, λοιπόν . κάθε συμφέρον η 
νέα Συνθήκη να κατοχυρώνει το ρόλο των μικρών χωρών και να εξασφαλίζει την 
επιρροή στις εξελίξεις . Συμφωνήσαμε, για παράδειγμα, γι’ αυτό, ότι κάθε χώρα 
πρέπει να έχει έναν Επίτροπο . Οτι αλλαγή στη διαδικασία της ψηφοφορίας 
δεν είναι κατ' αρχήν δεκτή.
Επίσης , με την Αυστρία έχουμε κοινή επιδίωξη να υπάρξει μια πιο ισχυρή 
κοινωνική πολιτική της Ενωσης . Γι' αυτό θα υποστηρίξουμε και οι δύο χώρες 
μαζί με άλλες χώρες να υπάρξει ειδικό κεφάλαιο για την Απασχόληση . Βέβαια, 
ίσώς.πουν μερικοί, ότι αυτό είναι μια θεωρητική εξαγγελία . Αλλά αν υπάρχει 
κατοχυρωμένη στη Συνθήκη, μπορούν και πρέπει να ακολουθήσοιιν πρακτικές 
πολιτικές.
Σημασία, επίσης, έχει να εξετάσουμε από κοινού τα μελλοντικά προβλήματα, τα 
οποία θα προκύψουν . Θα πραγματοποιηθεί η Οικονομική και Νομισματική Ενωση 
(ΟΝΕ) . Θα υπάρξει πολιτική διαπραγμάτευση ; Πώς θα αποφύγουμε να 
υπάρξουν χώρες διαφορετικών ταχυτήτων ; Ποιοί θα είναι οι μελλοντικοί πόροι 
της Κοινότητας; Θα μπορέσουν αυτοί οι πόροι να καλύψουν το κόστος της 
διεύρυνσης ; Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχισθούν οι διαρθρωτικές 
πολιτικές.
Σε όλα αυτά τα θέματα βρήκαμε κοινά σημεία επαφής .
Τέλος , ένα κεντρικό σημείο των συζητήσεών μας εδώ υπήρξαν τα εθνικά μας 
θέματα . Οι Αυστριακοί υποστηρίζουν τις δικές μας θέσεις . Αλλά κάθε επαφή 
και κάθε συζήτηση βοηθά για ακόμα περισσότερη κατανόηση .
Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και στη διάρκεια του χρόνου θα έχω 
επισκεφθεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης , εκτός της Δανίας . Και 
αυτές οι επισκέψεις έχουν οδηγήσει σε ένα πολύ καλύτερο κλίμα . Υπάρχει 
πάντα μία δυσκολία, αλλά πιστεύω ότι μας ακούνε πολύ καλύτερα και με πολύ 
καλύτερη διάθεση απ' ο,τι πριν .
Η πολιτική χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται αντιμετώπιση των θεμάτων μέσα 
από έναν διάλογο . Αυτό επιδιώκουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ε ν ω σ η ς -


