
Ηέμα : Μανιφέστο του Ευιπυπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόιαιατος

Κατά το Κονκλάβιο τοιν ηγετών των κομμάτων μελών του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμμιχτος που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 1998 στο 
Λονδίνο αποφασίστηκε η σύσταση ομάδας εργασίας «Μανιφέστο 1999» υπό 
τη\· προεδρία', του Robin Cook, που ανέλαβε τη σύνταξη της προεκλογικής 
διακήρυξης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστοιν με τη μορφή ενός μανιφέστου ενόψει 
των Ευρωεκλογών του 1999. Γο ΙΙΛ.ΣΟ.Κ. εκπροσωπήθηκε από τους Ν. 
(-)έμελη και 1'. Κρανιδκότη.

II ομάδα αυτή συνεδρίασε τρεις φορές από τον Οκτιυβριο του 1998 
μέχρι τον Ιανουάριο του 1999. Στις συνεδριάσεις αυτές εξετάστηκαν 
τροπολογίες των κομμάτων μελών του ΕΣΚ στο αρχικό κείμενο που 
υποβλήθηκε από τον Robin Cook. Συνολικά, εξετάστηκαν τριακόσιες περίπου 
τροπολογίες και το κείμενο που ()α δοθεί τελικά προς έγκριση στους ηγέτες στη 
Βιέννη αποτελεί τον κοινό παρανομαστή θέσεων πάνω στις οποίες 
συμφώνησαν τα κόμματα.

I ο Μανιφέστο του ΕΣΚ αποτελείται από το προοίμιο, με παράθεση των 
αρχών και ιδεών που διέπουν τις πολιτικές θέσεις των Ευρωσοσιαλιστοιν, και 
το κύριο μέρος που αποτελείται από 21 σημεία (που συμβολίζουν τον 21” 
αιώνα) με τις πολιτικές θέσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν στα σημερινά 
προβλήματα της Ευρώπης, στο μέλλον της και στις προοπτικές της. Το κύριο 
μέρος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες :

α. Μία Ευρώπη με απασχόληση και ανάπτυξη 
β. Μία Ευρώπη στην υπηρεσία τοιν πολπών της 
γ. Μία ισχυρή Ευριίιπη 

.. <>. Μία Ευρώπη πιο αποτελεσματική

* 11 αντιπροσωπεία του 1ΙΛΣΟΚ συνέβαλε σημαντικά στην κατάρτιση του
Μανιφέστου. Υπέβαλε στον Robin Cook αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις του 
ΙΙΛ.ΣΟ.Κ. που στηρίζονταν στο κείμενο θέσεων που παρουσίασε: ο 
Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΓΙέρτσαχ.

Βασικά σημεία του υπομνήματος αυτού ήτσν : η ανάγκη να επιταχυνθεί 
η διαδικασία πολιτικής ενοποίησης της Η.Ε., να εξασφαλισΟεί ο πολιτικός 
έλεγχος της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, ενδ) παράλληλα να



ενισχυΟούν τόσο η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτοιν όσο και ο δημοκρατικός 
χαρακτήρας των ευροιπαϊκιόν θεσμών. Επίσης, ότι.Οα πρέπει να ενισχυΟεί ο 
ρόλος των εξουσιών του ίΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθοός και η διεύρυνση 
των υπερεθνικόν αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ότι αφορά την 
διεθνή παρουσία της Ε.Ι·... στο υπόμνημα αναφερόταν ότι Οα πρέπει να 
αναβαθμίστε.! ο ρόλος της Ε.Ε. στη διαχείρισή της παγκόσμιας οικονομίας και 
υποστηριζόταν η διαμόρφωση μιας πραγματικής κοινής πολιτικής ασφάλειας 
και άμυνας, στο πλαίσιο της ΚΕΙΪΙΙΑ. Τέλος, τονιζόταν ότι πρέπει να 
επιστρατευΟούν αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας, με 
ανάληψη ενός ευρέως φάσματος κοινοτικών πρωτοβουλιών.

Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του κειμένου, η πλευρά του 
ΙΙΛ.ΣΟ.Κ.. με βάση το αρχικό υπόμνημά της, κατέθεσε συγκεκριμένες 
τροπολογίες που αφορούσαν στη συμπερίληψη στο κείμενο θεμάτων όπως : ο 
σεβασμός του διεθνούς δικαίου, ανάγκη για οικονομική και κοινωνική συνοχή 
μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.. η συμμετοχή στη διεύρυνση όλων των 
κρατών που πληρούν τα οικονομικά και πολιτικά κριτήρια, ανάγκη 
εκσυγχρονισμού της θεματικής της Ε.Ε. ούτως (όστε να έλθει η Ένωση πιο 
κοντά στη κοινωνία κυι στον ευρωπαίο πολίτη κ.λπ. Οι τροπολογίες καθώς και 
τα βασικά σημεία που συνέθεταν το υπόμνημά μας έχουν περιληφΟεί στο 
τελικό κείμενο κατά τέτοιο τρόπο που να μας ικανοποιεί.


