
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Βιέννη, 29 Ιανουάριου 1999

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, μετά τη λήξη 
των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου των Ηγετών του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της Συνόδου των Ηγετών των 
Σοσιαλιστικών Κομμάτων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς 
και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος διαπιστώθηκε ότι η μέχρι τώρα 
πρόοδος στην Οικονομία ήταν μια πρόοδος που βοήθησε να εξασφαλισθεί 
σταθερότητα και ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το πρώτο, λοιπόν, συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει αυτό το οποίο έχουμε 
επιτύχει να το κρατήσουμε.
Ταυτόχρονα, όμως, διαφαίνονται σύννεφα στον παγκόσμιο ορίζοντα. Υπάρχουν 
κρίσεις, που ίσως οδηγήσουν σε μια πτώση της αναπτυξιακής διαδικασίας και θα 
έχουν μια αρνητική επίπτωση στην απασχόληση.

Γι’ αυτό και ένα δεύτερο σημείο που απασχόλησε τη Σύνοδο είναι πώς να 
δώσουμε μια νέα ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη και απασχόληση. Με μείωση 
των φόρων; Με αλλαγές στα διαρθρωτικά προγράμματα, ώστε περισσότερες 
επιχειρήσεις να αναπτύξουν δραστηριότητες; Με ενίσχυση της ζήτησης; 
Δημιουργώντας νέες υποδομές, νέα προγράμματα; Ενισχύοντας, για 
παράδειγμα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα ή ενισχύοντας την έρευνα και την 
τεχνολογία; Η απάντηση ήταν θετική και αυτό είναι ένα θέμα που θα 
απασχολήσει, μέσα στο μήνα που έρχεται, τα σοσιαλιστικά κόμματα.

Ο στόχος είναι, το Μάρτη, όταν συνέλθει το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Μιλάνο, να παρουσιάσουμε στους λαούς της 
Ευρώπης ένα πρόγραμμα που θα δίνει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα τα 
οποία απασχολούν τους λαούς της Ευρώπης.

Θέλουμε λύσεις, που θα εγγυώνται ανάπτυξη και απασχόληση.
Θέλουμε λύσεις που θα κατοχυρώσουν μια Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη και 
τα προβλήματά του.
Θέλουμε λύσεις που θα δώσουν στον Ευρωπαίο πολίτη περισσότερες 
δυνατότητες και ευκαιρίες και ιδίως θα βοηθήσουν σε κατευθύνσεις, οι οποίες 
έχουν παραμεληθεί: Την ισότητα των φύλων, την ενίσχυση της απασχόλησης 
των νέων, ένα νέο ρόλο στη νεολαία.



Τέλος, θέλουμε λύσεις που θα κάνουν την Ευρώπη πιο διαφανή και τα 
ευρωπαϊκά όργανα να εργάζονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση μιας νέας πορείας. Μιας νέας 
πορείας για μια Ευρώπη η οποία θα προσφέρει ακόμα περισσότερα στους λαούς 
της απ’ ότι μέχρι σήμερα.

Πιστεύουμε, εμείς στην Ελλάδα, πως έχουμε κάθε συμφέρον να βοηθήσουμε 
αυτή την προσπάθεια.
Γιατί η ανάπτυξη του συνόλου θα βοηθήσει και την ανάπτυξη της χώρας μας.
Γιατί η ανάπτυξη του συνόλου θα υποβοηθήσει τον ενεργό ρόλο, τον οποίο ήδη 
διαδραματίζει και μπορεί να μεγιστοποιήσει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας”.
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