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Γκέτεμποργκ, 14 Ιουνίου 2001

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έφθασε σήμερα το μεσημέρι στο 
Γκέτεμποργκ, προερχόμενος από τις Βρυξέλλες (όπου μετείχε στην 
ειδική Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ) προκειμένου να συμμετάσχει στο 
Τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακάθισε στο 
γεύμα των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενόψει της 
αυριανής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πριν από το δείπνο εργασίας των «15» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
Τζωρτζ Μπους, ο κ. Σημίτης έκανε μια σύντομη ενημέρωση στους 
Ελληνες δημοσιογράφους, στους οποίους είπε τα εξής:

«Συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, για τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί αύριο.

Πρώτο κεντρικό θέμα είναι η διεύρυνση. Ένα θέμα που ενδιαφέρει 
ιδιαιτέρως την Ελλάδα, γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες 
της διεύρυνσης, ώστε να πραγματοποιηθεί, όσο το δυνατό νωρίτερα, η 
ένταξη της Κύπρου.
Το ερώτημα που έχει τεθεί είναι, αν αύριο στη Σύνοδο Κορυφής πρέπει να 
οριστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Να λεχθεί, για παράδειγμα, ότι το τέλος 
του 2002 θα πρέπει να έχουν κλείσει όλες οι διαπραγματεύσεις της 
διεύρυνσης, οι διαπραγματεύσεις με τις υπό ένταξη χώρες.
Η άποψή μας σε αυτό είναι ότι δεν θα πρέπει να εμμείνουμε σε ένα τόσο 
αυστηρό πλαίσιο, γιατί αυτό είναι δυνατό να δημιουργήσει δυσκολίες. Όμως, 
θα πρέπει να πούμε με έμφαση -αυτή είναι η άποψη της Ελλάδας- ότι 
χρειάζεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες της διεύρυνσης, ώστε το 2004 οι 
χώρες οι οποίες θα ενταχθούν να πάρουν μέρος στις Ευρωεκλογές.
Θα πρέπει, επίσης, να πούμε ότι υπάρχει η διαπίστωση πως η Κύπρος έχει 
πάει πολύ καλά στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις, ότι τηρήθηκε το 
χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε συμφωνηθεί και γι αυτό θα πρέπει το 2002 να 
προχωρήσουν, επίσης, οι διαπραγματεύσεις χωρίς καμία καθυστέρηση.
Θα πρέπει ακόμη να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναμονή σε όλες 
αυτές τις χώρες και θα είναι πολύ αρνητικό να τεθούν ερωτήματα, όπως εάν 
μπορεί ή όχι να προχωρήσει η διεύρυνση. Αυτό θα προκαλέσει μια αρνητική 
στάση και δεν πρέπει να υπάρξει τέτοια στάση, γιατί επιδίωξή μας είναι να 
διευρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Απ'ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια προβλήματα με τις γειτονικές μας χώρες, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Συμφωνούμε με τη σουηδική Προεδρία, ότι θα 
πρέπει να προσκληθεί η Επιτροπή να προσφέρει μια βοήθεια στις χώρες 
αυτές, ώστε να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες.



Το δεύτερο θέμα είναι η αειφόρος ανάπτυξη. Όπως θυμάστε είχαμε 
συζητήσει στη Λισσαβόνα, πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση να γίνει 
μια ανταγωνιστική δύναμη στον κόσμο, απέναντι στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία. 
Εμείς θέλουμε αυτή την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο σε 
γενικόλογες δηλώσεις, αλλά θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα ποιες 
πολιτικές, ποιες πρακτικές πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να προωθηθεί η 
προστασία του περιβάλλοντος και να εξασφαλιστεί έτσι η αειφόρος ανάπτυξη 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Υπάρχουν, βέβαια, αντιτιθέμενα συμφέροντα σε μια 
τέτοια πολιτική ή δεν συμπίπτουν πάντα τα συμφέροντα, γιατί οι πιο 
αναπτυγμένες χώρες έχουν περισσότερες δυνατότητες και πιο εύκολα 
μπορούν να εφαρμόσουν μια τέτοια πολιτική. Και μια τέτοια πολιτική μπορεί 
να δημιουργήσει δυσκολίες σε ολιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως η 
Ελλάδα. Γι αυτό πρέπει να βρούμε κάποιες ρυθμίσεις, με μεταβατικές 
διατάξεις, ώστε να διευκολυνθούν και χώρες, όπως η δική μας, σε αυτήν την 
πορεία.
Αλλά, θέλω να τονίσω ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος 
ανάπτυξη, είναι από τους κεντρικούς δικούς μας στόχους, γιατί πιστεύουμε 
ότι, ιδίως σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει ένα μοναδικό περιβάλλον, 
πρέπει να προσέξουμε αυτό το περιβάλλον και να μην το καταστρέφουμε.

Τέλος, ως τρίτο θέμα θα αναφέρω την οικονομική εξέλιξη στον κόσμο.
Ποια περιμένουμε να είναι η επίπτωση από την ύφεση η οποία υπάρχει στις 
ΗΠΑ, αν θα επηρεάσει περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει μέχρι τώρα 
την εξέλιξη στην Ε.Ε. και αν πρέπει να διαμορφώσουμε ανάλογα την πολιτική 
μας. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί από αυτό εξαρτάται και η οικονομική 
πολιτική που θα ακολουθήσουμε σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Θα συζητήσουμε, βέβαια, και τα πολιτικά θέματα, τις εξωτερικές σχέσεις, την 
κατάσταση στα Σκόπια, στη Μέση Ανατολή, τις σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ θα 
εκτιμήσουμε και τις επιπτώσεις της επίσκεψης του κ. Μπους στην Ευρώπη.

Μπορεί αυτή η Σύνοδος Κορυφής να μη διακρίνεται από ένα μεγάλο θέμα το 
οποίο θα καθορίσει τις επόμενες εξελίξεις στην Ε.Ε., αλλά πιστεύω ότι είναι 
από τις Συνόδους εκείνες, οι οποίες με τα αποτελέσματά τους συνεισφέρουν, 
ώστε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία που έχουμε αποφασίσει, δηλαδή μια 
Ευρώπη πιο δεμένη και πιο αποτελεσματική».

Σας ευχαριστώ.


