
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 1999

Στο πλαίσιο του καθιερωμένου γύρου των κοινοτικών πρωτευουσών και 
εν όψει της επικείμενης συνόδου του Έκτακτου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στο Βερολίνο, ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Γκέρχαρντ 
Σρέντερ πραγματοποίησε σήμερα αργά το μεσημέρι επίσκεψη αστραπή 
στην Αθήνα και είχε συνάντηση στις 15.15, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κώστα Σημίτη.

Στις συνομιλίες μετείχαν επίσης από ελληνικής πλευράς ο υπουργός 
Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, ο ΑΝΥΠΕΞ Γιάννος Κρανιδιώτης, ο 
υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Χρήστος Πάχτας, ο διευθυντής του 
διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβυς Θεόδωρος 
Σωτηρόπουλος και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νίκος θέμελης.

Μετά τη συνάντηση που διήρκεσε μέχρι τις 16.45, ο Γερμανός 
Καγκελάριος και ο Ελληνας Πρωθυπουργός προέβησαν σε δηλώσεις 
και απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι, με τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Σρέντερ είχαμε σήμερα μια διεξοδική συνομιλία για δύο 
κύρια θέματα:
• Το πρώτο θέμα ήταν η κρίση της Επιτροπής. Το θέμα το οποίο είναι 

στην προσοχή όλων αυτές τις ημέρες.
Το ερώτημα είναι: Πώς προχωρούμε; Είμαστε της άποψης ότι πρέπει 
να υπάρξει συντόμως μια λύση. Χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
μια Επιτροπή που θα μπορεί να πάρει αποφάσεις, να δώσει 
κατευθύνσεις. Χρειάζεται ένα όργανο που είναι σε θέση να καθορίζει 
την πορεία της.
Μια κατάσταση όπου μια Επιτροπή υπάρχει αλλά αμφισβητείται, είναι 
μια κατάσταση που οδηγεί και στην αμφισβήτηση της ίδιας της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. ΓΓ αυτό δεν είναι επιτρεπτό η κατάσταση αυτή 
να συνεχισθεί επί πολύ.
Χρειάζονται, βέβαια, κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει να 
εφαρμοσθούν. Πρέπει να προσαρμοστούμε χρονικά σ’ αυτές τις 
διαδικασίες, αλλά το θέμα πρέπει να αντιμετωπισθεί όσο πιο γρήγορα 
γίνεται.
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• Το δεύτερο θέμα ήταν το θέμα της “Agenda 2000”. Δηλαδή, το θέμα, 
ποιοι πόροι θα διατεθούν για αναπτυξιακά προγράμματα, τα επόμενα 
επτά χρόνια από το 2000 μέχρι και το 2006.
Οπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει ζητήσει να υπάρξουν πόροι που 
να επιτρέψουν να συνεχισθεί η πορεία, την οποία έχουμε 
ακολουθήσει μέχρι σήμερα.
Η διαπραγμάτευση γύρω από τα αγροτικά θέματα τελείωσε. Τελείωσε 
πιστεύω πολύ ικανοποιητικά για μας, αλλά μένει ακόμα η πολύ 
σημαντική διαπραγμάτευση για τα διαρθρωτικά ταμεία. Εμείς 
εκφράσαμε τις απόψεις μας.
Ο κ. Σρέντερ εξέφρασε τις απόψεις της Γερμανικής Προεδρίας, την 
άποψή του για το πώς θα πρέπει να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός. 
Είμαστε ακόμη σε κάποια απόσταση. Θα συνεχίσουμε αυτή τη 
διαπραγμάτευση.
Είμαστε σε ένα σημείο σύμφωνοι: Ότι στη Σύνοδο Κορυφής του 
Βερολίνου που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Μαρτίου θα πρέπει να 
βρεθεί μια λύση. Γιατί και αυτό το θέμα χρειάζεται αντιμετώπιση τώρα, 
ώστε να ξέρουμε ποια είναι η πορεία.

Η συνομιλία ήταν, όπως πάντα, πολύ εγκάρδια, πολύ φιλική και πιστεύω 
αρκετά δημιουργική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που 
έχουμε.

(Ανεπίσημη μετάφραση από τη γερμανική γλώσσα)
Γ. ΣΡΕΝΤΕΡ: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλικότητα με την οποία μίλησε ο 
Πρωθυπουργός. Είναι άλλωστε και μια επιβεβαίωση των φιλικών 
αισθημάτων. Χαίρομαι που ήρθα στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που έρχομαι στη χώρα σας. Παλιά όταν ήμουν νέος (και δυστυχώς το 
λέω ήμουν νέος!) ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου στην Ελλάδα, είχα 
πάει και στη Μονεμβασιά, ήταν πολύ ωραία. Πρέπει πραγματικά να 
ξαναφρεσκάρω τις εντυπώσεις μου από την Ελλάδα.

Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός. 
Πράγματι, στο Βερολίνο, το ζητούμενο είναι ένας λογικός συμβιβασμός 
από όλους μας. Και όταν λέω “όλους” εννοώ βέβαια και την Ελλάδα 
μέσα στις χώρες. Νομίζω πως θα επιτευχθεί ο συμβιβασμός αυτός. Η 
ανάγκη είναι πιεστική.

Μένω πραγματικά κατάπληκτος από τη δημοσιονομική πειθαρχία που 
έχει επιτευχθεί εδώ στην Ελλάδα και δίνω συγχαρητήρια στην 
κυβέρνηση. Πράγματι, πληρούνται όλα τα κριτήρια της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ. Όλα έχουν γίνει όπως πρέπει.

Ετσι π.χ. χρειάζεται από όλες τις χώρες-μέλη να επιδειχθεί αλληλεγγύη 
και να δεσπόζει η δικαιοσύνη στις αποφάσεις μας. Ολα τα κράτη-μέλη
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πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και μόνον τότε θα 
υπάρξει επιτυχία. Έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει 
περαιτέρω τις δυνατότητές της.

Όσον αφορά το θέμα που συζητήσαμε και που αφορά τους πολίτες της 
Ευρώπης, πράγματι οι πολίτες αναμένουν, μετά την παραίτηση 
ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν της εκθέσεως των 
εμπειρογνωμόνων (της επιτροπής σοφών) για τα πεπραγμένα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι αναμένουν να ληφθεί μια απόφαση σε 
σύντομο χρόνο και ως προς αυτή την κατεύθυνση.

Το θέμα της νέας σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
απασχολήσει όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σε μιάμιση 
εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου. Ασφαλώς και θα 
πρέπει να μπορέσουμε να υποβάλουμε όλοι κατάλληλες προτάσεις για 
τη νέα σύσταση και σύνθεση της Επιτροπής, αλλά αυτή τη στιγμή το 
θέμα παραμένει ακόμα ανοικτό. Άλλωστε, γι’ αυτό και πραγματοποιώ 
επισκέψεις σε όλες τις κοινοτικές πρωτεύουσες, ώστε να καταστούν 
δυνατές κάποιες προσυνεννοήσεις για την καταλληλότερη επάνδρωση, 
για τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Χαίρομαι πάντως που ως προς τις δικές μου απόψεις βρήκα εδώ πλήρη 
συμφωνία με τον κ. Σημίτη.

Α. ΚΑΡΑΣΑΒΑ (CNN): Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει συμφωνία 
Ελλάδας-Γερμανίας σχετικά με το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση 
του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

Γ. ΣΡΕΝΤΕΡ: Δεν ήταν αυτό το θέμα, δηλαδή ο μελλοντικός Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντικείμενο της σημερινής συνάντησής 
μας. Δεν κάναμε επίσημα συζήτηση για το μελλοντικό Πρόεδρο. 
Ενδιαφέρθηκα όμως να ακούσω, αφού εξέθεσα προσωπικά τις απόψεις 
μου, τις απόψεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ομως, αυτά είναι 
πράγματα που δεν τα βγάζουμε εν δήμω, δεν βγαίνουν προς τα έξω.

X. ΠΟΥΛΙΔΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ-ΑΥΓΗ): Η ερώτησή μου απευθύνεται 
προς τον κ. Σρέντερ. Η πρόταση την οποία η Γερμανική Προεδρία 
συζητά με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προβλέπει την 
ανασύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εννέα μήνες ή και για την 
επόμενη πενταετία;

Γ. ΣΡΕΝΤΕΡ: Εγώ δεν ήρθα εδώ για να συζητήσω για την 
COMMISSION τη συγκεκριμένη που θα πρέπει να συσταθεί τώρα 
αμέσως. Και ούτε ήρθα να συγκεντρώσω συγκεκριμένες προτάσεις.
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Εγώ απλώς συζήτησα με τον Πρωθυπουργό τη γνώμη του και τη δική 
μου για τον Πρόεδρο που θα πρέπει να προταθεί και για τη διαδικασία 
που εν συνεχεία θα ακολουθηθεί.
Εγώ, βεβαίως, προσωπικά, μπορώ να σας πω ότι έχω την άποψη πως 
ο νέος Πρόεδρος της COMMISSION δεν θα πρέπει να έχει θητεία εννέα 
μηνών, αλλά θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ότι θα είναι αυτός ο 
Πρόεδρος που θα προετοιμάσει τη νέα πενταετή θητεία της 
COMMISSION.

Κυρίες και κύριοι, θα σας ζητήσω συγγνώμη. Βρίσκομαι υπό πίεση 
χρόνου, γιατί πρέπει να ταξιδέψω στη Ρώμη και στη Λισσαβώνα.
Η Ευρώπη πρέπει να ετοιμασθεί.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ - Γ. ΣΡΕΝΤΕΡ: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για 
την προσοχή σας.
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