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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΊΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

Θα σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, γιατί ακόμη οι συζητήσεις βρίσκονται στην αρχή. 
Μετά το μεσημεριανό γεύμα, άρχισε η συζήτηση για τη διεύρυνση, η οποία θα συνεχι
στεί μέχρι το βράδυ και επίσης κατά τη διάρκεια του δείπνου. Τη νύχτα θα ετοιμαστεί 
από την Προεδρία το κείμενο των Συμπερασμάτων, το οποίο θα τεθεί υπόψη των Αρχη
γών. Αύριο, στην πρωινή τους συνεδρίαση θα συζητήσουν και θα γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές, ώστε το κείμενο αυτό να πάρει την τελική του μορφή.
Στο δείπνο, όμως, εκτός από τη διεύρυνση θα συζητηθεί και το θέμα της ΟΝΕ, το οποίο 
σας ανέλυσε νωρίτερα ο κ. Παπαντωνίου. Δεν έκλεισε το ζήτημα αυτό κι έτσι θα αφιε
ρωθεί χρόνος από το δείπνο για να συνεχιστεί η συζήτηση πάνω σ’ αυτό το πολύ σημα
ντικό ζήτημα.
Όσον αφορά τα θέματα της διεύρυνσης: Το λόγο πήρε πρώτα ο Πρωθυπουργός του 
Λουξεμβούργου κ. Γιούνκερ, ο οποίος και έθεσε το ζήτημα, έθεσε τα ερωτήματα Μετά 
συνέχισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εππροττής κ. Σαντέρ, ο οποίος υποστήριξε τις 
θέσεις που εκφράζει η Εττπροττή μέσα από τη γνωστή Έκθεσή της (Ατζέντα 2000), 
προσθέτοντας ότι συμφωνεί επίσης, σε γενικές γραμμές, και με την Έκθεση που ετοίμα
σε η Προεδρία του Λουξεμβούργου εκ μέρους του Συμβουλίου Υπουργών και την οποία 
υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια μίλησε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ζακ Σιράκ, ο οποίος επανέλαβε τις γνω
στές θέσεις της χώρας του, ότι θα πρέπει οι διαπραγματεύσεις να αρχίσουν με έναν ορι
σμένο αριθμό χωρών, αλλά θα πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα προς όλες τις υποψήφιες 
χώρες. Υποστήριξε την άποψη ότι σ’ αυτή την περίφημη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη θα πρέ
πει εκτός από τις ένδεκα υποψήφιες χώρες να πάρει μέρος και η Τουρκία και συνέχισε, 
βεβαίως, την τοποθέτηση της χώρας του και στα άλλα ζητήματα (όπως τα δημοσιονομι
κά, υποστηρίζοντας ότι το 1,27% πρέπει να θεωρηθεί ως η τελική οροφή). Συμφώνησε 
ότι θα πρέπει να δοθεί προενταξιακό καθεστώς στις χώρες εκείνες που δεν θα είναι 
στον πρώτο κύκλο.

Στη συνέχεια μίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος εξέθεσε τις θέσεις της χώρας 
μας. Ο κ. Σημίτης ανέλυσε τις θέσεις της Ελλάδας γύρω από τα θέματα της διεύρυνσης. 
Υποστήριξε πρώτα ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αρχίσουν με όλες 
τις υποψήφιες χώρες (και με τις ένδεκα δηλαδή), διότι αυτό, όπως τόνισε, θα δώσει κι 
ένα πολιτικό μήνυμα προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ότι μπαίνουμε σε μια νέα 
περίοδο που δεν θέλουμε διαχωρκτπκές γραμμές, που θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα 
ενότητας. Υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της Νοτιοανατολι
κής Ευρώπης στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τί σημασία έχει αυτό για την Ελλάδα. Με
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την έννοια αυτή υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει προενταξιακό καθεστώς. 
Και έθεσε και πάλι τους τρεις γνωστούς όρους που είναι προϋποθέσεις για την ανα
βάθμιση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω ότι οι 
όροι αυτοί είναι:
- Η υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
- Η πρόοδος στα θέματα της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Η αποδοχή της ενταξιακής προοπτικής της Κύπρου και η συνεργασία για την επίλυση 
του Κυπριακού, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό με βάση τις αποφάσεις 
και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για τα δημοσιονομικά και την ανάγκη, το κόστος της 
διεύρυνσης να μην το υποστούν ορισμένοι μόνο από τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά 
θα πρέπει να είναι ισότιμα καταμερισμένο, ότι θα πρέπει να προβλεφθούν οι απαραίτη
τοι πόροι και θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα και το ύψος του κοινοτικού προϋπο
λογισμού, ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της διεύρυνσης.

Στο σημείο αυτό βρίσκονται οι συζητήσεις. Δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα. Συνεχίζο
νται και θα έχετε ενημέρωση και αργότερα, μόλις τελειώσει η απογευματινή συνεδρίαση 
και πριν από το δείπνο.
Αυτά από πλευράς μου. Είμαι στη διάθεσή σας για λίγες ερωτήσεις.

Α. Καψαμπέλης (Ελεύθερος Τύπος): Υπάρχει ενδεχόμενο να δεχθεί η ελληνική πλευ
ρά μια κατ’ αρχήν συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης, αφήνοντας ανοιχτό το ποιές 
χώρες και πώς θεωρούνται ότι μετέχουν σ’ αυτήν;

Γ. Κρανιδιώτης: Εμάς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι κάτω από τους οποίους 
συμμετέχει μια χώρα στη διαδικασία. Και εκεί είναι που θα δοθεί η μάχη. Εκεί είναι που 
θα επιμείνει η ελληνική πλευρά.

Γ. Δελαστίκ (ΠΡΙΝ): Όπως είναι η πρόταση της Προεδρίας η Ελληνική Κυβέρνηση τη 
δέχεται;

Γ. Κρανιδιώτης: Όχι, η Ελληνική Κυβέρνηση δεν δέχεται την πρόταση της Προεδρίας 
όπως έχει. Αντίθετα, έχουμε ιδιαίτερες επιφυλάξεις σε πολλά σημεία: Και στην Ευρω
παϊκή Διάσκεψη και στην ευρωπαϊκή στρατηγική που αναφέρεται στην Τουρκία και - 
όπως σας εξήγησα προηγουμένως- στο ζήτημα αν θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύεις με 
όλες τις υποψήφιες χώρες ή με ορισμένες υποψήφιες χώρες και αν θα ξεκινήσουν με 
ορισμένες, τί θα γίνει με τις υπόλοιπες. Διότι θα πρέπει οπωσδήποτε, πιστεύουμε, η 
πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει ανοιχτή για όλες τις υποψήφιες χώρες.

Μ. Σπινϋουράκης (ΑΠΕ): Σε ό,τι αφορά την αναφορά ττου υπάρχει στη θέση της Προε
δρίας, την δέχεται η Ελληνική Κυβέρνηση, αναφέρομαι στη θέση για τις διεθνείς δικαιο
δοσίες. Η συγκεκριμένη διατύπωση μας ικανοποιεί;

Γ. Κρανιδιώτης: Το είπα: Αυτή η διατύπωση δεν μας ικανοποιεί. Εμείς έχουμε θέσει 
συγκεκριμένα την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

X. Πουλ/δου (Αυγή - Επενδυτής): Θέλω να κάνω δύο συναφή ερωτήματα: Επειδή 
αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και μια εβδομάδα -έχετε μια αίσθηση των συσχετισμών- 
κατά τη γνώμη σας τί πιθανότητες υπάρχουν να περάσουν τα βασικά σημεία, τουλάχι
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στον των όρων μας; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτησή μου: Μπορεί
τε να μας σκιαγραφήσετε το σκηνικό, σε περίπτωση που δεν περάσουν, τί γίνεται από 
εκεί και υστέρα; Προφανώς δεν συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, αλλά τί άλλες ε
πιπτώσεις θα υπάρξουν;

Γ. Κρανιδιώτης: Πρώτα απ’ όλα, έχουμε απόλυτη αίσθηση της πραγματικότητας. Πι
στεύω ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει είναι και ρεαλιστικοί και εφικτοί.

X. Πουλίδου: Αποδεκτοί, εννοείτε;

Γ. Κρανιδιώτης: Εφικτοί. Αποδεκτοί από ορισμένους. Η μάχη δίνεται και θα προσπα
θήσουμε να τους προωθήσουμε. Ελπίζω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Εάν δεν τον 
πετύχουμε, ασφαλώς, δεν πρόκειται να συνεναίσουμε εκεί όπου δεν ικανοποιούνται οι 
στόχοι μας. Αλλά, τί θα γίνει από εκεί και πέρα; Τα πράγματα θα παραμείνουν ανοιχτά. 
Η θέση μας δεν είναι δογματική. Εμείς υποστηρίζουμε όπ εφόσον ικανοποιούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις μας, βεβαίως, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να διαπραγμα
τευτούμε.

Α. Ποδηματά (Εξουσία): Στην περίπτωση που γίνουν αποδεκτοί οι όροι μας και ληφθεί 
μια πολιτική απόφαση από την πλευρά του Ευρωπάίκού Συμβουλίου για τη συγκρότηση 
μιας τέτοιας Διάσκεψης, μήπως μπορείτε να μας περιγράψετε τη διαδικασία κάτω από 
την οποία στη συνέχεια θα προσδιοριστεί ο αριθμός των χωρών που θα συμμετέχουν 
και το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησής μου... Και το δεύτερο 
είναι: Τί θα γίνει με τα δημοσιονομικά; Θα λάβει αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; 
Και αν δεν λάβει, τί πρόκεπαι να γίνει από εκεί και πέρα στο θέμα αυτό;

Γ. Κρανιδιώτης: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας: Εάν υποθέσουμε 
ότι γίνεται αποδεκτή η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη, αυτή θα θέτει κάποιους όρους και κάποιες 
προϋποθέσεις. Αυτή είναι η κοινοτική θέση. Είναι η θέση των «15». Αυτή η θέση θα 
πρέπει να προωθηθεί προς τις τρίτες χώρες, οι οποίες είναι υποψήφιες να γίνουν μέλη 
αυτής της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης και οι οποίες θα προσκληθούν να αποδεχθούν, 
προφανούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ευρωπαϊκή πλευρά. Και κά
ποιος θα κρίνει εάν τις αποδέχονται. Προφανώς, το Συμβούλιο Υπουργών.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας που αναφέρεται στο δημοσιονομικό: 
Αυτό θα συζητηθεί. Δεν ξέρω σε ποιό βάθος θα ληφθούν αποφάσεις. Εμείς πιστεύουμε 
ότι τα θέματα τα οποία μας αφορούν (τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής) πρέ
πει να διασφαλίζονται.

Ρ. Καμπουργιάννη (NET): Έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τί διαπραγματεύεται η 
Τουρκία; Τα θέλει όλα ή τίποτα; Διαπραγματεύεται κάποιους όρους από αυτούς που 
έχουμε θέσει;

Γ. Κρανιδιώτης: Δεν έχω λεπτομερειακή πληροφόρηση. Η Τουρκία διαπραγματεύεται 
με την Προεδρία. Είχαν μια συνάντηση εδώ στο Λουξεμβούργο, συζήτησαν, αλλά δεν 
ξέρω ποιά ήταν τα αποτελέσματα. Πάντως, η αίσθησή μου είναι ότι οι Τούρκοι έχουν 
μαξιμαλιστικές θέσεις, τις οποίες κανένας δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Τώρα, αν αυτό 
είναι διαπραγματευτική τακτική ή είναι πραγματικοί στόχοι, θα φανεί στην πορεία των 
συζητήσεων και ανάλογα με τις εξελίξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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