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Οι ηροθιΛΗΑΛ&Ί

Το πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο 
Διακυβερνητικών Διασκέψεων που θα κρίνουν την εξελι
κτική της πορεία στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης. Κρίνονται η θεσμική ολοκλήρωση της Οικο
νομικής και Πομιαματικής Ένωσης (ΟΙΚΕ) καθώς και ο 
μακροχρόνιος στόχος και η διαδικασία, γιο: την Πολιτική 
Ένωση . Α'ρίνίοου ιή αυριανά ΙαοΙόΙ^Ιο 1>ΐ * ο̂ ρυυο ο»

Η Ελλάδα θα πρέπει να πσ:ρει θέση απέναντι και στις δύο 
ο:υτές προκλήσεις με βάση όχι μόνο την τρέχουσα: συγκυρία 
ο:λλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Οι δύο Διακυβερνητικές Διασκέψεις θα γίνουν μέσα σ’ένα 
διεθνές κλίμα ριζικών ανακατατάξεων άμβλυνσης χρόνιων 
προβλημάτων και εμφάνισης νέων.
Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στις χώρες του υπαρκτού 
σοσιαλισμού ασκούν ιδιαίτερες πιέσεις στην αναζήτηση 
νέων μοντέλλων ανάπτυξης στις χώρες ο;υτές και στις 
σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή τα 7<ράτη-μέλη 
που τις συγκροτούν. Ανάλογη κινητικότητα ωστόσο παρο:- 
τηρείτα.1 και στις άλλες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
χώρες,ιδίως της ΕΖΕΣ.
Η γερμανική ενοποίηση δεν αλλό:ζει μόνο τον πολιτικό 
χάρτη της Ευρώπης αλλά προβληματίζει όσον αψορά την 
διαμόρφωση νέων ισορροπιών τόσο στην κοινοτική όσο και 
στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Το ϊίΔΤΟ, η ¿λΑΣΕ και η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση προβλημα
τίζονται για τον επαναπροσδιορισμό ή την ο:ναβάθμιση 
του ρόλου τους στην διο:μόρφωση διακυβερνητικών ή 
υπερεθνικών συστημάτων που θα εγγυώνται την ειρήνη 
και την ασφάλεια.

Οι σχέσεις ΕΟΚ-ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στον δρόμο επανα
προσδιορισμού και σύσφιξης 1<5ν»4, τιαρά τό π λ  φΑ-.Τ.Τ.
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Η αποδυνάμωση του διπολικού συστήματος των υπερδυυάμεων 
και η κρίση στον Περσικό Κόλπο αναβαθμίζουν τον ρόλο 
του ΟΗΕ και επιτρέπουν την ευδιάκριτη εμφάνιση νέων 
προβλημάτων ή την όξυνση χρόνιων αντιπαραθέσεων όπως 
η αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Τουρκίας, η παρα
βίαση της διεθνούς νομιμότητας στον Αραβικό χώρο και 
οι εθνικιστικές τριβές στα Βαλκάνια. êo»xpèr>cyoo
δΐ,χ-nnq iÊer^c-e^c;. UMvTTj ee-oJ'J va.O.' Ck̂ càn pvnuAû
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Βρισκόμαστε στην εναρκτήρια φάση μιάς νέας χαρτογράφησης 
της πολιτικής πραγματικότητας στην οποία ανήκουμε και 
της θέσπισης ενός νέου συστήματος κανόνων δικαίου

» _ που θα καθορίσουν το πλαίσιο και τους
κανόνες του παιχνιδιού του αυριανού κόσμου.

'Οπως η Ελλάδα δεν είναι άμοιρη των εξελίξεων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα: έτσι και η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας μέσα από τις δύο Διακυβερνητικές Διασκέψεις 
θα επηρεασθεί και από τις πολιτικές των κρατών μελών απέ
ναντι στα προβλήματα και τις εξελίξεις που αναφέραμε 
καθώς και από τις αποφάσεις που ωριμάζουν ή θα ληφθούν 
σε άλλα διεθνή επίπεδα στα οποία επίσης μετέχουν οι 
κοινοτικοί εταίροι όπως π.χ. ΝΑΤΟ, ΔΕΕ, ΔΑΣΕ. Το οροβ^(-«.α: 
Γίοιά είναι η θέση μας για την αναγκαία εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. 
Ποιά είναι η θέση μας κατά συνέπεια απέναντι στις εξελί
ξεις που διαγράφονται στα πλαίσια των δύο Δΐο:κυβερνητικών 
Διασκέψεων.

Έχω υποστηρίξει ότι : " Η χώρα βρίσκεται σε συγκεκριμένη 
τροχιά. Δεν διαθέτει απεριόριστες δυνοιτότητες. 0 αναγκαίος 
ρυθμός εκσυγχρονισμού επιβάλλετοα από τις ανταγωνίστριες
χώρες, δεν επιλέγεται από εμάς. Αν δεν βελτιώσουμε την 
ανταγωνιστικότητά μας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την 
ο:υξανόμενη πίεσή τους στις διεθνείς αγορές και την 
εσωτερική αγορά, άν δεν διορθώσουμε αποφασιστικά και 
γρήγορα τις διαρθρωτικές μας αδυνο:μίες, θα διολισθαί
νουμε σε όλο 7ΐαι μειονε?:τικόσερη θέση στο διεθνή κατα- 
μερισμό εργασίας. Ή  άρνηση μη προσαρμογής δεν διιατηρεί 
τα κε7<τημένο:, απλώς χειροτερεύει την κο:τάσταση....



.... II Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη να διεκδικήσει και 
να διασφαλίσει τη θέση της μέσα από τα διαμορφούμενα 
νέα σχήματα. Γι’αυτό η επιλογή συμμετοχή ή μη συμμετοχή 
στην πορεία ενοποίησης ανάλογα με το τι προσφέρουν οι 
εταίροι δεν υπάρχει. Η μη συμμετοχή θα οδηγήσει στην 
περιθωριοποίηση...

(Κ. Σημίτης : Εθνοκεντρισμός ή εθνική στρατηγική, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 22/7/90.

'Εχω υποστηρίξει ακόμη ότι :

" Οι εμπειρίες της τελευταίας δεκαπενταετίας στην εξωτε
ρική και αμυντική πολιτική έδειξαν τα περιορισμένα όρια 
των δυνατοτήτων άσκησης αυτόνομης εξωτερικής πολιτικής 
στη σύγχρονη εποχή. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί όσο 
ποτέ άλλοτε τον κύριο θεσμό μέσα από τον οποίο μπορούμε 
να περάσουμε αποτελεσματικές προσπάθειες και πολιτικές 
όχι μόνο οικονομικού χαρακτήρα.......

Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε άν λάβουμε υπόψη την 
σημασία που θα έχουν πλέον αποφάσεις διεθνών οργανισμών 
ή πολυμερείς συμφωνίες οικονομικού ή αμυντικού χαρακτήρα 
για τη διαμόρφωση μιάς νέας τάξης πραγμάτων στην Ευρώπη 
και τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε να επηρεά
σουμε χωρίς συνεργασίές τις εξελίξεις.

Όσο ποτέ άλλοτε η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής μας 
θα περνάει ή θα καθορίζεται από διαδικασίες διεθνών 
οργανισμών και πολυμερών συμφωνιών"....

(Κ.Σημίτης : Για μιά νέα Ευρωπαϊκή Πο?νΐτική 
ΤΟ ΒΗΜΑ : 25/3/90)

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών και οι προοπτικές 
των επομένων δικαιολογούν την εμμονή μου στις θέσεις 
αυτές.
Ωστόσο χρειάζεται η εκπόνηση μιάς ευρύτερης πρότασης 
εξωτερικής πολιτικής μέσα στην οποία θα εντάσσονται
η θέση μας και οι επ ί μέρους χειρισμοί μας για το: 
κοινοτικά θέματα, ιδίως σε ότι αφορά την αμυντική



πολιτική και την υπαγωγή της στην αρμοδιότητα κοινοτικών 
οργάνων και θεσμών.
ί0ΟΟ και άν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να είναι ο 
κύριος άξονας ανάπτυξης της εθνικής στρατηγικής μας, 
είναι αναγκαία η ολοκληρωμένη διαμόρφο:ση θέσεων, η 
ενεργή προβολή τους και η συμμετοχή¿σε διαδικασίες και 
όργο:να επαναπροσδιορισμού της ευρύτερης διεθνούς τάξης 
πραγμάτων και της οικοδόμησης του νέου πλέγματος κανόνων 
δικαίου που θα την ορίζει. Βρισκόμαστε ουσιαστικά 
μπροστά σε μιά ευρύτερη και πολυσύνθετη ί|1εγό:λη $ια- 
πρα/γμάτευση των πολιτικών θεσμών κο:ΐ εξελίξεων της 
Ευρώπης, λμχλ βι λύσεις που μπορεί να προκύψουν είναι 
περισσότερες της μιάς, ισοδύναμες ή μή ανάλογα με την 
οπτική γωνία θεώρησης του τελικού αποτελέσματος και 
των στόχων της εθνικής πολιτικής.

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Αφού τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας μας βρίσκονται 
στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης έχουμε κατά 
συνέπεια κάθε λόγο να συμβάλλουμε στην προώθηση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, σύμφωνο: μάλιστα, 
με το περίγραμμα: των προτάσεων της Επιτροπής.

Βρισκόμαστε ωστόσο μπροστά, σ'ένα σύνθετο δίλημμα :

Κράτη-μέλη μεταξύ των θ7ΐοίων και η Ελλάδο: αμφισβητούν
δικαιολογημένα την δυνατότητα σ’αυτή τη φάση να αποδεχθού
τις προτάσεις της Επιτροπής, με το επιχείρημα της
κατάστασης και των προβλημάτων της οικονομίας της. II
αναβολή ή η επιβράδυνση των διαδικασιών προβάλλει ως η
εύκολη λύση. Αμφίβολο άν είναι και η ορθή. Συγχρόνως
στην ομάδα αυτών των κρατών ανήκει και η Μ. Βρετανία.
Παρά, την αιφνίδια είσοδο της αγγλικής λίρας στο Ε.Η.3.£
δεν είναι ακόμη σίγουρο άν και κατά ?ιόσο η 1.1.Βρετανία

ΙΙέσα Οκτωβρίου



θα τροποποιήσει ή αποσύρει την πρότασή της - σχέδιο 
MAJOR -, η οποία με το ίδιο επιχείρημα της οικονομι
κής της άνετοιμότητας για αποδοχή των προτάσεων 
Επιτροπής αντιπροτείνει όχι μόνο αναβολή υιοθέτησής 
τους αλλά τη δημιουργία μιας "σκληρής ECU" και την 
παραίτηση από το μοντέλλο της Κοινής Κεντρικής Τράπε
ζας. Μία τέτοια εξέλιξη ωστόσο δεν σημαίνει απλώς 
επιβράδυνση της ενοποιητικής διαδικασίας ή άμβλυνση 
της εμβέλειας των προτάσεων της Επιτροπής. Η πρόταση 
MAJOR εμπεριέχει μιά δυναμική μετεξέλιξης της ταυτό
τητας της Ευροπταϊκής Κοινότητας σε άλλη κατεύθυνση. 
Επιτρέπει την ευκολότερη προσέγγιση και διαπλοκή των 
οικονομιών των ανατολικών χωρών με τις οικονομίες της 
Δύσης όχι όμως στην βάση μιάς ενιαίας κοινοτικής 
πολιτικής που θα εκφράζεται από το θεσμικό και λει
τουργικό πλαίσιο της Ο.Ιϊ.Ε. αλλά: από εθνικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων των ισχυροτέρων κρατών μελών της 
Ευρωπο;ϊκής Κοινότητας. Η πρόταση αυτή αποτελεί τροχο
πέδη στην εμβάθυνση της κοινοτικής ολοκλήρωσης αναβάλ
λοντας επ’αόριστον το θεσμικό και οικονομικό "δέσιμο" 
της Κοινότητας και μεταφέροντας το κέντρο βάρους της 
πολιτικής επιλογής στην διεύρυνση της κοινοτικής 
βάσης έναντι τρίτων χωρών. Μόνο που η διεύρυνση αυτή 
θα οικοδομηθεί με την ανάπτυξη διμερών διαδικασιών 
ενσωμάτωσης και αυτόνομη ανάπτυξη πρωτοβουλιών των 
πλέον ισχυρών εταίρων στα όρια της κοινοτικής ομπρέλλας. 
Είναι ο:υτή η εξέλιξη που θέλουμε για την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα *

Ξ Ελλάδα βρίσκεται στην Απόφαση μεταξύ του τι θέλει 
και του τι μπορεί. Ανάμεσα στην πολιτική επιλογή για 
προώθηση της διαδικασίο:ς ολοκλήρωσης και της πραγματι
κής αδυναμίο:ς συμμετοχής της^λόγω της οικονομικής κατά
στασης της και ιδιαίτερα της εξέλιξης των μακροοικονο
μικών μεγεθών. II πραγματικότητα την πιέζει στην εύκολη -

<Π>>* βρΐ(©6«ρτ·»'ί Ο'αΗλ»*)'/ τ7ι“ν ̂ οηοίνιΤίνΑνΛ,λυ ση ν̂-·- σ υ ν ταχ θ δ η λ ο'-οη—με - τη ν > πρόταση της Μ,
φίί46**ΐ'/ . , , , ,-^ρετανΑας προκειμενου να α:ποςουγει την θεσμοποιηση της
Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Όμως η Κοινότητα των δύο



ταχυτήτων δεν είναι, πια απειλή αλλά πραγματικότητα 
και εμείς οι κύριοι εκφραστές της. Και τούτο 
ανεξάρτητα από το ποιά θα είναι η στάση της Μ.
Βρετανίας, Ισπανίας και Πορτογαλλίας στην τελική 

_ φάβη 4lOuufefif'vrjTiujuA. -uaî <nô esxàdio ήβοβι'πιν^ -vaJó-o«nç .
Ας το παραδεχτούμε γιο: να το αντιμετωπίσουμε.

Η άποψη ότι μπορούμε να επιβάλλουμε στους άλλους 
εταίρους τους δικούς μας ρυθμούς προόδου και να 
καθυστερήσουμε την διαδικασία ολοκλήρωσης της Ό.Ν.Ε. 
είναι πολιτικά μη ρεαλιστική αλλά και επικίνδυνη. Το 
κακό μιάς Ευρώπης δύο ταχυτήτων που εξορκίζουμε χωρίς 
ουσιαστικά να ανταποκρινόμο:στε στις δικές μας ευθύνες 
για να το αποτρέψουμε,επισκιάζεται τώρα από το μείζονα 
κίνδυνο./|πει^φ^| τ^άΐλνοχή^ της Κοινότητας από την 
ανοσττυξη φυγοκεντρων  ̂και αυτοδύναμων πολι
τικών των μεγάλων κρατών μελών για την περίπτωση 7ΐου 
η Κοινότητα δεν θα προχωρούσε στην ενοποιητική διαδι
κασία. Αυτή η νέα απειλή είναι πολύ σημαντικώτερη από 
το κόστος της παραδοχής της κατάστασης της Ελληνικής 
Οικονομίας. Μιά πολιτική που θα ζητούσε να αποτρέψει 
την παραδοχή "των δύο ταχυτήτων" επιδιώκοντας την 
αναβολή των ενοποιητικών εξελίξεων, αποτελεί για την 
Ελλάδα κοντόφθαλμη πολιτική χωρίς να εγγίζει το 
πραγματικό πρόβλημα που είναι η κατάσταση της Smvii pe- 
οικονομίας και κοινωνίας. Η συνοχή της Ελλάδας με την 
Κοινότητα και τις αυριανές προοπτικές της δεν απειλεί
ται πλέον από οιοδήποτε μοντέλλο "δύο ταχυτήτων", όταν 
αυτό θα αποτελεί απλώς επισημοποίηση της σημερινής 
πραγματικότητας, αλλά από την έλλειψη μιάς ολοκληρω
μένης πρότασης και την ατολμία ή αδράνεια για την 
εφαρμογή της.Δΐ( ^ α'ΐ<Ε̂  Uíi * ί > tv<Xf£u~ 
ψαΛ\5 f\<¡ Jyíví I.4.9H tW Se- n p p cwjts,
Με τα δεδομένα αυτά η δική μας πρόταση στην Δια
κυβερνητική Διάσκεψη για την Q.N.E. θα πρέπει να 
καθορισθεί σ:θροιστικά από τις εξής παραμέτρους :



α. Σύμπλευση στον άξονα των προτάσεων Επιτροπής με 
στόχο την στήριξη και υιοθέτηση του ενοποιητικού 
βήματος της Ο.Ν.Ε.

β. Διαπραγμάτευση και υιοθέτηση ενός κοινοτικού 
πλαισίου κανόνων για ένα μεταβατικό στάδιο στην 
λήξη του οποίου η Ελλάδα να προσχωρήσει στην Ο.Ν.Ε.

γ. Διασφάλιση της συμμετοχής της Ελλάδας Οε όλο: τα 
όργανα και τις διαδικασίες που θα προκόψουν από τη 
Διάσκεψη για την Ο.Ν.Ε.

δ. Υιοθέτηση εσωτερικά μιάς δέσμης νομισματικής και 
δημοσιονομικής πειθαρχίας που θα επιτρέψει την 
ανάκτηση της "χαμένης ταχύτητας" της ελληνικής 
οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Κάθε άλλη πρόταση που θα αποκλίνει από αυτή την κατεύ
θυνση με μόνο αντάλλαγμα την βραχυπρόθεσμη αναβολή 
αντιμετώπισης του προβλήματος εμπεριέχει μείζονες 
κινδύνους όχι μόνο για την εξέλιξη και συνοχή της 
Κοινότητας αλλά και για την περαιτέρω υποβάθμιση της 
Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

I Ούτε ο στρουθοκαμηλισμός μπροστά στην πραγματικότητα 
* των δύο ταχυτήτων ούτε η μετάθεση ευθυνών σε ξένα 
κέντρα μπορούν να αποσείσουν τις ευθύνες όλαιν μας γιο: 

^  την εξέλιξη αυτή, για την αποσιώπηση της σημασίας της 
και τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης άλλοτε 

Ο  με αυταρχικές και ασυντόνιστες πολιτικές και άλλοτε 
με μαξιμ<^6Τΐκές και εκτός πραγματικότητας αντιπολι
τευτικές προτάσεις.

Η Πολιτική Ένωση

Το πρόβλημο: της πολιτικής ένωσης της Κοινότητας είναι 
ακόμη πιο περίπλοκο. Πρέπει κο:νείς να συνθέσει τις 
ανακατατάξεις και τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν
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ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην παγκόσμια σκηνή, να 
εντοπίσει τις νέες σχέσεις και εξαρτήσεις που δια
μορφώνονται να αποκωδικοποιήσει τις νέες κατευθύνσεις 
πολιτικής που διατυπώνουν οι κύριοι πρωταγωνιστές του 
διεθνούς περιβάλλοντος. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να 
εκτιμήσουμε την σημασία της πολιτικής ένωσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τις δυσκολίες οικοδόμησής της, 
τα αναγκαία και τα εφικτά στην παρούσα φάση όρια 
πραγματοποίησής τους. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να εντά
ξουμε ρεαλιστικά τις εθνικές μας ιεραρχήσεις σε μιά 
μακροπρόθεσμη προοπτική και να διαμορφώνουμε εναλλακτι
κές τακτικές στον άξονα αυτό.] Διαφορετικά θα είμαστε
ουραγοί των εξελίξεων με αποσπασμο:τικές πολιτικές 
κινήσεις, βασισμένες σε ξεπερασμένες υποθέσεις εργασίας) 
θα κυνηγάμε τα δένδρα χάνοντας το δάσος. Η διατήρηση 
της αναλογίας 7· ΊΟ της βοήθειας των Η.Π.Α. προς 
Ελλάδο: - Τουρκία ή το μπλοκάρισμα του 4ου χρηματοδο
τικού πρωτοκόλλου στην ΕΟΚ θα πρέπει να επανεξετασθούν 
στα πλαίσια μιάς άλλης πολιτικής που θο: διασφαλίζει 
φερέγγυα τους στόχους που εξυπηρετούν μέχρι σήμερα οι 
δύο αυτές τακτικές, λλλοιώς θα βρεθούμε πολύ σύντομα 
απογυμνωμένοι με δύο απολιθώματα μυθικής εξωτερικής 
πολιτικής.
Η εξωτερική μας πολιτική πάσχει. Χρειάζεται επανα- 
προσδιορισμό που δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο:πό 

ζέσεις παραδοσιακού τύπου.
Τμήμα μιάς ολοκληρωμένης πρότασης εξωτερικής πολιτικής 
είναι η θεματική της Πολιτικής Ένωσης της Ευρωποάικής 
Κοινότητας.

Έ ν  το τελικό στό:διο της πολιτικής Ένωσης συνίσταται 
στην ομοσπονδιοποίηση των κρατών μελών της Κοινότητας 
πράγμα που σημαίνει μεταφορά της υπέρτατης εθνικής 
εξουσίας στην αντίστοιχα ανώτατη της ομοσπονδιακής, 
τότε απέχουμε ακόμη πολύ ο:πό την ολοκλήρωσή της.
Κάτι τέτοιο θα σήμοίνε ριζική αναδόμηση των θεσμών



m Tfc'* CV€'6J>wü,GfQ> ( aΐα ‘ερωτήματα που τίθενται είναι :

και των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Κοινότητας με 
αντίστοιχες πολιτειο'.κού χαρακτήρα μεταβολές στις εθνικές 

η?γματ ικές τά,ξεις των κρο:τών μελών. Η πολιτική 
βούληση των δώδεκα δεν είναι ακόμη ώριμη για ένα T&ÓUOLO 
βήμα. Οι διεθνείς εξελίξεις ωστόσο επιτάσουν τουλά- 
χιστον την δρομολόγηση * " >τώυ ενδιαμέσου βημάτων
σ’αυτή την κο:τεύθυνση και αυτά πρέπει να στηριχθούν, 
σ’αυτά πρέπει να συμβάλλουμε

α) Η Κοινοτική αρμοδιότητα σε ποιους τομείς από αυτούς 
που εκφεύγουν μέχρι σήμερο: από την εμβέλεια της,

* / μπορεί ή είναι ανάγκη να επεκταθεί και με ποιό τρόπο.

β) Η λήψη αποφάσεων σε ποιούς τομείς και υπό ποιους
όρους μπορεί ν& μην είναι ομόφωνη αλλά με αυξημένη

^ΓπλειοψηφίαΙ^. 0ο,9 ^αν'οοι^ <$«ç»Ju4 **.'(->
TóeoVá , Æ ; ·— -í ‘ · ...ριαι αυτό της υποκαταστασιμοτηταξα^^^

κοινοτικής και εθνικής πολιτικής (SUBSIDIARITY CLAUSE) ev̂ wo.
I ) 'v -  -  ' _

/̂ urrroow T¿> κύριο tPuíCuUC» yvá Ιό Vm» <ÓvJ>w »aí‘\A.\Z, \Ct>wôWjlaj; npeî vico* -n-* np¿oSo iw,
€̂ pi«(v>«Uxíi kov¿tu~ia\ -A' .»<* ne-?dc.i*jy<<? e«e* a&c5i*\μo- nojoufr̂ roiaf-iiO Μ«ί oô o-
Siqnraons Tw» <Α^ λ*Γ μέχρι σήμερα προτάσεις και διαβουλεύσεις επικεντρώνο-
i*UN |a¿ *Ί|Δ νται κυρίως στην διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινοτικής
^•»ο-^ί^ι^Ον, |αο xSco αρμοδιότητας σε θέματα εξωτερτκής και αμυντικής 7ΐολιτικής.

Ιδίως η τελευταία αντιμετωπίζει σύνθετες πτυχές
,€sl‘»KOW©'TipiÔ'' f r _ ’

τωνζπολιτικων των κοινοτικοί εταίρων. Η μετεξέλιξη και 
ο αυριανός ρόλος του ΝΑΤΟ, η ενεργοποίηση, αναβάθμιση ή 
και απορρόφηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Δυτικο
ευρωπαϊκής Ένωσης^οι προοπτικές της ΔΑΣΕ και το πλαίσιο 
αρλών της πρότασης ---  -■ „ του Ευρω
κοινοβούλιο^ η προβληματική προοπτική για μιά
μουιμότερη ασφάλεια και ειρήνη στη Μεσόγειο.καα την, Μέση

uaí n «TftjiwA ηρωτοβοι/^ίο Q  uno τ*-> ¿nota a<íeuCie.^ri
Ανατολήfεπηρεάζουν και συμπροσδιορίζουν τις τελικες 
επιλογές. Γνώμονας πορείας θα πρέπει να είναι η ανα
ζήτηση μιάς σύνθεσης που θα ισορροπούσε τις επιδιώξεις

áv)p'C4v»i TraojoU»'̂  
£<ΐ̂ ωο· 3 .

και τα συμφέροντα των κοινοτικών εταίρων,Ι Ωστόσο
βαιότητα για την έκβαση όλων αυτών τω

ιρων,ι Ωστοσο η
ων δυναμικών 0c

την της πλέον εφικτής ευρωπαϊκού
χαρακτήρα λύσης, &ιμ;„:υ^©θέτησης εκείν«^

cno'/ qJojci ko)«íotiUu5w ucu Sιΰώ<χ4.ο-&\οΛ .

αβε-



Μ-
^ ί-να ι πρό-Αίονπάάβτ'ην ̂ ρραπτιχττϊή * π ραγμ ατ ικότη το:.]εστω-ή·
■Χλί_ Π  Τ« λΐ Π» Μ %/-/=ν 4. V » ύν*Γ 4 ** Μ +ίΗ + •Μ̂’-ΓΤ-*Ί7*νι- ̂ ττ «-Ω ι ι ιλ λλ #τ-Λ Ω «/ »άν η κοινοτική αμιγής και επιθυμητή λύση 0α

αν η 6)̂μ-ι·ουργ44-μ ιό.ς (/'μυντικής* πολιτικής θεσμη^ε— =̂ ¿1.

ον̂ ο̂  ί »*

Ο̂ύ<ΓΙ<ο

|^ Υ\ ΟΙθΐ)ΐΛ*\6·1 €νο̂
π̂ οπ̂ ίου αρ^ών χ̂» μ»σ- £^^^Ώ 5 Γ < ^ ο ^ ^ ο τ τ π 6 ^  τέτοια λύση θα ήταν
4 θινοτΐ4 η η<λ|ΐτ\Μ« σρ> η δραστηριοποίηση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης με 
Τύ|Λ&ι τήι άβήκ^€ιο» εταίρους όσους μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητ(

Τ*Γ\ ο^υνοα ΙλΟ’ Είναι η λύση της πολιτικής των μικρών βημάτων που
ελαχιστοποιεί μείζονες τριβές που θα ανέβαλλαν επ’ 
αόριστο κάθε εξέλιξη για την διαμόρφωση . μιάς (^ευρωπαϊκής 
αμυντικήςπολιτικής έστω και άν*^εν^ θα 'εχει τον τυΜ!^ 
^ρ£ομ©[1^ης κοινοτικής πολιτικής. 'Αλλωστε οι Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες ξεκίνησαν σαν τρεις διαφορετικοί οργανισμοί 
και εξακολουθούν τυπικό: να είναι

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική;^ ενσωμάτωση
> ·., κοινοτικές διαδικασίες

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την
συνοχή της Κοινότητας και την πραγματική σύγκλιση
συμφερόντων και ιερο:ρχήσεων μεταξύ των Κρατών μελών.
„ , 7 ?Πι-̂ σ̂ ,βνμζ- μ*· ΐΛρι-̂ λρ»?„ τον/Πρεπει να δουλέψουμε σ̂ εη-ν1 ̂ία^ευ-θυνοη αυτή για τη.
δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα καταντήσουν»¿θ'νθΤ\αα 3 ,
την κοινή εξωτερική πολιτική όχι μονούεφικτή αλλα και 
αποτελεσματικότερη για τα εθνικά συμφέροντα, " σ ’^Οιηλίον '

■ . Λ ί'Κατι τέτοιο ο^ί^φ δεν
μπορεί να αφεθεί στους αργόσυρτους ρυθμούς του σημερι
νού κοινοτικού πλαίσιου. Είν/.ι απαραί ιι| ια κάποια' ουσία-
απνκά βήματα σε θεσμικό επίπεδο που θα βοηθήσουν σττ 
^ρίμανση των προϋποθέσεων,. Ούτε πάλι είναι αναπόφευκτο 
η αμετάκλητη και καθολική κοινοτικοποίηση της εξωτερικής 
πολιτικής $α συμπέσει με την πολιτική ενοποίηση του 
καταληκτικού σταδίου της Κοινότητας. Χρειαζόμαστε 
ενδιαμέσους θεσμούς και διαδικασίες κοινοτικοποίησης της 
εξωτερικής πολιτικής. 4ί Ευρωπαϊκή-ΠολιπίΓκή Συνεργ«σ ίά 
πρέπει νο: α;ναμορφωθεί και να ενδυναμωθεί; -Κθη*— θα μ π ου
ρούσα να σκεφθώ την παράλληλη προς την τρέχουοα-
Προεδρία στα Συαβούλια Υπουργών και στις Διασκέψεις
Γ / , \ 

του Ευρω^.ϊκού ¿»υ,μβουλί^^ τ ^ νουργία τριμερούς

Ι ό  Ύ ^ ΙΟ  λ  <5^θ€ ι κ χ χ ! τ ό  ·*  ο Υ^,Ολλ μ  0,1 ^

η_2? %α.<Χ&Ιλ5\*λ*\ ->ννγ <Γνο ιαο-0<=-<3Χα«-ο
Υ̂ <υηο| ο^^π*=η̂ ν,χ<ΐ|>̂ 0 -̂

■
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οργάνου εξωτερικής πολιτικής από εναλασσόμενους ανά 
ίτος ή διετία Υπουργούς Εξωτερικών σύμφωνα με μιά ηλεϊψχ, 
ιου--μα ~αρμζ-β-ι· asi το - τρ^μελφ» οργα να̂ τρτΊχρτ ι ζ ε τα ι από 
Υιέ. Εξωτερικών κρατών μελών των .οποίων το άθροισμα-των 
ψήφων πο\j ορ-ύζον ιαχ στο άρθρο 140-της -Συνθήκες αυΐέρχερ 
στις 20.}Εάτι -τέτοιο θα επέτρεπε μία ισόρροπη συμμετοχή
στο όργανο.-όλων των κρατών μελών και συγχρόνως θα απο-
φεύγετο η ανά" εξάμηνο εναλλαγή του οργάνου σύμφωνα με 
τ,ους ισχύοντες κανόνες προεδρίσ.ς, που στον τομέα εξωτε
ρικής πολιτικής εμποδίζει την αποτέλεσματικότητα της ~;1 
προσπάθειαςσύγκλισηο και διαμόρφωσης ενιαίας εξωτερικής 
πολιτικής.

Ωστόσο οιαδήποτε επι?^ογή είτε στον αμυντικό τομέο: είτε 
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει \>σ, εξυπη
ρετεί μακροπρόθεσμα την ενσωμάτωση τους στ^υ διαδικασί&Λ 
του βασικού κορμού ν&σ^κλη ρωση ς. ^υτο

τηση δ ιαδ ι?τσσ ιών ή ρυθμίσεων διασύνδεσης της Επιτροπής 
και του Ευρωκοινοβουλίου με τα κυρίως σχήματα: που θα 
αποφασίσθούν για την ομυντική και εξωτερική πολιτική.
Η ανάγκη διεύρυνσης ωστόσο της κοινοτικής αρμοδιότητας 
στην πορεία της πολιτικής ένο,'σης δεν εξαντλείται στους 
τομείς της αμυντικής ή εξωτερικής πολιτικής. Πιστεύω ότι 
είναι ανάγκη να τιροχωρήσει η Ευρώπη των πολιτών* η κοινώ
ν ική χάρταικαι να εξετασθεί κατά πόσο μπορούν να ανα-

, , , , ’ίΟΙυα£ ,πτυχθουν περαιτέρω κοινοτικές πολιτικεςζδπΓους τομείς της 
υγείας, της ενέργειας και της προστασίας του καταναλωτή. 
Πολιτικές που αγγίζουν άμεσα ή έμμεσα τον ευρωπαίο πολίτη 
τον εργαζόμενο και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους
| /ς ο ι <)Ο^Π ιααΟ-» <ΓΤύρ Τ0(4(-Ρ> ο ρ ο ο ο ι& ι'α - —
---------και μ.<Χ/ ■» ι*οΐ.--.

!^ΧΩ-^ημα-ί·νει-1 μεγάλος •¿Αγγλία-,- Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία
.και .2 μικροΧ-οχαω αναγκαστικά όε ένα τριμελές Ισπανία κσπ|‘ 
Αουξεμβούργο μαζ ί .ΚοΛύτερτγ & ιατθπωσημγτα να αποψύγω το— ?
1— μεγάλος 2 μικροί "δεν β ρ ί σκω . W o  Ccxâ î aXA (\̂ o\c<̂v^

ê AfnTv« Juo ρί-Ο ^ Κ αΠ»!
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, ^ y Q l u j J  , ^_Q aiXCÂ A avO7po03Ô^  ̂, éopOOUA»'/ ¿Λ evjLAÔ\y^— > 7Q6fvuJ
■VX ^ C ’pjO vA(TjA  6\A r\pe n .p i JoS O O Q iTUAA C" ^AC- v w  Ç V ^ l» v/G ^Aaaj CV-\

'ΊαΑ-Ο <C^\3TJ 6\ LO 'J ΛχτΖ· ^ vOXvO -^ aJ ^ ^  ^  C tvaa_^> Cnü^v-* UC\ » Va & ô?XUA.<3v^>Vr\

p^Vv.

Π ο  p I Q  Ç 0 ç ^ j(\ Cx'i U aa  O o j n U K L  p c -  v̂ O C K jS IV vaaX  X-û ¿ p v jo V | p .C A  ¿ s i  vJ - O u l

^  X Ä  « Λ| λ , f
<λ° <?LA T^wpoyncxv ^  cr̂ i «£\>iuc-> ’ί^βυβ-ϊ^ (Πνλ' laov^oThjlaU cxJiv-J-c>̂ «o -

^ ' ΰ ,  o ÿ i «  ( ^ ΐ ώ |  ^ M - ^ o v í t C X ·  U O k > |J«-' Í 1 C . Í  ^

Vví'ór r



πρέπει να προωθηθούν άν θέλουμε πράγματι την οικοδόμηση 
της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης όχι μόνο στην βάση της πολι
τικής βούλησης των ηγεσιών αλλά και στην κοινωνική 
συνοχή και συνείδηση των λαών που την απαρτίζουν.
Έχω υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι η πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης συνδέεται άμεσα με αύξηση και ανα
κατανομή κοινοτικών πόρων. Η κοινοτική αλληλεγγύη δεν 
είναι πάντα οικονομική αρωγή. Όμως η Ευρωπαϊκή Ολοκλή- 
ρωση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ουσιώδη αύξηση των 
κοινοτικών πόρων.


