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Κυρίες και κύριοι,   
 
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που ευρίσκοµαι ενώπιόν σας και µπορώ να σας µιλήσω 
για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και το έργο της.   
 
 
1.  Η θέση και η λειτουργία της ΕΟΚΕ 
 

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
του θεσµικού πλέγµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι ο  
αναµεταδότης των προσδοκιών και των αιτηµάτων της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών στο µέτρο που αποτελείται από εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και εργοδοτών, ενώσεων συγκεκριµένων κατηγοριών, αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων από τον κλάδο του εµπορίου,  της βιοτεχνίας, συνεταιρισµών και 
ταµείων αλληλασφάλισης, ελεύθερων επαγγελµατιών, καταναλωτών,  προασπιστών 
του περιβάλλοντος,  οικογενειών και άλλων πολύ διαφορετικών κλάδων της 
κοινωνίας των πολιτών, στους κόλπους των οποίων έχουν στρατευτεί οι ευρωπαίοι 
πολίτες  και οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται ως  «ενδιάµεσοι φορείς».   
 
Με την έννοια « οργανωµένη κοινωνία των πολιτών » αντιλαµβανόµεθα συνεπώς το 
σύνολο των οργανώσεων,  ενώσεων,  οργανισµών και διαρθρώσεων στους κόλπους 
των οποίων οι πολίτες αναπτύσσουν δραστηριότητα για την υλοποίηση κοινών 
στόχων.   
 
Πρόκειται συνεπώς για κοινωνικούς τοµείς που συµµετέχουν µε δυναµικό και 
εποικοδοµητικό τρόπο στο δηµόσιο βίο.   
 
Ως όργανο που αντιπροσωπεύει σε ευρωπαϊκή κλίµακα την εν λόγω οργανωµένη 
κοινωνία των πολιτών, η ΕΟΚΕ προσπαθεί να συµβάλει στην κάλυψη του 
«ελλείµµατος συµµετοχής» των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Εκτός από το 
γεγονός ότι τα µέλη της διαθέτουν ευρύ φάσµα γνώσεων στον οικονοµικό και 
κοινωνικό τοµέα,  η ΕΟΚΕ µπορεί επίσης να δρα ως καταλύτης και ως δίαυλος για 
την έκφραση πληθώρας κοινωνικών συµφερόντων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι διατεθειµένη να αναλάβει τις ευθύνες της,  
όχι µόνο ως βήµα διαλόγου,  αλλά επίσης και ως ενδιάµεσο θεσµικό όργανο το οποίο 
έχει αναλάβει να προωθεί περαιτέρω τις νόµιµες προσδοκίες των πολιτών µέσω των 
οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.   
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εφαρµόζει µια ιδιαίτερη µέθοδο 
συνεννόησης και διαβούλευσης και προσπαθεί, επίσης, να συµβάλει ώστε τα 
νοµοθετικά και εκτελεστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεκτιµούν τις 
εµπειρίες,  τις προσδοκίες και τις προτάσεις της κοινωνίας των πολιτών.   
 
Όµως, η ΕΟΚΕ διαδραµατίζει και έναν άλλο ρόλο, που είναι συγκεκριµένα η 
ενίσχυση του ρόλου που διαδραµατίζει η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών σε 
χώρες (ή σε οµάδες χωρών) εκτός Κοινότητας,  ειδικά στις χώρες που είναι υποψήφια 
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µέλη της ΕΕ, µε τις οποίες έχει συνάψει και αναπτύσσει περαιτέρω σταθερές σχέσεις 
διεξάγοντας παράλληλα ένα διαρθρωµένο διάλογο µε τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και ιδιαίτερα µε τους κοινωνικούς εταίρους.    

 
Η διάρθρωση της ΕΟΚΕ γύρω από 3 οµάδες (τους εργοδότες,  τους εργαζόµενους και 
την οµάδα διαφόρων δραστηριοτήτων) διευκολύνει τη διεξαγωγή ενός συνεχούς και 
διαρθρωµένου διαλόγου γύρω από όλα σχεδόν τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 
ηµερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Στην περίπτωση αυτή αναφερόµαστε στον «διάλογο των πολιτών» ο οποίος 
συµπληρώνει τον «κοινωνικό διάλογο» που διεξάγεται µεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων.   

 
 
2.  Ο ρόλος της ΕΟΚΕ στη διαδικασία για την ένταξη νέων κρατών µελών  
 

Κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περιόδου, η σηµαντικότερη πτυχή των 
δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ έγκειτο στο γεγονός ότι συνεργάστηκε µε κλιµάκια της 
κοινωνίας τα οποία είχαν τη µεγαλύτερη ευθύνη και ίσως τη δυσκολότερη αποστολή 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία της διεύρυνσης.   
 
Η αναγκαία, ουσιαστική εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου θα εξαρτηθεί από 
πολλές απόψεις από το βαθµό προσαρµογής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 
στη νέα νοµοθεσία και τις νέες πρακτικές.   
 
Μαζί µε τις σηµαντικότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις υποψήφιες 
χώρες,  δηµιουργήσαµε µεικτές συµβουλευτικές επιτροπές.  Οι ΜΣΕ έχουν ισοµερή 
διάρθρωση,  δηλαδή ίσο αριθµό εκπροσώπων από κάθε πλευρά και η προεδρία τους 
αντιλαµβάνεται από κοινού.   
 
Ο στόχος που έχει ανατεθεί στις ΜΣΕ, που είναι συγκεκριµένα η προώθηση του 
διαλόγου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των υποψήφιων χωρών γύρω από θέµατα που 
αφορούν τις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις µεταξύ των χωρών αυτών και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιήθηκε πολύ σύντοµα, αφ’ ης στιγµής οι ΜΣΕ 
συνεδρίαζαν δύο φορές το χρόνο, σύναπταν επαφές και συνέτασσαν έγγραφα 
εργασίας στο διάστηµα µεταξύ των συνεδριάσεων και υιοθετούσαν κοινές δηλώσεις 
στο τέλος κάθε συνάντησης.     
 
Η προσχώρηση είναι πολύ περισσότερο µια πολιτική και κοινωνική  παρά διοικητική 
εξέλιξη, γιατί αφορά στη δόµηση του µέλλοντος της Ευρώπης ως σύνολο.   
 
Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων πολιτικής,  οικονοµικής  και κοινωνικής 
µεταλλαγής και διαπραγµατεύσεων για την ένταξη,  η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή προσπάθησε µε θέρµη να προσδώσει συγκεκριµένη υπόσταση 
στο όραµα µιας διευρυµένης Ευρώπης µε χαρακτηριστικό την κοινωνική συναίνεση 
και έναν ισχυρό ρόλο για τον πολίτη και την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.   
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Στις γνωµοδοτήσεις και τις εκθέσεις που εκπονήσαµε για τις υποψήφιες χώρες,  
τονίζαµε πάντοτε ότι ήταν απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα,  ο κοινωνικός διάλογος καθώς και ο διάλογος των πολιτών 
αποτελούν εδώ και δεκαετίες αναπόσπαστο τµήµα της οικονοµίας,  της κοινωνίας και 
της πολιτικής παιδείας στην Ευρώπη.   
 
Τα στοιχεία αυτά είναι σηµαντικά για τη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς και 
ακόµη περισσότερο της κοινωνίας των πολιτών και της ∆ηµοκρατίας.  Εκτός αυτού,  
αποτελούν τµήµα του κοινοτικού κεκτηµένου.  Καµιά κυβέρνηση, κανένα 
κοινοβούλιο δεν µπορούν κατά µόνας να διευθετήσουν θέµατα τα οποία, σε µια 
λειτουργική δηµοκρατική οικονοµία, ρυθµίζονται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.   
 
Επίσης, σε άλλες γνωµοδοτήσεις που εξέδωσε, η ΕΟΚΕ εφιστούσε καθ’ όλη τη 
διάρκεια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων την προσοχή των Ευρωπαίων πολιτών 
και των πολιτικών ιθυνόντων στην κοινωνική διάσταση της διεύρυνσης και πιο 
συγκεκριµένα στην κατάσταση της απασχόλησης.   

 
Οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έδωσαν νέα ώθηση στην ανάπτυξη του συστήµατος 
του κοινωνικού διαλόγου και οδήγησαν στο να επισπευσθεί η σύσταση συµβουλίων 
επιχειρήσεων στον τόπο εργασίας, ανοίγοντας παράλληλα µια προοπτική για τη 
συµµετοχή εκπροσώπων από τις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης 
στα συµβούλια επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών πολυεθνικών.  Ωστόσο, εξακολουθεί 
να είναι απαραίτητο να γίνουν και άλλες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσµατική µεταφορά όλων αυτών στην καθηµερινή πρακτική.   
 

 
3.  Η µεσογειακή πολιτική και το έργο της EOKE 
 

Η ευρωµεσογειακή πολιτική συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της ΕΟΚΕ, που 
εξάλλου ξεκίνησε µε εφαρµογή αυτής της πολιτικής για την κοινή ανάπτυξη.  Με 
βάση τη δήλωση της Βαρκελώνης, του 1995, συντονίζουµε τις ευρωµεσογειακές 
δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Συµβουλίων και των συναφών 
οργάνων µε τη διοργάνωση ετήσιας διάσκεψης κορυφής.  Η τελευταία από αυτές 
πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα στις 6 και 7 του περασµένου Νοεµβρίου.  
 
Οι κυριότερες επικείµενες µεταλλαγές  
 
• Όλοι συµφωνούµε ότι βιώνουµε µια ιστορική περίοδο επειδή βρισκόµαστε στο 

κατώφλι τριών πολύ σηµαντικών µεταλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση,  την 
Ευρωµεσογειακή συνεργασία και τους νέους γείτονές µας, που είναι 
συγκεκριµένα η ∆ιακυβερνητική διάσκεψη, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η εφαρµογή µιας νέας πολιτικής γειτνίασης.    

 
• Το σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποβλήθηκε 

από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη προβλέπει σηµαντικές µεταλλαγές στο χώρο 
της εξωτερικής πολιτικής.  Συγκεκριµένα, στο σχέδιο αυτό επιδιώκεται, µε το 
διορισµό υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διορθωθεί η 
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ασυµµετρία που υπάρχει µεταξύ του οικονοµικού και του πολιτικού βάρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είµαστε βέβαιοι ότι η αύξηση της πολιτικής επιρροής που 
ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να συµβάλει στην ειρηνική επίλυση 
διενέξεων, ιδιαίτερα στην εγγύς Ανατολή.   

 
Η διεύρυνση : µια ευκαιρία για όλους  
 
• Η διαδικασία της διεύρυνσης δίνει µια νέα και ισχυρή ώθηση προς την ενοποίηση 

της Ευρώπης, την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευηµερίας σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και πέραν αυτής.  Επίσης, θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στην περιοχή της Μεσογείου.  Η συνεργασία που καθιερώθηκε µε τη διαδικασία 
της Βαρκελώνης θα διευρυνθεί µε τη συµµετοχή των 8 κρατών της Κεντρικής 
Ευρώπης που θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα δοθεί µια 
πρόσθετη δυναµική στην εξέλιξη των πολυµερών και διµερών σχέσεων σε όλη 
την εν λόγω περιοχή.    

 
• Η αλληλεξάρτηση µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της χωρών 

είναι ήδη γεγονός.  Το ευρώ, ως βασικό νόµισµα για τις διεθνείς συναλλαγές 
δηµιούργησε νέες δυνατότητες για την σύσφιξη των οικονοµικών σχέσεων.  Η 
ροή των διεθνών επενδύσεων και οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ εταίρων 
εντείνονται.  Πρόκειται για µια σηµαντική συµβολή για την ανάπτυξη της 
οικονοµίας αλλά και της απασχόλησης και, κατά συνέπεια, για την διασφάλιση 
µιας βιώσιµης κοινωνικής συνοχής και ενός µακρόπνοου οικονοµικού 
δυναµισµού.   

 
Η νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική  
 
• Στα πλαίσια αυτά, παρατηρούµε µε µεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρµογή τη στρατηγική «ευρύτερη Ευρώπη - 
γειτνίαση - ένα νέο πλαίσιο για τις σχέσεις µε τους γείτονές µας στην Ανατολή 
και το Νότο», η οποία απευθύνεται σε χώρες οι οποίες βρίσκονται στα νέα 
σύνορα της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αυτή η νέα στρατηγική ήταν 
απαραίτητη για να δοθεί µια απάντηση στις εύλογες ανησυχίες που είχε 
προξενήσει όλη η διαδικασία διεύρυνσης σε ορισµένες χώρες και ιδιαίτερα στις 
χώρες της Μεσογείου.  Η διεύρυνση και η πολιτική γειτνίασης που έχει χαραχθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωσή θα δηµιουργήσουν έναν ευρύτερο χώρο συνεργασίας 
για τους µεσογειακούς εταίρους και θα τους προσφέρουν νέες διεξόδους.   

 
•  Οι εκπρόσωποι της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών των υποψηφίων χωρών,  

των µεσογειακών εταίρων και των νέων γειτόνων της διευρυµένης Ευρώπης 
χρειάζονται την ανταλλαγή απόψεων και καλύτερων πρακτικών µε τους 
οµολόγους τους και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ανάπτυξη τακτικών 
σχέσεων στα πλαίσια και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής - έδρας της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των παραγόντων της 
κοινωνίας των πολιτών στους κόλπους ενός ενιαίου, θεσµοθετηµένου βήµατος σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα.   
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• Η ΕΟΚΕ και οι συναφείς οργανώσεις θα επαγρυπνήσουν ιδιαιτέρως, προκειµένου 
να εξασφαλιστεί ότι η διεύρυνση θα ωφελήσει το σύνολο των νέων κρατών 
µελών αλλά και τις χώρες της περιφέρειας, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη της 
οικονοµίας,  την κοινωνία και τον ανθρώπινο παράγοντα, όσο και τα οικονοµικά. 
Στο πλαίσιο αυτό,  θα ήταν σκόπιµο να εξετασθεί περισσότερο σε βάθος ποίος 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενσωµατωθούν στην πολιτική γειτνίασης οι 
χώρες οι οποίες επωφελούνται από την ευρωµεσογειακή διαδικασία από το 1995. 

 
• Η βασική πρόκληση που αντιµετωπίζουν  οι µεσογειακοί χώρες εταίροι µας είναι 

η οικονοµική ανάπτυξη και η σταδιακή δηµιουργία µιας ζώνης ελευθέρων 
συναλλαγών που εξυπηρετεί την οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη.  
Ακόµη κι αν η µακροοικονοµική κατάσταση των χωρών της περιοχής της 
Μεσογείου παρουσιάζει θετικά στοιχεία, είναι σαφές ότι, τα τελευταία χρόνια, ο 
ρυθµός ανάπτυξης δεν επαρκεί για να αντιµετωπίσει την ταχεία εξέλιξη του 
εργατικού δυναµικού και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο.   

 
• Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να προαχθούν το επιχειρηµατικό πνεύµα και 

η συνεργασία µεταξύ ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.  Το γεγονός αυτό πρέπει να 
ληφθεί δεόντως υπόψη, ιδιαιτέρως κατά τον προγραµµατισµό των πόρων του 
προγράµµατος MEDA.  Η αύξηση της συνοχής στα πλαίσια των δράσεων που 
υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - τόσο σε εσωτερικό επίπεδο, µε τα 
διαρθρωτικά ταµεία, όσο και σε εξωτερικό επίπεδο, διαµέσου του προγράµµατος 
MEDA - θα ενισχύσει τη συνοχή στο σύνολο της ευρωµεσογειακής περιοχής και 
των γειτόνων της.   

 
• Σε σχέση µε αυτό, είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι άµεσες επενδύσεις.  

Υποστηρίζουµε την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποσκοπεί στη 
δηµιουργία υποκαταστήµατος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα 
αναλάβει ειδικά την περιοχή της Μεσογείου.  

 
Η σηµασία που έχει η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής  
 
• Η καθιέρωση των ελεύθερων συναλλαγών δεν πρέπει να εκληφθεί ως αυτοσκοπός 

αλλά µάλλον ως αναπτυξιακό µέσο.  Επίσης, επιµένουµε ότι επείγει να ενισχυθεί 
η κοινωνική συνοχή στις χώρες που συµµετέχουν στην ευρωµεσογειακή 
συνεργασία και τονίζουµε ιδιαίτερα την ανάγκη να δοθεί έµφαση στην 
αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων.  Είναι σαφές ότι το τρίτο σκέλος της 
συνεργασίας,  που αφορά στις κοινωνικές, πολιτιστικές και ανθρώπινες πτυχές,  
πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο.   

 
• Παρόλο που το επίπεδο ανάπτυξης των εν λόγω περιοχών παρουσιάζει µεγάλες 

διαφορές κρίνοντας µε βάση τις περισσότερες παραδοσιακές παραµέτρους, οι 
προκλήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση µιας καλύτερης πολιτικής και 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής είναι παρόµοιες: αύξηση της συµµετοχής 
των κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων· προαγωγή της χρηστής διαχείρισης των 
δηµόσιων υποθέσεων - πράγµα που αναθέτει συγκεκριµένο ρόλο στην 
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οργανωµένη κοινωνία των πολιτών·  εκπαίδευση·  βασικές υποδοµές και βιώσιµη 
ανάπτυξη. 

 
Η αναγκαιότητα της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών  
 
• Η σηµαντικότερη ανησυχία που µας διακατέχει όσον αφορά στην 

ευρωµεσογειακή συνεργασία είναι η έλλειψη επίγνωσης της συµφωνίας αυτής 
στους κόλπους του πληθυσµού η οποία προκαλεί συναισθήµατα αυξηµένης 
δυσφορίας και σκεπτικισµού , πράγµα που έρχεται σε αντίθεση µε τις ελπίδες που 
προκάλεσε η συµφωνία αυτή το 1995.  Είµαστε πεπεισµένοι ότι καµιά διεθνής 
συµφωνία, ιδιαιτέρως εάν  στόχος της είναι η διαφοροποίηση των οικονοµικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, δεν µπορεί να πετύχει πραγµατικά 
χωρίς την υποστήριξη του πληθυσµού.   

 
• Τα βασικά προβλήµατα είναι η έλλειψη πληροφόρησης, η πρόσβαση σε πόρους 

και η ανεπαρκής συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη συνεργασία.  Όσον 
αφορά στην ελλιπή πληροφόρηση και παρά τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διάφορα κράτη, πρέπει να προβληθούν 
περισσότερο η συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την καλύτερη ενηµέρωση 
του πληθυσµού µέσω ενδιάµεσων διαρθρώσεων.  Όσον αφορά την πρόσβαση σε 
χρηµατοδοτικούς πόρους, κρίνεται σκόπιµο να µειωθεί η πολυπλοκότητα και η 
αδιαφάνεια των διαδικασιών και να ανασταλεί η τάση που υπάρχει σήµερα να 
επικεντρώνονται οι χρηµατοδοτικοί πόροι σε µεγαλόσχηµα έργα, αποβαίνοντας 
σε βάρος έργων τα οποία απευθύνονται σε οµάδες του πληθυσµού που 
ευρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση.  Όσον αφορά τη συµµετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών, εµείς οι εκπρόσωποι της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 
έχουµε να διαδραµατίσουµε σηµαντικό ρόλο για να προαγάγουµε την δηµιουργία 
και την ενίσχυση των οργανώσεων αυτής και των διαλογικών διαρθρώσεων.  

 
• Η υποστήριξη των πληθυσµών δεν πρέπει να εκφραστεί µόνο στο πλαίσιο της 

συνεργασίας αλλά και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στην προκειµένη 
περίπτωση, χαιρόµαστε όλως ιδιαιτέρως για τον ενθουσιασµό που έδειξαν οι λαοί 
των νέων κρατών µελών για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 
4.  Η συµβολή της ΕΟΚΕ στη συζήτηση για το Σύνταγµα 
 

Για να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η επιτυχής λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της διεύρυνσης αυτής, επιβάλλεται να αναθεωρηθούν το θεσµικό οικοδόµηµα και 
οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων που εφαρµόζονται σε αυτήν και να στηριχθούν σε 
νέες βάσεις, µε την κατάρτιση και την υιοθέτηση ενός συνεκτικού Συντάγµατος, που 
θα έχει διαφανή χαρακτήρα και θα συµβάλει στην προαγωγή της δηµοκρατικής 
νοµιµότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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Προσδοκούµε ότι οι προσπάθειες της Συντακτικής Συνέλευσης και της 
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης θα οδηγήσουν σε µια Ευρωπαϊκή Ένωση µε νέα 
θεµέλια, µε κύριο χαρακτηριστικό µια ισόρροπη πολιτισµική πολυµέρεια και µια 
πολιτική ενότητα η οποία θα διατηρεί τις παραδόσεις και τις ταυτότητες των λαών.  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ισχυρή δηµοκρατική νοµιµότητα.  
 
Αυτό δεν συνεπάγεται µόνο ότι πρέπει να υπάρξει σαφής διευκρίνιση των εξουσιών 
και των αρµοδιοτήτων των οργάνων, αλλά επίσης και εξασφάλιση της ενεργού 
συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών.   
 
Στη Συντακτική Συνέλευση, απευθύναµε έκκληση να συµπεριληφθεί στη 
συνταγµατική συνθήκη ο διάλογος των πολιτών σε ευρωπαϊκή κλίµακα.  Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να διευκρινιστεί περί τίνος πρόκειται. Ο όρος «διάλογος των 
πολιτών» αφορά σε δύο πράγµατα: 
 

• Αφενός, στο διάλογο µεταξύ των ευρωπαϊκών οργανώσεων που 
αντιπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών σχετικά µε την εξέλιξη και το 
µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της και, 

• Αφετέρου, στο διαρθρωµένου και τακτικό διάλογο του συνόλου των 
οργανώσεων αυτών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
Ο συνεχής διάλογος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητος 
για την καθιέρωση ενός εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ της κοινωνίας των 
πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα εξυπηρετεί την επίτευξη 
συναίνεσης στους κόλπους της κοινωνίας σχετικά µε τις προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση και την εξέλιξη της Ευρώπης.   
 
Για να είναι αποτελεσµατικός ο διάλογος αυτός, είναι επίσης απαραίτητο να 
διασαφηνισθούν το πλαίσιο και ο τόπος διεξαγωγής του.  Με βάση τη διάρθρωση και 
τις αρµοδιότητές της, η ΕΟΚΕ έχει την κλίση, από τη φύση της και σύµφωνα µε τη 
σύνθεσή της, να δρα ως «διαµεσολαβητής» και φορέας του εν λόγω διαλόγου των 
πολιτών.    
 
Προτείναµε επίσης να αναγνωριστούν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κοινωνικού 
διαλόγου και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια του Συντάγµατος.   
 
Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή βρίσκεται στο 
σταυροδρόµι του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου των πολιτών στην Ευρώπη.  
Υπό την ιδιότητά της αυτή, µπορεί να προωθήσει µια δοµηµένη διαδικασία 
συλλογικής εκπόνησης σχεδίων στην οποία θα συµµετέχουν οι κατηγορίες 
οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού βίου που εκπροσωπεί, ιδιαιτέρως στις 
στρατηγικές συζητήσεις για το µέλλον της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την εξέλιξη του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.   
 



 9

Η ΕΟΚΕ επικρότησε το σχέδιο Συντάγµατος που εκπονήθηκε από τη Συντακτική 
Συνέλευση,  επειδή θεωρεί ότι αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός.   
 
Το σχέδιο που πρότεινε η Συντακτική Συνέλευση προσφέρει µια πρόσθετη αξία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από την άποψη της δηµοκρατίας, της διαφάνειας και της 
ορατότητας.   
 
Τρέφαµε την ελπίδα ότι οι αρχηγοί των κρατών και των κυβερνήσεων, καθώς και οι 
υπουργοί εξωτερικών, θα είχαν τη σοφία να µην αµφισβητήσουν τη συναίνεση που 
είχε επιτευχθεί στους κόλπους της Συντακτικής Συνέλευσης και να µην προχωρήσουν 
σε τροποποιήσεις των διατυπώσεων και των διατάξεων οι οποίες υπήρχε ενδεχόµενο 
να εκθέσουν σε κίνδυνο τη θεσµική ισορροπία που είχε επιτευχθεί.   
 
∆υστυχώς, έχουµε λόγους να είµαστε απογοητευµένοι.  Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 
άρχισε να αποδυναµώνει το σχέδιο Συντάγµατος για το οποίο είχαµε εκφέρει θετική 
γνώµη.  
 
Η αποτυχία της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης τον περασµένο ∆εκέµβριο αποτελεί 
απόδειξη µιας προσέγγισης η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στο εθνικό συµφέρον 
και την οποία ακολούθησαν ορισµένες κυβερνήσεις και τα όρια, στα οποία φτάσαµε 
γρήγορα, της διπλωµατικής µεθόδου για τον ορισµό ενός µελλοντικού σχεδίου για 
την Ευρώπη.   
 
Η περίπτωση αντανακλά την έλλειψη συλλογικής βούλησης να δοθεί προτεραιότητα 
στο κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον έναντι των ιδιαίτερων συµφερόντων.   
 
Μόνο µια δηµοκρατική διαδικασία, προϊόν της οποίας είναι το σχέδιο Συντάγµατος 
που καταρτίστηκε από τη Συντακτική Συνέλευση, επιτρέπει να προωθηθεί η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προσδίδοντας ταυτόχρονα µια σηµαντικά ενισχυµένη 
νοµιµότητα στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα.   

 
Ωστόσο, η διαφωνία είναι προτιµότερη από έναν κακό συµβιβασµό.   
 
Ως θεσµικός εκπρόσωπος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, έχουµε 
υποχρέωση να καλέσουµε τις κυβερνήσεις και τους διπλωµάτες να συνεχίσουν στο 
µονοπάτι που χαράχθηκε από τη Συντακτική Συνέλευση.    

 
Προσδοκούµε από όλους τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων να 
δείξουν ότι διακατέχονται από πραγµατική βούληση για την προαγωγή της 
ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε την επιθυµία της πλειοψηφίας των πολιτών οι οποίοι 
τάσσονται σαφώς υπέρ της θέσπισης Ευρωπαϊκού Συντάγµατος και επιθυµούν να 
επισπευσθεί η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος.   

 
________________ 


