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Το κείµενο πολιτικής προετοιµάσθηκε από οµάδα εργασίας 

αποτελούµενη από τους Νίκο Θέµελη, Παναγιώτη Ιωακειµίδη, Ηλία 

Πλασκοβίτη και Παναγιώτη Τσάκωνα, Την οµάδα εργασίας 

υποστήριξαν οι Μάρκος Παπακωνσταντής, Φίλιππος Σαββίδης και Βίκυ 

Μακρυγιάννη, επιστηµονικοί συνεργάτες του ΙΣΤΑΜΕ. 
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Α. Οι νέες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

1. Πενήντα χρόνια µετά την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώµης η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει καταγράψει σηµαντικά επιτεύγµατα στην 

ιστορική της διαδροµή. Πενήντα χρόνια µετά µπορούµε να πούµε ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε αποφασιστικά στην κατοχύρωση της 

ειρήνης, της σταθερότητας και της δηµοκρατίας, στη βελτίωση της 

ευηµερίας στην Ευρωπαϊκή ήπειρο και περισσότερο ισόρροπων και 

συµµετρικών σχέσεων στο διεθνές σύστηµα. Οι διαδοχικές διευρύνσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η ένταξη των χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας καθώς και η πρόσφατη 

ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας συνέβαλαν στη διαµόρφωση, 

για πρώτη φορά στην ιστορία, µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης. Η 

µελλοντική ένταξη της Τουρκίας και των χωρών των ∆υτικών  Βαλκανίων 

θα ενισχύσει την ενότητα αυτή και θα δηµιουργήσει συνθήκες επέκτασης 

των κεκτηµένων της Ένωσης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιαµφισβήτητα ένας πετυχηµένος θεσµός 

ως καινοτόµο πολιτικό σύστηµα. Το «Ευρωπαϊκό όνειρο» που 

ενσαρκώνει αναδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχηµένο σε παγκόσµια κλίµακα 

και το «παράδειγµα ενοποίησης» αποτελεί πρότυπο για αντιγραφή από 

αυξανόµενο αριθµό κρατών. 

 

2. Παρά τα επιτεύγµατα όµως αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 

σήµερα αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις, νέα αιτήµατα, νέες πιέσεις για 

να αναλάβει νέους ρόλους, να ανταποκριθεί σε νέες κοινωνικές και 

πολιτικές ισορροπίες. Η αδυναµία αποτελεσµατικής απάντησης στις 

προκλήσεις αυτές οδηγεί την Ένωση σε κρίση. Η τελευταία αναδείχθηκε 

περισσότερο έντονα µετά το πάγωµα της διαδικασίας επικύρωσης του 

Ευρωπαϊκού Συντάγµατος  (Συνταγµατικής Συνθήκης) και ειδικότερα της 

απόρριψής του σε δύο χώρες µέλη (Γαλλία και Ολλανδία) όπου 
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διεξήχθησαν δηµοψηφίσµατα. Γενικότερα, όµως, οι πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν µε διάφορους τρόπους τη δυσφορία 

τους για τη λειτουργία και ικανότητα της Ένωσης να αντιµετωπίσει τα 

σηµερινά κοινωνικά προβλήµατα, όπως αυτό της ανεργίας, της 

περιβαλλοντικής προστασίας, της µετανάστευσης, του οργανωµένου 

εγκλήµατος, κ.λπ. Αισθάνονται ότι δεν ακούγεται επαρκώς η φωνή τους, 

ότι δεν έχουν τις δυνατότητες να συµµετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες 

διαµόρφωσης πολιτικής της Ένωσης. Συνέπεια αυτού είναι η απόσταση 

ανάµεσα στο µέσο Ευρωπαίο πολίτη και στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς 

να έχει διευρυνθεί. Το «δηµοκρατικό και κοινωνικό έλλειµµα» και το 

συνολικό πρόβληµα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της Ένωσης 

έχουν τώρα προσλάβει οξύτερες διαστάσεις και απαιτούν λύσεις. 

 

3. Το εσωτερικό και το διεθνές περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραµατικά τα τελευταία χρόνια. Η 

διαδικασία της βαθύτερης παγκοσµιοποίησης θέτει την Ένωση µπροστά 

σε νέες προκλήσεις. Η άνοδος νέων οικονοµικών δυνάµεων όπως της 

Κίνας και της Ινδίας δηµιουργούν νέα πρότυπα παραγωγής, 

κατανάλωσης εµπορικών και επενδυτικών ροών παγκοσµίως. Οι 

ραγδαίες τεχνολογικές ανακατατάξεις και η επέκταση της 

«επικοινωνιακής ολοκλήρωσης» (διαδίκτυο, κ.λπ.) επηρεάζουν 

καθοριστικά τόσο το πρότυπο συγκρότησης των Ευρωπαϊκών 

κοινωνιών όσο και τη θέση της Ευρώπης στο διεθνές σύστηµα. Η 

εµφάνιση νέων απειλών και κινδύνων στον τοµέα της ασφάλειας 

(ιδιαίτερα µετά τα τροµοκρατικά χτυπήµατα του 2001) αλλά και η 

βαθύτερη συνειδητοποίηση ότι οι διευρυµένες ανισότητες ανάµεσα στον 

πλούσιο Βορρά και στον αναπτυσσόµενο Νότο, η φτώχεια και η 

εξαθλίωση σε αυξανόµενες µερίδες του πληθυσµού, αποτελούν, εκτός 

όλων των άλλων, πηγή αστάθειας, δυνητικών συγκρούσεων και κίνδυνο 

για τη διεθνή ασφάλεια, «επιβάλλουν» στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 

ανάληψη νέων ρόλων και ευθυνών στο παγκόσµιο σύστηµα. Στη 
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σκληρή αυτή πραγµατικότητα να προσθέσουµε την επιταχυνόµενη 

γήρανση αλλά και την αναµενόµενη συνολική µείωση του πληθυσµού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία επιβάλλουν προσαρµογές στο 

Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την 

ενίσχυσή του. 

 

4. Αντιµέτωποι µε το νέο διεθνές περιβάλλον, τις προκλήσεις, τα 

προβλήµατα, τα «ελλείµµατα» και τις κρίσεις θα πρέπει να ξαναθέσουµε 

και να απαντήσουµε στο ερώτηµα: «Ποιά Ευρώπη θέλουµε για τον 

κόσµο και την Ελλάδα του 21ου αιώνα;». 

 

Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό χρειαζόµαστε όραµα, 

στρατηγική και σχέδιο. Χρειάζεται ακόµη να δούµε την τρέχουσα «κρίση» 

όχι ως «κίνδυνο» αλλά ως «ευκαιρία», τις προκλήσεις όχι ως «απειλή» 

αλλά ως «κέντρισµα» για πρόοδο. Χρειάζεται να δούµε την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως την απάντηση στην πρόκληση της παγκοσµιοποίησης. Και 

χρειάζεται να δουλέψουµε ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα προκειµένου να 

κερδίσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών: της θεσµικής ισχυροποίησης 

και της οικονοµικής και κοινωνικής ανανέωσης. 

 

5. Θέλουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση «ως κοινότητα κοινών αξιών» που θα 

ενσαρκώνει την έννοια της «ενότητας στην ποικιλοµορφία», ως 

πολυπολιτισµικό χώρο ανοχής, δηµοκρατίας, ελευθερίας, κράτους 

δικαίου, αλληλεγγύης, συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου, 

ανοιχτή στις νέες ιδέες και καινοτοµίες, παράγοντα ειρήνης, 

σταθερότητας, συνεργασίας, δηµοκρατικής διακυβέρνησης για ένα 

πολυµερές, διεθνές σύστηµα που θα στηρίζεται σε κανόνες δικαίου, που 

θα εργάζεται για την καταπολέµηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και 

της πρόληψης των συγκρούσεων, που θα µεριµνά για την οικολογική 

προστασία και την ανάπτυξη. Έτσι ορίζεται για µας η σύγχρονη 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είναι «ταυτότητα αξιών». Αυτό που δένει τους 
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Ευρωπαίους µαζί ως κοινότητα είναι οι αξίες της δηµοκρατίας, της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης («Ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρότυπο»). 

 

Β.  Θεσµική συγκρότηση – Η Ευρώπη των Θεσµών και της ∆ηµοκρατίας 

 

6. Κεντρικός στόχος, –περισσότερος ισχυρός και αναγκαίος σήµερα– 

παραµένει η µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχυρή Πολιτική 

Ένωση οµοσπονδιακής λογικής µε δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένους 

θεσµούς, διαδικασίες και πολιτικές. Η ύπαρξη κεντρικών, υπερεθνικών 

θεσµών και το «κοινοτικό πρότυπο» συνιστούν προϋπόθεση για την 

ύπαρξη ισχυρής πολιτικής ένωσης ως όρο για την αντιµετώπιση των 

προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης και της προώθησης της 

κοινωνικής διάστασης της Ένωσης. Χωρίς ισχυρή Πολιτική Ένωση, η 

Ευρώπη δε θα µπορέσει ούτε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις 

προκλήσεις ούτε να αξιοποιήσει δηµιουργικά τις ευκαιρίες της 

παγκοσµιοποίησης και να υλοποιήσει τις αναγκαίες προσαρµογές και 

µεταρρυθµίσεις στο κοινωνικο-οικονοµικό της σύστηµα προκειµένου η 

Ευρωπαϊκή οικονοµία να καταστεί η «πλέον ανταγωνιστική οικονοµία της 

γνώσης µε συνοχή και πλήρη απασχόληση». 

 

7. Η οικοδόµηση της ισχυρής, δηµοκρατικής Πολιτικής Ένωσης για µας 

συνεπάγεται: 

(α) Την επικύρωση και θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού 

Συντάγµατος. Αυτή θα ήταν η ιδανική εξέλιξη που δυστυχώς 

όµως η πραγµατοποίησή της είναι πολύ αποµακρυσµένη.  

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα που εκπονήθηκε για πρώτη φορά 

µέσα από µια  δηµοκρατική και αντιπροσωπευτική διαδικασία 

(Συνέλευση) συµβάλλει µε τις καινοτοµίες του στο να 

καταστήσει τη διευρυµένη Ένωση θεσµικά πιο 

αποτελεσµατική και δηµοκρατική. Να τη φέρει εγγύτερα στους 
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Ευρωπαίους πολίτες. Να της προσδώσει ισχυρότερο 

κοινωνικό περιεχόµενο και να την εξοπλίσει ώστε να χειρίζεται 

καλύτερα διεθνείς κρίσεις και προβλήµατα. Η διαδικασία 

επικύρωσης θα πρέπει εποµένως να συνεχισθεί, σεβόµενοι 

βεβαίως την ετυµηγορία των χωρών που ψήφισαν «όχι» σε 

σχετικά επικυρωτικά δηµοψηφίσµατα. Θα πρέπει, όµως, 

λαµβάνοντας πλήρως υπόψη και ανταποκρινόµενοι στις 

ανησυχίες των πολιτών, να αναζητήσουµε τρόπους για να 

ολοκληρώσουµε την επικυρωτική διαδικασία. Επιθυµητή είναι 

η διεξαγωγή ενός Ευρωπαϊκού δηµοψηφίσµατος για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας επικύρωσης του Συντάγµατος 

µε τις προσαρµογές εκείνες που θα ανταποκρίνονται στις 

ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. 

(β) Η προφανής αδυναµία επικύρωσης και εφαρµογής του 

Ευρωπαϊκού Συντάγµατος δε θα πρέπει να ανακόψει τη 

διαδικασία για τη βαθύτερη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλουµε να προωθήσουµε εναλλακτικές 

στρατηγικές για την εµβάθυνση της ενοποίησης ώστε να 

εξασφαλισθεί η δηµοκρατικότητα, η αποτελεσµατικότητα και 

η προοπτική για την παραπέρα διεύρυνση της Ένωσης. Στις 

στρατηγικές αυτές περιλαµβάνονται: 

– Η ενσωµάτωση των θεσµικών και άλλων ουσιαστικών 

πολιτικών καινοτοµιών του σχεδίου Συντάγµατος σε µια 

νέα, αναβαθµισµένη, Συνταγµατική Συνθήκη. 

– Η προώθηση της βαθύτερης ενοποίησης µε τη συµµετοχή 

των κρατών µελών εκείνων που θέλουν και µπορούν να 

συµπράξουν. Η οµάδα των κρατών µελών που συγκροτεί 

την Ευρωζώνη (Eurogroup) συγκεντρώνει προϋποθέσεις 

για να αποτελέσει τον προωθητικό πυρήνα εµβάθυνσης 

της ενοποίησης µέσα στο θεσµικό και καταστατικό 

πλαίσιο της Ένωσης. 
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– Η αξιοποίηση των «ενισχυµένων συνεργασιών» για την 

προώθηση της ενοποίησης σε ορισµένους τοµείς κοινών 

πολιτικών. 

– Η εγκαθίδρυση ενός περισσότερο αποτελεσµατικού 

συστήµατος οικονοµικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Το 

οικονοµικό σκέλος της ΟΝΕ και οι πολιτικές συνοχής θα 

πρέπει να ενισχυθούν σηµαντικά. 

– Η δηµιουργία µηχανισµών και διαδικασιών µε στόχο τη 

σταθερή και αποτελεσµατική διαβούλευση µε τους 

πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια και τους κοινωνικούς 

εταίρους. Η Ευρωπαϊκή οικοδόµηση δε µπορεί να 

ικανοποιηθεί «ερήµην της κοινωνίας και των πολιτών της». 

Η Ευρωπαϊκή συµµετοχική δηµοκρατία αποτελεί επιτακτικό 

αίτηµα. 

 

Γ. Οι πολιτικές της Ένωσης – Η Ευρώπη της Ευηµερίας και της 

Αλληλεγγύης 

 

8. Οι ισχυροί θεσµοί είναι αναγκαίοι για να παράγουν τις πολιτικές που 

απαντούν στα προβλήµατα των πολιτών και της κοινωνίας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει δέσµη πολιτικών και δράσεων που 

συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση της ευηµερίας στην Ευρώπη. Έχει, 

όµως, και µεγάλα «ελλείµµατα πολιτικής». Μια Ευρώπη µε 20 εκ. 

ανέργους δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

των πολιτών της. Έχει έλθει εποµένως η στιγµή για να µετεξελιχθεί η 

Ένωση «σε ένα γνήσιο σύστηµα κοινωνικής ευηµερίας, συνοχής και 

αλληλεγγύης». Θα πρέπει να εργαστούµε ενεργά προς την κατεύθυνση 

αυτή σε συνεργασία µε τις άλλες προοδευτικές δυνάµεις των 

Ευρωπαϊκών χωρών. Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές δεν αποτελούν τη 

λύση. Στόχος θα πρέπει να είναι «η οικονοµική ανάπτυξη µε κοινωνική 

συνοχή και ευαισθησία» και η θέσπιση «πολιτικών για τους πολίτες». Η 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι το «µέσο». Η εξασφάλιση της 

ευηµερίας για όλους παραµένει ο στόχος. 

 

9. Στη λογική αυτή υποστηρίζουµε: 

– Την ισόρροπη προώθηση της «στρατηγικής της Λισσαβώνας» 

για τη µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής οικονοµίας και στους 

τρεις πυλώνες της –οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό. Η 

εφαρµογή της «στρατηγικής της Λισσαβώνας» µαζί µε ένα 

επενδυτικό πρόγραµµα (Lisbon Plus) θα επιτρέψουν την 

προσαρµογή της Ευρωπαϊκής οικονοµίας στις συνθήκες της 

παγκοσµιοποίησης παράλληλα µε την επίτευξη πλήρους 

απασχόλησης και συνοχής. 

– Την ενδυνάµωση των διαρθρωτικών πολιτικών συνοχής και 

την ενσωµάτωση της διάστασης της συνοχής σε όλες τις 

άλλες πολιτικές της Ένωσης. 

– Την αναγνώριση στην Ένωση της δυνατότητας, κάτω από 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις, να θεσπίζει φόρους και να 

αντλεί έσοδα για την προώθηση πολιτικών της. 

– Την εντατικοποίηση και διεύρυνση των αναδιανεµητικών 

πολιτικών της Ένωσης µε διαπεριφερειακό και διακοινωνικό 

περιεχόµενο. Οι αναδιανεµητικές πολιτικές συνιστούν 

αναπόσπαστο στοιχείο του τρίπτυχου εσωτερική 

αγορά/ΟΝΕ/αναδιανεµητική, κοινωνική πολιτική. 

– Την ενίσχυση της απασχόλησης ώστε να κινητοποιηθεί 

ολόκληρο το αναπτυξιακό και κοινωνικό δυναµικό της 

Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί µέρισµα 

ευηµερίας από την ανάπτυξη για όλους τους Ευρωπαίους 

πολίτες. Με την αύξηση της απασχόλησης θα αποµακρύνουµε 

το φάσµα της φτώχειας και τον κίνδυνο της απαξίωσης του 

κοινωνικού κράτους. 
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– Τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος εγγυηµένης ασφάλειας για 

τους ευρωπαίους πολίτες ικανό να παράσχει ίσους όρους 

εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και προστασία των 

εργαζοµένων, προστασία των τελευταίων σε περίπτωση 

καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, ενηµέρωση και 

διαβούλευση των εργαζοµένων, εγγυηµένες συνθήκες 

απασχόλησης των νοµίµων µεταναστών, ισότητα στην αγορά 

εργασίας και στη µεταχείριση κατά την εργασία µεταξύ 

γυναικών και ανδρών, καταπολέµηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού, εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 

προστασίας, βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας µε σκοπό 

την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων. 

– Την αντιµετώπιση της πρόκλησης που δηµιουργεί η παράταση 

της διάρκειας ζωής. Αποτελεσµατική διαχείριση της 

πρόκλησης αυτής απαιτεί κεντρικό χειρισµό που θα αποκλείει 

αλληλοσυγκρουόµενες και ανταγωνιστικές κινήσεις, κινήσεις 

που αλληλο-ακυρώνονται και οδηγούν σε συλλογικό 

κατήφορο. Η πρόοδος ορισµένων κρατών στην αντιµετώπιση 

της πρόκλησης της γήρανσης µε θετικά µέτρα δηµιουργεί 

µεγαλύτερη πίεση προσαρµογής στους βραδυπορούντες. 

– Την ανάδειξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), µέσα από 

τη διαδικασία µεταρρύθµισής της, σε αποτελεσµατικό 

µηχανισµό στήριξης των µικρών γεωργών, εισοδηµάτων και 

καλλιεργειών και προστασίας του περιβάλλοντος και 

ανάπτυξης της υπαίθρου. 

– Την ολοκλήρωση των πολιτικών για τη µετανάστευση, την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος και τη φύλαξη 

των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. 
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10. Ο προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει 

ενεργά τους στόχους, τις πολιτικές και τις δράσεις της Ένωσης. 

Εποµένως το ύψος του θα πρέπει να είναι αντίστοιχο µε τους 

στόχους/πολιτικές/δράσεις που έχουµε θέσει. Καταληκτικός στόχος θα 

πρέπει να είναι η διαµόρφωση «συστήµατος δηµοσιονοµικού 

οµοσπονδισµού». Η αφιέρωση υψηλότερου µέρους δαπανών στην 

έρευνα, στην τεχνολογία, στην καινοτοµία και στην εκπαίδευση 

(«ανθρώπινο κεφάλαιο») συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονοµίας. Ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα 

πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτηµα αυτό όχι µόνο ή αποκλειστικά µέσα 

από την αναδιάρθρωσή του αλλά και την προσαρµογή του συνολικού 

του ύψους. 

 

∆. Η Ένωση στον Κόσµο – Η Ευρώπη της Ειρήνης και της Συνεργασίας 

 

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα εσωτερικά της προβλήµατα, 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο διεθνές σύστηµα ως παράγοντας 

ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας. Ένας ολοένα αυξανόµενος 

αριθµός κρατών του διεθνούς συστήµατος προσβλέπει στην Ένωση για 

την επίλυση προβληµάτων, τη διαχείριση κρίσεων, την πρόληψη 

συγκρούσεων και την εδραίωση της ειρήνης. Η Ένωση θα πρέπει 

εποµένως να αναλάβει νέες ευθύνες και νέους ρόλους στο διεθνές 

σύστηµα ως ισχυρό κέντρο παγκόσµιας ισορροπίας και επιρροής. Για 

το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εργασθούµε ώστε η Ένωση να αποκτήσει 

τους θεσµούς, τις πολιτικές και τα µέσα που θα της επιτρέψουν να 

ανταποκριθεί διεθνώς στις προκλήσεις, στις ευθύνες και στους ρόλους 

ως αξιόπιστος διεθνής συντελεστής. Αυτό συνεπάγεται: 

 

– Τη συνέχιση της διαδικασίας της διεύρυνσης µε τις χώρες των                 

∆υτικών Βαλκανίων και την Τουρκία εφόσον εκπληρώσουν τις 

αναγκαίες πολιτικές και οικονοµικές προϋποθέσεις. Η 
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διεύρυνση συνιστά στρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη 

σταθερότητα, τη δηµοκρατία και την ασφάλεια. Παράλληλα η 

«πολιτική γειτνίασης» θα πρέπει να αναβαθµιστεί σε ουσιαστικό 

µέσο για τη βαθύτερη «συνέργεια» των χωρών της άµεσης 

περιφέρειας µε την Ένωση. 

Ιδιαίτερα σκόπιµη είναι η περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων της 

Ένωσης µε τη Ρωσία καθώς και η αναζωογόνηση της 

Ευρωµεσογειακής συνεργασίας. Στη διαδικασία, όµως, της 

διεύρυνσης, ως εγχείρηµα µείζονος πολιτικής σηµασίας, οι 

πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τον κύριο λόγο. 

Εναλλακτικά πρότυπα ενσωµάτωσης χωρών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει να αντιµετωπισθούν ως επιθυµητές λύσεις 

µόνο εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για πλήρη θεσµική 

ένταξη. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλισθεί η ικανότητα 

της Ένωσης να απορροφήσει νέα µέλη. 

– Την εγκαθίδρυση άµεσα των κατάλληλων θεσµών (Υπουργός 

Εξωτερικών, Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης, κ.λπ.) οι οποίοι θα 

της επιτρέψουν να διαδραµατίσει πιο συνεκτικό και 

αποτελεσµατικό ρόλο στο διεθνές σύστηµα. 

– Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ) και της Ευρωπαϊκής πολιτικής 

άµυνας και ασφάλειας (ΕΠΑΑ) ως σύστηµα συλλογικής 

ασφάλειας στη βάση της «διαρθρωµένης συνεργασίας» 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο µε στόχο να διαµορφώσει ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα συλλογικής ασφάλειας. 

– Την ένταξη της «τρίτης γενιάς απειλών» (όπως η διεθνής 

τροµοκρατία, τα όπλα µαζικής καταστροφής, τα «υπό 

κατάρρευση» κράτη και το οργανωµένο έγκληµα) τόσο στους 

άµεσους στόχους της Ένωσης όσο και στην επιχειρησιακή της 

δράση µέσω της διεύρυνσης του υπάρχοντος θεσµικού 
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συστήµατος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας 

(ΕΠΑΑ). 

– Την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης, είτε 

µέσω της απευθείας αύξησης των αµυντικών δαπανών των 

κρατών-µελών της είτε µέσω της ποιοτικής αύξησης της 

αµυντικής της ικανότητας (προώθηση κοινής ευρωπαϊκής 

παραγωγής στον τοµέα των εξοπλισµών, κ.λπ.). 

– Την προώθηση και επίτευξη ισότιµων σχέσεων µε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης των 

κοινών παγκόσµιων προβληµάτων και απειλών, στo πλαίσιο 

«αποτελεσµατικής πολυµερούς συνεργασίας» και 

προβάλλοντας την προσήλωση στους κανόνες του διεθνούς 

δικαίου και τις αρχές του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

 

12. Στόχος είναι να αναδείξουµε την Ένωση σε αποφασιστικό 

παράγοντα κοινωνικής προόδου, δικαιοσύνης και ευηµερίας για 

όλους χωρίς αποκλεισµούς ή περιθωριοποιήσεις. Για να γίνει, 

όµως, αυτό η Ένωση θα πρέπει να βαδίσει προς την κατεύθυνση 

της Πολιτικής Ένωσης. 
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Ε. Το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άµυνας - Η θέση της 

Ελλάδας 

 

Η Ένωση µπροστά στις µεγάλες προκλήσεις – Ανάγκη ανάληψης νέων 

ρόλων  

 

Η Ευρώπη αντιµετωπίζει µεγάλα και κρίσιµα ζητήµατα τα οποία απαιτούν 

δύσκολες αποφάσεις και κρίσιµες πολιτικές επιλογές. Η διαχείριση του 

ευρώ και η αναθέρµανση της ευρωπαϊκής οικονοµίας, τα σοβαρά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, η µετανάστευση από τρίτες χώρες, η 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας και η προστασία των ατοµικών 

ελευθεριών, τα σύνορα της Ευρώπης, ο σταθεροποιητικός ρόλος της 

στα Βαλκάνια και σε άλλες γειτονικές ή λιγότερο γειτονικές περιοχές, οι 

σχέσεις µε την αµερικανική υπερδύναµη είναι µερικά µόνον από µια 

πληθώρα σηµαντικών θεµάτων που αναζητούν µια πειστική και 

αποτελεσµατική ευρωπαϊκή απάντηση.  

 

Παράλληλα, το εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον µέσα στο οποίο 

λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραµατικά τα τελευταία 

χρόνια. Η διαδικασία της βαθύτερης παγκοσµιοποίησης θέτει την Ένωση 

µπροστά σε νέες προκλήσεις. Ειδικότερα όσον αφορά στον τοµέα της 

παγκόσµιας και περιφερειακής ασφάλειας, η εµφάνιση νέων απειλών 

και κινδύνων (ιδιαίτερα µετά τα τροµοκρατικά χτυπήµατα του 2001) αλλά 

και η βαθύτερη συνειδητοποίηση ότι οι διευρυµένες ανισότητες ανάµεσα 

στον πλούσιο Βορρά και τον αναπτυσσόµενο Νότο αποτελούν 

πρόσθετες πηγές αστάθειας και δυνητικών συγκρούσεων «επιβάλλουν» 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ανάληψη νέων ρόλων και ευθυνών στο 

διεθνές σύστηµα. 

Αν και στην περίοδο που ακολούθησε τα τροµοκρατικά χτυπήµατα στη 

Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση κινήθηκαν αρµονικά στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης της 

παγκόσµιας τροµοκρατίας --µέσω της ενεργοποίησης του άρθρου 5 

του ΝΑΤΟ, της υιοθέτησης από µέρους της ΕΕ του ευρωπαϊκού 

εντάλµατος σύλληψης καθώς και της προσφοράς σηµαντικής 

οικονοµικής βοήθειας στο Αφγανιστάν-- η αντιµετώπιση του ζητήµατος 

του Ιράκ αποτέλεσε σηµείο τριβής και τελικώς δίχασε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες και την Ευρώπη όσον αφορά στο είδος των πολιτικών που θα 

ήταν σκόπιµο να υιοθετηθούν. Ταυτόχρονα, η αµερικανική επέµβαση 

στο Ιράκ έκανε ιδιαίτερα αισθητή την αδυναµία άρθρωσης εκ µέρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης µιας πειστικής εναλλακτικής θέσης και κυρίως 

µιας αποτελεσµατικής πολιτικής στάσης απέναντι στην ακολουθούµενη 

πολιτική µονοµέρειας από την αµερικανική υπερδύναµη. 

 

Έχει υπάρξει πρόοδος στην υπόθεση της κοινής ευρωπαϊκής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άµυνας; 

 

Με την ανθρωπότητα να έχει ήδη κάνει αρκετά βήµατα στον εικοστό 

πρώτο αιώνα, η ανάπτυξη ενός αυτόνοµου συστήµατος άµυνας και 

ασφάλειας παραµένει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το µεγάλο ζητούµενο. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι η ΕΕ δεν έχει ήδη κάνει --ειδικότερα κατά την 

τελευταία δεκαετία—σηµαντικά βήµατα στην προοπτική ανάπτυξης 

κοινής πολιτικής στον τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας. Πραγµατικά 

από τη Συνθήκη του Μάαστριχ, όπου τέθηκαν οι βάσεις για µια Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) µε ευρωπαϊκό, 

ανεξάρτητο χαρακτήρα, µέχρι και σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

καταφέρει –οµολογουµένως όχι χωρίς προβλήµατα-- να ακολουθήσει 

µια αργή αλλά ταυτόχρονα σταθερή πορεία που έχει ήδη οδηγήσει στην 

αποκρυστάλλωση τόσο των πολιτικών και στρατιωτικών θεσµών που 

είναι απαραίτητοι προκειµένου να µπορεί να αναπτύξει αποτελεσµατική 

δράση όσο και σε ένα συγκεκριµένο επιχειρησιακό πλαίσιο δράσης.  
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Χτίζοντας τα κατάλληλα θεσµικά όργανα στο εσωτερικό της (δηµιουργία 

στρατιωτικής µονάδας ταχείας αντίδρασης, κέντρα έγκαιρης διάγνωσης 

και πρόληψης των δυνητικών απειλών και κινδύνων, πολιτικές και 

στρατιωτικές επιτροπές ανάλυσης και διαχείρισης των αναφυοµένων 

κρίσεων κλπ.) η Ευρώπη αποκτά ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητα 

αυτόνοµης δράσης. Μάλιστα τον ∆εκέµβριο του 2003 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιχείρησε –µέσω τους εκπροσώπου της στο τοµέα της 

ασφάλειας και της άµυνας—να οριοθετήσει τη θέση και το ρόλο της στο 

δραµατικά συνθετότερο περιβάλλον ασφάλειας που δηµιουργήθηκε 

µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου και την 

αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ. Στη κατεύθυνση αυτή η Ένωση όρισε το 

περιεχόµενο των απειλών και προκλήσεων µε τις οποίες θα βρεθεί 

αντιµέτωπος ο ευρωπαίος πολίτης στα χρόνια που έρχονται, 

περιέγραψε τους στρατηγικούς στόχους που θα πρέπει να επιτύχει και, 

κυρίως, οριοθέτησε τις πολιτικές δράσεις που είναι σκόπιµο να 

αναπτύξει προκειµένου να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους στο 

άµεσο και απώτερο µέλλον.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια των «επιχειρήσεων διαχείρισης 

κρίσεων» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας (ΕΠΑΑ) η 

Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί σήµερα να επιδείξει µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη 

δράση τόσο στην περιοχή των Βαλκανίων όσο και σε περιοχές αρκετά 

µακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο. Στην επιτυχηµένη αυτή δράση της ΕΕ 

θα µπορούσαν να προστεθούν ιδέες ή/και προτάσεις –ορισµένες από 

τις οποίες περιλαµβάνονται και στο κείµενο της Συνταγµατικής Συνθήκης 

η ψήφιση του οποίου συναντά µεγάλες δυσκολίες σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες-- η υλοποίηση των οποίων αναµφίβολα θα ενίσχυε 

ακόµη περισσότερο την ΕΕ στο τοµέα της ασφάλειας και της κοινής 

άµυνας, όπως η «ρήτρα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας», η 

προώθηση της ενισχυµένης συνεργασίας και η λήψη αποφάσεων µε 

ειδική πλειοψηφία, η ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των κρατών-
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µελών στον τοµέα των εξοπλισµών και η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής 

Γραµµατείας Εξοπλισµών, η αναδιοργάνωση των εθνικών ενόπλων 

δυνάµεων και η σύγκλιση των εθνικών αµυντικών σχεδιασµών καθώς 

και η δηµιουργία ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Στρατηγείου. Είναι οι 

αποφάσεις και –κυρίως—οι δράσεις της Ένωσης προς αυτές τις 

κατευθύνσεις που θα επιτρέψουν τη µετεξέλιξή της από ένα σύστηµα 

διαχείρισης κρίσεων σε ένα αποτελεσµατικότερο σύστηµα συλλογικής 

ασφάλειας. 

 

Τι χρειάζεται ακόµα να γίνει;  

 

Βεβαίως στο σηµερινό εξαιρετικά σύνθετο και ανταγωνιστικό κόσµο, οι 

στόχοι της Ένωσης δεν εξαντλούνται στην επέκταση της ζώνης 

σταθερότητας και ειρήνης µέσω της διεύρυνσης αλλά αφορούν –

πρωτίστως—στην επίτευξη ασφάλειας για τα κράτη-µέλη της. Στο 

πλαίσιο αυτό η ΕΕ είναι υποχρεωµένη να εντάξει την «τρίτη γενιά 

απειλών» (όπως η διεθνής τροµοκρατία, τα όπλα µαζικής καταστροφής 

και το οργανωµένο έγκληµα, δηλαδή τις απειλές εκείνες που 

αναπτύσσονται οριζόντια, είναι ασύµµετρες, έχουν βαθιές αιτίες και 

µαζικό χαρακτήρα) όχι µόνο στους στόχους της, αλλά κυρίως στην 

επιχειρησιακή της δράση µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο. Με άλλα λόγια, 

αν η Ευρώπη επιθυµεί σταθερότητα και ασφάλεια δεν µπορεί να 

συνεχίσει να βασίζεται σε ένα σύστηµα που εξαντλείται στην κάλυψη 

δράσεων που σχετίζονται µε την έγκαιρη προειδοποίηση, την πρόληψη 

συγκρούσεων και την ανοικοδόµηση πολιτικού, οικονοµικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα αλλά επιβάλλεται να προχωρήσει στη διεύρυνση 

του υπάρχοντος θεσµικού συστήµατος και των σχετικών επιχειρησιακών 

διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει χρήση 

όλων των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (πολιτικών, οικονοµικών και 

διπλωµατικών) που διαθέτει και τα οποία της προσφέρουν τη 
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δυνατότητα να αναπτύσσει µια σηµαντική διεθνή επιρροή ενώ 

προσδίδουν στη δράση της εξαιρετικά υψηλά επίπεδα νοµιµοποίησης, 

στοιχεία τα οποία απουσιάζουν από την σηµερινή µονοµερή δράση της 

αµερικανικής πολιτικής. Ταυτόχρονα όµως, η ικανότητα της ΕΕ να 

καταστεί αποτελεσµατικός εταίρος των ΗΠΑ στην κατεύθυνση της 

αντιµετώπισης κοινών παγκόσµιων προβληµάτων και απειλών 

συνδέεται αναπόφευκτα µε την ενίσχυση των στρατιωτικών της 

δυνατοτήτων, είτε αυτό συνεπάγεται την απευθείας αύξηση των 

αµυντικών δαπανών των κρατών-µελών της είτε την ποιοτική αύξηση της 

αµυντικής της ικανότητας. Είναι αυτή η πραγµατικότητα, που αναδεικνύει 

και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής παραγωγής στον τοµέα των 

εξοπλισµών.  

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κείµενο της «Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Ασφάλειας», το οποίο συνιστά και την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οριοθετήσει τη θέση και το ρόλο της στην 

παγκόσµια σκηνή µετά την αµερικανική επέµβαση στο Ιράκ, 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό ο συγκερασµός της αµερικανικής 

αντίληψης για «προληπτική δράση» µε την ευρωπαϊκή θέση για 

«αποτελεσµατική πολυµερή συνεργασία». Στη κατεύθυνση αυτή και 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι «βασικές απειλές» που συνιστούν η 

τροµοκρατία, η διασπορά των όπλων µαζικής καταστροφής, τα «υπό 

κατάρρευση κράτη» και το οργανωµένο έγκληµα, τα κράτη-µέλη της ΕΕ 

θα πρέπει να αναπτύξουν µια συνολική στρατηγική «πρόληψης των 

συγκρούσεων» καθώς και «πρόληψης των απειλών», κάνοντας χρήση 

όλων των διαθεσίµων (στρατιωτικών, πολιτικών, οικονοµικών) 

εργαλείων και µέσων που έχουν στη διάθεσή τους και υιοθετώντας µια 

νέα «στρατηγική κουλτούρα» που θα προωθεί την έγκαιρη, ταχύτατη και, 

όταν κρίνεται απαραίτητο, δυναµική παρέµβαση. Στην κατεύθυνση αυτή, 

η νέα «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας» καλεί σε έγκαιρη 

συστράτευση απέναντι στις αναδυόµενες απειλές και σε «συλλογική 
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δράση» που θα βασίζεται τόσο στη πολυµερή συνεργασία στα πλαίσια 

διαφόρων διεθνών οργανισµών όσο και, κυρίως, στη συνεργία ΕΕ και 

κρατών-µελών µε χώρες που συνιστούν σηµαντικούς παίκτες στην πε-

ριοχή τους. 

 

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι χρειάζεται τις Ηνωµένες 

Πολιτείες προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα νέα 

παγκόσµια προβλήµατα και απειλές (οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να 

συµπίπτουν µε εκείνες των ΗΠΑ), τότε θα πρέπει, σε πρακτικό επίπεδο και 

όσον αφορά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άµυνας και 

Ασφάλειας (ΕΠΑΑ), να πετύχει να ισορροπήσει ανάµεσα στην 

αµερικανική αντίληψη (που επιθυµεί ένα κυρίαρχο ρόλο για το ΝΑΤΟ, µια 

Βρετανία στο αµερικανικό στρατόπεδο και διµερείς συµµαχίες µε το 

σύνολο των πρώην ανατολικών κρατών να υποστηρίζουν ανοιχτά τις 

αµερικανικές επιλογές) και την «ευρωπαϊκή» αντίληψη ενός πυρήνα 

χωρών που επιδιώκουν να διαδραµατίσουν ένα ηγετικό ρόλο στη νέα 

διευρυµένη Ένωση.  

 

Είναι σκόπιµο η Ένωση να καταστεί ένας αυτόνοµος παίκτης στη διεθνή 

σκηνή όσον αφορά στον τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας (α) 

καθορίζοντας µε σαφή τρόπο τις απειλές και τους κινδύνους που 

υπάρχουν για την ασφάλεια των πολιτών της, (β) ενισχύοντας τα µέσα 

που θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της και αναλαµβάνοντας ακόµη και 

στρατιωτική δράση και (γ) στηρίζοντας τη διαµόρφωση ενός 

πολυκεντρικού διεθνούς συστήµατος, στη βάση ισότιµων σχέσεων µε τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και «αποτελεσµατικής πολυµερούς 

συνεργασίας» και προβάλλοντας την προσήλωση στους κανόνες του 

διεθνούς δικαίου και τις αρχές του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών.  

Αναµφίβολα, η ανάδειξη της Ένωσης σε περισσότερο ενεργό και 

αποτελεσµατικό παγκόσµιο πρωταγωνιστή θα εξαρτηθεί από την 

ικανότητά της να συνδέσει τις διακηρύξεις της στο πεδίο της εξωτερικής 
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πολιτικής, και τελικώς την εξωτερική της δράση, µε τη δυνατότητά της να 

ασκήσει βία ή να απειλήσει µε την χρήση της.   

 

Με τη συµµετοχή των Ευρωπαίων πολιτών 

 

Η Ευρώπη δεν είναι κάτι το αόριστο και ασαφές που θα έπρεπε να 

απασχολεί µόνον µια µικρή οµάδα ειδικών. Όλα τα θέµατα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω απαιτούν πολιτικές αποφάσεις και επιλογές 

που θα επηρεάσουν όλους µας. Το σύµφωνο σταθερότητας και η 

λειτουργία της ΟΝΕ, η διαχείριση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, η 

αναδιανοµή πόρων µέσω του κοινοτικού προϋπολογισµού, η 

µετανάστευση και η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, ο ρόλος της Ε.Ε. 

στα Βαλκάνια και αλλού, οι σχέσεις µε τη µόνη υπερδύναµη, όλα αυτά 

δεν είναι θέµατα τεχνοκρατικά που αφορούν µόνον τους ειδικούς.  

 

Η καθηµερινότητα του πολίτη µιας οποιασδήποτε χώρας-µέλους της Ε.Ε. 

επηρεάζεται πλέον άµεσα και ουσιαστικά από τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται σε ευρωπαϊκά συµβούλια καθώς και σε άλλα θεσµικά 

όργανα της Ένωσης, τα οποία όµως συνεχίζουν να θεωρούνται 

απόµακρα, έως απόκοσµα, για τη µεγάλη πλειονότητα των πολιτών. 

Ειδικότερα η υπόθεση της κοινής Ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στο 

τοµείς της ασφάλειας και της άµυνας αφορά άµεσα τον ευρωπαίο 

πολίτη και πρέπει να είναι προσανατολισµένη προς την ικανοποίηση 

των προσδοκιών του. Ειδικότερα εµάς τους Έλληνες το µέλλον της ΕΕ 

µας αφορά πολύ περισσότερο από άλλους ευρωπαϊκούς λαούς µε 

µεγαλύτερη οικονοµική ανάπτυξη, ισχυρότερους θεσµούς και πιο ήσυχη 

γειτονιά. 

 

Η Ελλάδα υποστήριξε πάντοτε µια Ευρώπη µε ισχυρή φωνή και 

αυτόνοµο ρόλο στους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και της άµυνας 

και στήριξε ενεργά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας 
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και Άµυνας, ως βασικού πυλώνα µιας Ένωσης µε ισχυρότερη και 

αποτελεσµατικότερη φωνή και παρουσία στις διεθνείς υποθέσεις. Κατά 

το διάστηµα µάλιστα της τελευταίας ελληνικής προεδρίας, η Ελλάδα 

προώθησε ενεργά τη διαδικασία ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ∆ύναµης 

Ταχείας Επέµβασης, ανέλαβε µια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση 

της σχέσης της ευρωπαϊκής άµυνας µε την ευρωπαϊκή αµυντική 

βιοµηχανία (ειδικότερα τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Εξοπλισµών) και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη µιας κοινής 

προσέγγισης –στο επίπεδο των δεκαπέντε—στα θέµατα της ευρωπαϊκής 

άµυνας. 
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Στ. Σκέψεις για µια νέα Οικονοµική ∆ιακυβέρνηση στην Ε.Ε. 
 

Εδώ και πολλά χρόνια έχει διαπιστωθεί µια αυξανόµενη 

αποστασιοποίηση του Ευρωπαίου πολίτη από τα τεκταινόµενα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στις Ιδρυτικές 

Συνθήκες, νέοι θεσµοί (π.χ. Επιτροπή των Περιφερειών), αυξηµένες 

αρµοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο, καµπάνιες δηµοσιότητας και 

ενηµέρωσης, κ.α. επιστρατεύονται για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα. 

Όµως αυτό µένει εκεί. Η αποστασιοποίηση µετατρέπεται σε 

δυσαρέσκεια, η δυσαρέσκεια σε αµφισβήτηση και η αµφισβήτηση σε 

απόρριψη.  

 

Φαίνεται πως δεν έχουµε καταλάβει ή δεν θέλουµε να καταλάβουµε ποιες 

είναι οι ρίζες της δυσαρέσκειας των πολιτών.  Ποιο ήταν το περιεχόµενο 

των απαντήσεων που δίδονται στο πρόβληµα; Σχεδόν πάντα θεσµικό ή 

σε επίπεδο ωραίων δηλώσεων. Νέα όργανα, ανακατανοµή 

αρµοδιοτήτων, αλλαγές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή 

συγκρότησης οργάνων κοκ. Επίσης βροντώδεις δηλώσεις και στόχοι 

που ποτέ δεν επιβεβαιώνονται για ανάπτυξη και απασχόληση, για 

ανταγωνιστικότητα, για αυτόνοµη εξωτερική πολιτική, για αντιµετώπιση 

της καταστροφής του περιβάλλοντος κοκ. 

 

Όµως δεν θα πείσουµε τον Ευρωπαίο πολίτη παίζοντας µε τις 

διαδικασίες, ανακατανέµοντας αρµοδιότητες ή σερβίροντας αισιόδοξες 

δηλώσεις. Υπάρχουν βασανιστικά ερωτήµατα που αιωρούνται 

απειλητικά: 

 

Τι θα γίνει µε τον νεοεισερχόµενο στην αγορά εργασίας που βλέπει 

διψήφια ποσοστά ανεργίας σχεδόν στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 

χώρες εδώ και µια δεκαπενταετία; Τι θα γίνει µε τον αγρότη που 

αντιµετωπίζει µια πλήρη ανατροπή του πλέγµατος πολιτικών που 
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εξασφάλιζαν το εισόδηµά του τα τελευταία τριάντα χρόνια; Τι θα γίνει µε 

όσους ύστερα από 25 ή 30 χρόνια δουλειάς και αντίστοιχων 

ασφαλιστικών εισφορών πληροφορούνται ότι τα ασφαλιστικά τους 

ταµεία είναι κοντά στη πτώχευση; Τι θα γίνει µε τον ειδικευµένο εργάτη 

που στο µέσον της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας πληροφορείται 

ότι το εργοστάσιο που δούλευε «µεταναστεύει» για την Κίνα ή τη 

Βουλγαρία; Τι θα γίνει µε τους εργαζόµενους που τους ζητείται να 

«διαλέξουν» µεταξύ της ανεργίας ή της απασχόλησης µε διευρυµένο 

ωράριο, µειωµένες απολαβές αλλά αυξηµένη παραγωγικότητα; Τι θα 

γίνει µε τον κάτοικο ορεινών, αποµακρυσµένων ή νησιωτικών περιοχών 

που πληροφορείται ότι οι βασικές για την επιβίωση του υπηρεσίες 

µεταφορών, παροχής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κοκ θα πρέπει πλέον 

να ρυθµίζονται από τις δυνάµεις της αγοράς και όχι από το κράτος 

όπως γνώριζε για τα τελευταία 60 χρόνια; Τι θα γίνει µε τον µικροµεσαίο 

επιχειρηµατία που καθηµερινά εισπράττει υποσχέσεις για στήριξη και 

ανάπτυξη αλλά στη πράξη βλέπει αγορές που συρρικνώνονται από τις 

εισαγωγές, ατελείωτη εθνική και κοινοτική γραφειοκρατία, υψηλή 

φορολογία και τραπεζική κερδοσκοπία σε βάρος του; 

 

Απαντήσεις για αυτά τα ερωτήµατα αναζητά µε αγωνία ο ευρωπαίος 

πολίτης. Εδώ είναι η ρίζα της δυσαρέσκειας και της αµφισβήτησης. Εδώ 

είναι που η ευρωπαϊκή αριστερά, οι σοσιαλιστικές δυνάµεις στην Ε.Ε., 

πρέπει να προσφέρουν πειστικά προγράµµατα και λύσεις. Και φυσικά 

αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.  

 

Το ζητούµενο  είναι ταχύτεροι ρυθµοί βιώσιµης ανάπτυξης και 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, µε επάρκεια δηµόσιων πόρων για 

κοινωνική προστασία και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας και υποδοµής,  χωρίς από την άλλη πλευρά να υπονοµευθούν 

οι αµοιβές και η ποιότητα εργασίας των εργαζοµένων, η διεθνής 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας,  η ελκυστικότητά της ως 
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χώρου επενδύσεων, η σταθερότητα των τιµών, η περιβαλλοντική 

ισορροπία. 

 

Είναι, όπως διαπιστώνουµε µια πολύ σύνθετη εξίσωση που γίνεται 

ακόµα δυσκολότερη λόγω των συνεχώς µεταβαλλόµενων εξωτερικών 

συνθηκών:  

 

Οι αναπτυσσόµενες χώρες απαιτούν το δικαίωµά τους στην 

αυτοδύναµη ανάπτυξη µέσω πρόσβασης των εξαγωγών τους στις 

ευηµερούσες δυτικές αγορές και η ευρωπαϊκή αριστερά δεν µπορεί να 

τους το αρνηθεί. Εφόσον οι ευρωπαίοι επιχειρηµατίες διαπιστώνουν 

κερδοφόρες προοπτικές αξιοποιώντας το χαµηλό εργατικό κόστος σε 

ορισµένες αναπτυσσόµενες χώρες κανείς δεν είναι σε θέση να τους 

εµποδίσει να επενδύσουν σε αυτές.  Ακόµα και αν το έκανε απλώς θα 

άφηνε το πεδίο ελεύθερο για τους Αµερικανούς ή τους Ιάπωνες 

επιχειρηµατίες. Πάµφτωχοι, στα όρια της επιβίωσης κάτοικοι της Αφρικής 

και της Ασίας αναζητούν µια ελπίδα ζωής µεταναστεύοντας στην 

Ευρώπη – η ευρωπαϊκή αριστερά δεν µπορεί να τους το αρνηθεί. 

 

Ποια µπορεί να είναι λοιπόν η αριστερή πρόταση για µια νέα οικονοµική 

διακυβέρνηση στην Ε.Ε.; Ας ξεκινήσουµε µε µερικές απλές σκέψεις που 

βρίσκονται κοντά στο κοινό νου: 

 

• Οµιλούν όλοι για το όραµα της ισχυρής και ενωµένης Ευρώπης 

µε ενιαία εσωτερική αγορά, υψηλό βαθµό οικονοµικής και 

πολιτικής ολοκλήρωσης, πολύ κοντά στο επίπεδο µιας 

πολυεθνικής οµοσπονδίας. Όµως η κοινή οικονοµική διαχείριση 

από ενιαία «οµοσπονδιακά» όργανα έχει προχωρήσει µόνο στο 

νοµισµατικό τοµέα. Τι θα γίνει µε τη δηµοσιονοµική πολιτική; Τι θα 

γίνει µε τη διαρθρωτική πολιτική; 
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• Οµιλούν για ανάπτυξη µέσω υψηλής τεχνολογίας και προηγµένων 

υπηρεσιών. Η ανάπτυξη αυτή (όταν επιτευχθεί) θα αφορά όλους; 

Θα αφορά εξίσου τη µητροπολιτική περιφέρεια του Λονδίνου και 

την Ήπειρο; Την Καλαβρία και το Τορίνο; Και αν, όπως όλοι 

συµφωνούν, η απάντηση είναι αρνητική, πού είναι οι ισχυροί 

αναδιανεµητικοί µηχανισµοί που θα εξασφαλίσουν κοινωνική 

δικαιοσύνη και συνοχή; 

• Εάν η απορύθµιση στις αγορές εργασίας και µια ανεκτική 

µεταναστευτική πολιτική οδηγεί στην πρόσκαιρη ή µόνιµη 

περιθωριοποίηση κοινωνικών οµάδων, στην πραγµατική φτώχια 

για ένα µικρό αλλά όχι αµελητέο ποσοστό του πληθυσµού, στη 

µακροπρόθεσµη ανεργία, που είναι οι κοινοτικοί µηχανισµοί 

κοινωνικής προστασίας και οι κοινοί πόροι για την υποστήριξή 

τους;  

• Εάν η ενιαία αγορά στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισµού 

υποβαθµίσει τη ποιότητα ή ακόµα και την προσφορά δηµόσιων 

αγαθών όπως οι µεταφορές, οι επικοινωνίες, η ηλεκτρική ενέργεια, 

η υγεία κοκ σε αραιοκατοικηµένες περιοχές, ποια κοινοτικά µέσα 

παρέµβασης έχουν προβλεφθεί για να αποκαταστήσουν τέτοιες 

αστοχίες των αγορών; 

• Εάν η ευρωπαϊκή αγορά κατακλύζεται από προϊόντα χωρών που 

δεν τηρούν στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώµατα όπως ο 

συνδικαλισµός, η απεργία, η απαγόρευση της παιδικής εργασίας, 

οι στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ή 

που ακολουθούν παραγωγικές µεθόδους άκρως καταστρεπτικές 

για το περιβάλλον πού είναι τα κοινοτικά όργανα και οι διεθνείς 

συµφωνίες που θα εµποδίσουν αυτά τα φαινόµενα;  

 

Οι προτάσεις που ακολουθούν αποτελούν µια πρώτη, επιγραµµατική 

προσέγγιση των πιο πάνω ζητηµάτων:   
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1. ∆εν είναι δυνατόν να ασκηθεί αποτελεσµατική δηµόσια κοινοτική 

παρέµβαση για τα πιο πάνω ζητήµατα χωρίς επαρκείς κοινοτικούς 

πόρους; Ο κοινοτικός προϋπολογισµός αντιπροσωπεύει µόλις το 

1% του ΑΕΠ της Ε.Ε.! Ακόµα και ο διπλασιασµός του θα ήταν 

εντελώς ανεπαρκής για να καταστήσει την Ε.Ε. αποτελεσµατική 

στη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, στην αναδιανοµή, 

στην κοινωνική προστασία. Η σηµαντική σταδιακή αύξηση του 

κοινοτικού προϋπολογισµού, αξιοποιώντας και τις προτάσεις για 

ένα άµεσο ευρωπαϊκό φόρο,  πρέπει να είναι σταθερό αίτηµα των 

ευρωπαίων σοσιαλιστών.  

 

2. Η απόλυτη τραπεζική λογική στην οικονοµική διαχείριση, όπως 

αυτή εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν µπορεί 

να αποτελέσει γραµµή πλεύσης για την αριστερά. Γιατί δεν δίνουµε 

στα αιρετά, πολιτικά πρόσωπα που αποτελούν το Συµβούλιο 

Υπουργών Οικονοµίας (ECOFIN) µέρος τουλάχιστον των 

δηµοσιονοµικών αρµοδιοτήτων που ένας έκαστος υπουργός 

οικονοµίας διαθέτει στη χώρα του; π.χ. είναι πλέον σαφές ότι ο 

τοµέας της άµεσης φορολογίας δεν µπορεί να παραµείνει άλλο 

εκτός ενοποιητικής διαδικασίας. 

 

3. Η σοσιαλιστική αριστερά δεν αρνείται το γόνιµο ρόλο του 

ανταγωνισµού και της απελευθέρωσης των αγορών όσον 

αφορά στη παραγωγή πλούτου και, υπό προϋποθέσεις,  στην 

επέκταση της αναπτυξιακής διαδικασίας σε νέες περιοχές και 

πληθυσµούς. Όµως δεν «θεοποιεί» τις δυνάµεις της αγοράς, 

γνωρίζει τους περιορισµούς τους και δεν ανέχεται η 

αποτελεσµατικότητα να αποτελεί το µοναδικό κριτήριο επιτυχίας. Η 

νέα οικονοµική διακυβέρνηση, µέσω ενός Συµβουλίου Υπουργών 

µε αποφασιστικές αρµοδιότητες, θα πρέπει να διαθέτει θεσµικά 

µέσα που κάµπτουν την απολυταρχία των αγορών και του 
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ελεύθερου εµπορίου όταν τίθενται ζητήµατα προστασίας από τη 

φτώχια, από τη µακροπρόθεσµη ανεργία, από τις διακρίσεις και 

την περιθωριοποίηση. Όταν τίθενται ζητήµατα στήριξης περιοχών 

µε πάγια διαρθρωτικά µειονεκτήµατα, ή ζητήµατα ασφαλούς 

πρόσβασης σε δηµόσια αγαθά. 

 

4. Σε διεθνές επίπεδο µια νέα οικονοµική διακυβέρνηση στην Ε.Ε. θα 

πρέπει να µεριµνά ώστε το άνοιγµα των αγορών της να συνδέεται 

µε όρους που δεν θα καθιστούν το ελεύθερο εµπόριο παράγοντα 

εξαθλίωσης και µεσαιωνικού χαρακτήρα εκµετάλλευσης 

εργατικών µαζών, αφανισµού σπάνιων φυσικών πόρων, 

πολιτιστικής ισοπέδωσης. Οι θέσεις της Ε.Ε. για τα θέµατα αυτά σε 

θεσµούς όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου ή το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο 

αποφασιστικές και συγκεκριµένες. 

 

5. Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (και όχι µόνο για αυτές που 

ανήκουν σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας) θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλέγµα µέτρων και πολιτικών που να 

πηγαίνει πολύ µακρύτερα από τις σηµερινές αποσπασµατικές και 

συχνά αλληλοαναιρούµενες παρεµβάσεις. ∆ηµιουργούνται 

δυνατότητες για πολύ ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης εάν 

υπάρξει µια ανακατανοµή κινδύνων µεταξύ κράτους, τραπεζών 

και επενδυτών. Όπως επίσης υπάρχουν δυνατότητες για 

ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση των ΜΜΕ, εάν ξεχωρίσουµε 

τη φορολογία των φυσικών προσώπων που προσπορίζονται 

κέρδη, από τη φορολογία της επιχείρησης που επανεπενδύει τα 

κέρδη της. Μπορεί, τέλος, να µειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία 

εάν η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος περάσει από τους 

εξαντλητικούς προληπτικούς ελέγχους σε πυκνούς και αυστηρούς 

κατασταλτικούς ελέγχους; 
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6. Είναι  διαφορετικό ζήτηµα η οργανωµένη υποδοχή µεταναστών 

για την κάλυψη συγκεκριµένων κενών στην αγορά εργασίας από 

την ανεξέλεγκτη, παράτυπη είσοδο µεταναστών που τροφοδοτεί 

φοβικά σύνδροµα και κοινωνική ένταση, ενώ προσπορίζει άνοµα 

κέρδη σε εργοδότες που εκµεταλλεύονται τη µαύρη εργασία. Γι’ 

αυτό η Ε.Ε.  θα έπρεπε να συνάψει ένα ευρύ πλαίσιο συνθηκών µε 

χώρες του τρίτου κόσµου, ώστε να προκύψει µια αµοιβαία 

συνεργασία για την προγραµµατισµένη υποδοχή µεταναστών;      

 

Οι πιο πάνω προτάσεις δεν είναι ούτε πλήρεις, ούτε πολύ 

περισσότερο διεκδικούν το αλάθητο. Στόχος τους είναι να δείξουν τη 

κατεύθυνση µιας σοσιαλιστικής αντιπρότασης για την έξοδο της Ε.Ε. 

από τη σηµερινή της κρίση. Να δείξουν, έστω ως παραδείγµατα,  ότι 

η αριστερά έχει εναλλακτικές απόψεις και συγκεκριµένες θέσεις για µια 

νέα οικονοµική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Να δείξουν ότι η 

κατεδάφιση του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος δεν συµφέρει κανένα 

και πολύ περισσότερο τις µικρότερες και πιο αδύναµες χώρες. Τέλος 

να προσφέρουν ερεθίσµατα ώστε να ανοίξει ένας παραγωγικός 

διάλογος µε την ελληνική κοινωνία για το µέλλον του ευρωπαϊκού 

εγχειρήµατος. 
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