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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΕΕΠ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το
Νοέµβριο του 2002 βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 278/2002 στο Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Σχολής Νοµικών, Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και
εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός Πανεπιστηµίου διατηρώντας, ωστόσο,
ευρεία διοικητική και οικονοµική αυτονοµία.
Το Eργαστήριο στοχεύει τόσο στην εξειδικευµένη µελέτη και διακλαδική
προσέγγιση του φαινοµένου της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης όσο και στην προώθηση
του διαλόγου σε επιστηµονική βάση. Έχει ως αποστολή τη συστηµατική
παρακολούθηση, ανάλυση, ερµηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον Ευρωπαϊκό
χώρο, τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστηµονικών γνώσεων µε άλλα ακαδηµαϊκά ή
ερευνητικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη συµµετοχή σε εθνικά,
κοινοτικά ή διεθνή προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης
προσωπικού, την ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής
και εφαρµοσµένης έρευνας, την οργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, συνεδρίων,
διαλέξεων, καθώς και την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειµίδης
Επιστηµονικό Συµβούλιο: Π. K. Ιωακειµίδης, Π. Καζάκος, Ν. Μαραβέγιας,
Μ. Τσινισιζέλης, Κ. Υφαντής, Ι. Υφαντόπουλος, Σ. Βέρνυ,
Ε. ∆ούση, Ν. Κουτσιαράς.
Με το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης µέλη ∆ΕΠ άλλων Πανεπιστηµίων

Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα
Εκδότης (& Επιστηµονικός Υπεύθυνος ∆ελτίου): Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειµίδης,
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα.
Συντακτική οµάδα: ∆ρ. Άννα Βαλλιανάτου (& υπεύθυνη σύνταξης), ∆ρ. Μαρίνα Πετρέλλη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκε η κα Ενιάνα Γκαλαντζί.
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: 2103689535 & 2103688963.
Π.Κ. Ιωακειµίδης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος ∆.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ
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Π.Κ. Ιωακειµίδης, Καθηγητής ευρωπαϊκής πολιτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
«Η ευκαιρία της Προεδρίας της Ε.Ε. Η Ελλάδα µπορεί να προβάλει ένα θετικό ρόλο
στην Ένωση»
Μετά από δέκα περίπου χρόνια, η Ελλάδα πρόκειται από την 1η Ιανουαρίου 2014 να
αναλάβει την προεδρία του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Θα είναι η
πέµπτη κατά σειρά φορά που η χώρα θα ασκήσει την προεδρία από την ένταξή της στην
Ένωση το 1981 (οι προηγούµενες ήσαν το 1983, 1988, 1994 και 2003). Η πέµπτη όµως
ελληνική προεδρία θα είναι σηµαντικά διαφορετική από τις προηγούµενες. Πρώτα απ’ όλα
γιατί ο θεσµικός ρόλος της προεδρίας έχει αλλάξει καθοριστικά από τη Συνθήκη της
Λισσαβώνας που διέπει σήµερα τη λειτουργία του συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, η χώρα µέλος δεν ασκεί πλέον την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της
διάσκεψης κορυφής δηλαδή των αρχηγών των κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εδώ και τέσσερα χρόνια έχει µόνιµο, σταθερό πρόεδρο (τον Herman
von Rompoy) που ασκεί τις σχετικές λειτουργίες. Εποµένως το κράτος µέλος απαλλάσσεται
από την κορυφαία λειτουργία της προεδρίας αλλά και από µια τεράστια ευθύνη τόσο από
οργανωτικής όσο και πολιτικής άποψης.
Στο παρελθόν η άσκηση της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συνεπαγόταν
«γύρο των πρωτευουσών» (εικοσι-οκτώ σήµερα) από τον πρωθυπουργό της χώρας
προκειµένου να ανταλλάξει απόψεις και να προωθήσει συµβιβασµούς. Επρόκειτο για µια
ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία. Όλα αυτά σήµερα επιτελούνται από τον µόνιµο πρόεδρο. Έτσι
ο πρωθυπουργός της προεδρεύουσας χώρας έχει σχετικά περιορισµένο, αν και όχι ασήµαντο,
ρόλο. Ουσιαστικά δεν προεδρεύει κανένα όργανο της Ένωσης, αν και είναι «υποχρεωµένος»
να εµφανισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να παρουσιάσει το πρόγραµµα
προτεραιοτήτων και τόν απολογισµό του έργου της προεδρίας. Επιπλέον από το 2003 και
µετά όλα τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια (τυπικά ή άτυπα) πραγµατοποιούνται στις Βρυξέλλες και
όχι στο έδαφος της προεδρεύουσας χώρας όπως συνέβαινε µέχρι τότε. Και η οραγάνωση ενός
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αποτελεί ένα τιτάνειο έργο µε υψηλό οικονοµικό κόστος (όπως
γνωρίζουµε όσοι ασχοληθήκαµε µε τις τέσσερεις προηγούµενες προεδρίες). Ακόµη το
νεοσυσταθέν από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής
προεδρεύεται επίσης από µόνιµο πρόεδρο, τον/την Ύπατο Εκπρόσωπο για την κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), από την κα. Κ. Άστον σήµερα. Ως εκ
τούτου, ο Υπουργός Εξωτερικών της προεδρεύουσας χώρας (ο κ. Ε. Βενιζέλος στη
συγκεκριµένη περίπτωση) δεν προεδρεύει του εν λόγω Συµβουλίου, αν και ο ρόλος του στις
εργασίες του είναι σηµαντικός. Μπορεί βεβαίως να προεδρεύσει (εάν το επιθυµεί) του
Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ) το οποίο κατά κανόνα προεδρεύεται από τον
Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Τέλος, όπως είναι γνωστό, και το Eurogroup – το οιονεί
δηλαδή Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών των χωρών µελών της ευρωζώνης – το
οποίο λαµβάνει τις σηµαντικές αποφάσεις για τη διαχείριση του ενιαίου νοµίσµατος, ευρώ,
έχει µόνιµο, σταθερό πρόεδρο (σήµερα τον Τζ. Ντάισελµπλουµ). ∆εν προεδρεύεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών της προεδρεύουσας χώρας, αν και ο τελευταίος προεδρεύει του
σηµαντικότατου Συµβουλίου Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων (ECOFIN).
Συνολικά η χώρα µέλος προεδρεύει εννέα διαφορετικές συνθέσεις του Συµβουλίου που
καλύπτουν θέµατα όπως τη διεύρυνση, τη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινωνική πολιτική,
κ.λπ.
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Όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι η προεδρία της χώρας µέλους είναι ασήµαντη. Κάθε
άλλο. Η προεδρία προσφέρει µια τεράστια ευκαιρία σε κάθε χώρα µέλος και ιδιαίτερα για την
Ελλάδα. Ευκαιρία «να υπηρετήσει» την Ένωση, να προωθήσει την ατζέντα της, να αναδείξει
τα θέµατα και προτεραιότητες που επιθυµεί µέσα στο ευρύτερο πεδίο των ενωσιακών
στόχων, να βάλει µε λίγα λόγια τη σφραγίδα της στο ενωσιακό γίγνεσθαι. Εποµένως
καθίσταται αυτονόητη η σηµασία της για την Ελλάδα η οποία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε
στο επίκεντρο της ενωσιακής ατζέντας, συζητήσεων και γενικά ενδιαφέροντος αλλά για
αρνητικούς λόγους, εξ αιτίας δηλαδή της δεινής οικονοµικής κρίσης. Η προεδρία προσφέρει
την ευκαιρία η χώρα να προβάλει σοβαρή εικόνα, να δείξει ότι παρά τα προβλήµατα και την
κρίση, µπορεί να είναι ένα αξιόπιστο, ενεργό µέλος της ενοποιητικής διαδικασίας. Με ένα
ρεαλιστικό πρόγραµµα προτεραιοτήτων µπορεί να συµβάλει στην προώθηση θεµάτων που
αφορούν ευρύτερα την Ευρώπη και βεβαίως την Ελλάδα (ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή,
ολοκλήρωση ΟΝΕ, µετανάστευση, ασφάλεια ΕΕ, κ.α.). Και νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή έχει,
τόσο σε πολιτικό όσο και τεχνοκρατικό επίπεδο (ιδιαίτερα σε επίπεδο Υπουργείου
Εξωτερικών που έχει την κύρια ευθύνη για την άσκηση της προεδρίας ) τις προυποθέσεις να
προβάλει αυτό το θετικό ρόλο. Ας αξιοποιήσουµε λοιπόν δυναµικά την µοναδική αυτή
ευκαιρία µε την κατάλληλη προετοιµασία...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Η Λιθουανική Προεδρία: Ήρθε η ώρα
της «Ευρώπης των αποτελεσµάτων»1
Η Ευρώπη της ανάπτυξης, της
αξιοπιστίας
και
η ενίσχυση
του
παγκόσµιου ρόλου της αποτελούν τις
βασικές προτεραιότητες της επικείµενης
Προεδρίας
της
Λιθουανίας.
Όπως
επισηµαίνει ο Λιθουανός Πρωθυπουργός
Algirdas Butkevičius, ήρθε η ώρα της
«Ευρώπης των αποτελεσµάτων» µέσω µιας
στενότερης συνεργασίας των Κρατών
Μελών.
Μετά την Ιρλανδία, η Λιθουανία
ανέλαβε την εκ περιτροπής Προεδρία της
ΕΕ την 1η Ιουλίου για 6 µήνες και την 1η
Ιανουαρίου του 2014 η Προεδρία της ΕΕ
θα περάσει στην Ελλάδα. «Η Λιθουανία
είναι µέλος της ΕΕ εδώ και 9 χρόνια. Αυτά
τα χρόνια η χώρα απέδειξε ότι είναι

1

«Λιθουανική Προεδρία: Ήρθε η ώρα της
Ευρώπης των αποτελεσµάτων», 8/7/2013. στο
euractiv.gr

ειλικρινές και αξιόπιστο µέλος της
ευρωπαϊκής οικογένειας […] Είµαστε
έτοιµοι να συµβάλουµε στο παγκόσµιο
όραµα της ΕΕ χρησιµοποιώντας την
εµπειρία µας και το κίνητρό µας σε
σηµαντικά
πεδία
ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος», τόνισε ο Λιθουανός
Πρωθυπουργός Algirdas Butkevičius.
Σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που
έθεσε η κυβέρνηση της Λιθουανίας θα
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις επενδύσεις
στην έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη, καθώς και στην ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς µε µια «βιώσιµη
κοινωνική ασφάλεια». Ακόµη ιδιαίτερης
σηµασίας
θεωρείται
ο
σταθερός
χρηµατοπιστωτικός τοµέας καθώς και τα
δηµόσια οικονοµικά σε συνδυασµό µε µια
ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση
προσανατολισµένη
στην
ανάπτυξη.
Επιπλέον, η Λιθουανική Προεδρία θα
εστιάσει και στον αυξανόµενο ρόλο της
Ένωσης για µια «ασφαλή γειτονιά»
προωθώντας τις δηµοκρατικές αξίες και τη
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
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Μεγαλύτερη συνεργασία των Κρατών
Μελών της Ε.Ε.
«Σύµφωνα µε την εµπειρία µας,
θέσαµε στις προτεραιότητές µας την
οικονοµική ανάπτυξη, τη δηµιουργία
απασχόλησης
και
την
καλύτερη
ανταγωνιστικότητα. Η Ε.Ε. πρέπει να
δείξει στον υπόλοιπο κόσµο και στους
λαούς της ότι ακολουθεί αξιόπιστες
οικονοµικές πολιτικές, ότι έχει δεσµευθεί
για
την
ανάπτυξη
µέσω
κοινών
πρωτοβουλιών
που
αυξάνουν
την
ανταγωνιστικότητα και ότι αποσκοπεί στην
ασφάλεια των πολιτών της και στη
διαφάνεια µε τους εταίρους της»,
επισηµαίνοντας ότι προκειµένου να
συµβούν όλα αυτά χρειάζεται «πιο πολύ
από ποτέ» στενότερη συνεργασία των
Κρατών Μελών.
«Τους επόµενους 6 µήνες θα
προσπαθήσουµε να δείξουµε στον κόσµο
και στους εαυτούς µας ότι η Ευρώπη είναι
αξιόπιστη, αναπτυσσόµενη και ανοιχτή.
Είµαι σίγουρος ότι στο τέλος της
Προεδρίας, η Ε.Ε. θα είναι πιο ζωντανή και
ανταγωνιστική, καθώς και ένα πιο ασφαλές
µέρος για όλα τα µέλη της και όλους τους
Ευρωπαίους πολίτες», τόνισε στην
ολοµέλεια της Κοµισιόν στο Βίλνιους την
περασµένη εβδοµάδα. «Η Ευρώπη είναι
ικανή να λύσει τα προβλήµατά της και
πρέπει να µάθει να χτίζει εµπιστοσύνη και
υπερηφάνεια
στο
εσωτερικό
της»,
συνέχισε, προσθέτοντας ότι πλέον ήρθε η
ώρα να υπάρξει µια «Ευρώπη των
αποτελεσµάτων»,
που
θα
την
εµπιστεύονται οι πολιτικοί, οι επιχειρήσεις
και η Κοινωνία των Πολιτών.

«Τουρκία: το κεφάλαιο 22 δε θα ανοίξει
πριν τον Οκτώβριο»2
Στο πρόσφατο Συµβούλιο Γενικών
Υποθέσεων (ΣΓΥ) στο Λουξεµβούργο οι
υπουργοί
εξωτερικών
της
Ε.Ε.
συµφώνησαν
η
επανεκκίνηση
των
ενταξιακών συνοµιλιών Ε.Ε.-Τουρκίας να
αναβληθεί τουλάχιστον ως τον Οκτώβριο,
µετά από γερµανικό αίτηµα. «Το
Συµβούλιο συµφωνεί να ανοίξει το 22ο
κεφάλαιο
και υπογραµµίζει ότι η
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη µε την Τουρκία
θα λάβει χώρα µετά την παρουσίαση της
ετήσιας έκθεσης προόδου της Ε. Επιτροπής
και µετά από συζήτηση στο Συµβούλιο
Γενικών Υποθέσεων που θα επιβεβαιώσει
την κοινή θέση του Συµβουλίου για το
άνοιγµα του κεφαλαίου 22». Η απόφαση
ισοδυναµεί µε µια «πολιτική συναίνεση»
για το άνοιγµα νέου κεφαλαίου για την
περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει έκθεση
προόδου για τα διαπιστευτήρια της
Τουρκίας
για
τη
διενέργεια
µεταρρυθµίσεων προς την Ε.Ε. τον
Οκτώβριο. Αλλά το κείµενο του
Συµβουλίου
Γενικών
Υποθέσεων
υπογραµµίζει ότι οι συνοµιλίες δεν θα
µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν εάν η Ε.
Επιτροπή βαθµολογήσει αρνητικά τις
επιδόσεις της Τουρκίας.
Η Γερµανία κατέθεσε την πρότασή
της
µετά
από
την
καταστολή
αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από την
τουρκική αστυνοµία, µε τη στήριξη της
Αυστρίας και της Ολλανδίας. Αλλά η
πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. και η Ε.
Επιτροπή ήθελαν να προχωρήσουν αυτή
την
εβδοµάδα,
λέγοντας
ότι
οι
διαπραγµατεύσεις θα βοηθήσουν την Ε.Ε.
να ασκήσει πίεση στις τουρκικές αρχές.
Από την πλευρά τους Τούρκοι διπλωµάτες

2

A. Retman, “No EU-Turkey talks until
October”, 25/6/2013, Euobserver στο
euobserver.com
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είχαν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξει µια
«σκληρή» αντίδραση αν ακυρωθεί η
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της 26ης
Ιουνίου. Όµως, ο υπουργός Εξωτερικών
της Τουρκίας Ahmet Davutoglu έδωσε µια
θετική χροιά στην απόφαση του
Συµβουλίου
Γενικών
Υποθέσεων.
Σύµφωνα µε δηλώσείς του στον τουρκικό
τύπο στην Άγκυρα «Το κεφάλαιο 22
άνοιξε, το ζήτηµα έχει επιλυθεί».
Εντωµεταξύ, η καθυστέρηση σηµαίνει ότι
η απόφαση της Ε.Ε. θα πρέπει να ληφθεί
µετά τις γερµανικές εκλογές του
Σεπτεµβρίου. Η φιλοτουρκική απόφαση θα
µπορούσε να έχει κόστος στις επικείµενες
γερµανικές εκλογές για την καγκελάριο
Angela Merkel. Το κόµµα CDU στο
εκλογικό µανιφέστο του αυτή την
εβδοµάδα δήλωσε ότι η Τουρκία δεν
πρέπει να ενταχθεί στην Ένωση, επειδή
«λόγω του µεγέθους της χώρας και της
οικονοµικής της διάρθρωσης η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πληγεί». Αλλά Γερµανοί
διπλωµάτες αµφισβητούν ότι η πρόταση
για τη διεξαγωγή συνοµιλιών τον
Οκτώβριο συνδέεται µε την εσωτερική
πολιτική. Οι διαπραγµατεύσεις Ε.Ε.Τουρκίας είναι σε στασιµότητα από το
2010 λόγω του βέτο της Κύπρου και την
«παγωµένη» σύγκρουση δεκαετιών µε την
Τουρκία για την τουρκοκρατούµενη βόρεια
Κύπρο. Το αδιέξοδο έχει οδηγήσει την
δηµόσια υποστήριξη στην Τουρκία για την
ένταξη στην Ε.Ε. σε πτώση από 70% που
ήταν το 2011 σε περίπου 30% σήµερα.
D. Cameron: η Βρετανία πρέπει να είναι
στην «κεντρική σκηνή» της Ε.Ε.3
Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας
David Cameron αναµενόταν να εκθειάσει
τις αρετές της συµµετοχής της Βρετανίας
στην Ε.Ε. σε οµιλία στους επικεφαλής των

3

Benjamin Fox, “Cameron: η Βρετανία πρέπει
να βρίσκεται στο «προσκήνιο της Ε.Ε.»,
euobserver, 10/6/2013

επιχειρήσεων στις 10 Ιουνίου. Σύµφωνα µε
τον euobserver, ο David Cameron θα τόνιζε
τη σηµασία «µιας θέσης στο τραπέζι».
Στον ΟΗΕ, την Κοινοπολιτεία, το ΝΑΤΟ,
τον ΠΟΕ, το G8, το G20 και την Ε.Ε. «Η
συµµετοχή σε αυτές τις οργανώσεις δεν
είναι εθνική µαταιοδοξία - είναι προς το
εθνικό συµφέρον µας. Γεγονός είναι ότι
στους διεθνείς οργανισµούς πολλοί από
τους κανόνες του παιχνιδιού έχουν οριστεί
για το εµπόριο, τη φορολογία και τους
ρυθµιστικούς κανόνες. Όταν µια χώρα σαν
τη δική µας επηρεάζεται βαθύτατα από
αυτούς τους κανόνες πρέπει να έχουµε
λόγο για όλα αυτά. «Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είµαστε έτοιµοι να αγωνιστούµε για
τα συµφέροντα της Βρετανίας µε
αποφασιστικότητα και επιµονή». Η οµιλία
του David Cameron, η οποία περιλαµβάνει
επίσης την υπόσχεση να γίνει το Ηνωµένο
Βασίλειο η πιο ελκυστική χώρα της Ε.Ε.
για τις επιχειρήσεις από το 2016, έρχεται
µια εβδοµάδα πριν προεδρεύσει ο David
Cameron στην επόµενη συνεδρίαση του G8
στη Βόρεια Ιρλανδία όπου η αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής των εταιρειών έχει
οριστεί ως το σηµαντικότερο θέµα την
ηµερήσιας διάταξης. Το Ηνωµένο Βασίλειο
είναι επίσης ανήσυχο για την έναρξη των
συνοµιλιών µεταξύ Ε.Ε. και Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής σε µια
διατλαντική
συµφωνία
ελεύθερου
εµπορίου. Οι υπουργοί εµπορίου της Ε.Ε.
συναντήθηκαν στις 14 Ιουνίου σε µια
προσπάθεια
να
υπογράψουν
διαπραγµατευτική εντολή. Σύµφωνα µε τον
euobserver,
πηγή
της
βρετανικής
κυβέρνησης περιέγραψε το Ηνωµένο
Βασίλειο ως «αρκετά αισιόδοξο» για την
επίτευξη µιας συµφωνίας.
Στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν από το
γραφείο Εσόδων και Τελωνείων του
Ηνωµένου Βασιλείου υποστηρίζουν ότι µια
διατλαντική συµφωνία εµπορίου θα
µπορούσε να συµβάλει στην ενίσχυση του
συνόλου των εξαγωγών για το Ηνωµένο
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Βασίλειο κατά 1,3%, ή περίπου £19.000
εκατοµµύρια (€22,5 δισ.) ετησίως. Ο
David Cameron παραµένει σε δίληµµα για
τη στάση του για την Ευρώπη. Παρά τη
δέσµευση να επαναδιαπραγµατευθεί τους
όρους της ένταξης της Βρετανίας στην Ε.Ε.
µετά τις επόµενες εκλογές το 2015, πριν
διοργανώσει ένα «in/out» δηµοψήφισµα
µέχρι το 2017, οι ευρωσκεπτικιστές του
κόµµατός του ζητούν τη διεξαγωγή
ψηφοφορίας πριν τις επόµενες εκλογές.

Τον περασµένο µήνα ο ίδιος αντιµετώπισε
την εξέγερση 114 βουλευτών στο
Κοινοβούλιο του Ηνωµένου Βασιλείου σε
ένδειξη διαµαρτυρίας για την άρνηση της
κυβέρνησης να καταθέσει ένα νοµοσχέδιο
που εγγυάται µια δηµόσια ψηφοφορία. ∆ύο
από τους ανώτερους σε ιεραρχία
υπουργούς του D. Cameron (οι Michael
Gove και Philip Hammond) έχουν δηλώσει
δηµόσια ότι θα ψηφίσουν υπέρ της εξόδου
από την Ε.Ε.

Από τις ∆ραστηριότητες της Ε.Ε.
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο
Το Συµβούλιο Υπουργών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
έφτασαν σε συµφωνία πάνω στο Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π). Το Π∆Π
καλύπτει ως γνωστών τις δαπάνες της Ε.Ε για την περίοδο 2014-2020. Προβλέπει πιστώσεις
των χρεώσεων ύψους 960 δις ευρώ και πιστώσεις πληρωµών ύψους 908 δις ευρώ. Με την
συµφωνία που έφτασαν Συµβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή εισάγονται ορισµένες
ευνοϊκές ρυθµίσεις που είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καλύτερη εκτέλεση
του Π∆Π (µεγαλύτερη ευελιξία, ρήτρα αναθεώρησης κτλ). Το νέο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο
αφού ψηφισθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελική του µορφή θα
χρηµατοδοτήσει δράσης από το 2014 για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Ευρωπαϊκής Οικονοµίας, την ενίσχυση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής και
βεβαίως την χρηµατοδότηση της ΚΑΠ η οποία όµως τώρα περιορίζεται σε 38% του
συνολικού ύψους του Π∆Π.
Ανεργία των νέων
Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο οι ηγέτες της Ε.Ε επικέντρωσαν την προσοχή
τους γύρω από το θέµα της ανεργίας των νέων. Σε συνάντηση που έγινε µεταξύ των ηγετών
της Ε.Ε, των συνδικάτων και των ενώσεων των εργοδοτών κατεβλήθει προσπάθεια να
συµφωνηθούν µέτρα που θα ενισχύσουν την απασχόληση των νέων. Οι ανεργία των νέων
αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιθυµεί να δηµιουργήσει µια πλατφόρµα για να συγκρίνει πόσο καλά τα κράτη µέλη
ανταποκρίνονται στην αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων. Ο επίτροπος για θέµατα
απασχόληση Laszlo Andor δήλωσε ότι η πλατφόρµα θα βοηθήσει τις δηµόσιες υπηρεσίες
απασχόλησης σε όλη την ΕΕ να αυξήσουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών, και θα βοηθήσει τους νέους να βρουν εργασία ευκολότερα. Επίσης θα βοηθήσει
καλύτερα να καλυφθούν περίπου 1,7 εκατοµµύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η Ευρώπη σε λάθος κατεύθυνση
Η ανησυχία για το δηµοκρατικό έλλειµµα στην ΕΕ και η αυξανόµενη αποσύνδεση
µεταξύ των πολιτών και των θεσµών τους, είναι πλέον ευρέως διαδεδοµένη σε ολόκληρη την
ΕΕ, σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση, που δηµοσιεύθηκε από την Gallup. Η έρευνα, η οποία
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καλύπτει µόνο έξι χώρες - Γερµανία, Γαλλία, Πολωνία, ∆ανία και τις Κάτω Χώρες καθώς
και το Ηνωµένο Βασίλειο - διαπιστώνει ότι µια µειοψηφία των ατόµων που λένε τα πράγµατα
πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση (17% στη Γαλλία, 23% στο Ηνωµένο Βασίλειο και 34%
στις Κάτω Χώρες). Όταν ρωτήθηκε αν οι νέοι θα έχουν περισσότερες ή λιγότερες ευκαιρίες
στο µέλλον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (52% στην Πολωνία, 55% στη Γερµανία, 72%
στη Γαλλία), δήλωσε λιγότερο και όχι περισσότερο. Η ∆ηµοσιονοµική και οικονοµική κρίση
στην Ευρώπη έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινωνία και την πολιτική σε όλα τα επίπεδα,
εµπειρογνώµονες της Gallup, δήλωσαν. Αυτή η αλλαγή θα µπορούσε να επηρεάσει τις
ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014.
Βουλγαρία
Ανησυχίες σχετικά µε το σεβασµό του κράτους δικαίου στη Βουλγαρία, τέθηκαν σε
συζήτηση στο Συµβούλιο Υπουργών από την Επίτροπο V.Reding, στο πλαίσιο σχετικής
συζήτησης για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Η συζήτηση για την Βουλγαρία, προστέθηκε
στην ηµερήσια διάταξη κατόπιν αιτήµατος της Οµάδας του ΕΛΚ, που έγινε στον απόηχο των
εκλογών 12 Μαΐου. Αµφιλεγόµενη διορισµοί που γίνονται από τη νέα κυβέρνηση, οι σχέσεις
της µε το κόµµα Αττάκα, και διαδηλώσεις από Βούλγαρους πολίτες ήταν µεταξύ των
θεµάτων που τέθηκαν. Ορισµένοι ευρωβουλευτές ζήτησαν νέες εκλογές στη χώρα, ενώ άλλοι
υποστήριξαν ότι η Βουλγαρία είναι µια λειτουργούσα δηµοκρατία, και αξίζει η κυβέρνηση
της µια ευκαιρία για να σταθεροποίηση την χώρας. Η ανάγκη για την καταπολέµηση της
διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος, τη µεταρρύθµιση του δικαστικού συστήµατος
και την επιβολή του κράτους δικαίου, τονίστηκαν από ορισµένους βουλευτές, όπως και η
ανάγκη για τη δηµιουργία Επιτροπής που να διασφαλίζει τον σεβασµό των αξιών της ΕΕ από
όλα τα κράτη µέλη. Η Επίτροπος Reding δήλωσε ότι η Επιτροπή θα ενεργήσει σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης του δικαίου της ΕΕ ή µιας σοβαρής παραβίασης των αξιών της
Ε.Ε. Οι συζητήσεις αυτές δείχνουν πόσο σηµαντικό είναι για την ΕΕ να προωθήσει το κράτος
δικαίου, κατέληξε.

IBAC 2013 Call for papers
- 3rd international Balkan annual conference: in common history and multicultural
atmosphere of the Balkans Sarajevo,
10-13 October 2013www.ibac2013.org
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ΦΑΚΕΛΟΣ
Α. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Β. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΜΑΙΟΥ 2013

Α. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 27-28 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου4
Η Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. αποφάσισε να δροµολογήσει νέο σχέδιο δράσης για τις
επενδύσεις, µε στόχο την αποκατάσταση της πιστωτικής ροής στην οικονοµία. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε µέτρα στήριξης των ΜΜΕ, λόγω του σηµαντικού ρόλου που
διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, όσον αφορά ιδίως τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Θα
προωθηθούν επίσης η επιχειρηµατικότητα και η αυτοαπασχόληση. «Προκειµένου να
βοηθήσουµε εκατοµµύρια ΜΜΕ, τον µεγαλύτερο εργοδότη στις χώρες µας, να
αντιµετωπίσουν την πιστωτική ασφυξία σε ορισµένες χώρες, θα συνδυάσουµε κεφάλαια από
τον προϋπολογισµό της ΕΕ και κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων», δήλωσε ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Herman Van Rompuy.
Ένα νέο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη
Το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π) της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 θα
έχει εν προκειµένω ζωτική σηµασία, δεδοµένου ότι αναµένεται να βοηθήσει στην τόνωση της
οικονοµικής µεγέθυνσης και της απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τόσο η Επιτροπή
όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αποτελέσουν σηµαντικούς συντελεστές αυτής
της προσπάθειας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ορισµένα µέτρα και εξέφρασε
ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής και της ΕΤΕπ να δώσουν προτεραιότητα στην
υλοποίησή τους. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν:
1. αυξηµένη δανειοδότηση της οικονοµίας από την ΕΤΕπ, αξιοποιώντας πλήρως τα 10
δισεκατοµµύρια ευρώ που προσετέθησαν πρόσφατα στο κεφάλαιό της,
2. µεγαλύτερη χρήση κοινών (Επιτροπή και ΕΤΕπ) χρηµατοδοτικών µέτρων
καταµερισµού των κινδύνων µε στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων στις ΜΜΕ
3. ενισχυµένη συνεργασία µεταξύ εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ΕΤΕπ.
Η Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα υποβάλουν έκθεση πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Οκτωβρίου.
Εφαρµογή του Συµφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης
Το Σύµφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης συµφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2012. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση 120 δισεκατοµµυρίων ευρώ
µε στόχο την απελευθέρωση του εγχώριου αναπτυξιακού δυναµικού. Το σύµφωνο
προσδιόρισε επίσης ορισµένους τοµείς δράσης:
 αντιµετώπιση της ανεργίας, ιδίως των νέων,
 εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και
 ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

4

«Τόνωση των επενδύσεων, εφαρµογή του Συµφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης», 28/6/2013 στο
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/boosting-investment,-implementing-thecompact-for-growth-and-jobs?lang=el
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Ορισµένα µέτρα αποδίδουν ήδη καρπούς, απαιτούνται ωστόσο περαιτέρω προσπάθειες .
Τόσο η Ε.Ε. όσο και τα κράτη µέλη «πρέπει να κάνουν ό,τι µπορούν για να διασφαλίσουν ότι
όλα τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο Σύµφωνο θα εφαρµοστούν ταχέως», ιδίως όσον
αφορά την ενιαία αγορά, την καινοτοµία, το ψηφιακό θεµατολόγιο, τις υπηρεσίες, την
ενέργεια και τη φορολογία.
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν θέµατα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν
σηµαντικά τόσο τον ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης όσο και την ανταγωνιστικότητα.
Βάσει αυτών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο:
 ζήτησε µια ευρεία οριζόντια και συνεκτική προσέγγιση για µια σύγχρονη ευρωπαϊκή
βιοµηχανική πολιτική η οποία θα συνοδεύει τις διαρθρωτικές αλλαγές και την
οικονοµική ανάκαµψη.
 ευελπιστεί ότι θα λάβει πριν από τη σύνοδο του Οκτωβρίου λεπτοµερές πρόγραµµα
εργασιών που θα περιλαµβάνει περαιτέρω προτάσεις για τη µείωση της συνολικής
κανονιστικής επιβάρυνσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, λαµβανοµένης
πάντοτε υπόψη της ανάγκης κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών και των
εργαζοµένων.
 ζήτησε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να καταστεί η ενωσιακή και η εθνική
νοµοθεσία αποτελεσµατικότερη, συνεπέστερη και απλούστερη.
Ευρωπαϊκό Εξάµηνο
Οι ηγέτες ενέκριναν σε γενικές γραµµές τις ανά χώρα συστάσεις όσον αφορά τους
προϋπολογισµούς, τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις καθώς και τις κοινωνικές πολιτικές και
τις πολιτικές απασχόλησης που απευθύνονται σε κάθε κράτος µέλος, ολοκληρώνοντας µε τον
τρόπο αυτό το «Ευρωπαϊκό Εξάµηνο»- µια εξαµηνιαία διαδικασία συντονισµού των
πολιτικών. Τα κράτη µέλη θα µετατρέψουν τώρα αυτές τις συστάσεις σε αποφάσεις,
προωθώντας την πλήρη εθνική αποδοχή τους και τη διαφύλαξη του κοινωνικού διαλόγου.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την έναρξη διαπραγµατεύσεων για
υπερατλαντικό εµπόριο και επενδυτική σύµπραξη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. Herman Van Rompuy µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο5
Ήταν µια παραγωγική σύνοδος κορυφής. Χθες το βράδυ λάβαµε αποφάσεις για δύο
βασικές δέσµες δράσεων:
- Πρώτον, να προωθήσουµε τις θέσεις απασχόλησης για τους νέους, και µάλιστα
αναβαθµίζοντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων σε 8 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης να συγκεντρώνεται στα δύο πρώτα
χρόνια. Κατά την υλοποίηση του προϋπολογισµού, τυχόν κεφάλαια που δεν θα
δαπανώνται θα κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στην απασχόληση.
- Επίσης, προκειµένου να βοηθήσουµε εκατοµµύρια µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
που είναι οι σηµαντικότεροι εργοδότες στις χώρες µας, να επιβιώσουν στις συνθήκες
χρηµατοπιστωτικής κρίσης που επικρατούν σε ορισµένες χώρες, θα συνδυάσουµε
κεφάλαια από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.

5

Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. Herman Van Rompuy µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, EUCO
153/13 Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2013 στο www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/ pressdata
/el/ec/137773.pdf
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Αυτά συνέβησαν χθες. Τη σηµερινή ηµέρα σηµατοδοτούν δύο ιστορικά ορόσηµα: για
την Κροατία και τα Βαλκάνια αλλά και για την ευρωζώνη, µε την ένταξητης Λετονίας. Θα
ήθελα, πριν συνεχίσω, να συγχαρώ θερµά τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Enda Kenny και την
οµάδα του για την άριστη άσκηση της Προεδρίας του Συµβουλίου. Τις δύο τελευταίες
εβδοµάδες σηµείωσαν τρεις µεγάλες επιτυχίες. Ακριβώς πριν από τη σύνοδο της Οµάδας των
Οκτώ, µια εντολή για την έναρξη εµπορικών διαπραγµατεύσεων µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Χθες µια συµφωνία για την αντιµετώπιση των προβληµατικών τραπεζών και, κυρίως, µια
συµφωνία µε το Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισµό της ΕΕ, το Π∆Π. Τρεις σηµαντικές
αποφάσεις για τους επόµενους µήνες και τα επόµενα χρόνια! Και θα ήθελα να τονίσω ότι
ήταν µεγάλη χαρά, αγαπητέ Enda, να συνεργάζοµαι µε σένα και την οµάδα σου αυτό το
εξάµηνο.
«Σταθερότητα - Οικονοµική ανάπτυξη – Απασχόληση» ήταν το σύνθηµα της
ιρλανδικής Προεδρίας. Η σύνοδος αυτή αποτέλεσε ένα ακόµη παράδειγµα για τον τρόπο µε
τον οποίον όλη η Ένωση εργάζεται ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα µέτωπα. Εστιάζοντας
συνεχώς σε µακρόπνοες µεταρρυθµίσεις, που ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεών µας χθες
το βράδυ σχετικά µε τις ανά χώρα συστάσεις. Είναι κρίσιµες για να γίνουν οι οικονοµίες µας
πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσµιο επίπεδο.
Αλλά ξέρουµε ότι οι µεταρρυθµίσεις χρειάζονται χρόνο και τα αποτελέσµατα δεν θα
είναι άµεσα, οπότε επικεντρωνόµαστε και στην έναρξη δράσεων µε άµεσο αντίκτυπο. Στην
αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων και στην παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ για να έχουν
πρόσβαση σε πιστώσεις - όπως συνέβη χθες το βράδυ. Η δυνατότητα αυτή µας δίνεται
άλλωστε επειδή καταφέραµε να αποκαταστήσουµε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Έχουµε µειώσει κατά το ήµισυτα δηµόσια ελλείµµατα (σε σύγκριση µε πριν από την κρίση),
είµαστε πλέον εξοπλισµένοι για να αντιµετωπίσουµε τους οικονοµικούς κραδασµούς και
έχουµε δεσµευτεί για ένα µακροπρόθεσµο οδικό χάρτη για την ενίσχυση της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης µας για το µέλλον. Ως προς αυτό το τελευταίο σηµείο, κινούµαστε µε
σταθερό ρυθµό προς την τραπεζική ένωση, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά µας, ώστε
να αποκατασταθεί µε τον τρόπο αυτό η κανονική δανειακή ροή προς την οικονοµία.
Η χθεσινή συµφωνία µεταξύ των υπουργών Οικονοµικών για την εναρµόνιση των
κανόνων ανάκαµψης και εξυγίανσης για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ ήταν ένα ακόµη
σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός. Πρόκειται πράγµατι για γέφυρα µετάβασης προς τον Ενιαίο
Μηχανισµό Εξυγίανσης των τραπεζών, για τον οποίον έχουν δεσµευθεί σταθερά όλοι οι
ηγέτες. Αναµένουµε την πρόταση της Επιτροπής πολύ σύντοµα, προκειµένου να έχει εγκριθεί
εντός έτους µέχρι τη λήξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Την περασµένη
εβδοµάδα, οι υπουργοί Οικονοµικών της ευρωζώνης συµφώνησαν επίσης ως προς τα κύρια
χαρακτηριστικά της άµεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα, µε κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. Και αυτή η εξέλιξη
αποτελεί µεταβατική γέφυρα προς την τραπεζική ένωση. Έτσι, οι γέφυρες είναι έτοιµες ή υπό
κατασκευή και προετοιµαζόµαστε για να περάσουµε στην επόµενη φάση, αρχής γενοµένης
από τη µετάβαση προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό για όλες τις τράπεζες της ευρωζώνης
το 2014.
Ως προς τις άλλες πτυχές του οδικού χάρτη προς την κατεύθυνση µιας πραγµατικής
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, σήµερα το πρωί ενηµέρωσα τους συναδέλφους
σχετικά µε την κατάσταση, µετά από ευρείες διαβουλεύσεις, και συµφωνήσαµε την πορεία
προς τα εµπρός. Συζητήσαµε ιδίως για την κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο της ΟΝΕ,
δίνοντας έµφαση παραδείγµατος χάριν στους κοινωνικούς δείκτες και τους δείκτες
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απασχόλησης στα υφιστάµενα εργαλεία. Τονίσαµε την ανάγκη ενός εποικοδοµητικού
κοινωνικού διαλόγου - ένα σηµείο το οποίο επίσης εκτιµήθηκε ιδιαίτερα από τους
κοινωνικούς εταίρους της Ε.Ε. χθες.
Συζητήσαµε, επίσης, και άλλες ιδέες για την αντιµετώπιση σηµείων συµφόρησης στην
ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. Μια λύση είναι οι
συµβάσεις, τις οποίες θα ενστερνίζονται πλήρως τα κράτη σε εθνικό επίπεδο και θα
συνάπτονται µεταξύ κράτους µέλους και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και, ενδεχοµένως, θα
συνδέονται µε µηχανισµούς αλληλεγγύης. Πρόκειται φυσικά για αχαρτογράφητη ακόµη
περιοχή, αλλά εντοπίσαµε κάποιες αρχές επί των οποίων υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις.
Βεβαίως, τα θέµατα αυτά είναι από τη φύση τους πολύπλοκα και απαιτείται περαιτέρω
έρευνα, αλλά και πάλι, µέσω διαβουλεύσεων, µεγαλώνει η σύγκλιση και σηµειώνεται
σταθερή πρόοδος. Θα επανέλθουµε στο θέµα αυτό και τον Οκτώβριο και το ∆εκέµβριο.
Αξίζει βεβαίως να επισηµάνουµε ότι η ευρωζώνη εξακολουθεί να διευρύνεται! Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη τη Λετονία για την προοπτική να καταστεί το 18ο µέλος
την 1η Ιανουαρίου. Μιλώντας για νέα µέλη..., θα ήθελα να αναφερθώ στις σηµερινές
αποφάσεις για τη διεύρυνση της Ένωσης. Βρισκόµαστε σε µια ιστορική καµπή για τα
Βαλκάνια και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Όχι µόνον υποδεχόµαστε την Κροατία ως νέο
κράτος µέλος, αλλά συµφωνήσαµε επίσης να αρχίσουµε ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε τη
Σερβία και κάναµε ένα σηµαντικό βήµα στις σχέσεις µας µε το Κοσσυφοπέδιο. Οι δύο αυτές
αποφάσεις είναι το άµεσο αποτέλεσµα της θαρραλέας συµφωνίας στην οποίαν κατέληξαν τον
περασµένο Απρίλιο το Βελιγράδι και η Πρίστινα. Η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη µε τη
Σερβία θα διεξαχθεί το αργότερο τον Ιανουάριο του 2014.
Ταυτοχρόνως, εγκρίθηκε η διαπραγµατευτική εντολή για Συµφωνία Σταθεροποίησης
και Σύνδεσης µε το Κοσσυφοπέδιο. Τη ∆ευτέρα θα ταξιδέψω και στις δύο πρωτεύουσες, την
Πρίστινα και το Βελιγράδι, για να υπογραµµίσω τη σηµασία του κεφαλαίου που ανοίγουµε
τώρα µαζί. Και τα µεσάνυχτα της Κυριακής θα γιορτάσω στο Ζάγκρεµπ µε την Κροατία την
είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα µεταβούν
στο Ζάγκρεµπ για να µοιραστούν την ιστορική αυτή στιγµή µε το λαό της Κροατίας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΙΟΥ 2013
Ενέργεια και φοροδιαφυγή στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του Μαΐου6
Η διαχείριση των ενεργειακών δικτύων για την προώθηση της ανάπτυξης και της
απασχόλησης στην Ευρώπη και οι προσπάθειες καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της
φορολογικής απάτης είναι τα δύο κυρίαρχα θέµατα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της ΕΕ που λαµβάνει χώρα σήµερα (22 Μαΐου) στις Βρυξέλλες.
Στον τοµέα της ενέργειας, οι επικεφαλής των κρατών-µελών της Ένωσης θα έχουν έναν
στρατηγικού χαρακτήρα διάλογο σχετικά µε την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Στην
επιστολή-πρόσκληση προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Herman Van Rompuy, έθεσε τρία ερωτήµατα-οδηγούς στη
συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην Ε.Ε.: την
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριων πηγών
ενέργειας και την διαµόρφωση µιας πιο προβλέψιµης ενεργειακής πολιτικής ως προϋπόθεση
για την προσέλκυση επενδύσεων για σύγχρονες ενεργειακές υποδοµές.
6

EurActiv.gr 22/05/2013
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Στο κοµµάτι της φοροδιαφυγής, οι ηγέτες της ΕΕ θα επικεντρωθούν στην αναζήτηση
αποτελεσµατικών τρόπων και µέσων καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής
απάτης. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές
επίπεδο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να εκµεταλλευτούν το πολιτικό momentum και να
σηµειώσουν πρόοδο σε µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων, όπως η αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών, η φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και η καταπολέµηση της
απάτης στην απόδοση του ΦΠΑ. Η φοροδιαφυγή έχει αναδειχθεί άλλωστε σε µείζον
πανευρωπαϊκό ζήτηµα, ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα περίοδο περικοπών και έντονων
δηµοσιονοµικών προσαρµογών. «Κάθε χρόνο σχεδόν ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ χάνεται για
τα κράτη-µέλη της ΕΕ εξαιτίας της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης», δήλωσε ο
Herman Van Rompuy σε βιντεοσκοπηµένο του µήνυµα ενόψει της Συνόδου. Ενδεικτικά, το
ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ΑΕΠ της Ισπανίας ή τον προϋπολογισµό της Ένωσης για τα
επόµενα επτά χρόνια.
Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, ερωτηµατικό αποτελεί η στάση Αυστρίας και
Λουξεµβούργου στο ζήτηµα της ανταλλαγής πληροφοριών, ύστερα από την αρνητική τους
θέση της περασµένη εβδοµάδα στην συνάντηση των υπουργών Οικονοµικών της ΕΕ.
Εντούτοις, οι δύο χώρες εµφανίζονται διατεθειµένες να αναθεωρήσουν την πολιτική τους ως
προς την ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για
συµβιβασµό από τη στιγµή που η ΕΕ έχει συνάψει ήδη συµφωνίες για στενότερη συνεργασία
µε ευρωπαϊκές χώρες της ηπείρου εκτός Ένωσης, οι οποίες θεωρούνται φορολογικοί
παράδεισοι, όπως Ελβετία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Ανδόρα και Σαν Μαρίνο.
Τέλος, θέµατα όπως η πρόοδος ως προς την εµβάθυνση της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις σε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής,
όπως η κατάσταση στη Συρία, θα τεθούν υπό συζήτηση, δίχως όµως εξαγωγή
συµπερασµάτων ή πολιτικών αποφάσεων.
Πολιτική συνοχής: µέγιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ για ανάπτυξη και θέσεις
εργασίας – Η συµβολή της Επιτροπής7, 21/5/2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 21 Μαΐου 2013 µέτρα που θα βοηθήσουν τις
χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση να αξιοποιήσουν τους τόσο αναγκαίους γι’ αυτές
πόρους της ΕΕ. Τα µέτρα θα βοηθήσουν αυτά τα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν την ανεργία
των νέων, να υποστηρίξουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και να επενδύσουν σε καίρια
έργα υποδοµής. Χωρίς τα προτεινόµενα µέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την
ανάπτυξη θα µπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρηµάτων
ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηµατοδότησης στο ισχύον οικονοµικό
κλίµα. Η πρόταση, που ζητήθηκε από κυβερνήσεις της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο, θα σταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο των υπουργών
της ΕΕ για έγκριση.
Το πρώτο µέτρο προβλέπει την πιο γρήγορη διάθεση περίπου 500 εκατ. ευρώ για
επενδύσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία.
Έτσι θα αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής και θα δοθεί η
δυνατότητα µικρότερης εθνικής συµµετοχής. Έτσι θα παραταθεί η συµφωνία
συγχρηµατοδότησης του ∆εκεµβρίου 2011 για ακόµη δύο χρόνια. Θα ελαφρύνει επίσης τους
εθνικούς προϋπολογισµούς, χωρίς νέα χρηµατοδότηση της ΕΕ.Το δεύτερο µέτρο που
7

http://ec.europa.eu/ellada/press-center/news/archives/news_20130521_politiki_synohis_el.htm
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προτάθηκε σήµερα θα δώσει στη Ρουµανία και τη Σλοβακία περισσότερο χρόνο για τη
διάθεση των πόρων της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη επιλογή και
υλοποίηση έργων στρατηγικής σηµασίας – για παράδειγµα, για την ώθηση της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και για την απασχόληση των νέων.
Σχολιάζοντας την πρόταση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn
δήλωσε: «Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είµαστε έτοιµοι να δείξουµε αλληλεγγύη και ευελιξία
σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο δρόµο της ανάπτυξης. Η
πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Ένωσης για το σκοπό αυτό. Τα
στοχευµένα µέτρα που προτείναµε σήµερα θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουν
τις απαραίτητες επενδύσεις: για τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας µε την υποστήριξη
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές πρόσβασης σε χρηµατοδότηση,
για την υποστήριξη των νέων για να βρουν απασχόληση και για την ενθάρρυνση της
καινοτοµίας και της έρευνας. Αυτό δεν είναι µόνο προς το συµφέρον των οικείων χωρών
αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της. Πρέπει όµως να προσθέσω ότι η πρόταση αυτή, ενώ
δίνει µια ανάσα, δεν υποκαθιστά τις µεταρρυθµίσεις και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των
πόρων.» Ο κ. László Andor, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Κοινωνικής Ένταξης, πρόσθεσε: «Οι έκτακτες περιστάσεις που µας οδήγησαν στην αύξηση
της συµµετοχής της ΕΕ στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής στις λεγόµενες χώρες του
προγράµµατος, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται. Το µέτρο ήταν επιτυχηµένο όσον
αφορά την ενίσχυση της διάθεσης πόρων της ΕΕ για αναπτυξιακές επενδύσεις και είχαµε
κάθε λόγο να το επεκτείνουµε. Όσον αφορά τη Ρουµανία και τη Σλοβακία, ύστερα από τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η παρούσα πρόταση τους παρέχει τη δυνατότητα να
επενδύσουν πόρους της ΕΕ όπου είναι περισσότερο αναγκαίο. Οι δύο χώρες πρέπει να το
δουν αυτό ως κίνητρο για να ενισχύσουν τις µεταρρυθµιστικές και επενδυτικές προσπάθειές
τους.»
ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Αγγλικός Τύπος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συµφωνία για τους κανόνες που θα καθορίζουν
ποιος θα πληρώνει για τις µελλοντικές διασώσεις τραπεζών χωρίς να πληρώνουν οι
φορολογούµενοι το τίµηµα. Οι 27 υπουργοί οικονοµικών της Ε.Ε. συµφωνήσαν µετά από
επτά ώρες διαπραγµατεύσεων, ένα σηµαντικό βήµα για τον καθορισµό της λεγόµενης
τραπεζικής ένωσης, µε στόχο την αποκατάσταση της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής
σταθερότητας στην Ε.Ε. Το σύνολο των κανόνων καθορίζουν τη σειρά µε την οποία οι
επενδυτές και οι πιστωτές θα πρέπει να αναλάβουν τις απώλειες, όταν µια τράπεζα
αναδιαρθρωθεί ή κλείσει, µε τη χρηµατοδότηση της διάσωσης από τους φορολογούµενους να
αποτελεί την έσχατη λύση. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του αγγλικού τόπου, µετά την
χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008-09, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Βρετανία και η Γερµανία
έπρεπε να δίνουν δεκάδες δισεκατοµµύρια λίρες και ευρώ σε προβληµατικές τράπεζες για να
αποφευχθεί η κατάρρευση του οικονοµικού συστήµατος. Τα προαναφερθέντα µέτρα
ελήφθησαν για να αποφευχθεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών.
Επισηµαίνεται ότι οι διαπραγµατεύσεις στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ήταν περίπλοκες
διότι ορισµένα κράτη φοβούνταν να δεσµευθούν σε µια υπερβολικά αυστηρή ευρωπαϊκή
νοµοθεσία. Άλλοι προειδοποίησαν ότι η υπερβολική ευελιξία θα δηµιουργήσει νέες
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ανισότητες µεταξύ των ασθενέστερων και των ισχυρότερων οικονοµιών της Ε.Ε. ενώ η
έλλειψη κοινών κανόνων θα πλήξει την ασφάλεια για τους επενδυτές και την εµπιστοσύνη
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Όµως, οι κανόνες θα ισχύουν εξίσου για τα 17 κράτη της
Ε.Ε. της ευρωζώνης και τα 10 κράτη, συµπεριλαµβανοµένης της Βρετανίας, που έχουν το
δικό τους νόµισµα. Επιπροσθέτως οι Γάλλοι διαπραγµατευτές υποστήριξαν ότι οι γεωργικές
επιδοτήσεις για τα νέα µέλη θα πρέπει να εξαιρεθούν από τους υπολογισµούς για τα £3 δισ.
της ετήσιας έκπτωσης - ενδεχοµένως µειώνοντάς την κατά 10%. Αλλά ο David Cameron
ήταν ανένδοτος υποστηρίζοντας ότι αυτό το ζήτηµα είχε ήδη διευθετηθεί υπέρ του Ηνωµένου
Βασιλείου από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον περασµένο Φεβρουάριο. Σε συνάντηση µε τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Herman Van Rompuy ο David Cameron έλαβε
διαβεβαιώσεις ότι η κατάσταση δεν είχε αλλάξει. Ο David Cameron δήλωσε σε συνέντευξη
Τύπου: «Μερικές φορές είναι απογοητευτικός ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί η Ε.Ε. Στα
Συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής του Φεβρουαρίου γράφτηκε ότι η βρετανική έκπτωση
θα συνεχιστεί όπως πριν ... Ο David Cameron δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την
αποκατάσταση «της συνηθισµένης δηµοκρατικής συναίνεσης» στην Ε.Ε. δεν ενισχύονται από
τις δαπάνες που γίνονται για λόγους προώθησης από ορισµένους ευρωβουλευτές.
Ο αγγλικός τύπος ασχολήθηκε και µε την ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε. την 1η
Ιουλίου 2013. Μετά από µακροχρόνια αναµονή, µεγάλο µέρος του πληθυσµού της Κροατίας
εµφανίζεται αβέβαιο για το ισοζύγιο κόστους – κέρδους στο µέλλον. Αναρωτιούνται γιατί
εντάσσονται σε µια Ένωση τη στιγµή που καθιερωµένα µέλη, όπως η Βρετανία, συζητούν
την επαναδιαπραγµάτευση των όρων συµµετοχής ή την πλήρη εγκατάλειψη της Ένωσης. Από
το 2008, το ΑΕΠ στην Κροατία είναι κάτω του 11%, οι ξένες επενδύσεις έχουν µειωθεί κατά
80%, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία junk και η ανεργία
µεταξύ των νέων ανέρχεται σε 22 έως 50%. Το γερµανικό περιοδικό Bild υποστηρίζει ότι οι
φορολογούµενοι της βόρειας Ευρώπης «θα πληρώσουν πάλι το λογαριασµό». Ο Πρόεδρος
της Κροατίας Ivo Josipović επιµένει ότι η χώρα του δεν θα χρειαστεί βοήθεια έκτακτης
ανάγκης και ότι θα κάνει το χρέος της να προχωρήσει σε περισσότερες µεταρρυθµίσεις.
Υποστηρίζει ότι είναι καλό να έχουµε περισσότερη Ευρώπη σε ορισµένα πράγµατα, όπως µια
κοινή αγορά και µια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, αλλά πρέπει να
υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία και σε άλλα πιο περιφερειακά ζητήµατα.
Τέλος, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αγγλικού τύπου, το κόµµα των Βρετανών
Συντηρητικών, µέρος του κυβερνητικού συνασπισµού αρχίζει να διαµορφώνει τα αιτήµατά
του για την επαναδιαπραγµάτευση των όρων της συµµετοχής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ένα από τα κύρια ζητήµατα είναι να δοθεί µεγαλύτερος λόγος στα εθνικά
κοινοβούλια όσον αφορά τη λειτουργία της Ε.Ε., κυρίως ως αντιστάθµισµα για την, όπως
υποστηρίζεται, έλλειψη νοµιµοποίησης του νέου ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο
William Hague θεωρεί καλή ιδέα να σκληρύνει η διαδικασία ελέγχου της νοµοθετικής
διαδικασίας από τα εθνικά κοινοβούλια που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας - µε
άλλα λόγια, να επιτραπεί στα εθνικά κοινοβούλια να ασκούν βέτο στην ευρωπαϊκή
νοµοθετική διαδικασία.
 Duff A., “Why the Tories EU renegotiation strategy won't work”, The Guardian, 27/6/013.
 “EU forges bank bailout deal to protect taxpayers”, The Guardian, 27/6/2013
 Interview: Croatia President Ivo Josipovic insists 'we don’t expect just to be handed cash' as
country joins EU, Independent, 30/6/2013
 Tapsfield J., “David Cameron hits out at 'frustrating EU'”, 28/7/2013
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Γαλλικός τύπος
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 ενέκριναν τον προϋπολογισµό της Ε.Ε.
για την περίοδο 2014-2020, βάσει του συµβιβασµού που επετεύχθη µε τους ευρωβουλευτές
στις 27 Ιουνίου. Το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί, πιθανώς το Σεπτέµβριο. Οι ευρωβουλευτές
έκαναν κάποιες παραχωρήσεις, µεταξύ άλλων, να µεταφέρουν από το ένα έτος στο άλλο και
από το ένα κεφάλαιο στο άλλο τα ποσά που δεν έχουν δαπανηθεί. Αυτή η ευελιξία θα
κοστίσει δεκάδες δισ. ευρώ περισσότερα από το 2014 έως και το 2020, χωρίς να υπερβαίνει
το όριο των €960 δισ. που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του γαλλικού τύπου, περισσότερο από ένα χρόνο µετά την
εκλογή του, ο François Hollande παραµένει ένα µυστήριο για τους Ευρωπαίους εταίρους του.
Πρόσφατη αψιµαχία του µε τον José Manuel Barroso συνέβαλε στην πρόκληση σύγχυσης για
τις προθέσεις του πρωθυπουργού, καθώς και για τη συνοχή της κυβέρνησής του σχετικά µε
τα ευρωπαϊκά θέµατα. Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ο François Hollande
προσπάθησε να κατευνάσει την κατάσταση υπογραµµίζοντας ότι πρέπει να χαιρετίσει το έργο
της Ε. Επιτροπής. Οι Γάλλοι και οι Γερµανοί στην πραγµατικότητα εργάζονται για την
οικοδόµηση αυτής της πολιτικής ένωσης από το ∆εκέµβριο, µαζί µε τους Πολωνούς, οι
οποίοι, για ιστορικούς λόγους, θέλουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο µέλλον της
Ευρώπης. Σύµφωνα µε ανώτερους Γάλλους αξιωµατούχους, το σύστηµα που οικοδοµείται θα
είναι αναγκαστικά περίπλοκο διότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συζήτησης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για τις αρµοδιότητες που παραµένουν εθνικές χωρίς να έχουν τα εθνικά κοινοβούλια
την αίσθηση ότι παραγκωνίσθηκαν. Για παράδειγµα, το θέµα των συντάξεων δεν µπορεί να
παραληφθεί καθώς επηρεάζει το σύνολο της ευρωζώνης. Αλλά την ίδια στιγµή τα
κοινοβούλια και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να διατηρήσουν τον έλεγχο των αποφάσεων,
ιδίως µε την παρούσα οικονοµική κατάσταση. Ο François Hollande αναγνωρίζει ότι θα
υπάρξει µια αναθεώρηση των συνθηκών µόνο αφού επιλεγεί ένα ευρωπαϊκό οικοδόµηµα το
οποίο δεν µπορεί να είναι απλώς µια Ένωση των 28 µε πρόσθετους πόρους: η ευρωζώνη µε
συµπληρωµατικά µέσα και µε διαφορετικούς τρόπους λήψης αποφάσεων, είναι το µέλλον της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές τον Οκτώβριο, θα συζητηθεί ο
συντονισµός της πολιτικής και το ∆εκεµβρίου θα συζητηθούν τα µέσα, σύµφωνα µε δηλώσεις
Γάλλου κυβερνητικού αξιωµατούχου. Πρέπει να έχουµε µια συµφωνία για την αρχιτεκτονική
της ευρωζώνης πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου του 2014».
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του γαλλικού τύπο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο η Ε.Ε.
ενέκρινε ένα µηχανισµό για την επανέναρξη της δανειοδότησης προς τις χώρες που
πλήττονται περισσότερο από την κρίση, για την τόνωση της δραστηριότητας. Η ιδέα είναι
αυτό να περνά µέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να παίζει το ρόλο του
εγγυητή του προϋπολογισµού για την κινητοποίηση µεταξύ €55 και €100 δισ. σε δάνεια.
Αυτά τα µέτρα δεν αντιµετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήµατα στην ευρωζώνη που απέχει
ακόµη πολύ από τη σταθερότητα. Για να επανέλθει οριστικά η εµπιστοσύνη των αγορών, θα
πρέπει να καταστεί αδύνατη η επανάληψη των λαθών που προκάλεσαν την κρίση. Η
τραπεζική ένωση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, αποτελεί µια απάντηση.
Μετά τις γερµανικές εκλογές η Ε.Ε. θα προχωρήσει περαιτέρω και θα επιταχύνει την
πολιτική εµβάθυνσης της Ευρώπης. «Οι χώρες της ευρωζώνης πρέπει να κινηθούν
γρηγορότερα και περισσότερο» υποστήριξε ο François Hollande: πρέπει να «προχωρήσουν
σε εµβάθυνση, να ενσωµατωθούν περαιτέρω, να οργανωθούν δηµοκρατικά».
 D“Appels à une fédération franco-allemande”, Le Figaro, 21/5/2013.
 “Secret bancaire: l’Europe bloquée”, Libération, 22/5/2013
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“Accord de libre-échange Etats-Unis-Europe, le pouvoir exorbitant des
multinationales”, Libération, 22/5/ 2013.
“Le G8 pousse l'UE vers l'union bancaire”, Le Figaro 17/06/2013
“Compromis sur le budget de l'Union pour 2014-2020”, Le Monde, 28/6/2013
“Les petits jeux politiques de François Hollande en Europe” Le Monde, 28/6/2013
J. Quatremer, “Union européenne: Merkel impose un break à Hollande”, Libération,
28/6/2013
J. Quatremer, “Union européenne: Merkel impose un break à Hollande”, Libération,
28/6/2013

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ “LISBOAN”
Από τον Οκτώβριο 2010 το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
(ΕΕΕΠ) συµµετέχει στο πανευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό δίκτυο “LISBOAN” (Linking
Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network), το οποίο
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EACEA, EU Lifelong Learning
Programme), µε συντονιστή τον Wolfgang Wessels, Καθηγητή του Πανεπιστηµίου της
Κολωνίας και κάτοχο της έδρας Jean Monnet του ιδίου Πανεπιστηµίου. Το ευρωπαϊκό αυτό
πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια και ολοκληρώνεται το Σεπτέµβριο του 2013.
Στόχος του Προγράµµατος ήταν η κατανόηση και ανάλυση του νέου θεσµικού
πλαισίου καθώς και η αναβάθµιση και επικαιροποίηση της διδασκαλίας στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη Συνθήκη της
Λισαβόνας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πανευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό δίκτυο “LISBOAN”, µε
συντονιστή το Πανεπιστήµιο της Κολωνίας, δηµοσιεύει ετήσιες εκθέσεις (“Lisbon Watch”),
οι οποίες αποτελούν το κυριότερο παραδοτέο του Προγράµµατος. Οι ετήσιες αυτές εκθέσεις
περιλαµβάνουν συνεισφορές από τα σηµαντικότερα πανεπιστήµια της Ευρώπης και παρέχουν
µια πανευρωπαϊκή προοπτική για τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Μεταξύ άλλων γίνεται
επισκόπηση και ανάλυση των διδακτικών εργαλείων και µέσων που χρησιµοποιούνται για
την εξοικείωση των φοιτητών µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τις επιπτώσεις της καθώς
και αναφορά στα ιδιαίτερα σηµεία στα οποία επικεντρώνεται η σχετική συζήτηση σε κάθε
χώρα ξεχωριστά.
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν τρεις ετήσιες διασκέψεις στις
οποίες συµµετείχαν εκπρόσωποι από τους 58 εταίρους τους Προγράµµατος. Σε δύο εξ αυτών
η Επίκουρη Καθηγήτρια Σουζάννα Βέρνυ εκπροσώπησε το ΕΕΕΠ. Η τρίτη ετήσια διάσκεψη
του προγράµµατος LISBOAN πραγµατοποιήθηκε στο Fondation Universitaire στις
Βρυξέλλες, 6 - 7 Ιουνίου 2013 µε τίτλο “Applying the Lisbon Treaty in difficult times:
Towards an interim balance of past achievements, future challenges and possible
explanations”. Η διάσκεψη ήταν η τελευταία από τις τρεις ετήσιες διασκέψεις που
πραγµατοποιήθηκαν οι οποίες έφερναν σε επαφή τους εταίρους του δικτύου LISBOAN στις
Βρυξέλλες. Οι εκθέσεις σχετικά µε τις επιµέρους οµάδες εργασίας καθώς και τις συζητήσεις
της ολοµέλειας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα http://www.lisboan.net/
Eπιπροσθέτως, στόχος του δικτύου “LISBOAN” είναι και η συµβολή στην καλύτερη
δυνατή κατάρτιση των νέων ερευνητών και η διευκόλυνση της έρευνάς τους σε θέµατα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκαν τρία ετήσια PhD Workshops
(“Europe in the World 2011”, Πανεπιστήµιο της Κρήτης, 12-25/9/2011, “Europe in the
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World 2012”, University Institute of Lisbon, 18-30/6/2012 και University of Maastricht,
“Beyond the Crisis – The Institutional Politics of the European Union”, 8-12/4/2013). Στα
PhD Workshops, το ΕΕΕΠ εκπροσωπήθηκε µε µεγάλη επιτυχία από τρεις υποψήφιους
διδάκτορες του τοµέα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τµήµατός µας.

ΤΑ ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
Θάνος Βερέµης, ‘’ Αλλαγή τοπίου’’, Η Καθηµερινή 30 Ιουνίου 2013
Ο οµότιµος καθηγητής Θάνος Βερέµης σε άρθρο του µε το παραπάνω τίτλο
αναφέρει:‘’….. Ο Κάρολος Μαρξ, τον οποίο συνήθως επικαλείται η Αριστερά, µας έλεγε ότι
η θέση µας στην κοινωνική κλίµακα προδικάζει τη συνείδηση και τις πράξεις µας. Η
προσκόλληση συνεπώς των εθνοπατέρων και µητέρων µας στη διατήρηση του µεγάλου
κράτους-τροφού δεν πρέπει να µας εντυπωσιάζει, ούτε ο συντηρητικός χαρακτήρας της
Αριστεράς, παρά τις δηλώσεις της περί επαναστατικών αλλαγών. Ετσι ανακαλύπτουµε ότι το
σύνολο των ανέργων προέρχεται από τον ανάδελφο ιδιωτικό τοµέα, ενώ το ∆ηµόσιο
προστατεύουν όλοι περίπου οι ευαίσθητοι βουλευτές. Η ευαισθησία αυτή άλλωστε
προκάλεσε και την παραίτηση του κ. Κουβέλη από το κυβερνητικό σχήµα φέτος και τη
δαπανηρή αργοπορία προσέλευσης στο ίδιο σχήµα πέρυσι. Πρέπει εδώ να προσθέσουµε ότι ο
Μαρξ ασχολήθηκε κυρίως µε τη µεσαιωνική διαστρωµάτωση της κοινωνίας και τις τάξεις της
ώριµης βιοµηχανικής επανάστασης. Προφανώς, δεν γνώριζε την περίπτωση της οθωµανικής
κατακερµατισµένης κοινωνίας, µε τις κάθετες και όχι οριζόντιες τοµές της. Η σχέση της
χώρας µας µε την οθωµανική της ιστορία και οι συχνές παλινδροµήσεις της προς το παρελθόν
αυτό, βρίσκει δεξιούς και αριστερούς απροετοίµαστους να κατανοήσουν τις κοινωνικές µας
κρίσεις. Ετσι, η Νέα ∆ηµοκρατία προσβλέπει στην Ευρωπαϊκή Ενωση για φωτισµό, η Χρυσή
Αυγή στον αλήστου µνήµης εθνικοσοσιαλισµό, οι Ανεξάρτητοι Ελληνες αριστεύουν στην
ανοησία και ο ΣΥΡΙΖΑ στη σύγχυση την οποία µεταδίδει δεξιά και αριστερά. Κάποια
στοιχεία από το ΠΑΣΟΚ µόνο φαίνεται να αναζητούν το χαµένο Κέντρο, ή µάλλον την
Κεντροαριστερά.
Από ποια κατεύθυνση θα έρθουν οι αλλαγές; Ασφαλώς όχι από την Αριστερά και τη ∆εξιά µε
την κοινοβουλευτική τους εκδοχή. Το πιθανότερο είναι ότι θα προέλθουν από τους χαµένους
του παιχνιδιού, τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας που καταβάλλει και το µεγάλο τίµηµα της
σηµερινής κρίσης. Ισως µετά τη συνεργασία Νέας ∆ηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ να προκύψει ως
συνισταµένη των δύο τάσεων ένα ανανεωµένο κέντρο. Το κέντρο αυτό της Κεντροδεξιάς και
Κεντροαριστεράς, το οποίο θα απηχεί και τα συµφέροντα του ιδιωτικού τοµέα, είναι πιθανό
να αναδειχθεί µέσα από µελλοντικούς ανασχηµατισµούς και την προσέλευση στην πολιτική
ατόµων όπως, οι Τάσος Γιαννίτσης, Αντιγόνη Λυµπεράκη, Λουκάς Τσούκαλης, Βάσω Κιντή,
Βασίλης Παπάζογλου, Γκίκας Χαρδούβελης, Γιώργος Παγουλάτος και πολλοί ακόµα
πραγµατικά προοδευτικοί Νεοέλληνες. Αντ’ αυτών ο ανασχηµατισµός ανέδειξε πάλι (µε
εξαίρεση τον κ. Μητσοτάκη) τους Γουλιµήδες.
Η περιπέτεια της ΕΡΤ και η φαρισαϊκή συµπεριφορά όλων σχεδόν των κοµµάτων έναντι του
κλεισίµατος, αποδίδει την παθογένεια του συστήµατός µας. Ολοι συµφωνούν για την ανάγκη
µεταρρύθµισης και την επιβολή αξιοκρατικών κριτηρίων στις προσλήψεις του προσωπικού,
αλλά ουδείς θέλει να αναλάβει το κόστος της απαραίτητης εφαρµογής των όρων αυτών. Με
841.000 που έχασαν τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τοµέα όλοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα
για τους 2.656 απολυµένους της ΕΡΤ. Τα δύο µέτρα και δύο σταθµά µε τα οποία κρίνονται τα
θύµατα της κρίσης µας θυµίζουν ακριβώς τι λογής κατακερµατισµένη κοινωνία έχουµε. Από
τη µία, όσοι έχουν την προστασία των συνδικαλιστών και των προκρίτων και από την άλλη οι
ανάδελφοι του συστήµατος. Με ποιον συσκέφθηκαν αµέσως µετά το κλείσιµο της ΕΡΤ οι κ.
Βενιζέλος και Κουβέλης αν όχι µε τον καπετάνιο της ΠΟΣΠΕΡΤ, κ. Καλφαγιάννη;
Προφανώς ο κ. Βενιζέλος ξέχασε στιγµιαία ότι ως υπουργός Οικονοµικών το 2011 πέρασε
νόµο που επέτρεπε το κλείσιµο οργανισµών, όπως η ΕΡΤ…’’
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Π.Κ Ιωακειµίδης, ‘’Γιατί έπεσαν έξω οι προβλέψεις’’ Τα Νέα 21 Ιουνίου 2013
Ο καθηγητής Παναγιώτης Ιωακειµίδης σε άρθρο του µε τον παραπάνω τίτλο µεταξύ
άλλων αναφέρει:‘’ Ενώ στην Ελλάδα το «θέµα ΕΡΤ» κυριαρχεί, στην Ευρωπαϊκή Ενωση
(ΕΕ) καταγράφεται σηµαντική πρόοδος τις τελευταίες εβδοµάδες στη διαδικασία εµβάθυνσης
της ενοποίησης - προώθηση τραπεζικής ένωσης κ.λπ. ∆ιαψεύδονται έτσι οι σταθερά
επαναλαµβανόµενες προβλέψεις για επικείµενη αποσύνθεση της ευρωζώνης. Οπως µιας
µεγάλης οµάδας οικονοµολόγων, ανάµεσά τους και ορισµένα ηχηρά ονόµατα - Κρούγκµαν,
Μπόιτερ, Ρουµπινί κ.ά. -, και ορισµένα του ελληνικού χώρου που προέβλεπαν σταθερά όχι
απλώς την έξοδο της Ελλάδας αλλά την πλήρη διάλυση της ευρωζώνης. Και προέβλεπαν ότι
αυτό θα συµβεί µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Εάν είχαν επαληθευθεί όλες αυτές οι
«προβλέψεις» τώρα ούτε ευρώ θα είχαµε ούτε ενδεχοµένως και την ίδια την ΕΕ. Αλλά,
ευτυχώς, οι «προβλέψεις» απέτυχαν τόσο για την Ελλάδα όσο και γενικότερα για το ευρώ αν και ορισµένοι εκ των αποτυχόντων οικονοµολόγων εξακολουθούν να προβλέπουν την
επερχόµενη διάλυση. Γιατί όµως τόσο καταξιωµένα ονόµατα έχουν αποτύχει τόσο
παταγωδώς στις προβλέψεις τους; Γιατί δηλαδή, το ευρώ δεν διαλύθηκε και δεν θα διαλυθεί παρά µόνο εάν συµβεί κάποιο ιδιαίτερα χοντρό λάθος;
Νοµίζω ότι η απάντηση στο ερώτηµα είναι απλή, αν και δύσκολο να κατανοηθεί από
οικονοµολόγους, ιδιαίτερα του αγγλοσαξονικού χώρου: το ευρώ είναι πρωτίστως ένα
«πολιτικό σχέδιο» και δευτερευόντως ένα «οικονοµικό εγχείρηµα», αν και µε υψηλή
οικονοµική βαρύτητα, συνέπειες και δυναµική. Η αδυναµία κατανόησης από πλευράς
οικονοµολόγων της πολιτικής διάστασης και πολιτικής τελεολογίας που ενσωµατώνει το
ευρώ οδηγεί στις εκτιµήσεις για - επικείµενη - αποτυχία και διάλυση, εκτιµήσεις που
στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο σε οικονοµικά κριτήρια και προϋποθέσεις. Και εάν
πράγµατι ίσχυαν αποκλειστικά τα οικονοµικά αυτά κριτήρια το ευρώ θα είχε όντως διαλυθεί
ή, εν πάση περιπτώσει, συρρικνωθεί σε αισθητά λιγότερες από τις 17 χώρες-µέλη που
περιλαµβάνει σήµερα. Από µια στεγνή οικονοµική άποψη, δύσκολα θα µπορούσε να
υποστηρίξει κάποιος ότι (και) οι 17 χώρες-µέλη πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις - όχι
απλώς τα ονοµαστικά «κριτήρια του Μάαστριχτ» - για να διαµοιραστούν ένα κοινό νόµισµα
και την ενιαία νοµισµατική πολιτική που συνεπάγεται. ∆εν τις πληρούν καθώς δεν συνιστούν
αυτό που αποκαλείται στην τεχνική γλώσσα «άριστη νοµισµατική περιοχή». Παρά ταύτα, το
ευρώ δεν διαλύεται - και δεν θα διαλυθεί - γιατί επικρατούν οι πολιτικοί λόγοι και τα
κριτήρια που τελικώς το στηρίζουν. Γιατί, ως «πολιτικό σχέδιο», εάν το ευρώ διαλυόταν θα
συµπαρέσυρε πιθανότατα συνολικά σε αποσύνθεση την Ευρωπαϊκή Ενωση».
Αλλά οι χώρες-µέλη που επένδυσαν ιστορικά στο εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ενοποίησης Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Μπενελούξ κ.ά. - ακολουθούν και προωθούν βασικά την πολιτική
λογική, στηρίζοντας το ευρώ ως το µέσο για τη βαθύτερη ενοποίηση, ανεξάρτητα από το
γεγονός ότι η λογική αυτή εκφράζεται αρκετές φορές µε αντιφατικές, άγαρµπες ή και
ορισµένες φορές ζηµιογόνους αποφάσεις.
Θα µπορούσε βεβαίως να θέσει κάποιος το ερώτηµα: προωθεί όντως το ευρώ τη βαθύτερη
ευρωπαϊκή ενοποίηση ή µήπως οδηγεί προς την αντίθετη κατεύθυνση; Εδώ είναι εµφανές ότι
καταγράφονται κάποιες αντιφατικές τάσεις. Πρώτον, σε επίπεδο θεσµικό, έχουµε όντως
βαθύτερη ενοποίηση. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ληφθεί αποφάσεις για την εµβάθυνση
της ενοποίησης - θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθεροποίησης, δέσµη κανονισµών για
τη δηµοσιονοµική πολιτική, νέος ρόλος για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ΕΚΤ κ.λπ. που θεωρούνταν στο παρελθόν εντελώς αδιανόητες. Ταυτόχρονα όµως έχουµε την
ισχυροποίηση του ρόλου των εθνικών πρωτευουσών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
διαµόρφωσης πολιτικής - εις βάρος των θεσµών της ΕΕ - αλλά επίσης και την προφανή
διεύρυνση του χάσµατος ανάµεσα σε Βορρά και Νότο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τα επίπεδα
ανάπτυξης αλλά και στο επίπεδο των κοινωνιών - αντιλήψεις, αλληλεγγύη κ.λπ….’’

Θεόδωρος Κουλουµπής, ‘’ Τουρκικό Καλοκαίρι’’, Η Καθηµερινή 16 Ιουνίου 2013
Ο οµότιµος καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής σε άρθρο του µε τον παραπάνω τίτλο
µεταξύ άλλων υπογραµµίζει: ‘’ Οι εµφύλιες συγκρούσεις των τελευταίων ετών στις χώρες της
βόρειας Αφρικής, και πιο πρόσφατα στη Συρία, έχουν βαφτιστεί µε το υποκοριστικό
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«αραβική άνοιξη». Η τρέχουσα και απρόβλεπτη αναστάτωση στην Κωνσταντινούπολη (και
σε άλλες µεγάλες πόλεις της γειτονικής Τουρκίας) αναφέρεται ήδη ως το «τουρκικό
καλοκαίρι». Προς Θεού, δεν πρέπει περί τον Οκτώβριο του 2013 να διαβάζουµε στον διεθνή
Τύπο για το «ελληνικό ή το πορτογαλικό φθινόπωρο», αναµένοντας συγχρόνως παρόµοιες
αποσταθεροποιητικές εξελίξεις στην Ισπανία, την Ιταλία και την Κύπρο. ∆ιότι, αν δεχθούµε
µια θεωρία τύπου πολιτικού ντόµινο ή κοινωνικής επιδηµίας, θα πρέπει τότε µοιρολατρικά να
αναµένουµε έναν γενικευµένο «πανευρωπαϊκό χειµώνα»!
Σε µια εποχή που οι προβλέψεις µπορούν να επηρεάσουν την έκβαση των γεγονότων, θα
ήταν συνετό να µιλήσουµε για τις εξελίξεις στην Τουρκία παραθέτοντας δύο εναλλακτικά
σενάρια. Θα τα αποκαλέσουµε το «καλό» και το «κακό», όσον αφορά το µέλλον της
Τουρκίας και τις παρεπόµενες συνέπειες στη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
Το καλό σενάριο προϋποθέτει µεταξύ άλλων και τα εξής: ο Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφει στον
πραγµατισµό και εγκαταλείπει φαραωνικές φαντασιώσεις περί «νεο-oθωµανισµού» και
«καθοριστικού» ρόλου της Τουρκίας στο παγκόσµιο γίγνεσθαι. Αντιλαµβάνεται ότι οι
διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίµ δεν είναι αποτέλεσµα διεθνούς συνωµοσίας, αλλά
εκφράζουν ευρύτερα στρώµατα της τουρκικής µεσαίας τάξης που δυσανασχετούν απέναντι
σε µια «κρυφή ατζέντα» ισλαµοποίησης της τουρκικής κοινωνίας. Συµφιλιώνεται µε τη
συνύπαρξη του «ήπιου Ισλάµ» και των κοινωνικών ελευθεριών που ένα σύστηµα
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας επιτρέπει. Ανοίγει έναν εσωτερικό διάλογο µε µετριοπαθή
στοιχεία του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (π.χ. Αµπντουλάχ Γκιουλ και Μπουλέντ
Αρίντς) διαψεύδοντας τις υποψίες περί σουλτανικής συµπεριφοράς. Στην εξωτερική πολιτική,
παραµένει στο ΝΑΤΟ και διατηρεί ανοιχτή τη διαδικασία των ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ενωση. Προσπαθεί, ταυτοχρόνως, να
µειώσει την απόσταση που τον χωρίζει από την ηγεσία του Ισραήλ (και κατ’ επέκταση τις
ΗΠΑ) και ανοίγει τον µακρύ δρόµο για την ειρηνική συνύπαρξη µε τα δεκαεπτά εκατοµµύρια
των Κούρδων κατοίκων της Τουρκίας. Τέλος, στις σχέσεις του µε την Ελλάδα και την Κύπρο,
διατηρεί ζωντανό τον διάλογο για έναν ιστορικό συµβιβασµό της χώρας του µε δύο
υπολογίσιµες συνιστώσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συµπερασµατικά, το καλό σενάριο
συνεπάγεται έναν δηµοφιλή, αλλά χαµηλότερων τόνων, ηγέτη, ο οποίος προετοιµάζει το
έδαφος για τις δηµοτικές εκλογές του Μαρτίου 2014, τις προεδρικές του Αυγούστου της ίδιας
χρονιάς και τις κοινοβουλευτικές του Ιουνίου 2015.
Το κακό σενάριο για την Τουρκία θα µπορούσε να καταστεί πραγµατικά εφιαλτικό: ο
Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης µε τους διαδηλωτές, περιφρονώντας τους
ως «πλιατσικολόγους και βάνδαλους» και ως ενεργούµενα σκοτεινών συµφερόντων του
εξωτερικού. Η πόλωση κλιµακώνεται σε µανιχαϊκού επιπέδου συγκρούσεις ανάµεσα σε µια
κοσµική (δυτική) Τουρκία και µια ισλαµική (ανατολική) αντίστοιχα. Το δίληµµα απειλεί να
φτάσει στα όρια εµφύλιας διαµάχης, µε κεµαλιστές νοσταλγούς της στρατοκρατίας από τη
µια πλευρά και φανατικούς οπαδούς της θεοκρατίας από την άλλη. Στην εξωτερική πολιτική,
οι σχέσεις µε το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη επιδεινώνονται επικίνδυνα και τα σενάρια
εξωτερικής επιβουλής για την τριχοτόµηση της χώρας δίνουν και παίρνουν. Πιο
συγκεκριµένα, ο Ερντογάν -σε µια προσπάθεια να µετακινήσει την προσοχή των εξεγερµένων
συµπατριωτών του- µπορεί να καταφύγει σε επικίνδυνες στρατιωτικές κρίσεις (τύπου 1976
και 1987) στο Αιγαίο, στο Καστελλόριζο και νοτίως της Κύπρου, µε αφορµή την
αµφισβήτηση της αξιοποίησης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες ζώνες (υφαλοκρηπίδα και
ΑΟΖ) των παράκτιων κρατών.
Αν δεχθούµε ως πιθανά τα παραπάνω σενάρια, µένουµε µε το εξής απλό ερώτηµα: Ποιο από
τα δύο συµφέρει την Ελλάδα; Η ενστικτώδης αντίδραση -µε κριτήριο παραδοσιακούς
υπολογισµούς συσχετισµού δυνάµεων- είναι ότι το κακό (για την Τουρκία) σενάριο µάς
συµφέρει περισσότερο διότι αποδυναµώνει µια ογκώδη χώρα που παραδοσιακά (οπωσδήποτε
µετά το 1955 και το Κυπριακό) προσπαθεί να αναθεωρήσει το υπάρχον εδαφικό καθεστώς
στο Αιγαίο και την Κύπρο. Είναι η ενσάρκωση της λογικής που οι θεωρητικοί των παιγνίων
αποκαλούν «σχέση µηδενικού αθροίσµατος». Με απλά λόγια, η σχέση αυτή προϋποθέτει ότι
η ζηµιά της µιας πλευράς ισοδυναµεί µε το όφελος της άλλης πλευράς. Ετσι οι εθνικιστές και
των δύο χωρών αποδέχονται την αρχή ότι η σύγκρουση βλέψεων και συµφερόντων ανάµεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία θα συνεχίζεται στο διηνεκές….’’
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Ναπολέων Μαραβέγιας «Τα όρια της επιτυχίας», Ελευθεροτυπία 1 Ιουνίου 2013
Ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας σε άρθρο του µε τον παραπάνω τίτλο µεταξύ
άλλων αναφέρει:‘’ Η απόφαση για αιφνίδια αναστολή της λειτουργίας της δηµόσιας
ραδιοτηλεόρασης ήταν η αφορµή για την αλλαγή του κυβερνητικού σχήµατος από
τρικοµµατικό σε δικοµµατικό, µετά την αποχώρηση του τρίτου κόµµατος. Είναι προφανές,
βέβαια, ότι η αλλαγή της κυβέρνησης δεν άλλαξε τη σκληρή πραγµατικότητα της ύφεσης και
της ανεργίας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µας.Το ερώτηµα που τίθεται τώρα από τους
Έλληνες πολίτες είναι κατά πόσον η αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης µε το νέο
κυβερνητικό σχήµα θα είναι αποτελεσµατικότερη ή, αντίθετα, θα χρειαστούν και πάλι νέες
επώδυνες θυσίες, προκειµένου να εκπληρωθούν οι δεσµεύσεις έναντι των εταίρων και
δανειστών µας. Μία όσο το δυνατόν αντικειµενικότερη εκτίµηση των νέων δεδοµένων µπορεί
να οδηγήσει στην υπόθεση ότι η στενότερη πολιτική συνάφεια των δύο κοµµάτων που
παρέµειναν στη συγκυβέρνηση µπορεί να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση
των σηµερινών προβληµάτων και στη γρηγορότερη εκπλήρωση των δεσµεύσεων που έχει
αναλάβει η χώρα, προκειµένου να συνεχιστεί η δανειοδότησή της. Με άλλα λόγια, η νέα
κυβέρνηση θα µπορούσε τώρα να πραγµατοποιήσει γρηγορότερα ορισµένες επώδυνες
µεταρρυθµίσεις, για τις οποίες το τρίτο κόµµα που αποχώρησε εξέφραζε ορισµένους
προβληµατισµούς και εξεδήλωνε δισταγµούς λόγω της ιδεολογικής και πολιτικής του
φυσιογνωµίας.
Όµως η πιθανότητα αυτή, δηλαδή η αποτελεσµατικότερη και γρηγορότερη αντιµετώπιση των
εκκρεµούντων προβληµάτων µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα από την πλευρά των δύο
συγκυβερνώντων κοµµάτων, παρά τις παλαιότερες µεταξύ τους πολιτικές αντιθέσεις, µπορεί
να προκαλέσει ευρύτερες κοινωνικές αντιστάσεις. Ενα µέρος της πολιτικής νοµιµοποίησης
(ουσιαστικής και όχι τυπικής), η οποία είναι αναγκαία για την πραγµατοποίηση των
κοινωνικά επώδυνων µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται σήµερα -όχι µόνο ως προϋπόθεση για
τη συνέχιση της δανειοδότησης-, φαίνεται να χάνεται µετά την αποχώρηση από το
κυβερνητικό σχήµα του µικρότερου αλλά συµβολικά πολύ σηµαντικού κυβερνητικού
εταίρου. Ετσι, ενδεχοµένως η αποτελεσµατικότητα και εικαζόµενη αποφασιστικότητα του
δικοµµατικού κυβερνητικού σχήµατος µπορεί να περιοριστεί σηµαντικά µπροστά στη
δυσκολία επίτευξης ενός ελάχιστου βαθµού συναίνεσης από την ελληνική κοινωνία, υπέρ της
οποίας αναλαµβάνονται οι µεταρρυθµίσεις.
Γιατί είναι µάλλον προφανές ότι όσο περισσότερο αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας είναι ένα
κυβερνητικό σχήµα τόσο µεγαλύτερα είναι τα περιθώρια κοινωνικής αποδοχής των
µεταρρυθµίσεων. Συνεπώς, στη σηµερινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα θα έπρεπε µε
κάθε τρόπο να επιδιώκεται η διεύρυνση του κυβερνητικού σχήµατος και µε κόµµατα που
κατά τεκµήριο εκφράζουν µεσαία και χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα, τα οποία
πλήττονται περισσότερο από την οικονοµική κρίση και τη συρρίκνωση του κοινωνικού
κράτους.
Σε κάθε περίπτωση, το σηµερινό κυβερνητικό σχήµα χρειάζεται να προχωρήσει σε
µεταρρυθµίσεις οι οποίες συχνά θα προκαλέσουν κοινωνικές αντιστάσεις. Ο τρόπος κάµψης
αυτών των κοινωνικών αντιστάσεων έχει µεγάλη σηµασία. Η πολιτική αξιοπιστία, η πειθώ, η
µετριοπάθεια και η επιδίωξη ελάχιστων συναινέσεων αποτελούν πολιτικές αρετές οι οποίες
ενισχύουν τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Επιπλέον, η τήρηση κανόνων και η εφαρµογή
διαδικασιών χωρίς εξαιρέσεις, η διοικητική ικανότητα, ακόµη και το παράδειγµα, αποτελούν
συστατικά στοιχεία µιας αποτελεσµατικής µεταρρυθµιστικής προσπάθειας.’’
Λουκάς Τσούκαλης, ‘’Η ΕΡΤ και ο χορός του ζαλόγκου’’, Η Καθηµερινή 23 Ιουνίου
2013
Ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης σε άρθρο του µε τον παραπάνω τίτλο υπογραµµίζει:‘’
Για άλλη µια φορά, έφτασε η χώρα στο χείλος του γκρεµού. Γιατί δεν υπάρχει καµιά
αµφιβολία ότι αν η κυβέρνηση καταρρεύσει και οδηγηθούµε σε πρόωρες εκλογές, θα είναι
σαν να κλείνουµε όλοι τα µάτια και να πηδάµε στον γκρεµό. Μπορεί να επαναλαµβάνουµε
έτσι τον ένδοξο χορό του Ζαλόγγου, όπου µπερδεύονται µύθος και ιστορία, µόνον που δεν
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βλέπω ποιος είναι ο εχθρός που µας κυνηγάει αυτήν τη φορά. Εκτός και αν ο εχθρός είµαστε
εµείς οι ίδιοι...
Η πολιτική κρίση που ξέσπασε µε την απόφαση του πρωθυπουργού να κλείσει η ΕΡΤ
έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά και τις παθογένειες του σύγχρονου ελληνικού δράµατος.
Πρώτα από όλα, µπόλικες δόσεις υποκρισίας και διγλωσσίας από όλες τις πλευρές. Αυτοί που
καταδικάζουν την αδιαφάνεια και τη σπατάλη υποκρίνονται ότι οι ίδιοι δεν έχουν καµιά
ευθύνη για την κακοδιαχείριση, τις πελατειακές προσλήψεις και τόσα άλλα στην ΕΡΤ. Οι
άλλοι ζητούν αναδιάρθρωση και µεταρρυθµίσεις, αλλά έχουν πάντοτε έτοιµες τις αντιρρήσεις
για κάθε συγκεκριµένη πρόταση, περιοριζόµενοι οι ίδιοι σε γενικολογίες και ευχολόγια.
Κάποιος άλλος να αναλάβει την ευθύνη για τα δύσκολα, όχι αυτοί. Οσο για τους απέναντι,
εκείνοι ανακάλυψαν ξάφνου ότι η ΕΡΤ αποτελεί δηµόσιο αγαθό. Και έχουν πειστεί, φαίνεται,
ότι αν όλοι οι Ελληνες προσληφθούν στο ∆ηµόσιο θα λυθεί, ως διά µαγείας, το οικονοµικό
µας πρόβληµα. Οι περισσότεροι είναι έτοιµοι να πουν τα πάντα και τα αντίθετά τους - και το
κάνουν συστηµατικά. Εκτός από εκείνους που τυχαίνει να κυβερνούν τη χώρα τη δεδοµένη
στιγµή, όλοι οµνύουν στον αέναο διάλογο για όλα και µέχρι θανάτου, γιατί πιστεύουν -και το
έχουν αποδείξει επανειληµµένα- ότι έτσι δεν θα αλλάξει τίποτε σε αυτήν τη χώρα. Η
υποκρισία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του πολιτικού µας διαλόγου.
Ο αυταρχισµός, σε συνδυασµό µε µια έντονα αυτιστική συµπεριφορά, χαρακτηρίζουν
σηµαντικό τµήµα όχι µόνον της πολιτικής αλλά και της συνδικαλιστικής ηγεσίας του τόπου.
Όλοι γνωρίζουµε ότι ο χώρος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης αποτελεί κοµβικό άξονα της
διαπλοκής, ή ακόµη χειρότερα. Ξέρουµε επίσης ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασµό
µε την πρόσφατη οικονοµική κρίση, έχουν αλλάξει άρδην τα δεδοµένα του κλάδου. Αλλά οι
συνδικαλιστές συνεχίζουν να ζουν σε δικό τους κόσµο, σε µια εικονική πραγµατικότητα.
Απεργούν µε κάθε ευκαιρία και απειλούν όσους δεν συµµορφώνονται. Μετρήσαµε πόσες
µέρες απεργούσε η ΕΡΤ;
Όπως οι περισσότεροι δηµόσιοι οργανισµοί, έτσι και η ΕΡΤ έχει υπεράριθµο
προσωπικό. Υπεράριθµο σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει. Αλλά τους διορισµούς
τους έκαναν τα κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα, µέσω των εκπροσώπων που αυτά
διόρισαν για να (κακο)διοικήσουν την ΕΡΤ, µε εξαιρέσεις προφανώς. Και όπως σε κάθε
δηµόσιο οργανισµό, υπάρχουν άξια στελέχη που δουλεύουν και παράγουν έργο και οι άλλοι
που κάθονται, πληρώνονται και συχνά υπονοµεύουν το έργο των υπολοίπων. Καµιά σοβαρή
αξιολόγηση δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί βεβαίως υπάρχουν πολλοί που έχουν κάθε λόγο και
συµφέρον να µην υπάρξει αξιολόγηση και την πολεµούν µε κάθε µέσο και κάθε ιδεολογικό
πρόσχηµα.
Όταν λοιπόν φτάσαµε στη µοιραία αναδιάρθρωση και τις περικοπές προσωπικού και
µισθών στον δηµόσιο τοµέα (όχι γιατί το λέει η τρόικα, αλλά γιατί δεν έχουµε πλέον λεφτά
να πληρώσουµε), τότε δεν υπήρχαν στοιχεία για να µπορέσουν να χωριστούν τα πρόβατα από
τα ερίφια. Και έτσι, όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό ακριβώς φοβούνται -και δικαίως- τα άξια
στελέχη της (πρώην) ΕΡΤ. Υπάρχει βεβαίως και η σολοµώντειος λύση που επέλεξε το
πολιτικό µας σύστηµα τα τελευταία χρόνια, να κόβει δηλαδή τους µισθούς οριζοντίως σε
ικανούς και ανίκανους, ακόµη και τους λεγόµενους επίορκους, οδηγώντας ταυτόχρονα τους
πλέον έµπειρους σε πρόωρη σύνταξη. Για να αναβαθµιστεί η δηµόσια διοίκηση, υποθέτω.
Ποιος άραγε µπορεί να εγγυηθεί την αξιοκρατική στελέχωση του νέου οργανισµού µε
δεδοµένη την εµπειρία των τελευταίων δεκαετιών, χρόνων ή και µηνών; Αλλωστε, εδώ εµείς
καταργούµε χωρίς να έχουµε καν σκεφτεί πώς θα είναι αυτό που θα το διαδεχτεί….’’
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