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Π.Κ. Ιωακειµίδης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος ∆.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ
«Ποιό Μέλλον έχει η Ένωση;»
Η απονοµή του βραβείου Νόµπελ ειρήνης για το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
αποτελεί οπωσδήποτε ένα υψηλής σηµασίας συµβολικό γεγονός αλλά και ταυτόχρονα µια
ευκαιρία για επανεκτίµηση του έργου, προσφοράς και προοπτικής της στην Ευρωπαϊκή
ήπειρο. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι η δεινή και πολύχρονη κρίση στην οποία έχει
περιέλθει η ευρωζώνη, η γενικευµένη εφαρµογή προγραµµάτων λιτότητας, η οικονοµική
ύφεση και διογκούµενη ανεργία, κ.λπ έχουν τραυµατίσει καίρια την εικόνα της Ένωσης στα
µάτια των Ευρωπαίων πολιτών και έχουν υπονοµεύσει τον ιδεολογικό λόγο ύπαρξής της. Κι
όµως η απονοµή του βραβείου Νόµπελ µας υπενθυµίζει κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό: ότι
ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε µεγάλο βαθµό θύµα της τεράστιας επιτυχίας της!
Με άλλα λόγια, ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης µε την
εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως µετονοµάστηκε
αργότερα) υπήρξε η κατάργηση του πολέµου στην Ευρώπη, η εµπέδωση συνθηκών
σταθερότητας που θα καθιστούσαν τις «εµφύλιες συγκρούσεις» στην Ευρωπαϊκή ήπειρο
κατάσταση αδιανόητη. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε πλήρως. Η Ευρώπη µπορεί να
δοκιµάζεται από άλλα και ποικίλα δεινά αλλά δεν αντιµετωπίζει τον εφιάλτη του πολέµου. Η
Γαλλία και Γερµανία έχουν συµφιλιωθεί πλήρως και συνιστούν την ατµοµηχανή της
ευρωπαϊκής ενοποίησης και άλλες συγκρουσιακές καταστάσεις έχουν σχεδόν πλήρως
εξαφανιστεί. Εποµένως η Ευρώπη απολαµβάνει σταθερότητα που καθιστά αδιανόητο τον
πόλεµο. Και το σηµαντικότερο είναι ότι η σταθερότητα αυτή εδράζεται σε δηµοκρατικές
βάσεις.
Όλα αυτά είναι πολύτιµα αγαθά για την Ευρώπη, η ιστορία της οποίας υπήρξε µια
αδιάκοπη αλυσίδα εµφύλιων συρράξεων, συγκρούσεων, αιµατοχυσίας, ερειπίων,
καταστροφής. Αυτά τα αγαθά όµως θεωρούνται σήµερα ως δεδοµένα, ως «εµπεδωµένες
καταστάσεις» και γι’αυτό δεν εκτιµώνται όσο θα έπρεπε, ιδιαίτερα από τις νεώτερες γενιές.
Κι όµως χωρίς την ευρωπαϊκή ενοποίηση ενδεχοµένως να µην είχαµε τα αγαθά αυτά και
χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα θα µπορούσε εύκολα η Ευρώπη να διολισθήσει στους
δαίµονες του παρελθόντος, στους πρωτόγονους εθνικισµούς, ανταγωνισµούς, συγκρούσεις,
πολέµους. Εποµένως η Ένωση συνιστά τη θεµελιακή προϋπόθεση για τη σταθερότητα,
ειρήνη και δηµοκρατία στην Ευρώπη. Όλα τα άλλα ακολουθούν. Η Ένωση όµως δεν έχει
καταφέρει να περάσει στις νεώτερες γενιές ακριβώς αυτό το µήνυµα: ότι δηλαδή η
σταθερότητα, ειρήνη και δηµοκρατία στην Ευρώπη είναι αγαθά που µπορούν να θεωρηθούν
αµετάκλητα µόνο στο µέτρο που οι θεσµοί (Ευρωπαϊκή Ένωση) που τα ανέδειξαν µπορούν
να θεωρηθούν σταθεροί, νοµιµοποιηµένοι και λειτουργικά αποτελεσµατικοί. Πέρα όµως απ’
αυτό, η ακόµη µεγαλύτερη αποτυχία της Ένωσης έγκειται στο γεγονός ότι µετά την επιτυχία
στου αρχικού σχεδίου, δεν µπόρεσε να αρθρώσει και παρουσιάσει ένα νέο «σχέδιο» (project)
που να κινητοποιεί τους λαούς της Ευρώπης σε µια νέα προοπτική. Το γεγονός ότι η Ένωση
αύξησε τον αριθµό των κρατών µελών της από τα έξι αρχικώς ιδρυτικά µέλη σε εικοσι-επτά
σήµερα και συνεχίζει να προσθέτει νέα (µέσα στο 2013 θα προστεθεί η Κροατία) πιστοποιεί
το µέγεθος της ελκυστικότητας της σε πανευρωπαϊκή κλίµακα σήµερα. Αλλά και το γεγονός
ότι η Ένωση προβάλλεται ως το πρότυπο για µίµηση απ’όλες τις οµάδες κρατών στο
παγκοσµιοποιηµένο διεθνές σύστηµα συνιστά επίσης δηλωτικό στοιχείο της επιτυχίας της
Ένωσης. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία τα οποία θα µπορούσε να αξιοποιήσει η Ένωση για

να αρθρώσει το νέο «σχέδιό» της. Και κυρίως «να πει» στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η
΄Ενωση συνιστά το θεσµό που µπορεί να χειρισθεί τη διαδικασία της εντεινόµενης
παγκοσµιοποίησης για τη βελτίωση της ευηµερίας, τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου και των αξιών της αλληλεγγύης, ισοτιµίας, δικαιοσύνης και συνοχής.
Στη διαδικασία αυτή το ενιαίο νόµισµα, ευρώ, αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο.
∆εν αποτελεί όµως τον έσχατο στόχο της ενοποιητικής διαδικασίας. Ο έσχατος στόχος
(finalité politique) παραµένει η οικοδόµηση της Πολιτικής Ένωσης που θα εδράζεται
νοµιµοποιητικά στον Ευρωπαϊκό δήµο. Ωστόσο µια από τις αντιφάσεις της ευρωπαϊκής
ενοποίησης βρίσκεται στο γεγονός ότι, παρά την πρόοδο που έχει συντελεσθεί και τα
πολλαπλά αγαθά και οφέλη που έχουν προκύψει, οι δεσµοί αλληλεγγύης µεταξύ των λαών
της Ευρώπης δεν έχουν εµφανώς ενισχυθεί. Αντίθετα, η κρίση στην ευρωζώνη φαίνεται να
έχει αποµακρύνει τους λαούς της Ευρώπης, όπως πιστοποιείται π.χ. από τις τοποθετήσεις
Γερµανών, Ολλανδών, Φινλανδών κ.α. απέναντι στην Ελλάδα και τις χώρες του
Μεσογειακού Νότου γενικότερα . Η ευρωπαϊκή ταυτότητα, µε άλλα λόγια, εµφανώς
απουσιάζει. Και αυτό οφείλει να προβληµατίσει την Ένωση, καθώς η Πολιτική Ένωση δεν
µπορεί να οικοδοµηθεί ερήµην των λαών και πολιτών της Ευρώπης.
Το βραβείο Νόµπελ συνεπώς επιβραβεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το παρελθόν
της αλλά ταυτόχρονα θέτει και ένα καίριο ερώτηµα: ποιά Ευρώπη θέλουµε για το µέλλον;

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Γερµανία και Γαλλία ζητούν επαναφορά
των θεωρήσεων visa για τους πολίτες
των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων.1
H Γερµανία, η Γαλλία, η Αυστρία, το
Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία
επιθυµούν
την
κατάργηση
της
απελευθέρωσες των θεωρήσεων visa για
τους πολίτες των χωρών των ∆υτικών
Βαλκανίων, υποστηρίζοντας ότι αυτό το
µέτρο
είναι
αναγκαίο
για
την
καταπολέµηση της έκρηξης των αιτήσεων
ασύλου από πολίτες της περιοχής.
Πριν από την επικείµενη συνάντηση
των υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων
της Ε.Ε., η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία,
η Γερµανία, το Λουξεµβούργο και η
Ολλανδία απέστειλαν επιστολή προς την
1

Μετάφραση του άρθρου του B.
Fox,
“Germany and France demand reintroduction of
Balkan visas” στο http://euobserver.com /
justice/117869

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι
χιλιάδες άνθρωποι από την πρώην
Γιουγκοσλαβία
καθυστερούσαν
το
σύστηµα µε την υποβολή αίτησης ασύλου
µε πλαστά διαβατήρια. Μιλώντας σε
δηµοσιογράφους (15/10/2012) η Michele
Cercone, εκπρόσωπος της Επιτρόπου για
τις
εσωτερικές
υποθέσεις
Cecilia
Malmstrom, δήλωσε ότι η «ανησυχητική
κατάσταση»
δηµιουργούσε
«σοβαρά
προβλήµατα
στη
λειτουργία
του
συστήµατος ασύλου» και πρόσθεσε ότι
µόνο µια «µικρή µειοψηφία κάνει
κατάχρηση του συστήµατος» και το οδηγεί
στην «παράλυση». Από την πλευρά της η
Tanja
Fajon,
κέντρο-αριστερή
ευρωβουλευτής από τη Σλοβενία και
εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την απελευθέρωση των θεωρήσεων
βίζα, δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες
αναµένεται να εγκριθούν στη συνάντηση
των υπουργών εσωτερικών στις 25
Οκτωβρίου 2012. Υπενθυµίζεται ότι οι
πολίτες της Αλβανίας, της Βοσνίας και

Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής
∆ηµοκρατίας
της
Μακεδονίας, του
Μαυροβουνίου και της Σερβίας έχουν το
δικαίωµα να ταξιδεύουν στον χώρο
Σένγκεν χωρίς θεώρηση.
Η Michele Cercone δήλωσε ότι «η
συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών
από τις χώρες των Βαλκανίων ήταν
οικονοµικοί µετανάστες και όχι αιτούντες
άσυλο», µε τη Σερβία και την πρώην
Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία
της
Μακεδονίας να έχουν την πρωτοκαθεδρία.
Παρά το γεγονός ότι η Michele Cercone
δεν αναφέρθηκε µε ακριβείς αριθµούς
στους αιτούντες άσυλο µε πλαστά
έγγραφα, υποστήριξε ότι, κατά τους
πρώτους οκτώ µήνες του 2012, η Γερµανία
είχε λάβει 4.835 αιτήσεις χορήγησης
ασύλου και η Σουηδία 4.200 και ότι
υπάρχει µια αυξητική τάση των αιτήσεων
των πολιτών που προέρχονται από τα
∆υτικά Βαλκάνια.
Η σερβική κυβέρνηση αντέδρασε
λέγοντας ότι ήταν έτοιµη να αποζηµιώσει
τις χώρες της Ε.Ε. για τις δαπάνες που
προκαλούνται από τις «πλαστές αιτήσεις
αιτούντων άσυλο». Σύµφωνα µε δηλώσεις
του Πρωθυπουργού της Σερβίας Ivica
Dacic «πρόκειται για λιγότερους από
10.000 αιτούντες άσυλο σε όλη την
Ευρώπη. Εµείς θα καλύψουµε το κόστος

Η Ε. Επιτροπή προτείνει έναν φόρο
κοινό για 11 χώρες.2
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
(24/10/2012) µια οµάδα 11 χωρών να
προχωρήσει σε ένα κοινό φόρο επί των
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, καθώς,
µετά από πολυετείς διαφωνίες, δεν
επετεύχθη συµφωνία µεταξύ όλων των
2

Μετάφραση του άρθρου της Valentina Pop,
“EU commission tables financial tax for 11
states », 24/10/2012 στο
http://euobserver.com/economic/117975

για αυτές τις 10.000 αιτήσεις, διότι αυτό
είναι λιγότερο επιζήµιο…Τα πάντα θα
πρέπει να γίνουν ώστε να µην καταργηθεί η
απελευθέρωση
του
καθεστώτος
θεωρήσεων» πρόσθεσε.
Από την άλλη πλευρά, οι υπουργοί
οκτώ χωρών της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης έστειλαν ανοικτή επιστολή προς
τους οµολόγους τους καλώντας την Ε.Ε. να
χαλαρώσει τους κανόνες για τις θεωρήσεις
για τους πολίτες της Μολδαβίας,
επαινώντας τη χώρα για την προθυµία και
την ικανότητά της να προωθήσει
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, σε συµφωνία
µε την ευρωπαϊκή προοπτική της. Αν και
άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,
συµπεριλαµβανοµένης της Ρωσίας και της
Ουκρανίας, επιθυµούν και αυτές να
καταργήσουν τη θεώρηση visa, οι οκτώ
υπουργοί υποστήριξαν ότι η Μολδαβία είχε
«εδραιώσει τη θέση τoυ πρωτοπόρου στην
Ανατολική Εταιρική Σχέση». Στην
επιστολή τους οι υπουργοί δήλωσαν ότι η
συµφωνία για να προχωρήσουµε στη
δεύτερη φάση του Σχεδίου ∆ράσης της
Ε.Ε. για την απελευθέρωση των
θεωρήσεων visa θα µπορούσε να
επιτευχθεί το Νοέµβριο του 2012.

κρατών
µελών.
Επισηµαίνεται
ότι
προστέθηκε και η Εσθονία στην οµάδα των
10 χωρών - Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία,
Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία και ότι η
πρόταση χρειάζεται την έγκριση της
πλειοψηφίας των 27 χωρών της Ε.Ε. και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Ε.
Επίτροπος για τη φορολογία και
τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την
καταπολέµηση της απάτης Algirdas Semeta
δήλωσε ότι αυτό θα αποτελεί «την επιτοµή
µιας δίκαιης φορολογίας», καθώς θα έχει
ως
αποτέλεσµα
την
αύξηση

«δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ θα συµβάλει
στη συγκράτηση των συναλλαγών «τύπου
καζίνο»
που
προκάλεσε
η
χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008. Οι
ρίζες της ιδέας φθάνουν µέχρι το 1972,
όταν ο βραβευµένος µε Νόµπελ James
Tobin πρότεινε ένα φόρο επί των
νοµισµατικών κερδοσκοπιών.
Εν τω µεταξύ, ορισµένες χώρες
έχουν εισάγει µία ή άλλη µορφή
φορολόγησης των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, αλλά η ιδέα για µια
πανευρωπαϊκή φορολογία απέτυχε να
κερδίσει την υποστήριξη της Βρετανίας,
της Σουηδίας, της Μάλτας, της Ιρλανδίας
και του Λουξεµβούργου, καθώς και άλλων
χωρών που είναι επιφυλακτικές για το ότι,
ελλείψει ενός παγκόσµιου φόρου, οι
επιχειρήσεις θα µετακινηθούν αλλού. Ο
Ευρωπαίος Επίτροπος Algirdas Semeta
δήλωσε ότι, ακόµη και αν ο φόρος
εφαρµοσθεί µόνο στις 11 προαναφερθείσες
χώρες,
θα
«αντικαταστήσει
ένα
συνονθύλευµα διαφορετικών εθνικών
προσεγγίσεων» και θα διευκολύνει την
κατάσταση για τις επιχειρήσεις σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα
είναι ασαφές τί θα γίνει µε τα έσοδα. Μια
ιδέα
είναι
να
συµβάλουν
στη
χρηµατοδότηση της ευρωζώνης µόνο για
τον προϋπολογισµό (και οι 11 χώρες είναι
µέλη της ευρωζώνης), γεγονός που θα

αµβλύνει τον αντίκτυπο των µέτρων
λιτότητας σε χώρες όπως η Ισπανία και η
Ελλάδα.
Οι
αναπτυξιακές
ΜΚΟ
υποστηρίζουν ότι τα χρήµατα πρέπει να
πάνε στις φτωχότερες περιοχές του
κόσµου, επιτρέποντας στα κράτη µέλη να
τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους για
ανθρωπιστική δράση. «Αυτός ο φόρος
µπορεί να αυξήσει κατά δισεκατοµµύρια
ευρώ τα απαραίτητα έσοδα για τα κράτη
µέλη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς»,
επεσήµανε ο Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής
Jose Manuel Barroso, χωρίς να διευκρινίζει
πώς θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.
Επισηµαίνεται ότι ούτε οι λεπτοµέρειες
σχετικά µε το επίπεδο του φόρου δεν είναι
σαφείς. Σύµφωνα µε µια πανευρωπαϊκή
πρόταση που ετέθη νωρίτερα αυτό το
χρόνο, προτείνεται ένα ποσοστό ύψους
0,1% του φόρου επί των τακτικών
συναλλαγών και 0,01% για τα παράγωγα,
συµπεριλαµβανοµένων των αυτοµατοποιηµένων κερδοσκοπικών συναλλαγών
που συµβαίνουν σε κλάσµατα του
δευτερολέπτου
µετά
από
ελαφρές
διακυµάνσεις στις αγορές. Τότε, µε µια
πρώτη εκτίµηση, ο φόρος της Ε.Ε.
υπολογιζόταν
να
αποφέρει
€57
δισεκατοµµύρια το χρόνο.

ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 Αποφάσεις του Συµβουλίου Οικονοµικών (Ecofin)
Το Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµικών της ΕΕ (ECOFIN) στην τελευταία συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε τις εξελίξεις σε σχέση µε την εισαγωγή φόρου χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών (ΦΧΣ) σε περιορισµένο αριθµό κρατών µελών, την προώθηση του Ευρωπαϊκού
εξαµήνου, και την Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας.
o Φόρος Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών
Το Συµβούλιο Οικονοµικών που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο είχε καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε γενική συναίνεση σχετικά µε την προτεινόµενη Οδηγία, για τον

ευρωπαϊκό φόρο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), µε αποτέλεσµα να προβεί στην
εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Η ενισχυµένη συνεργασία βρήκε σύµφωνη την πλειονότητα
των κρατών µελών, η οποία θα επιτρέψει σε µια οµάδα κρατών να προχωρήσουν από µόνες
τους χρησιµοποιώντας τα θεσµικά όργανα της ένωσης µέχρι το τέλος του 2012.Στην σύνοδο
του Συµβουλίου Υπουργών επιβεβαίωσαν την συµµετοχή τους στην ενισχυµένη συνεργασία
επτά µέλη- Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Σλοβενία και Ελλάδα, τα οποία
αυξήθηκαν σε έντεκα.
o Κεφαλαιακή Επάρκεια
Το Συµβούλιο Υπουργών αποφάσισε την επιτάχυνση των εργασιών για την υιοθέτηση της
οδηγίας Κεφαλαιακής Επάρκειας των τραπεζών. Η Οδηγία αυτή στοχεύει στην ενδυνάµωση
της νοµοθεσίας που διέπει τον τραπεζικό τοµέα, µε την µεταφορά στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία
της συµφωνίας της Βασιλείας, η οποία εγκρίθηκε από τους G20 τον Νοέµβριο του 2010.
Αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο του Ενιαίου Εποπτικού Κώδικα και θεωρείται πολύ πιθανόν
να υιοθετηθεί πριν την έναρξη ισχύος του µηχανισµού . Κατά την Επιτροπή αναµένεται να
υιοθετηθεί στις αρχές του 2013
o Ευρωπαϊκό Εξάµηνο
Οι Υπουργοί Οικονοµικών της ΕΕ συζήτησαν το θέµα του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, για τις
δηµοσιονοµικές και οικονοµικές πολιτικές των κρατών- µελών. Το Συµβούλιο εστίασε στην
εξέταση των χρονικών περιορισµών, πλέον είναι πιο αυστηρό στην εφαρµογή των στόχων
αφήνοντας όµως την ευχέρεια στα κράτη την επιλογή των πολιτικών. Τέλος οι Υπουργοί
αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς συναντήσεις, την συνάντηση των Υπουργών
Οικονοµικών και διοικητικών των G20 στις 4-5 Νοεµβρίου, και την ετήσια συνάντηση του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 12-14 Οκτωβρίου.
 Οι Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής
Μελέτες των Πανεπιστηµίων της Φιλανδίας, Ολλανδίας και Γερµανίας, αναφέρουν ότι οι
τοµείς της οικονοµίας που βασίζονται στην εκµετάλλευση των δασών θα µειωθούν από 14%
έως και 50% εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι κλιµατικές
αλλαγές έχουν ως συνέπεια την εξαφάνιση διαφόρων ειδών δένδρων. Οικονοµίες που
βασίζονται στην εξαγωγή ξυλείας (Νορβηγία) θα υποστούν µεγάλες ζηµιές. Συγκεκριµένα
ερευνητές υποστηρίζουν πως η βιοποικιλότητα της Νορβηγίας θα αλλάξει κατεύθυνση
πηγαίνοντας λίγο πιο Νότια προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Παρόλα αυτά η
κλιµατική αλλαγή θα ευνοήσει ορισµένες άλλες περιοχές που πλήττονταν από ξηρασία, πιο
συγκεκριµένα θα ευνοήσει περιοχές όπως την Μεσόγειο. Η κλιµατική αλλαγή θα έχει
σοβαρές συνέπειες για την Ευρώπη. Η βιοποικιλότητα της Νορβηγίας θα εξασθενίσει
σηµαντικά οι δείκτες κυµαίνονται από 21% έως και 34%. Όσον αφορά την υπόλοιπη
Ευρώπη θα υπάρξει µια µικρή αύξηση της βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο. Επιπλέον, η
µικρή ανάπτυξη των δασών θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα
µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Τέλος, οι ερευνητές εκτιµούν ότι η οικονοµία
της Ευρώπης θα συρρικνωθεί κατά 680 δις εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την
αντιµετώπιση της κατάστασης.
 Έρευνα της Eurostat για τον Καρκίνο
Μελέτη της Euro stat έδειξε ότι ο καρκίνος του µαστού στην Ε.Ε αποτελεί σηµαντικό αίτιο
θανάτου στην Ε.Ε. Συγκεκριµένα η έρευνα της Euro stat εστίασε στην µαστογραφία σε
ορισµένες χώρες της Ε.Ε.. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε κατευθυντήριες
οδηγίες για τον καρκίνο του µαστού. Στόχος των οδηγιών ήταν να ιδρυθούν ειδικά
προγράµµατα στην Ε.Ε όπου θα προέτρεπαν τις γυναίκες να προβούν στην εξέταση του

µαστού. Οι δείκτες απόδοσης του προγράµµατος έδειξαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των
γυναικών ανάµεσα 50 και 69 που ακολουθούν την εξέταση βρίσκεται στην Γαλλία (92.9%
των γυναικών) και το µικρότερο στην Ρουµανία (13.5%) .Μεταξύ άλλων το γεγονός αυτό
οφείλεται µε βάση την έρευνα της Euro stat στην έλλειψη παιδείας αλλά και πληροφόρησης.
 Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
Στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών παιδείας της Ε.Ε όπου πραγµατοποιήθηκε στην
Λευκωσία 4 και 5 Οκτωβρίου διατυπώθηκε η άποψη από τον βραβευµένο µε Νόµπελ
Καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη ότι η εκπαίδευση µπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις τις
κρίσης. Μεταξύ άλλων η ατζέντα περιελάµβανε την εκπαίδευση και γενικότερα το
εκπαιδευτικό σύστηµα και τις σχέσεις που µπορεί να έχουν µε την ανάπτυξη, καθώς επίσης
και το ζήτηµα του αναλφαβητισµού που προβληµατίζει τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Στόχος της προεδρίας της Κύπρου είναι να πετύχει κοινή συνεργασία µεταξύ των χωρών της
Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης καθώς και να προωθήσει τις πολιτικές που είναι
επωφελής για την Ευρώπη και του πολίτες της
Τέλος, τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της συνάντησης αφορούσαν κυρίως:
o Τις θετικές προοπτικές που µπορεί να έχει η εκπαίδευση πάνω στην οικονοµική ανάπτυξη
των κρατών καθώς και την ευηµερία των πολιτών
o Την αντιµετώπιση του προβλήµατος του αναλφαβητισµού που χαρακτηρίζει ένα µεγάλο
µέρος του πληθυσµού της Ένωσης
 Ενιαία Αγορά
Σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρείται αξιολόγηση της Εσωτερικής Αγοράς
µε την ευκαιρία των 20 χρόνων λειτουργίας της. Η Ενιαία Αγορά ήδη έχει αναπτυχθεί
αρκετά, καλύπτοντας 500 εκατοµµύρια καταναλωτές. Παρόλα αυτά όµως εξακολουθεί να
αντιµετωπίζει ορισµένα λειτουργικά προβλήµατα η επίλυση των οποίων διευκόλυνε την
ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς. Από τα πιο βασικά είναι :
o Αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων από όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης
o Ελλείπεις ενηµέρωση των πολιτών ως προς τα δικαιώµατα τους και πως µπορούν να τα
διεκδικήσουν
o Νοµικά προβλήµατα εντοπίζονται και στην νοµοθετική διαδικασία, πολλές φορές δεν
εφαρµόζεται στην πράξη
Τα βασικά προβλήµατα έχουν διατυπωθεί από του Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις
σε 20 κεντρικά παράπονα. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εισηγείται µέτρα ενώ οι
που προτείνει η Επιτροπή µεταξύ άλλων είναι:
o Εκσυγχρονισµός και αναγνώριση επαγγελµατιών προσόντων από όλα τα κράτη µέλη
της Ε.Ε
o Προγράµµατα ενηµέρωσης πολιτών
o Προώθηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών µέσω της δηµόσιας διοίκησης
 Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Στήριξης µονοπώλησε το ενδιαφέρον της συνάντησης του
Eurogoup που πραγµατοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ESM
ανακοίνωσε πως ο µηχανισµός θα ενισχύσει το προστατευτικό τείχος της Ένωσης καθώς και
θα αποτελέσει µια στρατηγική που ως στόχο θα έχει την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Ο
Μηχανισµός θα αντικαταστήσει τον προσωρινό µηχανισµό στήριξης EFSF ,καθώς και όλες
οι προηγούµενες εκκρεµότητες του EFSF συµπεριλαµβάνονται πλέον στονESM.Οι πόροι
του ανέρχονται σε 700 δισεκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα πρώτα 80δις θα πληρωθούν
µέχρι το 2014, η αρχή όµως έχει γίνει τον Οκτώβριο του 2012 µε την καταβολή 33

δισεκατοµµύρια ευρώ. Τέλος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι επικεφαλής του ESM
θα είναι ο Klaus Regling.
Αύξηση Κονδυλίων στο Κέρας της Αφρικής
Αύξηση της χρηµατοδότησης στο Κέρας της Αφρικής κατά 30 εκατοµµύρια ευρώ αποφάσισε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριµένα για την Σοµαλία και την Αιθιοπία οι οποίες
χρειάζονται άµεση ανθρωπιστική βοήθεια. Οι πόροι προέρχονται από την Επιτροπή
Επείγουσας Βοήθειας (Commission Emergency Aid Reserve) η οποία φέρει την ευθύνη για
την ανθρωπιστική χρηµατοδότηση στην Ένωση. Φέτος η Επιτροπή χρηµατοδότησε την
περιοχή µε 162 εκατοµµύρια ευρώ.
Ο αρχικός στόχος της βοήθειας είναι η δηµιουργία δραστηριοτήτων οι οποίες θα συµβάλουν
στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
προωθώντας µακροχρόνιες λύσεις και
καταπολεµώντας την πείνα και τις συγκρούσεις που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές.
Τέλος στην Αιθιοπία, ο αριθµός των ατόµων που χρειάζονται άµεση ανθρωπιστική βοήθεια
αυξήθηκε στις αρχές του χρόνου κατά 16% ενώ περίπου 100,000 άνθρωποι έχουν πληγεί
από τις πρόσφατες πληµµύρες. Υπολογίζεται ότι πάνω από δύο εκατοµµύρια άνθρωποι δεν
έχουν στην διάθεση τους επαρκή τρόφιµα και εναποθέτουν τις ελπίδες του στην
ανθρωπιστική βοήθεια.
 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νόµπελ Ειρήνης 2012
Η Ευρωπαϊκή Ένωση τιµήθηκε µε Νόµπελ Ειρήνης για το 2012, για το ρόλο της στη
µεταµόρφωση του µεγαλύτερου τµήµατος της από ήπειρο πολέµου σε ήπειρο ειρήνης’’.
Ανακοινώνοντας στην απόφαση της, στις 12 Οκτωβρίου η επιτροπή του βραβείου τόνισε ότι
η Ένωση και οι πρόδροµοι της έχουν συµβάλει επί έξι δεκαετίες στην προώθηση της
ειρήνης, της συµφιλίωσης, της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην Ευρώπη.
Πριν την έναρξη του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγµατοποιήθηκε στις 15
Οκτωβρίου, η Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ∆ρ. Ερατώ Κοζάκου-Μακρουλή δήλωσε:
«Η απονοµή του βραβείου Νόµπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την
αποφασιστικότητα και την ευθύνη µας για να συνεχίζουµε τις προσπάθειες µας για την
ειρήνη, και στη νότια γειτονία».'

ΦΑΚΕΛΟΣ:
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου και η «τραπεζική ένωση»

Η συµφωνία της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. αποβλέπει σε µια τραπεζική Ένωση ως το
2014. 3
Μετά από µια νύχτα συζητήσεων, οι ηγέτες της Ε.Ε. προχώρησαν στη δηµιουργία
µιας ενιαίας τραπεζικής εποπτικής αρχής για την ευρωζώνη, του πρώτου από τους τρεις
πυλώνες της τραπεζικής ένωσης, συµφωνώντας ότι θα αρχίσει η σταδιακή εφαρµογή της από
το επόµενο έτος και ότι, «πιθανόν», θα τεθεί σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2013. Αυτή
η συµφωνία επιβεβαίωσε το στόχο της θέσπισης του νοµικού πλαισίου από την 1η
Ιανουαρίου 2013. «Ο ενιαίος εποπτικός µηχανισµός θα µπορούσε να είναι αποτελεσµατικά
λειτουργικός κατά τη διάρκεια του 2013… χωρίς να µπορώ να σας δώσω ακριβή
ηµεροµηνία», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Herman Van Rompuy,
«…ζήτηµα που έχουν αναλάβει οι υπουργοί Οικονοµικών, µε την επόµενη συνάντησή τους
να έχει προγραµµατισθεί για τις 12 Νοεµβρίου 2012. «Οι εργασίες για την επιχειρησιακή
εφαρµογή θα πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2013».
Γάλλοι και ευρωπαίοι αξιωµατούχοι δήλωσαν ότι οι 6.000 τράπεζες της ευρωζώνης θα
τεθούν σταδιακά από το 2014 υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µε τις
τράπεζες που λαµβάνουν κρατικές ενισχύσεις να κάνουν την αρχή. Το µεγαλύτερο µέρος της
καθηµερινής εποπτείας θα ανατεθεί σε εθνικούς οργανισµούς. Η συµφωνία φαίνεται να
αποτελεί µια ήττα για τις προσπάθειες του Γερµανού υπουργού Οικονοµικών Wolfgang
Schäuble να καθυστερήσει και να περιορίσει το πεδίο εφαρµογής της ευρωπαϊκής τραπεζικής
εποπτείας. Η Γερµανία δεν ήθελε να υπαχθούν οι πολιτικά ευαίσθητες αποταµιεύσεις των
πολιτών και οι συνεταιριστικές τράπεζες σε εξωτερικό έλεγχο.
Η δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής ένωσης τραπεζών θεωρείται από το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και τους οικονοµολόγους της αγοράς ως ένα βασικό στοιχείο στην
αντιµετώπιση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. Βασική ιδέα παραµένει ότι στο µέλλον οι
προβληµατικές τράπεζες σε χώρες που έχουν δηµοσιονοµικά προβλήµατα, όπως είναι η
Ισπανία, θα µπορούσαν να ανακεφαλαιοποιηθούν άµεσα από τα ταµεία διάσωσης της Ε.Ε.
Αλλά η Angela Merkel επέµεινε - και κατάφερε - η ανακεφαλαιοποίηση να µην
πραγµατοποιηθεί µέχρι το σύστηµα να τεθεί πλήρως σε λειτουργία, κατά πάσα πιθανότητα
µετά τις γενικές εκλογές στη Γερµανία το Σεπτέµβριο του 2013. Ερωτηθείς για το αν η
Ισπανία θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα κεφάλαια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας (EMΣ), ο Γάλλος πρόεδρος François Hollande δήλωσε ότι αυτό δε θα είναι
απαραίτητο, προσθέτοντας ότι η Ισπανία δεν έχει ακόµη ζητήσει χρήµατα. Υπενθυµίζεται ότι
η συµφωνία από τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου 2012 προσφέρει στην Ισπανία κεφάλαια
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τον προκάτοχό του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας.
Αναφορικά µε τους άλλους δύο πυλώνες της τραπεζικής ένωσης - ο ένας πυλώνας
περιλαµβάνει την ανάκαµψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και ο άλλος το σχέδιο
εγγύησης καταθέσεων - οι ηγέτες αναφέρθηκαν στην πρόθεση της Ε. Επιτροπής να προτείνει
έναν ενιαίο µηχανισµό για τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στον ενιαίο εποπτικό µηχανισµό
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στο

µόλις υιοθετηθούν οι προτάσεις της για µια οδηγία για ανάκαµψη και την εξυγίανση
πιστωτικών ιδρυµάτων. Επιπλέον, τα συµπεράσµατα µιλούν για την ανάγκη «ισότιµης
µεταχείρισης και εκπροσώπησης των κρατών µελών εντός και εκτός ευρωζώνης στο πλαίσιο
του ενιαίου εποπτικού µηχανισµού. Αλλά παραµένει ασαφές τί είδους εκπροσώπηση θα
µπορούσαν να έχουν οι χώρες εκτός ευρωζώνης καθώς η ΕΚΤ είναι υπόλογη µόνο στα µέλη
της ευρωζώνης.
Εντάσεις στο γαλλογερµανικό ζευγάρι.
Η συµφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου θα µπορούσε να
θεωρηθεί ένα βήµα προς τα εµπρός και ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της έντασης που
υπάρχει στο γαλλογερµανικό ζευγάρι. Η Γερµανίδα καγκελάριος Angela Merkel έφτασε στις
Βρυξέλλες µε µια ευρεία ατζέντα, η οποία συµπεριελάµβανε αµφιλεγόµενες προτάσεις για
την εισαγωγή ενός νέου υπερ-Επίτροπου µε την αρµοδιότητα της εποπτείας των εθνικών
προϋπολογισµών των χωρών της ευρωζώνης. Επισηµαίνεται ότι σε συνέντευξή του πριν από
τη Σύνοδο Κορυφής, ο François Hollande απέρριψε την ιδέα, λέγοντας ότι αν χρειαστεί, οι
ηγέτες της Ε.Ε. θα µπορούσαν, αντ’αυτού, να συγκαλούν µηνιαίες συνόδους κορυφής. Ο
François Hollande και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Elio Di Rupo απέρριψαν ακόµη και τη
συζήτηση παρόµοιων ιδεών πριν την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. «Πριν
συζητήσουµε τα επόµενα στάδια, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το στάδιο της τραπεζικής
ένωσης», υποστήριξαν και οι δύο πολιτικοί πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.
Οι ηγέτες που συνεργάζονται στο κόµµα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών φαίνεται ότι
συντόνισαν τη στάση τους κατά τη διάρκεια ενός γεύµατος που πραγµατοποιήθηκε πριν από
τη Σύνοδο Κορυφής, στο οποίο παραβρέθηκαν και οι πρωθυπουργοί Helle Thorning-Schmidt
της ∆ανίας, Werner Faymann της Αυστρίας και Robert Fico της Σλοβακίας. Ο François
Hollande προφανώς έσπασε την προεδρική παράδοση µε την παρουσία του στη συνάντηση
του ευρωπαϊκού κόµµατος. Η Hannes Swoboda, επικεφαλής της οµάδας των Σοσιαλιστών
και ∆ηµοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε στο EurActiv ότι το κόµµα των
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ήταν «πιο ενωµένο από ποτέ» απέναντι στη Γερµανίδα καγκελάριο
Angela Merkel.
Τα Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (18/19 Οκτωβρίου 2012).4
«Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επανέλαβε σήµερα τη σταθερή δέσµευσή του να αναλάβει
αποφασιστικές δράσεις για την αντιµετώπιση των εντάσεων των χρηµαταγορών, την
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και την αναθέρµανση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Επανεξέτασε προσεκτικά την εφαρµογή του Συµφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί έως τώρα, αλλά επίσης
ζήτησε ταχεία, αποφασιστική και προσανατολισµένη στα αποτελέσµατα δράση ώστε να
επιτευχθεί το συντοµότερο δυνατόν η πλήρης εφαρµογή του Συµφώνου.
Μετά την παρουσίαση της ενδιάµεσης έκθεσης για την ΟΝΕ το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε
να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα οι εργασίες σχετικά µε τις προτάσεις για τον ενιαίο
εποπτικό µηχανισµό, ώστε να συµφωνηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο έως την 1η Ιανουαρίου 2013
και συµφώνησε σειρά σχετικών προσανατολισµών. Σηµείωσε επίσης τα θέµατα που συνδέονται
µε το ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και το ενοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής πολιτικής
4
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και τη δηµοκρατική νοµιµότητα και λογοδοσία, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.
Συµφώνησε ότι η διαδικασία προς µια βαθύτερη οικονοµική και νοµισµατική ένωση θα πρέπει
να βασίζεται στο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της ΕΕ και να χαρακτηρίζεται από ανοικτή και
διαφανή στάση έναντι των κρατών µελών που δεν συµµετέχουν στη ζώνη του ευρώ και σεβασµό
προς την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. ∆ήλωσε ότι προσβλέπει σε ένα συγκεκριµένο και
χρονικά καθορισµένο οδικό χάρτη που θα πρέπει να παρουσιασθεί κατά τη σύνοδό του τον
∆εκέµβριο του 2012, προκειµένου να µπορέσει να πραγµατοποιήσει πρόοδο ως προς όλα τα
κύρια συστατικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να είναι θεµελιωµένη µια ουσιαστική ΟΝΕ. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συζήτησε τις σχέσεις µε τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και ενέκρινε
συµπεράσµατα σχετικά µε τη Συρία, το Ιράν και το Μάλι.
…………………………………………………………………………………………………..
Ολοκλήρωση της ΟΝΕ
3. Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, υπό το πρίσµα των βασικών προκλήσεων που
αντιµετωπίζει, χρειάζεται ενίσχυση προκειµένου να εξασφαλίσει καλές οικονοµικές και
κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης, καθώς και σταθερότητα και διαρκή ευηµερία.
4. Μετά την υποβολή της ενδιάµεσης έκθεσης από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, σε στενή συνεργασία µε τους προέδρους της Επιτροπής, της Ευρωοµάδας και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), θα συνεχισθούν άτυπες διαβουλεύσεις µε τα
κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα διάφορα θέµατα που θα πρέπει να
διερευνηθούν. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει σε ένα συγκεκριµένο και χρονικά
καθορισµένο οδικό χάρτη που θα πρέπει να παρουσιασθεί κατά τη σύνοδό του τον ∆εκέµβριο
του 2012, προκειµένου να µπορέσει να πραγµατοποιήσει πρόοδο ως προς όλα τα κύρια Η
διαδικασία προς µια βαθύτερη οικονοµική και νοµισµατική ένωση θα πρέπει να βασίζεται
στο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της ΕΕ και να χαρακτηρίζεται από ανοικτή και διαφανή
στάση έναντι των κρατών µελών τα οποία δεν χρησιµοποιούν το ενιαίο νόµισµα, καθώς και
από σεβασµό της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς. Η τελική έκθεση και ο οδικός χάρτης
πρέπει να περιλαµβάνουν συγκεκριµένες προτάσεις για τους τρόπους επίτευξης αυτού του
στόχου.
Ενοποιηµένο χρηµατοπιστωτικό πλαίσιο
6. Πρέπει να προχωρήσουµε προς ένα ενοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο, ανοικτό
κατά το δυνατόν σε όλα τα κράτη µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν. Σε αυτό το πλαίσιο,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τους νοµοθέτες να συνεχίσουν κατά προτεραιότητα τις
εργασίες ως προς τις νοµοθετικές προτάσεις για τον ενιαίο εποπτικό µηχανισµό (ΕΕΜ), µε
στόχο να συµφωνηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Η επεξεργασία
της επιχειρησιακής εφαρµογής θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2013. Ζωτική σηµασία έχει εν
προκειµένω ο απόλυτος σεβασµός της ακεραιότητας της Ενιαίας Αγοράς.
7. Επιβάλλεται σαφής διαχωρισµός µεταξύ της νοµισµατικής πολιτικής και των εποπτικών
καθηκόντων της ΕΚΤ, καθώς και ισότιµη µεταχείριση και εκπροσώπηση των κρατών µελών
που συµµετέχουν στον ΕΕΜ, είτε ανήκουν στη ζώνη του ευρώ είτε όχι. Η λογοδοσία
εξασφαλίζεται στο επίπεδο στο οποίο λαµβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις. Ο ΕΕΜ
θα βασίζεται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα τραπεζικής εποπτείας και η ΕΚΤ θα έχει τη
δυνατότητα, κατά διαφοροποιηµένο τρόπο, να διενεργεί άµεση εποπτεία. Θα έχει επίσης τη
δυνατότητα να ασκεί τις ουσιαστικές εξουσίες που της ανατίθενται δυνάµει της οικείας
νοµοθεσίας µόλις αυτή τίθεται σε ισχύ. Επιπλέον, έχει ύψιστη σηµασία η θέσπιση ενιαίου
εγχειριδίου κανόνων στο οποίο θα βασίζεται η κεντρική εποπτεία συστατικά στοιχεία στα
οποία θα πρέπει να είναι θεµελιωµένη µια ουσιαστική ΟΝΕ.

8. Είναι σηµαντική η εξασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων
στον ΕΕΜ κρατών µελών και των υπολοίπων, µε απόλυτο σεβασµό της ακεραιότητας της
ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Απαιτείται αποδεκτή και ισορροπηµένη λύση
όσον αφορά αλλαγές στις διαδικασίες ψηφοφορίας και λήψης αποφάσεων δυνάµει του
κανονισµού για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), λαµβάνοντας υπόψη πιθανές
εξελίξεις στη συµµετοχή στον ΕΕΜ, η οποία λύση να διασφαλίζει αποτελεσµατική λήψη
αποφάσεων χωρίς διακρίσεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς. Με αυτή τη βάση η ΕΑΤ θα
πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες εξουσίες και αρµοδιότητές της.
9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την ταχεία έγκριση των διατάξεων που αφορούν την
εναρµόνιση των εθνικών πλαισίων εξυγίανσης και εγγύησης των καταθέσεων µε βάση τις
νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των τραπεζών και
τα εθνικά συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί επίσης να
ολοκληρωθεί ταχέως το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων, συµπεριλαµβανοµένης συµφωνίας επί
των προτάσεων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών (κανονισµός και οδηγία IV
περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (CRR/CRD IV)) έως το τέλος του έτους.
10. Σε όλα αυτά τα θέµατα, είναι σηµαντικό να εξασφαλίζεται δίκαιη ισορροπία µεταξύ των
χωρών καταγωγής και υποδοχής.
11. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη
σύσταση ενιαίου µηχανισµού εξυγίανσης για τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στον ΕΕΜ
όταν εγκριθούν οι προτάσεις οδηγιών για την ανάκαµψη και την εξυγίανση και για την
εγγύηση των καταθέσεων.
12. Η Ευρωοµάδα θα διαµορφώσει τα ακριβή επιχειρησιακά κριτήρια που θα ισχύουν για τις
άµεσες ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
(ΕΜΣ), µε απόλυτο σεβασµό της δήλωσης της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ της
29ης Ιουνίου 2012. Πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί τέρµα στο φαύλο κύκλο µεταξύ τραπεζών
και κρατικού χρέους. Όταν θεσπιστεί αποτελεσµατικός ενιαίος εποπτικός µηχανισµός, µε τη
συµµετοχή της ΕΚΤ, για τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, ο ΕΕΜ θα µπορούσε, µετά από τη
λήψη κανονικής απόφασης, να έχει τη δυνατότητα άµεσης ανακεφαλαιοποίησης των
τραπεζών. Ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και ενοποιηµένο πλαίσιο οικονοµικής
πολιτικής και δηµοκρατική νοµιµότητα και λογοδοσία
13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τους νοµοθέτες να καταλήξουν σε συµφωνία µε σκοπό
την έγκριση της «δίπτυχης δέσµης» το αργότερο έως το τέλος του 2012. Πρόκειται για
βασικό νοµοθέτηµα αναγκαίο για την ενίσχυση της νέας οικονοµικής διακυβέρνησης εντός
της ΕΕ, µαζί µε το ενισχυµένο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), τη Συνθήκη
για τη Σταθερότητα, το Συντονισµό και τη ∆ιακυβέρνηση (ΣΣΣ∆) και τη δέσµη έξι µέτρων.
Καλεί τις εθνικές αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να εφαρµόσουν πλήρως τα
νοµοθετήµατα αυτά σύµφωνα µε τους ρόλους τους δυνάµει των Συνθηκών ΕΕ. Όσον αφορά
τις συνεχιζόµενες κανονιστικές εργασίες στον τραπεζικό τοµέα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο σηµειώνει τις προτάσεις της οµάδας εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου ως προς
τη διάρθρωση του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ, οι οποίες εξετάζονται αυτή τη στιγµή από την
Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένου του πιθανού τους αντίκτυπου στο στόχο της θέσπισης
σταθερού και αποτελεσµατικού τραπεζικού συστήµατος.
14. Ένα ενοποιηµένο δηµοσιονοµικό πλαίσιο αποτελεί µέρος µιας οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διερευνηθούν περαιτέρω µηχανισµοί,
συµπεριλαµβανοµένης κατάλληλης δηµοσιονοµικής ικανότητας, για τη ζώνη του ευρώ. Η

διαδικασία διερεύνησης θα είναι ανεξάρτητη από την προετοιµασία του επόµενου Πολυετούς
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου.
15. Η οµαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί ισχυρότερη και βιώσιµη οικονοµική αύξηση,
απασχόληση και κοινωνική συνοχή καθώς και ενίσχυση του συντονισµού, της σύγκλισης και
της επιβολής της οικονοµικής πολιτικής. Εν προκειµένω, θα διερευνηθεί η ιδέα να συνάπτουν
τα κράτη µέλη της ζώνης του ευρώ ατοµικές συµβατικές ρυθµίσεις µε τα θεσµικά όργανα της
ΕΕ ως προς τις µεταρρυθµίσεις τις οποίες δεσµεύονται να αναλάβουν και να υλοποιήσουν. Οι
ρυθµίσεις αυτές θα µπορούσαν να συνδέονται µε τις µεταρρυθµίσεις που προσδιορίζονται
στις ανά χώρα συστάσεις που εκδίδει το Συµβούλιο και να βασίζονται σε διαδικασίες της ΕΕ.
16. Η διακυβέρνηση εντός της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω, µε βάση
τη ΣΣΣ∆ και λαµβάνοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ της
26ης Οκτωβρίου 2011. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη θα πρέπει να διερευνήσουν τρόπους για
να διασφαλισθεί ότι όλες οι σχεδιαζόµενες µείζονες µεταρρυθµίσεις πολιτικής θα
συζητούνται εκ των προτέρων και θα συντονίζονται, κατά περίπτωση, εντός του πλαισίου της
οικονοµικής διακυβέρνησης της ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΣΣΣ∆. Οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ θα θεσπίσουν κανονισµό διαδικασίας για τις
συνεδριάσεις τους.
17. Απαιτούνται ισχυροί µηχανισµοί δηµοκρατικής νοµιµότητας και λογοδοσίας. Μια από τις
κατευθυντήριες αρχές εν προκειµένω είναι ότι ο δηµοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία
πρέπει να εξασφαλίζονται στο επίπεδο στο οποίο λαµβάνονται και υλοποιούνται οι
αποφάσεις. Με αυτό το πνεύµα, θα πρέπει να διερευνηθούν τρόποι για να εξασφαλίζεται η
διεξαγωγή συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, τόσο στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όσο και στα εθνικά κοινοβούλια. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σηµειώνει την πρόθεση των κρατών µελών που έχουν προσχωρήσει στη ΣΣΣ∆ να
βελτιώσουν το βαθµό συνεργασίας µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, µε βάση το άρθρο 13 της ΣΣΣ∆ και το Πρωτόκολλο 1 της ΣΛΕΕ.»

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Αγγλικός Τύπος
Η εφηµερίδα Independent επικεντρώνεται στη γερµανική οικονοµία η οποία πλησιάζει
σε αδιέξοδο, σύµφωνα µε προβλέψεις κορυφαίων οικονοµικών θεσµών. Η ανάπτυξη της
προβλέπεται να υποχωρήσει στο 0,8% γι’ αυτό το έτος ενώ αναµένεται ότι το 2013 θα
ανέλθει µόλις στο 1% καθώς η κρίση στην ευρωζώνη έχει επιπτώσεις στους εξαγωγείς της
Γερµανίας. Αυτή είναι µια σηµαντική υποβάθµιση της γερµανικής ανάπτυξης, αφού
προηγούµενες προβλέψεις, που είχαν εκδοθεί την άνοιξη, προέβλεπαν 0,9% αύξηση για το
2012 και 2% για το 2013. Ωστόσο, τέσσερα γερµανικά ινστιτούτα οικονοµικών ερευνών, το
Institute For Global Economic Research, το Ifo Institute, το Rhine Westphalia Institute και το
Institute for Economic Research, αναµένουν ότι η ευρωζώνη θα καταφέρει να αντιµετωπίσει
την τρέχουσα οικονοµική κρίση το 2013, ανοίγοντας το δρόµο για επιστροφή στην ανάπτυξη.
Από την άλλη πλευρά ολοένα µεγαλώνουν οι συνεχιζόµενες ανησυχίες ότι η ευρωζώνη θα
µπορούσε να εκραγεί εάν η Ισπανία, που είναι στα πρόθυρα της οικονοµικής ύφεσης, µε την
ανεργία να αγγίζει το 25% και την κυβέρνηση του Mariano Rajoy πιθανότατα να αποτυγχάνει
να εκπληρώσει το στόχο για µείωση του ελλείµµατος, ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα να αγοράσει τα οµόλογά της.

Η εφηµερίδα Guardian εστιάζει σε ανεξάρτητη έρευνα σύµφωνα µε την οποία η
Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ρουµανία καταλαµβάνουν τις τελευταίες θέσεις από
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόδοση δικαιοσύνης µέσα από ποινικές δίκες. Τα
«ανατολικά» κράτη µέλη ανακηρύσσονται σε «κατά συρροή» παραβάτες του ατοµικού
δικαιώµατος της ελευθερίας και της δίκαιης δίκης, όπως αυτό καταγράφεται από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Σε ορισµένες χώρες της Ε.Ε. η
προσωρινή κράτηση µπορεί να διαρκέσει µέχρι και τέσσερα χρόνια, ενώ σε άλλα κράτη µέλη
δεν αναγνωρίζεται ανώτατη διάρκεια κράτησης. Τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από τις
οργανώσεις Fair Trials International και Clifford Chance και καλύπτουν µια πενταετή
περίοδο (2007-2012). Τα προβλήµατα φαίνεται να επιδεινώνονται µε 37 παραβιάσεις του
δικαιώµατος για δίκαιη ποινική δίκη σε κράτη µέλη της Ε.Ε. το 2007 και µε 75 το 2011,
αύξηση µεγαλύτερη από το 100%. Η Ελλάδα είχε τον µεγαλύτερο αριθµό των παραβιάσεων 108 - κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου που µελετάται. Οι περισσότερες αφορούν σε
χρόνιες καθυστερήσεις για την πραγµατοποίηση δίκης. Παρατηρείται, επίσης, ότι διερµηνείς
δεν είναι πάντα διαθέσιµοι ενώ έχουν διατυπωθεί ανησυχίες σχετικά µε το φαινόµενο της
δικαστικής διαφθοράς στην Ελλάδα. Αξιωµατούχος των οργανώσεων αναφέρει ότι σε µια
Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στο κράτος δικαίου και το σεβασµό των βασικών
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αυτές οι παραβιάσεις δεν είναι δυνατό να συνεχιστούν.
Τέλος, η εφηµερίδα Financial Times αναφέρεται στην πρώτη µεγάλη συζήτηση των
ηγετών της Ε.Ε. για την εγκαθίδρυση πλήρους δηµοσιονοµικής ένωσης για την ευρωζώνη.
Στην ηµερήσια διάταξη της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής βρίσκεται η πρόταση για
ξεχωριστό προϋπολογισµό της ευρωζώνης, ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία,
δεσµευτικές συµβάσεις επί του προϋπολογισµού για τα κράτη µέλη της ευρωζώνης και
κάποια µορφή κοινού δανεισµού για τη χρηµατοδότηση του ταµείου της ευρωζώνης. Ο
Wolfgang Schäuble, Γερµανός υπουργός Οικονοµικών, υποστήριξε ότι πλήρης
δηµοσιονοµική ένωση συνεπάγεται για τη Γερµανία αλλαγή της συνθήκης της Ε.Ε. µέσα στο
επόµενο έτος. Ωστόσο, Γάλλοι και Γερµανοί αξιωµατούχοι υποστηρίζουν ότι µια τέτοια
κίνηση δεν κρίνεται ακόµη απαραίτητη. Οι τελικές αποφάσεις αναµένονται να ληφθούν το
∆εκέµβριο. Η προσέγγιση της Γαλλίας για πολλά από τα ζητήµατα έρχεται σε αντίθεση µε
αυτή της Γερµανίας, καθώς στις διαβουλεύσεις για τα ζητήµατα της ευρωζώνης ο Γάλλος
πρωθυπουργός περιλαµβάνει στις συζητήσεις την Ιταλία και την Ισπανία. Ο François
Hollande έχει τονίσει την ανάγκη για περισσότερη «αλληλεγγύη» στην εξισορρόπηση του
προϋπολογισµού λιτότητας που απαιτείται από πλευράς Γερµανίας ενώ εκφράζει την
απογοήτευσή του για την αργή πρόοδο στο θέµα της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας. Η
Γαλλία επιθυµεί δηµοσιονοµική ενοποίηση που να συνοδεύεται µε «νέους εύρωστους
µηχανισµούς», όπως τα οµόλογα της ευρωζώνης και ένα ταµείο απόσβεσης χρέους. Μια
σηµαντική διαφορά µεταξύ Γαλλίας και Γερµανίας είναι και ο βαθµός πρόσβασης σε µη µέλη
του κοινού νοµίσµατος στα µέσα της «δηµοσιονοµικής ένωσης» για την ευρωζώνη. Η Γαλλία
θέλει να επικεντρωθεί µόνο στα 17 κράτη - µέλη της ευρωζώνης, ενώ η Γερµανία θέλει ένα
«27-µείον» σύστηµα που να επιτρέπει την προσχώρηση σε αυτό από χώρες εκτός ευρωζώνης,
όπως η Πολωνία, η Σουηδία ακόµη και του Ηνωµένου Βασιλείου. Εν αναµονή λοιπόν του
∆εκεµβρίου…
 “Euro crisis drags down German growth forecast”, The Independent, 11/10/2012.
 Bowcott O., “Human rights violations in EU countries double in five years”, The
Guardian, 10/10/2012.

 Peel Q., Carnegy H. and Spiegel P., “Fiscal union highlights EU divisions”, Financial
Times, 16/10/2012
Γαλλικός τύπος
Σύµφωνα µε το γαλλικό τύπο, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου δε
διακυβεύονταν τόσα πολλά στην ευρωζώνη όσα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου.
Επιπλέον, επισηµάνθηκε ότι, αν και η τραπεζική εποπτεία αποτέλεσε αντικείµενο εντάσεων
µεταξύ της Γαλλίας και της Γερµανίας, παραµένει επίσηµα ο στόχος της Ε.Ε., ακόµη και αν
δεν µπορέσει να είναι αποτελεσµατική πριν από το 2014. Υποστηρίχθηκε ότι επιτεύχθηκε µια
συνολική συµφωνία µε µοναδικό πλεονέκτηµα ότι δε θα πρέπει να επανέλθουµε στη
συναίνεση που διαπραγµατεύθηκε µε τόση δυσκολία.
Χαρακτηριστικό του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι η σύγκρουση µεταξύ
των François Hollande και Angela Merkel. Ο Γάλλος Πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της
επιτάχυνσης της ένωσης των τραπεζών ενώ η Γερµανίδα καγκελάριος υποστήριζε τον
αυστηρότερο δηµοσιονοµικό έλεγχο. Υποστηρίζεται ότι οι δύο ηγέτες δεν περίµεναν την
έναρξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για να διασταυρώσουν τα ξίφη τους. Ο Γάλλος
Πρόεδρος François Hollande συνάντησε τη Γερµανίδα καγκελάριο λίγο πριν από την έναρξη
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µετά από τις συνοµιλίες του µε τον Ιταλό Πρωθυπουργό Mario
Monti. Ο Mario Monti και ο François Hollande συµφώνησαν να προωθήσουν την
ολοκληρωµένη εποπτεία των τραπεζών στη ευρωζώνη - το πρώτο βήµα σε µια τραπεζική
Ένωση - ενώ η Angela Merkel επέµενε να ενισχύσει περαιτέρω τον προϋπολογισµό της
Ένωσης. Από την πλευρά της η Γερµανίδα καγκελάριος ακριβώς πριν την έναρξη της
Συνόδου Κορυφής ζήτησε, ενώπιον της Bundestag, το διορισµό ενός υπέρ Επιτρόπου
αρµόδιου για τις οικονοµικές και φορολογικές υποθέσεις, ο οποίος θα έχει το δικαίωµα να
ασκεί βέτο στους εθνικούς προϋπολογισµούς.
Από την άλλη πλευρά, ο François Hollande στο περιθώριο του γεύµατος µε τους
σοσιαλιστές ηγέτες στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι «Το θέµα της Συνόδου Κορυφής δεν είναι η
δηµοσιονοµική ένωση αλλά η τραπεζική ένωση µέχρι το τέλος του έτους,
συµπεριλαµβανοµένης της τραπεζικής εποπτείας ως πρώτου βήµατος». Σύµφωνα µε
δηµοσιεύµατα του γαλλικού τύπου, ο Γάλλος Πρόεδρος είναι δύσπιστος σε οποιαδήποτε
περαιτέρω µεταβίβαση κυριαρχίας προς όφελος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτιµά να
τεθεί η οικονοµική διακυβέρνηση της ευρωζώνης υπό την αιγίδα της ευρωοµάδας. Η βασική
θέση του Γάλλου Προέδρου ήταν η επιβεβαίωση της θεσµοθέτησης της εποπτείας των
τραπεζών στην ευρωζώνη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µέχρι το
τέλος του έτους. Αυτό θα επιτρέψει στη συνέχεια στο ταµείο αρωγής της ευρωζώνης να
ανακεφαλαιοποιήσει άµεσα τις ισπανικές τράπεζες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, χωρίς να
επιβαρύνει περαιτέρω το χρέος της Ισπανίας.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του γαλλικού τύπου, η κρίση της ευρωζώνης αποτελεί ένα
πλήγµα στο µύθο ότι οι χώρες της Ένωσης κινούνται µε τον ίδιο ρυθµό. Φάνηκε ότι το ενιαίο
νόµισµα θα µπορούσε να λειτουργήσει µε βιώσιµο τρόπο, χωρίς την ύπαρξη ισχυρών
οµοσπονδιακών οργάνων και µε κυρίαρχη οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική. Η κρίση
ανάγκασε ορισµένα κράτη µέλη να παραδεχθούν ότι αρνούνται να κινηθούν προς την
κατεύθυνση της οµοσπονδιοποίησης, αλλά ότι έχουν ενδιαφέρον να σταθεροποιήσουν την
ευρωζώνη. Γι 'αυτό η Ε.Ε. συµφώνησε στις 23 Μαΐου 2012 να είναι υπεύθυνοι οι «Πρόεδροι
της Ε.Ε.» για την παροχή ενός «οδικού χάρτη» που θα οδηγεί στη δηµιουργία ενός «σκληρού

πυρήνα» της ευρωζώνης, ο οποίος θα εγκριθεί το ∆εκέµβριο, υπό την προϋπόθεση ότι η
ένωση τραπεζών θα έχει ξεκινήσει να λειτουργεί.
Άλλο δηµοσίευµα του Γαλλικού τύπου υποστηρίζει ότι η Γερµανία, προκειµένου να
αποφύγει να πληρώσει για τους άλλους, θα ασκήσει ακόµη µεγαλύτερη πίεση για να δοθεί το
δικαίωµα στον Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων να ασκήσει βέτο στους προϋπολογισµούς
που δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στο περιβάλλον του Herman Van Rompuy
εκτιµάται ότι αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει την καταστροφή. Η σχετική έκθεση
που έχει δηµοσιευθεί προτείνει την καθιέρωση χρηµατοδοτικών µεταφορών για τη
δηµιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε ένας
προϋπολογισµός της ευρωζώνης που θα µπορούσε να δανειστεί στις αγορές για να συνδράµει
στην απορρόφηση «ασύµµετρων σοκ» ή να υποστηρίξει ένα κράτος που πραγµατοποιεί
επίπονες µεταρρυθµίσεις. «Ακόµη και οι Γερµανοί αναγνωρίζουν ότι, χωρίς χρηµατοδοτικές
µεταφορές, η οικονοµική και νοµισµατική ένωση δεν µπορεί να λειτουργήσει», λέει ένας
Ευρωπαίος διπλωµάτης. Η Γερµανία, που είναι εντελώς αντίθετη µε την αµοιβαιότητα του
δηµοσίου χρέους, θα είναι πιο ανοιχτή στην έκδοση ευρωοµολόγων για τον εφοδιασµό του
προϋπολογισµού. Επιπλέον, η έκθεση προτείνει τη δηµιουργία ενός ταµείου για ήπια
εκκαθάριση «των κληρονοµηµένων χρεών», µε τη συγκέντρωση του µέρους του χρέους που
υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. «Υπάρχει µεγάλη ένταση µεταξύ της οµάδας των 17 και της
οµάδας των 27», υποστηρίζει το περιβάλλον του Van Rompuy. Στην ουσία, πώς µπορεί να
λειτουργήσει η ευρωζώνη των 17 µε θεσµούς για 27 χώρες; Προκειµένου να παρακαµφθεί
αυτή η δυσκολία τα περισσότερα µέσα που δηµιουργήθηκαν για τη διάσωση της ευρωζώνης
λειτουργούν σε διακυβερνητικό πλαίσιο που επιτρέπει την αποµάκρυνση της Ε. Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση είναι πολύ προσεκτική σε αυτό το σηµείο, µε
τον Πρόεδρο της Ε. Επιτροπής Jose Manueel Barroso να αρνείται ότι οι Επίτροποι ή οι
ευρωβουλευτές που δεν είναι µέλη της ευρωζώνης βρίσκονται στο περιθώριο. Αλλά πώς να
δεχθούµε ότι µπορούν να εκφράσουν τη γνώµη τους για τους εθνικούς προϋπολογισµούς των
χωρών της ευρωζώνης; Αδιανόητη σκέψη για τη Γερµανία και τη Γαλλία…
 “A Bruxelles, M. Hollande et Mme Merkel s'accordent sur un compromis a minima» ,
20/10/2012, Le Monde
 P. Ricard, “Zone euro: M. Hollande et Mme Merkel en désaccord avant le Conseil», Le
Monde, 18/10/2012
 Quatremer J., “Le sommet de Bruxelles suspendu au bon vouloir de l’Allemagne",
libération, 18/10/2012
ΤΥΠΟΣ
Μέλη ∆ΕΠ στον Ελληνικό Τύπο
Θάνος Βερέµης ‘’ Αµερικάνικες Εκλογές’’ Καθηµερινή, 14 Οκτώβρη 2012
Ο οµότιµος καθηγητής Θάνος Βερέµης σε άρθρο του µε τον παραπάω τίτλο µε αφορµη τις
Αµερικάνικες εκλογές υπογραµµίζει:
« ....Το φαινόµενο ΗΠΑ ξαναβρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των Ευρωπαίων και όχι
µόνο. Αυτά που κάνουν τις ΗΠΑ τόσο διαφορετικές από την ήπειρό µας είναι δυνατό να
συνοψισθούν σε τέσσερις παρατηρήσεις: τον λαϊκισµό, την απουσία πολιτικής φιλοσοφίας
άλλης από του John Locke, τη σχέση θρησκείας και κράτους, την πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος
µπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Οµως η διαπίστωση του de Tocqueville για την πολιτισµική
οµοιογένεια των Αµερικανών έγινε σε εποχή που δεν είχαν ακόµα αναπτυχθεί τα µεγάλα αστικά

κέντρα της χώρας. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης, της Φιλαδέλφειας, του
Σικάγου και του Λος Αντζελες δεν συµµερίζονται τον επαρχιακό τρόπο ζωής και τη νοοτροπία
των κατοίκων του κεντρικού και νότιου τµήµατος των ΗΠΑ. Στην ιδεολογική τους
διαφοροποίηση συνέβαλαν αφενός ο φιλελευθερισµός µε αριστερή απόκλιση των
∆ηµοκρατικών της δεκαετίας του 1960 και αφετέρου ο συντηρητισµός και ο νεοσυντηρητισµός
των Ρεπουµπλικανών των δεκαετιών του 1980 και 2000. Οι νεοσυντηρητικοί της οµάδας
Wolfowitz, Pearle και Kristol, όπως και η λαϊκή τους εκδοχή των «πάρτι του τσαγιού», δεν
αποβλέπουν στη συντήρηση του παλαιού καθεστώτος, αλλά στην ανατροπή της νοµοθεσίας των
∆ηµοκρατικών του Οµπάµα και στην οικοδόµηση µιας νέας ηθικής τάξης. Η κατηγορία αυτή
των συντηρητικών αξιώνει µάλλον τον προσδιορισµό «αντιδραστικοί» και δεν έχει πλέον σχέση
µε τους παλαιούς Ρεπουµπλικανούς. Αν και δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των αντιδραστικών µε
τους θρησκευόµενους, σηµειώνεται οπωσδήποτε επικάλυψη σε πολλά κοινωνικά ζητήµατα µε
ηθικό περιεχόµενο. Οι ερχόµενες εκλογές παρουσιάζουν ήδη σηµεία πόλωσης ασυνήθιστα στις
αµερικανικές εκλογικές αναµετρήσεις. Προµηνύεται έτσι αναµέτρηση δύο κόσµων µε σοβαρές
αποκλίσεις, γεωγραφικά προσδιορισµένων»
Π.Κ. Ιωακειµίδης ‘’Για µια υπερεθνική Ευρωπαϊκή ∆ηµοκρατία’’, The Athens Review of
Books, Οκτώβριος 2012, τεύχος 33
Ο καθηγητής Π.Κ Ιωακειµίδης σε άρθρο του µε το παραπάνω τίτλο, µεταξύ άλλων αναφέρει:
«Η κρίση όχι µόνο δεν έχει ξεπεραστεί αλλά προσλαµβάνει ολοένα και ευρύτερο, βαθύτερο
χαρακτήρα και συµπαρασύρει ολοένα και περισσότερες χώρες-µέλη της ευρωζώνης, ενώ οι
συνέπειες της διαχειριστικής προσέγγισης µε την µορφή εντεινόµενης ύφεσης παγιδεύει το
σύνολο της ευρωπαϊκής οικονοµίας, περιλαµβανοµένων χωρών όπως Γερµανίας, Ολλανδίας,
Φιλανδίας και Γαλλίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες , οι πολιτικές ηγεσίες έχουν αρχίσει να
συνειδητοποιούν την ανάγκη να πάνε πέρα από την διαχειριστική προσέγγιση σε µια
ολοκληρωµένη στρατηγική που θα αντιµετωπίσει τα θεµελιακά, συστηµατικά, κατασκευαστικά
ελλείµµατα της ΟΝΕ. Όσο και αν φαίνεται περίεργο η Γερµανία είναι η χώρα η οποία
πλειοδοτεί αυτή την στιγµή για την εµβάθυνση της ενοποίησης µε τελικό στόχο την εγκαθίδρυση
της Πολιτικής Ένωσης. Την ίδια θέση µε την Γερµανία υιοθετεί και η Ιταλία. Η χώρα που έχει
βεβαίως δυσκολίες µε την εκχώρηση κυριαρχίας στην Ένωση είναι βεβαίως η Γαλλία.
Ανεξάρτητα από τις επιµέρους θέσεις των κρατών µελών , δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η
διαπραγµάτευση θα είναι έντονα συγκρουσιακή σε όλα τα επίπεδα, ενώ ορισµένες λαϊκιστικές,
ακραίες πολιτικές δυνάµεις θα επιχειρήσουν να επωφεληθούν ενισχύοντας τον αντιευρωπαϊκό
σκεπτικισµό. Για να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει να εξηγηθούν στις κοινωνίες και τους πολίτες
της Ένωσης οι λόγοι για τους οποίους επιχειρείται η εκχώρηση κυριαρχικών εξουσιών στην
Ένωση.»
Πάνος Καζάκος ‘’Οικονοµική λογική κατά πολιτικής’’, Τα Νέα, 10 Οκτωβρίου 2012
Ο οµότιµος καθηγητής Πάνος Καζάκος σε άρθρο του µε το παραπάνω τίτλο, µεταξύ άλλων
τονίζει:
«Ένα από τα θέµατα που συζητούνται σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διαχείριση των
κρατικών χρεών. Οι λύσεις που δοκιµάστηκαν έως πρόσφατα ήταν πολλές, αλλά αποδείχθηκε
ότι δεν αρκούν. Ο κίνδυνος ενός ντόµινο χωρίς τέλος είναι µεγάλος. Έτσι, στο µενού των
αποφάσεων εντάσσεται πλέον και η διαγραφή χρεών. Ειδικά για την ελληνική περίπτωση,
αναγνωρίζεται ότι το δηµόσιο χρέος της χώρας δεν είναι βιώσιµο όση καλή θέληση και αν
επιδείξει η κυβέρνηση και παρά την περικοπή του (haircut) στις αρχές του 2012. Το ∆ΝΤ πιέζει

τώρα για µια νέα περικοπή, τη φορά τούτη του διακρατικού χρέους της χώρας, και για
χαλάρωση των όρων αποπληρωµής. Αλλες ιδέες αφορούν τα ευρωπαϊκά χρέη γενικά και θα
έχουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αν µείνει στη ζώνη του ευρώ. Οι ιστορικές αναλογίες πρέπει
να γίνονται µε πολλή προσοχή. Σήµερα δεν βρισκόµαστε σε µια κατάσταση που προέκυψε από
πόλεµο. Οι «Νότιοι» της Ευρώπης έχουν διαφορετικής φύσης µερίδιο ευθύνης για την
κατάσταση της οικονοµίας τους και τα χρέη. Αλλά ευθύνη έχουν και οι δανειστές. Ποια είναι η
λύση; Η σκέψη του Κέινς παραπέµπει στην ανάγκη για µια κοινή αναπτυξιακή ώθηση,
υποστήριξη των ηττηµένων του συστήµατος, ένα «σχέδιο Μάρσαλ» και διαγραφή χρεών, διότι
άλλως υφίσταται ο κίνδυνος να υποστεί ζηµιά η ευηµερία όλων.
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και µε αφορµή την επίσκεψη της Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ
στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον να θυµηθούµε τις απόψεις του Κέινς για την περιβόητη Συνθήκη
των Βερσαλλιών και τα γερµανικά χρέη (λέγε επανορθώσεις) µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο.»’
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