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Σε αυτό το τεύχος
Π.Κ. Ιωακειµίδης, «Ευρώ εναντίον
της Ευρώπης;»

«Ευρώ
εναντίον
Ευρώ̟ης;»

της
Επισκόπηση

Αναγκαία η εµβάθυνση της ενο̟οίησης για
α̟οτρο̟ή διαλυτικών φαινοµένων

Από τις ∆ραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Π.Κ. Ιωακειµίδης
Καθηγητής του Πανε̟ιστηµίου Αθηνών
Πυκνώνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι το ευρώ όπως λειτουργεί σήµερα οδηγεί στη
αποσύνθεση της Ευρώπης (της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΕ). Πρόκειται δυστυχώς για µια
θλιβερή διαπίστωση που όµως οφείλει να οδηγήσει στο σωστό δίδαγµα: για να µη
διαλυθεί η Ευρώπη, το ευρώ-το σύστηµα της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (ΟΝΕ) θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως έχει. Θα πρέπει να αποκτήσει όλα τα αναγκαία
στοιχεία για να λειτουργήσει ως γνήσια νοµισµατική και οικονοµική και τελικά πολιτική
ένωση και όχι απλά και µόνο ως νοµισµατική, όπως λίγο-πολύ συµβαίνει σήµερα. Αυτό
προϋποθέτει «περισσότερη Ευρώπη». Το δίδαγµα µε άλλα λόγια δεν πρέπει και δεν µπορεί
να είναι η διάλυση του ευρώ για να σωθεί η Ευρώπη( όπως υποστηρίζουν ορισµένοι) ,
γιατί σ’αυτή την περίπτωση ούτε το ευρώ διασωθεί ούτε βεβαίως η Ευρώπη. Θα διαλυθούν
αµφότερα. Και τότε θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό χάος, η καταστροφή και οτιδήποτε άλλο
που δεν µπορεί κανείς να προβλέψει .

ΦΑΚΕΛΟΣ

Μέλη ∆ΕΠ στον Ελληνικό Τύπο

Τεκµηρίωση

Εκδηλώσεις

Είναι πλέον σαφές τώρα ότι το ευρώ
απέτυχε στις τέσσερεις βασικές
«προσδοκίες» που είχαν επενδυθεί µε τη
δηµιουργία του. Η πρώτη προσδοκία ήταν
ότι η δηµιουργία του ενιαίου νοµίσµατος θα
οδηγούσε σε ευηµερία (prosperity) στον
ευρωπαϊκό χώρο. Βεβαίως κανένας
σήµερα, ούτε κάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
µπορεί «να ταυτίσει» τη λειτουργία του
ευρώ µε ευηµερία. Αντιθέτως στα µάτια
αυξανόµενου αριθµού πολιτών τείνει να
ταυτιστεί και ήδη ταυτίζεται µε
διευρυνόµενη φτώχεια. Με ανεργία που
φθάνει στο 12,2%, µε συρρικνούµενα
επίπεδα διαβίωσης, µε ανάπτυξη που
προβλέπεται για το επόµενο έτος στο
αναιµικό 1,1% είναι εξαιρετικά δύσκολο να
µιλήσει κάποιος για ευηµερία. Και πάντως
στις χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία,
Πορτογαλία) όπου η ανεργία σ’ορισµένες
περιπτώσεις εγγίζει το 30%, η ύφεση
συνεχίζεται και η κοινωνική εξαθλίωση έχει
προσλάβει εφιαλτικές διαστάσεις, το ευρώ
ευθέως ταυτίζεται µε την αυξανόµενη
φτώχεια.
Η δεύτερη προσδοκία που διαψεύστηκε
ήταν ότι η δηµιουργία του ευρώ (ΟΝΕ) θα
οδηγούσε στην πολιτική ένωση. Αυτή ήταν
η πεποίθηση των πολιτικών ηγετών που
συνέταξαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Κολ,
Μιττεράν κ.α. – 1991). Πίστευαν ότι µέσα
σε ελάχιστα χρόνια από τη λειτουργία του
ευρώ θα είχαµε ουσιαστικά την πολιτική
ένωση ως το απαραίτητο πλαίσιο µέσα στο
οποίο θα είχε εµπεδωθεί το ενιαίο νόµισµα.
Η ένωση
αυτή θα είχε µάλιστα
οµοσπονδιακό χαρακτήρα. Η πολιτική
ένωση ωστόσο δεν προέκυψε. Και σήµερα,
παρά τη λειτουργία του ευρώ εδώ και
δεκαπέντε χρόνια περίπου, φαίνεται
περισσότερο αποµακρυσµένη από ποτέ.
Σχετική µε την πολιτική ένωση υπήρξε και η
προσδοκία ότι το ενιαίο νόµισµα «θα
έφερνε τους λαούς της Ευρώπης πιο
κοντά», θα λειτουργούσε ως σύµβολο
ενοποίησης
και όχηµα για ευρύτερη
προσέγγιση των πολιτών της Ευρώπης.
Βεβαίως αυτό που έχει συµβεί στην
πραγµατικότητα είναι ότι οι λαοί της
Ευρώπης έχουν µάλλον αποµακρυνθεί
περισσότερο ο ένας από τον άλλο. Παλαιά
στερεότυπα έχουν αναβιώσει,
ξεπερασµένες εχθρότητες και
αντιπαλότητες έχουν επανέλεθει. Οι
Γερµανοί, οι Ολλανδοί και Φινλανδοί κάθε
άλλο παρά αισθάνονται τους Έλληνες ή
Πορτογάλους ως Ευρωπαίους συµπολίτες
προς τους οποίους οφείλουν να

εκδηλώσουν αλληλεγγύη στις δύσκολες
αυτές στιγµές. Και βεβαίως οι Έλληνες και
άλλοι ανταποδίδουν µε τον τρόπο τους τα
αισθήµατά τους ιδίως προς τους Γερµανούς
(παρουσιάζοντας λόγου χάριν την κα. Α.
Μέρκελ ως Χίτλερ). Και όλα αυτά µετά από
εξήντα χρόνια ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Τέλος, η τέταρτη και πρωταρχική
προσδοκία που διαψεύστηκε πλήρως
αφορά τη Γερµανία. Ουσιαστικά η
δηµιουργία της ΟΝΕ (ευρώ) απέβλεπε
σ’ένα κύριο στόχο. Να ενσωµατώσει την
ενοποιηµένη Γερµανία σ’ένα πλαίσιο που
θα περιόριζε, εξασθενούσε τη δύναµή της.
Αυτός υπήρξε ο πρωταρχικός στόχος της
Γαλλίας και άλλων. Συνέβη ακριβώς το
αντίθετο. Η Γερµανία είναι σήµερα
περισσότερο ισχυρή παρά ποτέ στο
πλαίσιο της ευρωζώνης και αυτό εν
πολλοίς οφείλεται στο ευρώ και στον τρόπο
µε τον οποίο λειτουργεί. Και η Γαλλία
περισσότερο αδύνατη παρά ποτέ.
Μπροστά σ’αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση,
η λύση δεν είναι η επιστροφή στο
παρελθόν αλλά η φυγή προς τα εµπρός: η
εµπλαισίωση του ευρώ µε την οικονοµική
και πολιτική ενοποίηση. Και εδώ οι ευθύνες
της Γερµανίας είναι τεράστιες. Το Βερολίνο
(που ωφελείται σηµαντικά από το ενιαίο
νόµισµα) θα πρέπει να αναλάβει τις
ευθύνες του και να υλοποιήσει στην πράξη
αυτό που ρητορικά ευαγγελίζεται, την
«περισσότερη Ευρώπη». Να προχωρήσει
στις προσαρµογές πολιτικής ως
«πλεονασµατική χώρα» και να αναλάβει
ηγετικό ρόλο για την προώθηση της
ενοποίησης. ∆ιαφορετικά η Ευρώπη ίσως
να κινδυνεύσει πραγµατικά...

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
H τελική συµφωνία για
τον ̟ροϋ̟ολογισµό *
Στις 11 Νοεµβρίου το Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συµφώνησαν για τον
προϋπολογισµό του 2014 και για τη
χρηµατοδότηση €400,5 εκατ. για
την επανόρθωση ζηµιών από
φυσικές καταστροφές σε τέσσερα
κράτη µέλη - στην Αυστρία, την
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Γερµανία
και τη Ρουµανία, που επλήγησαν
σοβαρά από τις πληµµύρες και την
ξηρασία. Πάνω από το ένα τρίτο
από αυτά τα χρήµατα θα
προέρχονται από τον
προϋπολογισµό του επόµενου
έτους. Στην επιτροπή
συνδιαλλαγής, τα δύο θεσµικά
όργανα συµφώνησαν για 135,50
δισ. ευρώ για συνολικές πιστώσεις
πληρωµών και €142,64 δισ. για
πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων για τον
προϋπολογισµό της Ε.Ε. για το
2014. Αυτό αποτελεί µια µείωση
ύψους 6,5 % των πληρωµών και
6,2 % των υποχρεώσεων έναντι του
προϋπολογισµού της Ε.Ε. για το
2013. Και τα δύο θεσµικά όργανα
συµφώνησαν
ότι
ο
προϋπολογισµός της Ε.Ε. για το
2014 θα πρέπει να είναι ένας
προϋπολογισµός επενδύσεων για
την τόνωση της ανάπτυξης, της
καινοτοµίας και της απασχόλησης,
ιδίως για τους νέους.
Ο συµφωνηθείς προϋπολογισµός
της Ε.Ε., ο πρώτος δυνάµει του
νέου Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού
Πλαισίου της Ε.Ε., περιέχει, µεταξύ
άλλων, τα εξής:
- στήριξη για την έξυπνη και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη: €64 δισ.

σε αναλήψεις υποχρεώσεων και €62,4
δισ. σε πληρωµές,
- στήριξη των µέτρων που αποσκοπούν
στη βιώσιµη ανάπτυξη: €59,3 δισ. σε
αναλήψεις υποχρεώσεων και 56,5 δισ.
ευρώ σε πληρωµές,
- πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα
«Ορίζων 2020»: €9 δισ. σε αναλήψεις
υποχρεώσεων και €6 δισ. σε πληρωµές

«Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υ̟οθέσεων της 18ης και 19ης Νοεµβρίου»*
Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της
18ης και 19ης Νοεµβρίου ασχολήθηκε µε τη
διαδικασία της Ουκρανίας για την
υπογραφή της Συµφωνίας Σύνδεσης µε την
ΕΕ, καθώς και µε θέµατα ασφάλειας και
άµυνας, εν όψει της συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τον ∆εκέµβριο.Η
εναρκτήρια συνεδρίαση της συνόδου
αφιερώθηκε στις προετοιµασίες για τη
σύνοδο κορυφής της ανατολικής εταιρικής
σχέσης που θα γίνει στο Βίλνιους στις 28
και 29 Νοεµβρίου. Οι υπουργοί συζήτησαν
την πρόοδο που σηµείωσε η Ουκρανία
όσον αφορά την εφαρµογή των κριτηρίων
αξιολόγησης που έχουν οριστεί για την
υπογραφή της Συµφωνίας Σύνδεσης µε την
ΕΕ. Η Ουκρανία εκλήθη να ρυθµίσει τα
θέµατα που αφορούν την εκλογική
διαδικασία, τη µεταρρύθµιση των
δικαστικών θεσµών και την επιλεκτική
δικαιοσύνη - ιδίως στην περίπτωση της
Γιούλια Τιµοσένκο. Η Ύπατη Εκπρόσωπος
κα Catherine Ashton τόνισε ότι πρέπει να
εξεταστεί αυτή η περίπτωση και ότι το
Συµβούλιο θα εξακολουθήσει να στηρίζει
τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για την αποστολή
παρακολούθησης.
∆ιεξήχθη κοινή σύνοδος των υπουργών
εξωτερικών και άµυνας µε θέµα την
ασφάλεια και την άµυνα. Οι υπουργοί
αντάλλαξαν απόψεις για την Κοινή Πολιτική
Ασφάλειας και Άµυνας (ΚΠΑΑ), ως
προετοιµασία θεµατικής συνόδου ΚΠΑΑ
κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου (19/20
∆εκεµβρίου). Οι προπαρασκευαστικές
εργασίες είχαν τρία θέµατα:
- βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της
προβολής και του αντίκτυπου της ΚΠΑΑ
- ενίσχυση της ανάπτυξης αµυντικών
δυνατοτήτων

- ενίσχυση της ευρωπαϊκής αµυντικής
βιοµηχανίας
Οι υπουργοί άµυνας συζήτησαν επίσης το
θέµα της δράσης προς στήριξη του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας.
Συµφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.-Ουκρανίας
Η Ε.Ε. επιδιώκει στενότερη σχέση µε την
Ουκρανία, πέρα από τα όρια µιας διµερούς
συνεργασίας, που θα περιλαµβάνει τη
σταδιακή πρόοδο προς την πολιτική
σύνδεση και την οικονοµική ολοκλήρωση.
Η Ουκρανία θεωρείται εταίρος
προτεραιότητας εντός της Ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας και της Ανατολικής
Εταιρικής Σχέσης. Μεταξύ 2007 και 2011
έγιναν διαπραγµατεύσεις µια νέα
Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ουκρανία,
περιλαµβανοµένης και µιας σφαιρικής και
σε βάθος συµφωνίας ελεύθερων
συναλλαγών (DCFTA), η οποία και
µονογραφήθηκε το 2012. Στις 10
∆εκεµβρίου 2012, το Συµβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε
συµπεράσµατα όπου τονίζεται η δέσµευση
της Ε.Ε. να υπογράψει τη Συµφωνία
(περιλαµβανοµένης της DCFTA) µόλις η
Ουκρανία αναλάβει δράση και σηµειώσει
απτή πρόοδο προς επίτευξη των κριτηρίων
αξιολόγησης που ορίζονται στα
συµπεράσµατα.
Άλλα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
Οι υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ιδίως δε το
γεγονός ότι εξακολουθούν να µην
εφαρµόζονται οι αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων στην υπόθεση Sejdić/Finci.
Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης τις
πρόσφατες εξελίξεις στους προς νότον
γείτονες της ΕΕ και τη Συρία και ενέκριναν
συµπεράσµατα για την περιφερειακή
επίπτωση της κρίσης στη Συρία, την
κατάσταση της Λιβύης από άποψη

- πρωτοβουλία για την απασχόληση
των νέων: €3,9 δισ. σε αναλήψεις
υποχρεώσεων και €900 εκατ. σε
πληρωµές για την εκκίνηση του
προγράµµατος
- ανθρωπιστική βοήθεια (ιδίως για τα
θύµατα του πολέµου στη Συρία και για
τους πρόσφυγες της Λαµπεντούζα)
€920 εκατ. σε αναλήψεις υποχρεώσεων
και €785 εκατ. σε πληρωµές.
Στον προϋπολογισµό της Ε.Ε. οι
«πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων» είναι υποχρεώσεις
νοµικού χαρακτήρα για την
πραγµατοποίηση πληρωµών, η
καταβολή των οποίων µπορεί να
επεκταθεί σε σειρά δηµοσιονοµικών
ετών. Οι «πιστώσεις πληρωµών» είναι
τα πραγµατικά ποσά που πρέπει να
καταβληθούν εντός συγκεκριµένου
έτους. Μετά από µήνες σκληρών
διαπραγµατεύσεων µε τα κράτη µέλη,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Σύνοδο
της Ολοµέλειας στις 19 Νοεµβρίου
2013 έδωσε το πράσινο φως (µε 537
ψήφους υπέρ και 126 κατά) στον
προϋπολογισµό €908 δισ. για τα
επόµενα επτά χρόνια και για την
κάλυψη των αποζηµιώσεων για τις
πληµµύρες και την ξηρασία.

*«Συµφωνηθείς προϋπολογισµός της ΕΕ για το
οικονοµικό έτος 2014», 12/11/2013 στο http://
www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eubudget-for-the-financial-year-2014-agreed? lang=el &
V. Pop, “Key budget votes in Strasbourg this week”,
17/11/2013 στο euobserver.com/agenda/122125

πολιτικής και ασφάλειας, καθώς και τη
διαδικασία µετάβασης στην Τυνησία. Κατά
το γεύµα, οι υπουργοί συζήτησαν θέµατα
µ ε τ α ν ά στ ε υ ση ς κ α ι , ι δ ίω ς , τ α
µεταναστευτικά ρεύµατα µέσω της
Μεσογείου και των χερσαίων συνόρων της
Ε.Ε. Οι υπουργοί ενέκριναν επίσης
συµπεράσµατα
στα
οποία
επαναλαµβάνεται η στήριξη της ΕΕ προς τη
διαδικασία µετάβασης στην Τυνησία. Στον
τοµέα της ασφάλειας και της άµυνας, οι
υπουργοί σηµείωσαν τις πρόσφατες
εξελίξεις στις διεξαγόµενες στρατιωτικές
επιχειρήσεις της ΕΕ. Επίσης κατέληξαν σε
συµφωνία για το ύψος του
προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Άµυνας για το 2014, το οποίο
ανέρχεται σε €30,5 δισ.
*http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/focuson-security-and-defence-at-the-foreign-affairs-council?
lang=el

To Iράν, η Ε.Ε., οι ΗΠΑ και η αισιοδοξία
για την ̟υρηνική συµφωνία *
Οι πιο ισχυρές χώρες στον κόσµο και το Ιράν κατέληξαν την Κυριακή, 24 Νοεµβρίου στη
Γενεύη σε µια συµφωνία διάρκειας έξι µηνών. Η συµφωνία επετεύχθη µεταξύ του Ιράν, της
επικεφαλής εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Catherine Ashton και έξι κρατών - Κίνας, Γαλλίας,
Γερµανίας, Ρωσίας, Ηνωµένου Βασιλείου και ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραµµα,
προκαλώντας την οργή του Ισραήλ. Ανώτεροι διπλωµάτες του Ιράν είχαν δηλώσει στις 8
Νοεµβρίου ότι θα άρχιζε η κατάρτιση γραπτής συµφωνίας σχετικά µε το πυρηνικό
πρόγραµµα της χώρας µε δυνάµεις των Ηνωµένων Εθνών. Σύµφωνα µε τις ΗΠΑ, το Ιράν
συµφώνησε για τους επόµενους έξι µήνες να σταµατήσει τον εµπλουτισµό ουρανίου άνω του
5%. Συµφώνησε, επίσης, να αραιώσει τα υψηλής ποιότητας αποθέµατα του ουρανίου, για να
σταµατήσει την εγκατάσταση νέων συσκευών φυγοκέντρησης, το έργο για τον αντιδραστήρα
Arak και να δώσει στους επιθεωρητές του ΟΗΕ καθηµερινή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
Natanz και Fordow. Σε αντάλλαγµα το Ιράν έλαβε $7 δισ. των εσόδων του πετρελαίου που
είχαν παγώσει σε ξένες τράπεζες. Η συµφωνία ήρθε µετά από τέσσερις ηµέρες συνοµιλιών µε
τους υπουργούς Εξωτερικών και µετά από περισσότερα από 10 χρόνια κυρώσεων από τον
οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών και περισσότερα από 30 χρόνια ενός ψυχρού πολέµου
Ιράν - ΗΠΑ. Η συµφωνία αυτή θα δηµιουργήσει µια σηµαντική αλλαγή στην πολιτική της
Μέσης Ανατολής και ευρύτερα στις διεθνείς σχέσεις. Το Ιράν είναι ένας πιθανός σύµµαχος
για τη ∆ύση στη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης,
του Πακιστάν και της Συρίας. Μπορεί να βοηθήσει να ανακόψει τη ροή της ηρωίνης από το
Αφγανιστάν προς την Ευρώπη και να αποτελέσει µια πιθανή νέα αγορά για 76 εκατοµµύρια
ανθρώπους, µε το πετρέλαιο και τον πλούτο του φυσικού αερίου, για τους ευρωπαίους
εξαγωγείς.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama υπογράµµισε τη σηµασία της συµφωνίας σε οµιλία
του. Ο Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής Jose Manuel Barroso και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ

Ε.Ε και Ουκρανία
Η κυβέρνηση της Ουκρανίας
α̟οφάσισε σχεδόν την
τ ελευτ αία
στ ιγµή
να
µαταίωσει την υ̟ογραφή της
Συµφωνίας σύνδεσης µε την
Ε.Ε. Τόσο η Ε.Ε όσο και
άλλοι αναλυτές εκτιµούν ότι
η µαταίωση οφείλεται
κυρίως στις ̟ιέσεις ̟ου
άσκησαν ο Πρόεδρος της
Ρωσίας Βλαντίµιρ Πούτιν
στην Ουκρανία. Η µαταίωση
της
υ̟ογραφής
της
συµφωνίας
̟ροκάλεσε
έντονες λαϊκές αντιδράσεις
στο εσωτερικό της χώρας. Οι
̟ολίτες της Ουκρανίας
φαίνεται ότι στην µεγάλη
τους ̟λειοψηφία ε̟ιθυµούν
η χώρα τους να ενταχθεί
στην Ε.Ε ̟αρά να ̟ροσδεθεί
στο άρµα της Ρωσίας.

Το µέλλον των
εµ̟ορικών
∆ιατλαντικών
Σχέσεων
Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή
εκφράζει φόβους για τις
συνέ̟ειες σχετικά µε την
συνοχή της Ευρώ̟ης ̟ου
µ̟ορούν να ̟ροκύψουν α̟ό
τις ε̟ικείµενες εκλογές για
το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο.
Κάτι το ο̟οίο θα µ̟ορούσε
να
̟ροκαλέσει
την

Ε.Ε. Herman Van Rompuy συνεχάρησαν
την Catherine Ashton για αυτήν την
επιτυχία. Ένας Ιρανός αξιωµατούχος
δήλωσε στην Haaretz, µια ισραηλινή
εφηµερίδα για την Catherine Ashton ότι
εµείς τη σεβόµαστε πολύ και ξέρει πώς να
δηµιουργεί µια ευχάριστη ατµόσφαιρα και
πρακτική». Και πρόσθεσε:.. «Το πρόβληµα
είναι ότι είναι αρκετά σαφές ότι δεν
υπάρχει πραγµατική πολιτική δύναµη πίσω
της. Κανείς δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι
έχει το δικαίωµα να αποφασίσει µόνη της.
Αυτή δεν είναι τίποτα περισσότερο από µια
συνεργασία, και ότι είναι πολύ
αποτελεσµατική.» Η Γαλλία , η οποία είχε
µπλοκάρει µια συµφωνία στις συνοµιλίες
της Γενεύης πριν από δύο εβδοµάδες
χαιρέτισε επίσης την είδηση της
συµφωνίας. «Η ενδιάµεση συµφωνία ...
αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς τη
σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Γάλλος
πρόεδρος François Hollande. Αν τα
πράγµατα πάνε καλά, η συµφωνία έχει τη
δυνατότητα να σταµατήσει ένα εφιαλτικό
σενάριο: µια πυρηνική σύγκρουση µεταξύ
του Ιράν και του Ισραήλ. Μπορεί επίσης να
σταµατήσει τον πόλεµο στη Συρία καθώς
το Ιράν είναι ο κύριος χορηγός του
καθεστώτος της Συρίας.
Την ίδια στιγµή το Ιράν είναι η µόνη
δύναµη στη Μέση Ανατολή η οποία
αποτελεί απειλή για τους συµµάχους των
ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. Η
Σαουδική Αραβία δήλωσε νωρίτερα ότι µια
συµφωνία µεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα
σηµάνει µια σηµαντική αλλαγή στη φιλία
της µε τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, ο
Ισραηλινός ηγέτης Benjamin Netanyahu

δήλωσε ότι το σχέδιο για τη συµφωνία της
Γενεύης «θα επιτρέψει στο Ιράν να
διατηρήσει τη δυνατότητα για την
κατασκευή πυρηνικών όπλων». «Το Ισραήλ
αντιτίθεται πλήρως σε αυτές τις προτάσεις.
Πιστεύω ότι η έγκριση τους θα ήταν ένα
λάθος ιστορικών διαστάσεων» και
πρόσθεσε. ότι η συµφωνία που
επιτεύχθηκε στη Γενεύη, είναι ένα ιστορικό
λάθος». «Το Ισραήλ δε δεσµεύεται» από τη
συµφωνία και επιφυλάχθηκε του
δικαιώµατός του να ξεκινήσει στρατιωτικές
επιθέσεις. Αναφερόµενος στην Catherine
Ashton υπογράµµισε ότι το πρόβληµα είναι
ότι δεν υπάρχει πραγµατική πολιτική
δύναµη πίσω από αυτήν. Κανείς δεν έχει
την ψευδαίσθηση ότι δεν έχει το δικαίωµα
να αποφασίσει µόνη της. Είναι ο
σύνδεσµος µιας συνεργασίας και σε αυτόν
το ρόλο είναι πολύ αποτελεσµατική.
Από την πλευρά του, ο υπουργός
εξωτερικών του Ιράν Javad Zarif σηµείωσε
ότι η ρητορική του Benjamin Netanyahu δεν
είναι κάτι νέο. Ο Benjamin Netanyahu
ενέκρινε αυτή την εβδοµάδα την κατασκευή
1.859 νέων κατοικιών για Εβραίους
εποίκους σε παλαιστινιακά εδάφη εν µέσω
εύθραυστων ειρηνευτικών συνοµιλιών µε
την Παλαιστίνη. Η Catherine Ashton
δήλωσε ότι η Ε.Ε. «εκφράζει τη λύπη της»
για αυτήν την απόφαση και κάλεσε το
Ισραήλ να «αλλάξει στάση» για χάρη της
ειρηνευτικής διαδικασίας. Ο υπουργός
εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry σε
συνέντευξη που είχε δώσει στο Κανάλι 2
του Ισραήλ είχε δηλώσει «Πώς µπορείς να
λες ότι σχεδιάζεις να χτίσεις ένα µέρος που
τελικά θα λέγεται Παλαιστίνη; Στέλνεις ένα
µήνυµα ότι ίσως δεν είσαι πραγµατικά
σοβαρός.» Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν

α̟όρριψη µιας εµ̟ορικής
συµφωνίας µε τις ΗΠΑ,
σύµφωνα µε εσωτερικό
έγγραφο ̟ου διέρρευσε.
Το εν λόγω έγγραφο
α̟οκαλύ̟τει ότι η Ε̟ιτρο̟ή
σε συνάντηση µε τους
εκ̟ροσώ̟ους των κρατών
µελών της ΕΕ, ε̟εσήµανε
ότι η ΕΕ χρειάζεται µια
«ριζικά
διαφορετική"
στρατηγική ε̟ικοινωνίας
για τη διατλαντική εταιρική
σχέση
Ε µ̟ ορ ί ο υ
κ αι
Ε̟ενδύσεων
(ΤΤΙΡ).
Σύµφωνα µε το έγγραφο, η
Ε̟ιτρο̟ή τόνισε στα κράτη
µέλη ότι οι φόβοι για τις
εµ̟ορικές δια̟ραγµατεύσεις
α̟ορρέουν
α̟ο
την
αντίληψη ότι η ΕΕ είναι
οικονοµικά ασθενέστερη α̟ό
τις ΗΠΑ.
Τέλος, ακτιβιστές για την
υγεία και τις ενώσεις
καταναλωτών έχουν ήδη
διατυ̟ώσει ανησυχίες ότι η
ελεύθερη
εµ̟ορική
συµφωνία θα µ̟ορούσε να
α̟οδυναµώσει
τους
κανονισµούς για την υγεία,
των
τρα̟εζών,
την
̟ροστασία των δεδοµένων
και την ασφάλεια των
τροφίµων.

καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές
συνοµιλίες υπάρχει ο κίνδυνος
«επιστροφής στη βία» από τον
παλαιστινιακό λαό. Επιπλέον
δήλωσε ότι η φήµη του Ισραήλ
είναι σε κίνδυνο. «Αν δε βρούµε
έναν τρόπο να υπάρξει ειρήνη, θα
υπάρξει µια αυξανόµενη
αποµόνωση του Ισραήλ και µια
αυξανόµενη εκστρατεία
απονοµιµοποίησης του Ισραήλ».

ΦΑΚΕΛΟΣ
*

«Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο: το
κέντρο βάρος στην
ψηφιακή οικονοµία»*
25/10/2013
Κατά τη σύνοδό τους στις 24-25
Οκτωβρίου 2013, οι ηγέτες της
Ε.Ε. συζήτησαν σχετικά µε την
ψηφιακή οικονοµία, την
οικ ονοµικ ή κ αι κ οινωνικ ή
̟ολιτική, την Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση, την
Ανατολική εταιρική Σχέση και τις
µεταναστευτικές ροές. Εξέδωσαν
εξάλλου δήλωση σχετικά µε τις
̟ρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα
των ̟αρακολουθήσεων.
Ψηφιακή οικονοµία, καινοτοµία
και υ̟ηρεσίες
Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν, σε
µία α̟οκλειστική θεµατική
σύνοδο, την ανάγκη να ανακτήσει
η ψηφιακή οικονοµία της ΕΕ την
ορµή της, καθώς και τη σηµασία
της ψηφιακής καινοτοµίας για την
α ν ά ̟ τ υ ξ η
κ α ι
τ η ν
ανταγωνιστικότητα.
Τόνισαν την ανάγκη για νέες
ε̟ενδύσεις στις ψηφιακές
υ̟οδοµές και ταχεία υλο̟οίηση
των νέων τεχνολογιών, καθώς και
τη σηµασία της ̟ροόδου στα
σχετικά φορολογικά θέµατα.
Οι ηγέτες της Ε.Ε. ε̟ιβεβαίωσαν
εξάλλου τη δέσµευσή τους να
ολοκληρώσουν µία φιλική ̟ρος τον
καταναλωτή και τις ε̟ιχειρήσεις
Ενιαία Ψηφιακή Αγορά µέχρι το
2015. Τόνισαν ότι είναι ουσιώδες
να ε̟ιτευχθεί ̟ρόοδος στην
ηλεκτρονική ταυτο̟οίηση και την
ηλεκτρονική τιµολόγηση και να
εκ συ γχρ ον ισθ εί η δηµόσια
διοίκηση, καθώς και τη σηµασία
της ̟ροσαρµογής του ευρω̟αϊκού
καθεστώτος των δικαιωµάτων του
δηµιουργού. Οι ηγέτες ζήτησαν
εξάλλου την έγκαιρη έγκριση της
δέσµης για τις τηλε̟ικοινωνίες και
του ̟λαισίου για την ̟ροστασία
των δεδοµένων.

Όσον αφορά την ανάγκη να πληρωθούν οι
κενές θέσεις εργασίας που απαιτούν
δεξιότητες στον τοµέα της τεχνολογίας
πληροφοριών, οι ηγέτες πρότειναν
συγκεκριµένες δράσεις για να βελτιωθούν
οι ψηφιακές δεξιότητες, όπως η χρήση
µέρους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταµείων (2014-2020) για τις
Τε χν ολ ογ ίες Πλ ηροφόρησης κα ι
Ενηµέρωσης (ΤΠΕ) και την εκπαίδευση και
την κατάρτιση, µεταξύ άλλων.
Ε̟ι̟ροσθέτως,, οι ηγέτες τόνισαν
την ανάγκη η ΕΕ να ε̟ωφεληθεί
το µέγιστο α̟ό το ̟νευµατικό και
ε̟ιστηµονικό δυναµικό της ώστε
να καλυφθεί το κενό στην
εµ̟ορική αξιο̟οίηση. Τόνισαν τη
σηµασία της συστηµικής
καινοτοµίας και της ολοκλήρωσης
του Ευρω̟αϊκού χώρου έρευνας
µέχρι τα τέλη του 2014.
Όσον αφορά τις υ̟ηρεσίες και το
εµ̟όριο, το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο
κάλεσε όλα τα κράτη µέλη να
βελτιώσουν την α̟ό µέρους τους
εφαρµογή της οδηγίας για τις
υ̟ηρεσίες ώστε να ε̟ιταχυνθεί το
άνοιγµα των αγορών υ̟ηρεσιών. Οι
ηγέτες ε̟ανέλαβαν τη σηµασία του
εµ̟ορίου για την ανά̟τυξη και
την α̟ασχόληση και ε̟ικρότησαν
την ̟ολιτική συµφωνία σχετικά µε
τα κύρια σηµεία µιας οικονοµικής
και εµ̟ορικής συµφωνίας µε τον
Καναδά.
Οικονοµική
̟ολιτική

και

κοινωνική

Ανεργία των νέων
Το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο τόνισε
ότι η κατα̟ολέµηση της ανεργίας
των νέων α̟οτελεί βασικό στόχο
και ότι η Πρωτοβουλία για την
α̟ασχόληση των νέων ̟ρέ̟ει να
είναι ̟λήρως λειτουργική µέχρι
τον Ιανουάριο 2014.

Η ̟άταξη της
φοροδιαφυγής

Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή
̟αρουσίασε τα σχέδια για
την κατα̟ολέµηση των
φορολογικών «freeloaders»
στην τελευταία συµβολή τη
φοροδιαφυγή
των
ε̟ιχειρήσεων. Οδηγία για
τις µητρικές και τις
θυγατρικές εταιρείες της
ΕΕ, είχε αρχικά σχεδιαστεί
για να εξασφαλίσει ότι οι
ε̟ιχειρήσεις
δεν
θα
φορολογούνται δύο φορές
εντός της ΕΕ. µε την
α̟αλλαγή των µερισµάτων
και άλλα κέρδη ̟έρασαν α̟ό
θυγατρική σε µητρικές
ετ αιρ είες.
Ω στ όσο,
η
Ευρω̟αίκή
Ε̟ιτρο̟ή
ανησυχεί ότι η οδηγία έχει
̟αρακαµφθεί
α̟ό τις
ε̟ιχειρήσεις ̟ροκειµένου
να α̟οφύγουν την καταβολή
του φόρου σε κάθε χώρα. Ο
αρµόδιος Ε̟ίτρο̟ος για τα
φορολογικά θέµατα Algirdas
Semeta
δήλωσε ότι «οι
ε̟ιχειρήσεις ̟ρέ̟ει να
έχουν δίκαιη
συνεισφορά
στα δηµόσια οικονοµικά."
Η ̟άταξη της φοροδιαφυγής
αναδείχθηκε στην ̟ολιτική
ηµερ ήσια
διάτ αξη
τα
τελευταία χρόνια, καθώς οι

Χρηµατοδότηση της οικονοµίας
Οι ηγέτες ε̟ιβεβαίωσαν ότι θα
̟ρέ̟ει να συνεχιστούν όλες οι
̟ροσ̟άθειες
για
την
α̟οκατάσταση της κανονικής
δανειακής ροής στην οικονοµία και
τη
διευκόλυνση
της
χρηµατοδότησης των ε̟ενδύσεων,
ιδίως όσον αφορά τις µικρές και
µεσαίες ε̟ιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα
Ευρω̟αϊκά διαρθρωτικά και
ε̟ενδυτικά ταµεία θα ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιηθούν ̟ροκειµένου να
αυξηθεί σηµαντικά η στήριξή τους
̟ρος τα µέσα χρηµατοδότησης των
ΜΜΕ ̟ου βασίζονται στη
µόχλευση.
Οι ηγέτες εξέφρασαν εξάλλου την
ικανο̟οίησή τους για τη συµφωνία
σχετικά µε τα ̟ρογράµµατα
«COSME» και «Ορίζοντας 2020»
̟ου θα ̟ρέ̟ει να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ της
ΕΕ. Η εφαρµογή τους α̟οτελεί
προτεραιότητα.
Πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)
Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου
- ελάφρυνση της νοµοθεσίας της ΕΕ
Οι ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
για τις δράσεις που προσδιορίζονται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την
καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου
(REFIT), η οποία αποσκοπεί στο να

ελαφρύνει το κανονιστικό πλαίσιο και να το
προσαρµόσει στους στόχους του. Κάλεσαν
την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω
προτάσεις και να επιδιώξει να συµφωνήσει
για περαιτέρω βήµατα προς την
κατεύθυνση αυτή.

κυβερνήσεις λόγω έλλειψης
κονδυλίων εξέτασαν τρό̟ους
για την αυξήσει των
φορολογικών
εσόδων.
Εκτιµάται
ότι
1
δισεκατοµµύριο
ευρώ
χάνονται σε φορολογικά
έσοδα στην ΕΕ κάθε χρόνο
ως
α̟οτέλεσµα
της
φοροδιαφυγής και της
φοροα̟οφυγής.

Ο
Προϋ̟ολογισµός
της Ε.Ε

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε την
πρόοδο που επιτεύχθηκε τα τελευταία
χρόνια, ιδίως µέσω του "Ευρωπαϊκού
εξαµήνου". Εκτιµά εξάλλου ότι, προκειµένου
να διασφαλισθεί αειφόρος και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη στη ζώνη του
ευρώ, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισµός
των οικονοµικών πολιτικών περαιτέρω
αυξάνοντας το επίπεδο της δέσµευσης, της
οικείωσης και υλοποίησης των
οικονοµικών µεταρρυθµίσεων.
Ως ̟ρώτο βήµα, οι ηγέτες
συµφώνησαν να ̟ροβούν σε κοινή

Σε συνάντηση τους οι
Υ̟ουργοί οικονοµικών της
Ευρωζώνης (Eurogroup)
εξέτασαν
τα
σχέδια
̟ροϋ̟ολογισµών των χωρώνµελών. H Ιταλία και η
Ισ̟ανία κρίθηκε ότι ̟ρέ̟ει
να αναδιαµορφώσουν τους
̟ροϋ̟ολογισµούς για να
̟ετύχουν τον στόχο για το
έλλειµµα και το χρέος ̟ου
έχει τεθεί α̟ό την Ε.Ε. Α̟ό
τα δεκαε̟τά µέλη της
ευρωζώνης
µόνον
η

Γερµανία και η Εσθονία εκ̟λήρωναν όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις ενώ
̟ροβληµατικοί φάνηκαν να είναι οι ̟ρου̟ολογισµοί της Μάλτας,
της Φιλανδίας και του Λουξεµβούργου. Ωστόσο, α̟ό καµία χώρα δεν
ζητήθηκε να ̟ροετοιµάσει έναν νέο ̟ροϋ̟ολογισµό.

Νέο-ναζί κέρδισαν σε ̟εριφερειακές
εκλογές στην Σλοβακία
Ο Marian Kotleba, ε̟ικεφαλής ενός ακροδεξιού ̟ολιτικού
σχηµατισµού διαβόητου για τη ρητορική και τις εµφανίσεις του µε
ναζιστικά σύµβολα αντι-Ροµά , κέρδισε τις το̟ικές εκλογές στην
̟εριφέρει του Banská Bystrica της Σλοβακίας µε 55,5% των ψήφων
στέλνοντας έτσι ένα ανησυχητικό µήνυµα στην ε̟ικρατούσα
̟ολιτική τάξη, ενόψει των ευρω̟αϊκών εκλογών. Ο Kotleba κέρδισε

ανάλυση της οικονοµικής
κατάστασης στα κράτη µέλη και
στη ζώνη του ευρώ αυτή καθαυτή.
Προς το σκο̟ό αυτ ό, θα
συζητήσουν το ∆εκέµβριο την
ετήσια ε̟ισκό̟ηση της ανά̟τυξης
της Ε̟ιτρο̟ής και την έκθεση για
το µηχανισµό ε̟αγρύ̟νησης,
̟ροκειµένου να συµφωνήσουν
σχετικά µε τους βασικούς τοµείς
συντονισµού των οικονοµικών
̟ολιτικών.
Η Ε̟ιτρο̟ή θα εκ̟ονήσει εξάλλου
µία ̟ρώτη ε̟ισκό̟ηση του τρό̟ου
µε τον ο̟οίο τα κράτη µέλη
εφαρ µόζουν τις ανά χώρα
συστάσεις. Η ε̟ισκό̟ηση αυτή θα
α̟οτελέσει τη βάση για την
̟αρακολούθηση της α̟ό µέρους
τους εφαρµογής.
Κοινωνική διάσταση της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης
Ο ι ηγέτ ες εξέφρ ασαν τ ην
ικανο̟οίησή τους για την
ανακοίνωση της Ε̟ιτρο̟ής
σχετικά µε την κοινωνική
διάσταση της ΟΝΕ. Έκριναν ότι θα
̟ρέ̟ει να δοθεί συνέχεια στις
̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής να
χρησιµο̟οιηθεί ένας ̟ίνακας
α̟οτελεσµάτων στην Κοινή έκθεση
για την α̟ασχόληση και τους
σχετικούς δείκτες στη διαδικασία
̟ολιτικού συντονισµού.
Στόχος είναι οι ̟ράξεις αυτές να
τεθούν σε χρήση ήδη το 2014.
Οι ηγέτες ε̟ιβεβαίωσαν ότι ο
συντονισµός των οικονοµικών και
κοινωνικών ̟ολιτικών και των
̟ολιτικών α̟ασχόλησης θα
ενισχυθεί, µε ̟λήρη σεβασµό
ωστόσο στις εθνικές αρµοδιότητες.
Το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο
υ̟ογράµµισε εξάλλου τη σηµασία
του κοινωνικού διαλόγου τόσο σε

ε̟ί̟εδο κρατών µελών όσο και σε
ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο ώστε να
ενισχυθεί η οικείωση των
συµ̟ερασµάτων και των συστάσεων
του Ευρω̟αϊκού εξαµήνου.
Μακροοικονοµική
ζώνη του ευρώ

ε̟ο̟τεία

στη

Οι ηγέτες ε̟ικρότησαν την
οριστική έκδοση α̟ό το Συµβούλιο
των κανόνων για τον Ενιαίο
ε̟ο̟τικό µηχανισµό. Τόνισαν ότι
ε̟είγει η ολοκλήρωση της
τρα̟εζικής ένωσης. Οι ηγέτες
ε̟ανε̟ιβεβαίωσαν ότι συµφώνησαν
σχετικά µε τις ρυθµίσεις ̟ερί
ψηφοφορίας στον κανονισµό για
την Ευρω̟αϊκή Αρχή τρα̟εζών
(ΕΑΤ) ̟ου α̟οτυ̟ώνουν την αρχή
της µη δηµιουργίας διακρίσεων
µεταξύ των κρατών µελών όσον
αφορά την τρα̟εζική ε̟ο̟τεία και
εξασφαλίζουν την κατάλληλη
ισορρο̟ία
µεταξύ
των
συµµετεχόντων και των µη
συµµετεχόντων κρατών µελών.
Η Ευρω̟αϊκή Κεντρική Τρά̟εζα
(ΕΚΤ) θα εκ̟ονήσει σύντοµα µία
̟εριεκτική αξιολόγηση των
̟ιστωτικών ιδρυµάτων στις
συµµετέχουσες χώρες στον ενιαίο
ε̟ο̟τικό µηχανισµό. Τα κράτη
µέλη αυτά αναµένεται να
εκ̟ονήσουν συντονισµένη
ευρω̟αϊκή ̟ροσέγγιση και να
̟ροβούν στις α̟αραίτητες
ρυθµίσεις σε εθνικό ε̟ί̟εδο. Μετά
την
αξιολόγηση
θα
̟ραγµατο̟οιηθούν δοκιµές
αντοχής των τρα̟εζών στο σύνολο
της Ε.Ε.Οι ηγέτες έκριναν ότι
αυτό α̟οτελεί σηµαντικό βήµα
̟ρος την ενίσχυση της
εµ̟ιστοσύνης στον τρα̟εζικό
τ οµ έα τ η ς Ε. Ε . κ α ι τ η ν
α̟οκατάσταση των φυσιολογικών
δανειοδοτικών ̟ροϋ̟οθέσεων για

στις εκλογές για την θέση
του κυβερνήτη της ̟εριοχής
Banská Bystrica νικώντας
τον
υ̟οψήφιο
του
κ υ β ε ρ ν ώ ν τ ο ς
κεντροαριστερού κόµµατος.
Ο Πρόεδρος της Σλοβακίας
Ivan Gašparovič δήλωσε ότι
«εξε̟λάγη
α̟ό
το
α̟οτέλεσµα»
και
το
χαρακτήρισε
«µια
̟ροειδο̟οίηση για τους
̟ολιτικούς
να
µην
αδιαφορούν
για
τα
̟ροβλήµατα ̟ου οι ̟ολίτες
αντιµετω̟ίζουν για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα».
Οι
ακτιβιστές
των
ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων
και οι
εβραϊκές οµάδες
έκρουσαν τον κώδωνα του
κινδύνου για την εκλογή του
Kotleba. Με έδρα το Παρίσι
το Ευρω̟αϊκό Εβραϊκό
Κογκρέσο κάλεσε τους
ηγέτες
της
ΕΕ
να
«αντιστρέψουν τη δυναµική
̟ορεία α̟ό τα νεοναζιστικά
̟ολιτικά κόµµατα στην
Ευρώ̟η ̟ριν να είναι ̟ολύ
αργά.»

τις ε̟ιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά. Κάλεσαν την
Ευρωοµάδα να οριστικο̟οιήσει τις
α̟αραίτητες κατευθυντήριες
γραµµές για τον Ευρω̟αϊκό
µηχανισµό σταθερότητας ώστε να
είναι
δυνατή
η
άµεση
ανακεφαλαιο̟οίηση των τρα̟εζών.
Ένα άλλο στοιχείο της τρα̟εζικής
ένωσης είναι ο Ενιαίος µηχανισµός
εξυγίανσης. Οι ηγέτες ζήτησαν να
εγκριθεί εντός του έτους η οδηγία
για την ανάκαµψη και εξυγίανση
των τρα̟εζών και η οδηγία για το
σύστηµα
εγγύησης
των
κατ αθέσεων. Το Συµβούλιο
αναµένεται να καταλήξει σε γενική
̟ροσέγγιση σχετικά µε την
̟ρόταση για Ενιαίο µηχανισµό
εξυγίανσης εντός του έτους, ώστε
να µ̟ορεί να εγκριθεί ̟ριν α̟ό το
̟έρας της τρέχουσας νοµοθετικής
̟εριόδου.
Ανατολική εταιρική σχέση
Το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο
̟ροσβλέ̟ει στη σύνοδο κορυφής
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
στο Βίλνιους της Λιθουανίας ̟ου
θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 28 και 29
Νοεµβρίου 2013. Η ΕΕ ελ̟ίζει να
µ̟ορέσει να ̟ραγµατο̟οιήσει
σηµαντικές ενέργειες, ό̟ως
ειδικότερα την υ̟ογραφή της
συµφωνίας σύνδεσης µε την
Ουκρανία, εφόσον σηµειωθεί
α̟οφασιστική δράση και α̟τή
̟ρόοδος σε σχέση µε τα σηµεία
αναφοράς της ΕΕ. Η ΕΕ είναι
εξάλλου ̟ρόθυµη να µονογράψει
̟αρόµοιες συµφωνίες µε τη
∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και τη
Γεωργία.
Μετά α̟ό τις ̟ρόσφατες
α ν θρ ώ̟ ι ν ες τρ α γ ωδ ίε ς στ η
Μεσόγειο, οι ηγέτες συζήτησαν
τρό̟ους ώστε να µην ξανασυµβούν

τέτοιες τραγωδίες."Οι τρεις αρχές,
τρεις αξίες, ̟ου τονίσαµε σήµερα
µαζί -̟ρόληψη, ̟ροστασία,
αλληλεγγύη- θα α̟οτελέσουν
γνώµονα για όλες µας τις εργασίες.
Όλοι οι ηγέτες συµφώνησαν να
µοιρασθούν τις ευθύνες µε τα
κράτη µέλη ̟ου ̟λήττονται
̟ερισσότερο
α̟ό
τις
µεταναστευτικές ροές", εί̟ε ο κ.
Herman Van Rompuy.
Τονίσθηκαν τα εξής µέτρα:
- ενισχυµένη συνεργασία µε τις
χώρες καταγωγής και διέλευσης
µεταναστών
- συνερ γασία µε διεθνείς
οργανισµούς ό̟ως η Ύ̟ατη
Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών
για τους ̟ρόσφυγες (UNHCR) και
ο
∆ιεθνής
Οργανισµός
Μετανάστευσης (ΙΟΜ)
- ενισχυµένη κατα̟ολέµηση της
̟ αρ άνοµης διακίνησης και
εµ̟ορίας ανθρώ̟ων
- ταχεία εφαρµογή του νέου
Ευρω̟αϊκού
Συστήµατος
Ε̟ιτήρησης των Συνόρων
(EUROSUR).
Η νεοσυσταθείσα οµάδα δράσης για
τη Μεσόγειο θα ̟ροσδιορίσει
δράσεις ̟ροτεραιότητας για την
α̟οτελεσµατικότερη χρήση των
ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών και µέσων
και θα υ̟οβάλει έκθεση στο
Συµβούλιο ∆ΕΥ του ∆εκεµβρίου
̟ροκειµένου να ληφθούν
ε̟ιχειρησιακές α̟οφάσεις.
Το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο θα
ε̟ανεξετάσει τα θέµατα ασύλου
και µετανάστευσης τον Ιούνιο
2014.
Παρακολουθήσεις
Οι ευρω̟αίοι αρχηγοί κρατών και

κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ν
̟ραγµατο̟οίησαν δήλωση
σχετικά µε τις ̟ρόσφατες
εξελίξεις όσον αφορά τις
ανησυχίες για τις ̟ιθανές
̟αρακολουθήσεις. Τονίζοντας
τις στενές σχέσεις µεταξύ της
Ευρώ̟ης και των ΗΠΑ,
αναφέρθηκε ότι η εταιρική
σχέση µεταξύ τους ̟ρέ̟ει να
βασίζεται στο σεβασµό και την
εµ̟ιστοσύνη, ό̟ως και όταν
̟ρόκειται για συνεργασία
µεταξύ µυστικών υ̟ηρεσιών.
Η Γαλλία και η Γερµανία
̟ροτίθενται να ζητήσουν
διµερείς συµφωνίες µε τις
ΗΠΑ
̟ροκειµένου
να
συνάψουν συµφωνία σχετικά
µε τις αµοιβαίες σχέσεις στον
τοµέα αυτό. Οι υ̟όλοι̟ες
χώρες της Ε.Ε. µ̟ορούν να
ενταχθούν στην ̟ρωτοβουλία.

*http://www.europeancouncil.europa.eu/home-page/
highlights/european-councilfocus-on-the-the-digitaleconomy?lang=el

«Οι κανόνες διαφάνειας
της Ε.Ε. για τις
τρά̟εζες έχουν
καθυστερήσει»*
Ο ι υ̟ ο υρ γ οί Ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν
α̟έτυχαν να καταλήξουν σε
̟ολιτική συµφωνία για την
ε̟ιβολή κανόνων για τις τρά̟εζες
µε µεγαλύτερη διαφάνεια. Τόσο το
Λουξεµβούργο όσο και η Αυστρία
τίθενται εναντίον αυτού του
µέτρου το ο̟οίο θα ε̟ιτρέψει στις
κ υβερ νήσ εις να σ υλλ έξου ν
̟ληροφορίες σχετικά µε το
εισόδηµα
α̟ό
ξένους
λογαρ ιασµο ύς. Η ̟ ολιτ ικ ή
συµφωνία σχετικά µε το σχέδιο
̟ρότασης για τη φορολόγηση των
εισοδηµάτων α̟ό α̟οταµιεύσεις
α̟αιτεί την ̟λήρη υ̟οστήριξη και
των εικοσιοκτώ υ̟ουργών. Ο
υ̟ουρ γός οικ ονοµικ ών του
Λουξεµβούργου Luc Frieden
υ̟ερασ̟ίστηκε τη θέση της χώρας
του να µην τεθεί σύντοµα τέλος
στο τρα̟εζικό α̟όρρητο. «Για
κά̟οιους το Λουξεµβούργο είναι
α̟λώς ένα µέρος ό̟ου µ̟ορούν να
κρύψουν τα (αδήλωτα) χρήµατά
τους, και αυτό είναι λάθος»,
δήλωσε σε δηµοσιογράφους στις
Βρυξέλλες. Το Λουξεµβούργο ζητεί
κανόνες µεγαλύτερης διαφάνειας
για
τους
τρα̟εζικούς
λογαριασµούς
αρκεί
να
συνυ̟ογράψουν και η Ελβετία, το
Λιχτενστάιν, το Μονακό, η Ανδόρα
και το Σαν Μαρίνο. Οι ηγέτες της
Ε.Ε. στη Σύνοδο Κορυφής τον
̟ερασµένο Μάιο είχαν συµφωνήσει
να καταλήξουν σε µια ̟ολιτική
α̟όφαση ̟ριν α̟ό το 2014.
Αλλά o Luc Frieden, ο ο̟οίος
διανύει τις τελευταίες ηµέρες της
θητ είας τ ο υ ως υ̟ ουρ γός
Οικονοµικών, δήλωσε ότι
«οι
κανόνες ̟ου ̟ρέ̟ει να
υιοθετηθούν, ̟ρέ̟ει να είναι
διεθνείς. Το ίδιο ισχύει αν θέλουµε
να καταστεί α̟οτελεσµατική η
κατα̟ολέµηση της φορολογικής
α̟άτης». Όλα τα άλλα κράτη µέλη
θέλουν να ε̟ιβάλουν µια αυτόµατη

ανταλλαγή ̟ληροφοριών για
̟ροσω̟ικούς λογαριασµούς
ταµιευτηρίου, σύµφωνα µε την
αναθεώρηση της φορολογικής
οδηγίας ̟ου κατέθεσε η
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ριν α̟ό το
τέλος του έτους.
Ο Luc Frieden δήλωσε ότι η
ε̟όµενη κυβέρνηση του
Λουξεµβούργου θα εφαρµόσει τους
κανόνες στις αρχές του 2015. Ο
αρµόδιος Ε̟ίτρο̟ος της Ε.Ε. για
τη φορολογία Algirdas Semeta
δήλωσε ότι το Λουξεµβούργο και η
Αυστρία ̟ρέ̟ει να αναγνωρίσουν
την ̟αγκόσµια τάση ̟ρος την
αυτόµατη ανταλλαγή φορολογικών
̟ληροφοριών. Ο Οργανισµός
Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανά̟τυξης (ΟΟΣΑ) και το G20
έχουν δηλώσει ότι αυτό το σύστηµα
θα είναι το µελλοντικό διεθνές
̟ρότυ̟ο. «Η ε̟οχή του τρα̟εζικού
α̟ορρήτου φτάνει στο τέλος της»,
δήλωσε ο Algirdas Semeta.
Σηµείωσε ότι η Ελβετία, το
Λιχτενστάιν και η Σιγκα̟ούρη
έχουν υ̟ογράψει συµφωνίες µε τις
ΗΠΑ. Η Ελβετία συµφώνησε
ε̟ίσης µε τα ̟ρότυ̟α ̟ου
ορίζονται α̟ό τον ΟΟΣΑ. «Η Ε.Ε.
δεν κάνει ̟λέον την ̟ρώτη
κίνηση, ο κόσµος έχει ήδη
̟ροχωρήσει και η Ε.Ε. δεν ̟ρέ̟ει
να µείνει ̟ίσω », δήλωσε ο Algirdas Semeta.
Οι υ̟ουργοί συζήτησαν ε̟ίσης
τρό̟ους για την κατα̟ολέµηση της
α̟άτης και του ξε̟λύµατος
χρηµάτων. Οι νονοί των
ναρκωτικών
και
άλλες
εγκληµατικές
συµµορίες
εκµεταλλεύονται τους σκοτεινούς
κανόνες ιδιοκτησίας ̟ου τους
ε̟ιτρέ̟ουν να «καθαρίσουν» το
βρώµικο χρήµα µέσω εταιρειών. Οι
ανώνυµες εταιρείες είναι νοµικά
̟ρόσω̟α ̟ου έχουν συσταθεί για
να κρύβουν την ταυτότητα του
ιδιοκτήτη τους, ε̟ίσης γνωστές ως
«ε̟ιχειρήσεις φαντάσµατα» .
Όµως, το Ηνωµένο Βασίλειο µε την
υ̟οστήριξη της Γαλλίας και της
Ιταλίας ε̟ιθυµούν να εξαλείψουν
αυτή την ̟ρακτική µε τη
δηµοσιο̟οίηση του «δικαιούχου»

της εταιρείας, όταν αυτή
σ χ η µ α τ ί ζ ε τ α ι .
Ο
Πρωθυ̟ουργός της Βρετανίας
David Cameron ανακοίνωσε
τον Οκτώβριο ότι το Ηνωµένο
Βασίλειο θα δηµιουργήσει ένα
κεντρικό δηµόσιο µητρώο µε
̟ληροφορίες ιδιοκτησίας για
τους εταιρικούς δικαιούχους,
ενδεχοµένως, το ̟ροσεχές έτος.
Ο
David Cameron, σε
ε̟ιστολή ̟ου α̟έστειλε στον
ε̟ικεφαλής του Συµβουλίου
της Ε.Ε. Herman Van
Rompuy, δήλωσε ότι η νέα
οδηγία της Ε. Ε̟ιτρο̟ής για
τ ην κ ατ α̟ολέµηση τ ης
νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό
̟αράνοµες δραστηριότητες θα
̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει
κανόνες ̟ου θα υ̟οχρεώνουν
τα κράτη µέλη να ̟ράξουν το
ίδιο. «Πιστεύω ότι αυτό θα
α̟οδειχθεί ένα σηµαντικό
βήµα για τον εκ των έσω
έλεγχο
του
εταιρικού
α ̟ ο ρ ρ ή τ ο υ » .
Ο
Χρηµατοδοτικός Συνασ̟ισµός
για τη διαφάνεια, µια οµάδα
ΜΚΟ υ̟έρ της διαφάνειας,
ανέφερε ότι τέτοιου είδους
µητρώα «θα καταστήσουν ̟ολύ
̟ιο δύσκολη την κατάχρηση
του
χρηµατο̟ιστωτικού
συστήµατος της Ευρώ̟ης.
Ωστόσο, οι α̟όψεις των
κρατών µελών εξακολουθούν
να διίστανται σχετικά µε το
θέµα.
*Nielsen N., “EU bank transparency
rules delayed”, 16/11/2013 στο euobserver.com/economic/122126

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Αγγλικός Τύ̟ος
Ο βρετανικός τύ̟ος, αυτό το δίµηνο, εστιάζει για ακόµη µία φορά στην οικονοµική κρίση. Αναφέρεται σε ε̟ίσηµα
στοιχεία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τα ο̟οία η ανεργία µεταξύ των 17 χωρών της Ευρωζώνης ̟αρέµεινε
αµετάβλητη το µήνα Αύγουστο 2013. Α̟ό ανώτερους αξιωµατούχους αυτό εκλαµβάνεται ως ένδειξη ότι η οικονοµία της
ευρωζώνης σταθερο̟οιείται µετά α̟ό τη µεγαλύτερη ύφεση όλων των ε̟οχών ό̟ως έχει ̟λέον χαρακτηριστεί.
Συγκεκριµένα, η Eurostat, αναφέρει ότι η ανεργία ̟αρέµεινε αµετάβλητη στο 12%. Ενδιαφέρον ̟ροκαλούν οι τεράστιες
α̟οκλίσεις µεταξύ των κρατών µελών ό̟ως για ̟αράδειγµα η Γερµανία, η ο̟οία εµφανίζεται µε ̟οσοστό ανεργίας 5,2%,
σε αντίθεση µε την Ελλάδα και την Ισ̟ανία, οι ο̟οίες εµφανίζουν σε ανεργία ̟άνω α̟ό το ένα τέταρτο του εργατικού
τους δυναµικού.
Υ̟οστηρίζει ο αγγλικός τύ̟ος ότι ο εφιάλτης της ευρωζώνης φαίνεται να φθάνει στο τέλος ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τη
δραµατική µείωση των ελλειµµάτων της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ισ̟ανίας τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερα για την ελληνική οικονοµία, η ο̟οία έχει συρρικνωθεί κατά 20% α̟ό το 2009, ο αγγλικός τύ̟ος αναγνωρίζει
την ε̟ίτευξη ανά̟τυξης ως ένδειξη ότι η ύφεση έχει αρχίσει να υ̟οχωρεί. Ε̟ι̟λέον και άλλοι οικονοµικοί δείκτες
δείχνουν βελτίωση, ό̟ως για ̟αράδειγµα η µείωση του κόστους δανεισµού της Ιταλίας και της Ισ̟ανίας ό̟ου
̟αρ’ολίγοννα α̟ειλήσει τις ισορρο̟ίες εντός της ευρωζώνης. Ωστόσο η κρίση α̟εφεύχθη όταν ο ̟ρόεδρος της
Ευρω̟αϊκής Κεντρικής Τρά̟εζας Mario Draghi ̟αρενέβη το ̟ερασµένο καλοκαίρι για να καθησυχάσει τις αγορές.
Ο αγγλικός τύ̟ος αναφέρεται ε̟ίσης και στις δηλώσεις του ̟ρωθυ̟ουργού για έξοδο της ελληνικής κυβέρνησης α̟ό τη
χρόνια ύφεση κατά την ̟αρουσίαση του ̟ροϋ̟ολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014 στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πιο
συγκεκριµένα, ο ̟ρωθυ̟ουργός ανακοίνωσε για το νέο έτος ρυθµό ανά̟τυξης της χώρας κατά 0.6%. Παράλληλα η Guardian τονίζει ότι το ̟οσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έχει αγγίξει ̟λέον το 27% ενώ το ε̟ί̟εδο φτώχειας έχει εκτοξευθεί
ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε.
Στον αντί̟οδα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο σε µία α̟ό τις εκδόσεις του World Economic Outlook εκφράζει
αµφιβολίες σχετικά µε τη βιωσιµότητα αυτών των βελτιώσεων στην ευρωζώνη και υ̟οστηρίζει ότι η βελτίωση των δεικτών
αυτών είναι α̟οτέλεσµα µιας κυκλικής ύφεσης στην Ευρώ̟η ̟αρά α̟οτέλεσµα των διαρθρωτικών βελτιώσεων. Το κύριο
συµ̟έρασµα ̟ου ̟ροκύ̟τει είναι ότι µ̟ορεί η άµεση κρίση να έχει ̟ρος στιγµή αντιµετω̟ιστεί ωστόσο τα διαρθρωτικά
̟ροβλήµατα εντός της ευρωζώνης δεν έχουν ε̟ί της ουσίας ε̟ιλυθεί. Εκφράζονται βέβαια και ̟ιο α̟αισιόδοξες α̟όψεις
σύµφωνα µε τις ο̟οίες η Ευρω̟αϊκή Ένωση δε θα καταφέρει να αντα̟εξέλθει µακρο̟ρόθεσµα µε ένα κοινό νόµισµα. Για
την ακρίβεια οι Financial Times υ̟οστηρίζουν ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος ̟ου µ̟ορεί να κληθεί να αντιµετω̟ίσει η
ευρωζώνη την ε̟όµενη δεκαετία είναι µια µακρά ̟ερίοδος συνεχούς α̟ο̟ληθωρισµού. Ο François Heisbourg εκφράζει το
φόβο ότι η κρίση στην ευρωζώνη θα µ̟ορούσε να καταστρέψει την ΕΕ, ένα project ̟ου θεωρεί ̟ολύ ̟ιο χρήσιµο α̟ό τη
δυσλειτουργική -ό̟ως τη χαρακτηρίζει- νοµισµατική ένωση.
♦
♦
♦
♦

“Eurozone economy stabilising as unemployment remains at steady 12%”, The Independet, 01/10/2013.
“Greek government insists end of austerity is in sight”, The Guardian, 21/11/2013.
“The economic nightmare may not be over for Europe”, The Independet, 13/10/2013.
“Worry about the euro, not the European Union”, Financial Times, 03/11/2013.

Γαλλικός τύ̟ος
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του γαλλικού τύπου, ο προϋπολογισµός του 2014 έπρεπε να µειωθεί κατά 9,4% σε σύγκριση µε το 2013,
γεγονός που αντικατοπτρίζει τους χρηµατοδοτικούς περιορισµούς στην Ένωση. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε €1,4 δισ. περισσότερα και κλήθηκε να βρει έναν συµβιβασµό: ο προϋπολογισµός του 2014 προβλέπει
πληρωµές 135,5 δισ., έναντι 136,4 δισ. που ήθελε το ΕΚ. Ο υπουργός οικονοµικών της Λιθουανίας Algimantas Rimkuna αναφέρθηκε
στη χρηµατοδότηση των τοµέων προτεραιότητας, όπως είναι η οικονοµική ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανθρωπιστική βοήθεια,

συµπεριλαµβανοµένων περισσότερων πιστώσεων για τους Σύριους πρόσφυγες. Σύµφωνα µε
άλλο δηµοσίευµα του γαλλικού τύπου, εκπρόσωποι του Εθνικού Μετώπου (Γαλλία), της
Λίγκας του Βορρά (Ιταλία), των Σουηδών ∆ηµοκρατών, του Vlaams Belang (Βέλγιο) και το
υSNS (Σλοβακία) βρέθηκαν στις 14 Νοεµβρίου στη Βιέννη, µε πρωτοβουλία του FPÖ
(Αυστρία), για να συζητήσουν «για τη διαµόρφωση µιας συµµαχίας που θα θέτει τα ζητήµατα
της Ευρώπης µε ορθό τρόπο», σύµφωνα µε δηλώσεις του ηγέτη του κόµµατος FPÖ Heinz Christian Strache. Επισηµαίνεται ότι το Ολλανδικό κόµµα PVV του Geert Wilders δεν ήταν
παρόν αλλά οι ηγέτες του κόµµατος FPÖ και του PVV θα συναντηθούν τις προσεχείς ηµέρες.
Το αυστριακό FPÖ ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε τα απαραίτητα επτά κόµµατα και τους 25
υποψήφιους για να σχηµατίσουν µια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική οµάδα µετά τις ευρωπαϊκές
εκλογές του Μαΐου 2014, µε την ελπίδα να γίνουν η «τρίτη δύναµη» στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και να αλλάξουν την τρέχουσα πορεία της Ένωσης. Η συµµαχία ζητεί «τη
διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας ενάντια στον συγκεντρωτισµό των Βρυξελλών» και «τη
διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των λαών της Ευρώπης ενάντια στη µαζική
µετανάστευση και τον εξισλαµισµό της Ευρώπης», δήλωσε ο επικεφαλής του FPÖ,
υπογραµµίζοντας τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης.
Άλλα δηµοσιεύµατα του γαλλικού τύπου ασχολήθηκαν µε τις τοπικές εκλογές στο
Κοσσυφοπέδιο. Επισηµάνθηκε ότι οι Σέρβοι ενθαρρύνθηκαν για πρώτη φορά από το
Βελιγράδι να συµµετάσχουν στις δηµοτικές εκλογές σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο. Παρά τα
επεισόδια στα εκλογικά τµήµατα στο βόρειο τµήµα της διηρηµένης πόλης Mitrovica «είναι
απολύτως σαφές ότι η Σερβία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι
αυτές οι εκλογές θα είναι καλά οργανωµένες και ότι η συµµετοχή θα είναι µεγάλη», δήλωσε ο
υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Carl Bildt. Στη Σερβία η επιθυµία και η ανάγκη για τη
συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση συµπορεύονται, ακόµα και για παλιούς εθνικιστές, όπως
είναι για παράδειγµα ο Aleksandar Vucic, σηµερινός Πρόεδρος του SNS (το Σερβικό
Προοδευτικό Κόµµα) και πρώην µέλος της κυβέρνησης κατά την Προεδρία του Slobodan Milosevic, µε το 70%, περίπου, των µελών του κόµµατος να είναι πλέον φιλοευρωπαίοι. Το
ερώτηµα είναι αν η µεταστροφή αυτή συνοδεύεται από µια µεταστροφή νοοτροπίας. Η
απαγόρευση, τον περασµένο µήνα, ενός Gay Pride µε το σκεπτικό ότι θα µπορούσε να
υπάρξει επίθεση από εξτρεµιστές είναι ενδεικτική. Η Σερβία θέλει να δείξει ότι αυτό που έχει
να προσφέρει στην Ευρώπη δεν είναι φθηνό εργατικό δυναµικό, στα πρότυπα της
Βουλγαρίας ή της Ρουµανίας, αλλά εργατικό δυναµικό µορφωµένο από τα Πανεπιστήµια της
χώρας που κατέχουν υψηλή θέση στη λίστα της Σαγκάης. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Microsoft έχει
ανοίξει στο Βελιγράδι ένα ερευνητικό κέντρο που απασχολεί 150 νέους ερευνητές, όλοι µε
βραβεία αριστείας στα µαθηµατικά, µηχανικούς ή διδάκτορες ηλεκτρονικών υπολογιστών. «Η
κυβέρνηση θέλει να µας κάνει να πιστέψουµε ότι η Σερβία έχει γίνει µια σύγχρονη χώρα µε
υψηλά εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό», δήλωσε ο Radomir Diklic, Πρέσβης της Σερβίας στις
Βρυξέλλες. Πρόσθεσε «Ωστόσο, το Βελιγράδι δεν είναι Σερβία. Η υπόλοιπη οικονοµία είναι
κατεστραµµένη. Όταν κλείνει ένα εργοστάσιο, πρώτα φεύγουν οι µηχανικοί και στη συνέχεια
ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί, µε τα σχολεία να χάνουν την ποιότητά τους».
♦
♦
♦
♦
♦

Despic-Popovic H., “La Serbie cède à la force d’attraction européenne”, Libération,
6/11/2013
“L'extrême droite veut remettre l'Europe dans le droit chemin”, Libération, 18/11/2013.
“UE : les 28 trouvent un compromis sur le budget 2014”, Libération, 12/11/2013.
“Nucléaire iranien: un accord peut être conclu prochainement”, Le Monde, 7/11/2013
Ricard P. & Schulz M., “Pourquoi je suis candidat à la présidence de la Commission européenne”, Le Monde, 3/11/2013

ΤΑ ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
Θάνος Βερέµης: «Ε̟ετειακό» Η Καθηµερινή 17 Νοεµβρίου
2013
Ο οµότιµος καθηγητής Θάνος Βερέµης σε άρθρο του µε τον παραπάνω τίτλο µεταξύ άλλων
αναφέρει:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
13/12/2013: Το Παρατηρητήριο για
την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύµατος
Ευρω πα ϊκ ής & Εξω τερικ ής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
πραγµατοποίησε το 1ο Ετήσιο
Συνέδριο µε θέµα «Μετά τη
Λιτότητα: Πολιτική και Πολιτικές
για την κρίση στην Ελλάδα και
την Ευρωζώνη». Το πρώτο µέρος
του συνεδρίου αξιολόγησε την
αντιµετώπιση της κρίσης στην
ευρωζώνη. Στο πρώτο πάνελ,
διεθνώς καταξιωµένοι ειδικοί των
χωρών της ευρωπαϊκής
περιφέρειας αξιολόγησαν τα
προγράµµατα προσαρµογής που
έχουν εφαρµοστεί στις χώρες τους.
Ακολούθησε κεντρική οµιλία µε
θέµα: «Αξιολογώντας την
Αντίδραση της Ευρωζώνης στην
Κρίση», από τον Philippe Legrain,
Επικεφαλής της Οµάδας Ανάλυσης
του Γραφείου Συµβούλων
Ευρωπαϊκής Πολιτικής (BEPA) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
δεύτερο µέρος του συνεδρίου
εστίασε στην ελληνική κρίση. Στο
πρώτο πάνελ του δεύτερου µέρους
διακεκριµένοι έλληνες ειδικοί
παρουσίασαν τις δυνατότητες και
προκλήσεις της ανάκαµψης της
ελληνικής οικονοµίας. Το συνέδριο
έκλεισε µε µια ελεύθερη συζήτηση,
όπου ακαδηµαϊκοί και διανοητές
προσπάθησαν να απαντήσουν στο
ερώτηµα: «Είναι δυνατή η εθνική
συναίνεση στην Ελλάδα;».

Το Πολυτεχνείο υπήρξε ορόσηµο για µια γενιά Eλλήνων που έζησε έκτοτε µε την εντύπωση, ή
µάλλον την πεποίθηση, ότι είχε µε το θάρρος της κατεβάσει τη στρατιωτική δικτατορία από
την εξουσία. Στην πραγµατικότητα, το γεγονός υπονόµευσε την εξουσία του Γεωργίου
Παπαδόπουλου, αλλά έφερε τον φανατικό ∆ηµήτριο Iωαννίδη στα πράγµατα ώστε να
επιχειρήσει την απονενοηµένη δολοφονία του προέδρου Mακαρίου. Tα υπόλοιπα είναι
γνωστά και η δικτατορία κατέρρευσε ενώπιον επικείµενης σύγκρουσης µε την Tουρκία, για
την οποία ήταν ελάχιστα προετοιµασµένη.
Oι αγωνιστές του Πολυτεχνείου ξαναφάνηκαν στην κατοπινή πολιτική ζωή χωρίς όµως να
δρέψουν δάφνες. Πρόκειται για µια γενιά που διεκδίκησε την ανταµοιβή της για τις υπηρεσίες
που προσέφερε στο έθνος χωρίς όµως να γίνει πρότυπο συµπεριφοράς για τους
επιγενοµένους.
Tι µένει από τον µύθο του Πολυτεχνείου σήµερα; Mια σειρά από λιγότερο ή περισσότερο
επεισοδιακούς επετειακούς εορτασµούς που έδιναν την ευκαιρία σε κόµµατα τα οποία δεν
είχαν καµία ανάµειξη, ή δεν υπήρχαν καν την εποχή εκείνη, να διεκδικήσουν λίγη από τη δόξα
της εξέγερσης.
Tο χειρότερο κατάλοιπο της παράδοσης αυτής υπήρξαν οι επιδροµές των ορδών από τα
γειτονικά Eξάρχεια, οι οποίες κάποια στιγµή επέλεξαν, όπως όλοι οι βάρβαροι, να
εγκατασταθούν µέσα στον κτιριακό χώρο και, αν δεν απατώµαι, εκεί βρίσκονται ακόµα µε το
αυτόκλητο δικαίωµα της χρησικτησίας.
H προβληµατική συνεπώς παράδοση, που, δυστυχώς, προήλθε από το σηµαντικό αυτό
γεγονός, ήταν η σύγχυση της έννοιας της ελευθερίας µε την ελευθεριότητα. Mε την κατάλυση
της αυταρχικότητας των συνταγµαταρχών, πολλοί Eλληνες αισθάνθηκαν ότι κέρδισαν διά
παντός το δικαίωµα να ερµηνεύουν τους νόµους κατά τη βούληση και τα συµφέροντά τους.
Aπό τη φοροδιαφυγή ώς τα καβαληµένα από τα αυτοκίνητα πεζοδρόµια, η µεταπολιτευτική
ανοµία συντρόφευσε την περίοδο µε τις µεγαλύτερες ελευθερίες που γνώρισε ποτέ ο µέσος
Eλληνας πολίτης. Iσως µια χώρα ασυνήθιστη στην ανοχή του κράτους µέθυσε από την
ατιµωρησία των τελευταίων δεκαετιών και θυµίζει ένα µικρό παιδί που δοκιµάζει διαρκώς τα
όρια ανοχής των γονιών του. Aπό το γκράφιτι σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, στην
καταστροφή αγαλµάτων (Kοραής) και ανδριάντων, τις φωτιές στο Aττικόν και τις ανθρώπινες
ζωές στη Mαρφίν, ώς τις καταλήψεις και τη λεηλασία των AEI. Aφθονη ελευθερία χωρίς
λογοδοσία.
Θυµάµαι πάντοτε τον Hρόστρατο - πρύτανη του Πολυτεχνείου που δεν επέτρεπε, ώς
αριστερός, την είσοδο της πυροσβεστικής στο καιόµενο κτίριο του Πολυτεχνείου και κατέληξε
στους Aνεξάρτητους Eλληνες και στον κ. Kαµµένο.
Tο Πολυτεχνείο αποτελεί πραγµατική τοµή στην ιστορία των νεοελληνικών νοοτροπιών: –
Aπελευθέρωσε πολλούς από την τυραννία των απαγορεύσεων και των αναστολών τους,
χωρίς να τους διδάξει το σεβασµό στο κράτος δικαίου, που αποτελεί εγγύηση για την οµαλή
λειτουργία της ∆ηµοκρατίας. Xαρακτηριστικό παράδειγµα επιλεκτικής αποδοχής ή µη των
νόµων έχουµε µπροστά στα µάτια µας σήµερα µε το κλειστό Πανεπιστήµιο Aθηνών και το
φαινόµενο του πρυτάνεως, που δηλώνει κατά καιρούς ότι περιφρονεί τον νόµο για την
τριτοβάθµια εκπαίδευση, αν και ο νόµος υπερψηφίστηκε µε το µεγαλύτερο ποσοστό που
γνώρισε ποτέ η Bουλή των Eλλήνων…..

5/12/2013-23/1/2014: Το Ελληνικό
Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
και το Ινστιτούτο ∆ιεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων (Ι∆ΟΣ) στο
πλαίσιο του κοινού Προγράµµατος
Κατάρτισης που πραγµατοποιούν,
διοργανώνουν κύκλο σεµιναρίων
ειδικά αφιερωµένο στην Τουρκία,
κάθε Πέµπτη, µε την ακόλουθη
διάρθρωση: Μέρος Α΄: Εισαγωγή
στο πολιτικό σύστηµα της
Τουρκίας: Τα πολιτικά κόµµατα της
Τουρκίας. ∆οµή
και πολιτικές
συµπεριφορές, Μέρος Β΄: Η
Τουρκική κοινωνία σήµερα: Η
αναδιαµόρφωση της τουρκικής
κοινωνίας. Ο ρόλος του πολιτικού
Ισλάµ στη σύγχρονη Τουρκία,
Μέρος Γ΄: Η εξωτερική πολιτική: Η
γεωπολιτική σηµασία της Τουρκίας
και οι σχέσεις µε την ΕΕ και τις
ΗΠΑ, Μέρος ∆΄: Η Τουρκία και οι
γείτονές της: Η Τουρκία και οι
σχέσεις της µε τα Βαλκανικά κράτη
και τη Μέση Ανατολή. Η πορεία των
ελληνοτουρκικών σχέσεων και ο
ρόλος της Τουρκίας στο Κυπριακό,
Μέρος Ε΄: Η οικονοµία της
Τουρκίας: Τα προβλήµατα και οι
προοπτικές της οικονοµίας. Η
εξέλιξη των ελληνοτουρκικών
οικονοµικών σχέσεων, Μέρος ΣΤ΄:
Η Τουρκία µεταξύ Ανατολής και
∆ύσης: Η διαρκής αναζήτηση/
αιώρηση της Τουρκίας ανάµεσα σε
δύο κόσµους. Προκλήσεις και
επιλογές για το µέλλον της
Τουρκίας. www.eliamep.gr

26/11/2013: ∆ιοργανώθηκε ανοιχτή
συζήτηση µε θέµα: «Οι
ευρωπαϊκές ρίζες της ελληνικής
κρίσης» από το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του ∆ήµου Αθηναίων σε
συνεργασία µε τις Εκδόσεις
Κριτική, µε αφορµή την έκδοση του

Π.Κ Ιωακειµίδης “Η νέα ̟ολιτική ̟ραγµατικότητα στην
Γερµανία ”, Τα Νέα 8 Νοεµβρίου 2013
Ο καθηγητής Π.Κ Ιωακειµίδης σε άρθρο του µε τον παραπάνω τίτλο υπογραµµίζει:
Τί µπορεί να περιµένουν Ευρώπη, Ευρωπαική Ένωση και Ελλάδα από τη νέα πολιτική
πραγµατικότητα στη Γερµανία µε την κα. Μέρκελ να παραµένει στο τιµόνι της χώρας;
Οπωσδήποτε όχι δραµατικές αλλαγές. Η σταθερότητα και συνέχεια θα είναι τα
χαρακτηριστικά της νέας πραγµατικότητας, αν και µε την διαφαινόµενη συµµετοχή των
Σοσιαλδηµοκρατών (SPD) στον κυβερνητικό συνασπισµό κάποια χαλάρωση στην πολιτική
λιτότητας αναµένεται να υπάρξει.
Η Ευρωπαϊκή πολιτική της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας/ λιτότητας της Γερµανίας δεν
πρόκειται ουσιαστικά να αλλάξει για σειρά από σηµαντικούς λόγους. Πρώτα απ’όλα,
αντίθετα µε ό,τι πιστεύουν ή διατείνονται οι χώρες του Μεσογειακού νότου αλλά και άλλοι
όπως αναλυτές, think tanks, κ.λπ., η Γερµανία πιστεύει ότι η πολιτική αυτή αποδεικνύεται
πετυχηµένη, αποδίδει. Το έγραψε πρόσφατα ο Β. Σόιµπλε στους Financial Times. Το
διακηρύσσει σταθερά η ίδια η κα. Μέρκελ επικαλούµενη το γεγονός ότι η ευρωζώνη
φαίνεται να βγαίνει από την ύφεση επιστρέφοντας σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, καθώς
και το παράλληλο γεγονός ότι προβληµατικές χώρες όπως Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία,
κ.α., έχουν αρχίσει να καταγράφουν θετικές οικονοµικές εξελίξεις οι οποίες για τους
Γερµανούς οφείλονται στις µεταρρυθµίσεις που εφάρµοσαν και που θα πρέπει να
συνεχισθούν. Αλλά πέρα από τη θεωρούµενη επιτυχία της ακολουθούµενης πολιτικής,
υπάρχουν τουλάχιστον τρεις άλλοι παράγοντες που λειτουργούν περιοριστικά για µια
σηµαντική αλλαγή πλεύσης στην ευρωπαϊκή πολιτική από πλευράς Γερµανίας.
Πρώτον, το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο και οι περιορισµοί που επιβάλλει στην άσκηση της
πολιτικής. Το ∆ικαστήριο έχει ουσιαστικά «φρενάρει» την ενοποιητική διαδικασία µε τις
αποφάσεις του. Και θα συνεχίσει στην ίδια γραµµή όταν τον επόµενο µήνα εκδόσει την
απόφασή του πάνω στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
αγορά οµολόγων (ΟΜΤ). Να σηµειωθεί εδώ ότι δύο θεσµοί στη Γερµανία δεν
αµφισβητούνται µε τίποτα καθώς απολαµβάνουν καθολικού σχεδόν σεβασµού: το
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας (Bundesbank). Ο δεύτερος
περιοριστικός παράγοντας στην αλλαγή πολιτικής βρίσκεται στο Κοινοβούλιο της χώρας
(Bundestag) η σύνθεση του οποίου, παρά τις οποιεσδήποτε αλλαγές, παραµένει ως φαίνεται
συνολικά εχθρική σε δραµατικές αλλαγές που θα σηµατοδοτούν απόκλιση από την πολιτική
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, λιτότητας. Και, τέλος, ο τρίτος παράγοντας βρίσκεται στην κοινή
γνώµη, το εκλογικό σώµα της χώρας που αντιτίθεται σε µια εναλλακτική πολιτική
δηµοσιονοµικής χαλάρωσης. Ας µη λεισµονείται ότι η έννοια της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
συνιστά για τη Γερµανία κάτι πολύ περισσότερο από οικονοµική πολιτική. Συνιστά ηθικό
αξίωµα, µέρος της πολιτικής κουλτούρας, του συλλογικού υποσυνείδητου της χώρας .
Εποµένως ας µη περιµένουµε δραµατικές αλλαγές….

Θεόδωρος Κουλουµ̟ής: “’Που ̟άει η Τουρκία;”, Η
Καθηµερινή 3 Νοεµβρίου 2013
Ο οµότιµος καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµ̟ής σε άρθρο του µε τον
̟αρα̟άνω τίτλο αναφέρει:
Υστερα α̟ό δέκα χρόνια συνεχούς ̟αραµονής στην εξουσία, ο Ταγί̟
Ερντογάν (και το κόµµα του) εµφανίζει τα ̟ρώτα σηµάδια φθοράς και
κό̟ωσης. Η Τουρκία, όλα αυτά τα χρόνια, υ̟ό την αναµφισβήτητα
χαρισµατική ̟ροσω̟ικότητα του Τούρκου ̟ρωθυ̟ουργού, ανα̟τύχθηκε
οικονοµικά και σταθερο̟οιήθηκε ̟ολιτικά. Η τουρκική ̟ερί̟τωση
χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως ένα «̟ολιτικό και οικονοµικό θαύµα», και η
Τουρκία το̟οθετήθηκε στην οµάδα των είκοσι οικονοµικά ισχυρών του
̟λανήτη. Ταυτοχρόνως, θεωρήθηκε η ̟ρώτη ισλαµική χώρα ̟ου κατάφερε
να συµφιλιώσει τη θρησκευτική της ̟αράδοση µε τα χαρακτηριστικά ενός
δυτικού τύ̟ου δηµοκρατικού ̟ολιτεύµατος. Κορυφαίο ε̟ίτευγµα του

βιβλίου Ελληνική Κρίση και
Ευρωπαϊκή Νεωτερικότητα που
επιµελήθηκαν οι Α.
Τριανταφυλλίδου, Ρ. Γρώπα, Χ.
Κούκη. Στη συζήτηση συµµετείχαν
οι: Ρουµπίνη Γρώπα, Σταύρος
Ζουµπουλάκης, Γιώργος
Κατρούγκαλος, Μάνος
Ματσαγγάνης, Μαρία Πετµεζίδου,
Ιωάννης Τασσόπουλος και Άννα
Τριανταφυλλίδου.

22&23/11/2013: To Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης των Παιδιών της
Μουσουλµανικής Μειονότητας στη
Θράκη και το Ελληνικό Ίδρυµα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσαν
στην Κοµοτηνή ανοιχτό συνέδριο µε
θέµα: «Η Συνθήκη της Λωζάννης
90 χρόνια µετά: Οι µειονοτικές
ρυθµίσεις».

21/11/2013: η Κίνηση Πολιτών, η
∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς, το
ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ και η Kantor
διοργάνωσαν ανοικτή συζήτηση µε
θέµα «Πολιτικό Σύστηµα και
Συνταγµατική Αναθεώρηση» στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο
πλαίσιο του προγράµµατος του
Megaron Plus. Στη συζήτηση
συµµετείχαν οι κύριοι: Γεώργιος
∆ελλής, Καθηγητής Νοµικής Παν/
µίου Αθηνών, Ανδρέας ∆ρυµιώτης,
Πολιτικός Μηχανικός – Σύµβουλος
Επιχειρήσεων, Ηλίας
Νικολακόπουλος, Καθηγητής
Πολιτικής Επιστήµης Παν/µίου

Αθηνών και Φίλιππος Σπυρόπουλος,
Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Τη συζήτηση συντόνισε και
συνόψισε ο ε.τ. Πρόεδρος του
Συµβουλίου Επικρατείας,
πρ.
Πρωθυπουργός και Αντιπρόεδρος της
Κίνησης Πολιτών, κ. Παναγιώτης
Πικραµµένος.

Ερντογάν ήταν ο αργός αλλά σταθερός ̟εριορισµός του ̟ανίσχυρου
Κεµαλικού κατεστηµένου και η εξουδετέρωση των ̟αρεµβάσεων του
Στρατού στις ̟ολιτικές εξελίξεις της Τουρκίας. Οι δίκες Εργκένεκον -ό̟ως
τις ̟αρακολουθούµε εδώ και χρόνια- έχουν οδηγήσει στη φυλακή
κορυφαία στελέχη των ενό̟λων δυνάµεων, καθώς και άλλα ε̟ιφανή
̟ολιτικά και κοινωνικά ̟ρόσω̟α, χωρίς να ̟ροκαλέσουν τη γνώριµη α̟ό
το ̟αρελθόν αντίδραση... ένα στρατιωτικό ̟ραξικό̟ηµα!
Τα ̟ολιτικά ̟ροβλήµατα του Ερντογάν -θορυβώδεις διαδηλώσεις στο
̟άρκο Γκεζί και στην ̟λατεία Ταξίµ- κλιµακώθηκαν ̟αράλληλα µε την
έντονη τριβή στις σχέσεις της Τουρκίας µε τον ̟ρώην στρατηγικό της
σύµµαχο, το Ισραήλ. Και, όλο και ̟ερισσότερο, στον διεθνή και τον
εγχώριο Τύ̟ο ̟ολλα̟λασιάζονται τα ε̟ικριτικά άρθρα ̟ου κατηγορούν το
κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανά̟τυξης, και τον Τούρκο ̟ρωθυ̟ουργό
̟ροσω̟ικά, για µια ̟ροµελετηµένη διολίσθηση ̟ρος τον αυταρχισµό και
τη θεοκρατία. Ετσι έχουν αρχίσει να εµφανίζονται και τα ̟ρώτα ρήγµατα
στις τάξεις του κυβερνητικού κόµµατος, µε τον ̟ρόεδρο Γκιουλ να
̟ροβάλλεται ως ένα λογικό αντίβαρο στον «̟εισµατάρη και συγκρουσιακό»
Ερντογάν.
Ως ̟ρος τις διεθνείς δραστηριότητες της Τουρκίας, η αυστηρή κριτική
είναι έκδηλη εναντίον του Τούρκου υ̟ουργού Εξωτερικών, Αχµέτ
Νταβούτογλου. Η θεωρία του τελευταίου, ̟ερί «µηδενικών ̟ροβληµάτων»
µε όλους τους γείτονες, χαρακτηρίζεται στις µέρες µας ως ̟ολιτική
«µηδενικών ε̟ιτυχιών». Οι κατηγορίες για τεράστια λάθη
̟ροσανατολισµού ̟ου εκτοξεύονται εντός και εκτός Τουρκίας δεν έχουν
τελειωµό: Π.χ., η στρατηγική της τουρκικής ένταξης στην Ευρω̟αϊκή
Ενωση φαίνεται να έχει σχεδόν ̟αγώσει µε δεδοµένη την τουρκική
αµφιθυµία ανάµεσα στην Ανατολή και τη ∆ύση. Οι φήµες για την αγορά
κινεζικών ̟υραυλικών συστηµάτων έχουν θορυβήσει την Ουάσιγκτον και
κύκλους του ΝΑΤΟ. Οι ριζικές αλλαγές της λεγόµενης Αραβικής Ανοιξης
δεν οδήγησαν τις χώρες των νοτίων ακτών της Μεσογείου να υιοθετήσουν
το µοντέλο τουρκικού τύ̟ου διακυβέρνησης ό̟ως φαντασιωνόταν ο κ.
Νταβούτογλου. Κορυφαίο ̟αράδειγµα µας ̟ροσφέρει η Αίγυ̟τος, ̟ου ύστερα α̟ό µια σύντοµη ̟ερίοδο των Αδελφών Μουσουλµάνων στην
εξουσία- ε̟έστρεψε, µέσω ̟ραξικο̟ήµατος, σε µια στρατιωτικά ελεγχόµενη
διακυβέρνηση. Αλλά, και στην ̟ερί̟τωση της Συρίας, το βιαστικό
στοίχηµα της Αγκυρας υ̟έρ των ̟ολεµίων του καθεστώτος του Μ̟ασάρ αλ
Ασαντ α̟ονεύρωσε ̟λήρως τις ε̟ίσηµες τουρκοσυριακές σχέσεις. Και η
̟ρόσφατη α̟οδοχή της συριακής κυβέρνησης για την καταστροφή υ̟ό
διεθνή ε̟ιτήρηση των χηµικών της ο̟λισµών φαίνεται να α̟οµακρύνει
την ̟τώση του καθεστώτος Ασαντ. Στην ̟ερί̟τωση του Ιράν, ο
νεοεκλεγµένος µετριο̟αθής ̟ρόεδρος Χασάν Ροχανί έχει ανοίξει
̟ροσεκτικά την ̟όρτα για α̟ευθείας δια̟ραγµατεύσεις µε τις ΗΠΑ,
µειώνοντας και εδώ την ανάγκη υ̟ηρεσιών µεσολάβησης α̟ό την Αγκυρα.

Στα Βαλκάνια, οι µικρές και µεγαλύτερες χώρες έχουν ̟ρο καιρού
ε̟ιλέξει τον δρόµο της ένταξης στους ευρωατλαντικούς θεσµούς, βάζοντας
σε κά̟οια α̟όσταση τον τουρκικό εναγκαλισµό. Στην ̟ερί̟τωση της
Κύ̟ρου, η στασιµότητα στις διακοινοτικές δια̟ραγµατεύσεις, θα δώσει
άλλη µια ευκαιρία στους Ευρω̟αίους τουρκοσκε̟τικιστές να
το̟οθετήσουν την τουρκική υ̟οψηφιότητα στις ελληνικές καλένδες.
Τέλος, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις (τουλάχιστον στον οικονοµικό τοµέα)
θα ̟αραµείνουν κατά ̟άσα ̟ιθανότητα στο α̟υρόβλητο….

Να̟ολέων Μαραβέγιας, “Τι συµβαίνει µε την Γαλλία;”
Ελευθεροτυ̟ία 25 Νοεµβρίου 2013
Ο καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας σε άρθρο του µε το παραπάνω τίτλο µεταξύ άλλων
αναφέρει:
Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους δύο πυλώνες του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, τη δεύτερη
µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρώπης µετά τη Γερµανία, µια χώρα µε πλούσια πολιτιστική
παράδοση, στην πρωτοπορία των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών που στη συνέχεια
εξαπλώθηκαν σʼ ολόκληρο τον κόσµο.
Από τη Γαλλική Επανάσταση µέχρι τον Μάιο του 1968 και από το Λαϊκό Μέτωπο του 1936
µέχρι την εβδοµάδα των 35 ωρών, η Γαλλία παραµένει πάντοτε πολύ διαφορετική σε σχέση
µε το γερµανικό και τον αγγλοσαξονικό κόσµο.
Σήµερα, η Γαλλία, η οποία υπήρξε ο εµπνευστής του ενιαίου νοµίσµατος, του ευρώ, µε στόχο
να κρατήσει τη Γερµανία στο ευρωπαϊκό σύστηµα, φαίνεται να αντιστέκεται, αρνούµενη να
«συµµορφωθεί» µε την οικονοµική πολιτική που διαµορφώνεται και εφαρµόζεται στην
Ευρώπη µε γερµανική πρωτοβουλία. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται αδύναµη να
προωθήσει µια εναλλακτική πρόταση οικονοµικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο
περισσότερο ισορροπηµένη µεταξύ πειθαρχίας και αλληλεγγύης, η οποία θα συνέβαλλε στο
ξεπέρασµα της σηµερινής κρίσης, κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Ιδιαίτερα µετά την εκλογή του Φ. Ολάντ, η Γαλλία θα µπορούσε να διαµορφώσει µια
εναλλακτική σοσιαλδηµοκρατική πρόταση για την οικονοµική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης
µαζί µε τις χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης µε τις οποίες, εξάλλου, είχε πάντοτε
προνοµιακές σχέσεις. Επιπλέον, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ΗΠΑ, µε την
προεδρία Οµπάµα, έχουν παρόµοια αντίληψη για τον προσανατολισµό της οικονοµικής
πολιτικής µε περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη σε σχέση µε τη γερµανικής έµπνευσης
ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική.
Το ζήτηµα είναι ότι η Γαλλία όχι µόνο δεν µπορεί να προωθήσει µια διαφορετική
σοσιαλδηµοκρατική αντίληψη για την ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση, αλλά αντίθετα
υφίσταται και συντονισµένη επίθεση, επειδή δεν ακολουθεί τις κατευθύνσεις της οικονοµικής
πολιτικής που έχουν πλέον κυριαρχήσει στην Ε.Ε. Αυξάνει τους φόρους, αντί να µειώνει
περισσότερο τις δαπάνες για να πετύχει δηµοσιονοµική ισορροπία και δεν προχωρεί, µε την
ταχύτητα που θα ήθελε η κρατούσα οικονοµική πολιτική, στη δηµοσιονοµική προσαρµογή,
γιατί δεν αδιαφορεί για τις συνέπειες της προσαρµογής αυτής στα χαµηλότερα κοινωνικά
στρώµατα.
Χαρακτηρισµοί, όπως «µεγάλος ασθενής» της Ευρώπης, «ωρολογιακή βόµβα» στην καρδιά
της Ευρώπης, όπως συχνά αναφέρουν µεγάλα διεθνή έντυπα, δεν δικαιολογούνται από τα
µακροοικονοµικά δεδοµένα της γαλλικής οικονοµίας, γιατί, εκτός από το υψηλό ποσοστό
ανεργίας, δεν φαίνεται να είναι σε τόσο άσχηµη κατάσταση. Το δηµόσιο χρέος είναι σχετικά
χαµηλό, το έλλειµµα στον προϋπολογισµό της είναι περίπου 4%, καλύτερο από αυτό της Μ.
Βρετανίας και των ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ ελάχιστα υπολείπεται από αυτό
της Γερµανίας (1% περίπου) για το 2014.
Τι συµβαίνει, λοιπόν, µε τη Γαλλία; Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης υποβαθµίζουν την
οικονοµία της, αλλά οι διεθνείς αγορές ευτυχώς δεν συµµερίζονται τις ανησυχίες τους και
συνεχίζουν να τη δανείζουν µε χαµηλά επιτόκια, µη έχοντας καλύτερες επιλογές. Μήπως
υπάρχει µια προσπάθεια διεθνών επιχειρηµατικών συµφερόντων να πιέσουν για
συµµόρφωση, όπως υποστηρίζει ο Ρ. Κρούγκµαν, ώστε και η Γαλλία να ακολουθήσει την
ίδια κατεύθυνση οικονοµικής πολιτικής, όπως όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης;
Αν είναι έτσι, δηλαδή, αν η οποιαδήποτε απόκλιση από την κρατούσα οικονοµική πολιτική
στην Ευρώπη, επιφέρει την κατακραυγή των διεθνών επιχειρηµατικών συµφερόντων για µια
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data for seven Member States of the eurozone (France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain), starting in autumn 2008 and covering the time period until April 2012. To summarize the findings, the high-profile meetings appear to have only minor effects that ceased quickly. Therefore, it can be concluded that investors consider Europe's economic and political crisis management insufficient and its communication strategy little convincing. While controlling for additional effects, it was found that European Central Bank policy measures may have had short-run effects on bond returns and
the exchange rate, but no intended influence on stock prices, except for Italy.
Smith M. E., “The European External Action Service and the security–development nexus: organizing for effectiveness or incoherence?”, Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 9, 2013. Abstract: The creation of a new ‘European External Action Service’ (EEAS) under the Treaty of Lisbon represents one of the most far-reaching attempts to reform European Union (EU) foreign policy institutions in the history of European integration. However, the process of organizing the EEAS has involved more ‘top–down’ political interference rather than the more ‘bottom–up’ codification of existing procedures that typically takes place in the reform of EU foreign policy institutions. This trend can be framed in terms of three conflicts: a clash of intergovernmental politics over the structure and staffing of the EEAS; a
clash of bureaucratic politics among the major institutions involved in European foreign policy; and a clash of priorities between two major
EU foreign policy goals: development and security policy. These conflicts call into question whether the EEAS will improve the coherence of
EU foreign/security policy, as it was intended, or simply add more confusion to the EU's global presence.
Spendzharova A. & Versluis E., “Issue salience in the European policy process: what impact on transposition?”, Journal of European
Public Policy, Volume 20, Issue 10, 2013. Abstract: Analyses of agenda setting and decision making have highlighted that issue salience
plays an important role in those stages of the policy process. This article investigates the role of issue salience in the implementation stage,
focusing on transposition. We examine the extent to which issue salience – the relative importance attached to an issue in relation to others
– influences the timeliness of transposing European Union directives in national legislation. We analyse 143 European Union environmental
directives adopted in the period 1996–2008 in ten member states. We operationalize issue salience as the salience of hazardous substances and materials, salience for political parties in government and salience for the general public. Our results show faster transposition when
environmental issues are salient for the governing political parties, Green political parties are included in the government, and the general
public ranks
Thomson R., “Double versus Triple Majorities: Will the New Voting Rules in the Council of the European Union Make a Difference?”,
West European Politics, Volume 36, Issue 6, 2013. Abstract: What impact will the Lisbon Treaty’s new system of voting in the Council have?
After describing the new voting rules, this study develops a modelling approach to assess their likely impact. The first part of the analysis
examines the extent to which procedural rules have affected the decision-making process in the recent past, since this will help assess the
likely impact of the changes brought by the Lisbon Treaty. The second part of the analysis presents a counter-factual analysis of recent decisions, exploring what would have happened had the Lisbon rules been applied. The main finding is that even under the strong and unrealistic assumption that formal rules define the decision-making process, decision outcomes would have been the same in most cases. The paper concludes by discussing the features of Council decision-making that soften the impact of these rule changes.
Van Klingeren M., G. Boomgaarden H. & De Vreese C. H., “Going Soft or Staying Soft: Have Identity Factors Become More Important
Than Economic Rationale when Explaining Euroscepticism?”, Journal of European Integration, Volume 35, Issue 6, 2013. Abstract: The
scholarly debate on explanatory factors of public opinion towards the EU has shifted from economic and utilitarian (hard) factors to also encompass identity/ affective (soft) factors. This study investigates the explanatory strengths of these two factors. It does so in the context of
12 long-standing EU member states at two time points (1994 and 2005), drawing on Eurobarometer data. Results from the multi-level analyses show that identity-based as well as utilitarian factors play a significant role in explaining Euroscepticism in both years. Furthermore, the
explanatory power of hard factors is very stable across time. We conclude that, against expectations, soft factors did not explain more variance in 2005 than in 1994, but already played an important albeit neglected role in explaining Euroscepticism.
Vanhoonacker S. & Pomorska K., “The European External Action Service and agenda-setting in European foreign policy”, Journal of
European Public Policy, Volume 20, Issue 9, 2013. Abstract: The new High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (HR) and the European External Action Service (EEAS) have emerged after the Lisbon Treaty as a potential driving force in European
foreign policy. This article critically reviews the first two years of the existence of the EEAS to find out whether these new players have managed to shape the direction of the European Union's (EU) external activities. Building on a typology of agenda-setting strategies in the EU
developed by Princen (2011), it successively examines how the HR and the EEAS have been trying to ‘build credibility’ and ‘to gain attention’

for their priorities. The empirical analysis shows that priority has been given to addressing the ‘credibility challenge’, with a particular emphasis on capacity-building. The strategies of mobilizing partners and arousing interest through framing still leave scope for improvement.
Verdun A., “Decision-Making before and after Lisbon: The Impact of Changes in Decision-Making Rules”, West European Politics,
Volume 36, Issue 6, 2013. Abstract: This paper examines the institutional rules and the decision-making process in the European Union
before and after the Lisbon Treaty. What challenges did the EU respond to that ultimately led to the Lisbon Treaty? What institutional
changes were made? What has been the outcome of these changes? If we look at these results through various European integration
theory lenses, what can we learn? To address these questions the paper is structured as follows. The first section introduces the issues.
The second examines the challenges to which Lisbon was supposed to be the answer. Section three examines the institutional and decision-making changes that were made by means of the Lisbon Treaty. Section four offers an assessment as to what effects the Lisbon
changes have had to date. The fifth offers an analysis that draws on European integration theories to make sense of the findings. The final
section concludes.
Warntjen A., “The Elusive Goal of Continuity? Legislative Decision-Making and the Council Presidency before and after Lisbon”,
West European Politics, Volume 36, Issue 6, 2013.
Wendler F., “Challenging Domestic Politics? European Debates of National Parliaments in France, Germany and the UK”, Journal
of European Integration, Volume 35, Issue 7, 2013. Abstract: The thesis of a ‘politicisation’ of European integration has been influential
both for research about the EU and comparative research on political parties. However, the debate triggered by this thesis remains elusive, inter alia, with regard to the thematic structure and the interaction modes of parties within controversies about EU multi-level governance. Against this background, the present article maps the thematic and party political dimension of controversies and asks for linkages
between both dimensions in 31 parliamentary debates about the EU in France, Germany and the UK between 2005 and 2009. The empirical evidence from these debates suggests that a categorisation of different thematic aspects of debates can be used to map and explain
the emergence of several types of polarisation between political parties, thus elucidating different variants of ‘politicisation’ of European
affairs and working towards their systematic explanation.
Wenzelburger G., Zohlnhöfer R. & Wolf F., “Implications of dataset choice in comparative welfare state research”, Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 9, 2013. Abstract: In the debate on welfare politics replacement rates have been hailed as a measure
far more appropriate to identify retrenchment than expenditure. However, this contribution demonstrates that there is a considerable dependent variable problem on the entitlement side as well. By means of a comparison between replacement rates for three major programmes from the two most prominent datasets, Scruggs's CWED and Korpi and Palme's SCIP, we show that not only diagnoses on the
occurrence and intensity of welfare cutbacks vary considerably, but also the results on the determinants of welfare state change. After
tracing some causes of the divergences, we conclude that future research needs to be more programme-specific, more data-conscious
and more humble in its claims.
Wessel R. A. & Van Vooren B., “The EEAS's diplomatic dreams and the reality of European and international law”, Journal of European Public Policy, Volume 20, Issue 9, 2013. Abstract: This article confronts the diplomatic ambitions of the European External Action
Service (EEAS) with the reality of European Union (EU) and international law. Treaty provisions as well as policy documents and statements of EU officials reveal a development in the direction of a strengthened role for the EU itself as a diplomatic actor. The findings underline a continued tension between the EU's diplomatic ambitions and EU and international law as it stands. In relation to the EU's internal structures, there is no doubt that in the new EU institutional landscape dividing lines remain firmly in place. Yet, the working arrangements do point to ‘holistic’ thinking implying co-operation and reciprocity. Subsequently, the article outlines how the EU's ambitions sit uncomfortably with traditional state-centred international diplomatic law. Extensive diplomatic activity of the EU depends on the willingness of
third states to accept the EU as a diplomatic actor.

Wright M. & Reeskens T., “Of what cloth are the ties that bind? National identity and support for the welfare state across 29 European countries”, Journal of European Public Policy,
Volume 20, Issue 10, 2013. Abstract: An oft-made claim is that national identity (NI) can function
as social glue underpinning public support for the welfare state by encouraging the identification
with co-nationals essential for redistribution. Empirical tests have largely ignored the possibility
that the relationship depends on the kind of NI people hold, that various dimensions of welfare
support are shaped by NI differently, and that these relationships depend on demographic context. Analyzing the European Values Study's 2008 wave, we find ample evidence that these
distinctions matter: ethnic conceptions of NI are linked to general welfare state support, whereas
civic and cultural ones are not. Moreover, all three national self-conceptions induce welfare
chauvinism against immigrants, albeit to varying degrees, an effect that strengthens as immigrant diversity increases. Ultimately, we find
nothing to suggest that NI can sustain public support for redistribution in an ever-diversifying age, and much to the contrary.
Zartaloudis S., “Wielding Soft Power in a World of Neglect: The Europeanization of Greek and Portuguese Public Employment Services”, Journal of Common Market Studies, Volume 51, Issue 6, November 2013.

∆ιµηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης: Εργαστήριο
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και
Πολιτικής, 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.

Εκ δότ ης (& Επιστηµον ικ ός
Υπεύθυνος ∆ελτίου): Καθηγητής
Π.Κ. Ιωακειµίδης,
∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και
Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60
Συντακτική οµάδα: ∆ρ. Άννα
Βαλλιανάτου (& υπεύθυνη
σύνταξης), ∆ρ. Μαρίνα Πετρέλλη
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκε η
κα Ενιάνα Γκαλαντζί.
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια
µπορείτε να καλείτε στα
2103689535 & 2103688963
ή να γράψετε στο
newsletter_eeep@pspa.uoa.gr

∆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
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