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«Εδώ Ευρώπη,
σας ακούμε...»
Από τον περασμένο Δεκέμβριο,.
οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν.
να καλούν στον αριθμό 112,.
τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό.
έκτακτης ανάγκης »23.
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για τον πολίτη

Του Σωτήρη Ζλατάνου

Ο
κοινοτικός προϋπολογισμός
παρουσιάζει πολλές ιδιαι-

τερότητες. Μεγάλο ποσοστό δα-
πανάται για τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη (43% του κοι-
νοτικού προϋπολογισμού του
2008), καθώς η γεωργική πολιτι-

κή είναι η μόνη πολιτική η οποία
υλοποιείται εντελώς σε κοινοτι-
κό (και όχι κρατικό) επίπεδο. Επί-
σης, το μεγαλύτερο ποσοστό των
χρημάτων διατίθεται για επεν-
δύσεις (και όχι για καταναλωτι-
κές δαπάνες). 

ΠΟΤΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ
Σε αντίθεση με τον εκάστοτε κρα-
τικό προϋπολογισμό, ο κοινοτι-
κός προϋπολογισμός δεν μπο-
ρεί να παρουσιάζει έλλειμμα. Όλες
οι δαπάνες πρέπει να καλύπτον-
ται από αντίστοιχα έσοδα. Πρό-
κειται για το λεγόμενο “σύστη-
μα των ιδίων πόρων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης”, το οποίο απο-
φασίζεται από όλα τα κράτη-μέ-
λη και επικυρώνεται από τα εθνι-
κά κοινοβούλια. Ο κοινοτικός
προϋπολογισμός είναι περιορι-
σμένος, καθώς αντιπροσωπεύει

μόλις το 1% του συνολικού ακα-
θάριστου εθνικού εισοδήματος
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το ποσοστό αυτό είναι πο-
λύ χαμηλό, ιδιαίτερα αν λάβου-
με υπόψη μας ότι όλο και περισ-
σότεροι τομείς εμπίπτουν στην
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι πια στα κράτη-
μέλη.

Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης χρηματοδοτείται από
το λεγόμενο “σύστημα των ιδίων
πόρων”. Ο όρος αυτός χρησιμο-
ποιείται για να δώσει έμφαση στο
γεγονός ότι τα κοινοτικά έσοδα
δεν συνίστανται απλώς σε συ-
νεισφορές των κρατών-μελών,
αλλά σε πόρους τους οποίους δι-
καιούται η Ευρωπαϊκή Ένωση, προ-
κειμένου να εκτελέσει τα καθή-
κοντά της, ιδίως στους τομείς για
τους οποίους έχει λάβει εξουσιο-
δότηση από τα κράτη-μέλη να δρά-
σει. Οι πόροι αυτοί προέρχονται
από τέσσερις πηγές, όπως είναι:
οι τελωνειακοί δασμοί και οι φό-
ροι που επιβάλλονται κατά τις ει-
σαγωγές προϊόντων· οι εισφο-
ρές που προέρχονται από τη γε-
ωργία· ένα μικρό ποσοστό των
κρατικών εσόδων από το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)· ένα
μέρος του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος, το οποίο εξαρτά-
ται από τα οικονομικά του κάθε
κράτους μέλους. Όπως αναφέ-
ρει η “Πρώτη Γραμμή” του ευρω-
κοινοβουλίου, αρχικά τα έσοδα
της Ένωσης προέρχονταν κατά
κύριο λόγο από την τελωνειακή
ένωση, δηλαδή από τους δασμούς
στις εισαγωγές προϊόντων και τους
φόρους στα γεωργικά προϊόντα.
Ωστόσο, τα πράγματα ήταν δια-
φορετικά το 2007, που ο συνολι-
κός προϋπολογισμός της Ε.Ε. ανερ-

χόταν σε 126,5 δισεκατομμύρια
ευρώ: οι τελωνειακοί και γεωρ-
γικοί δασμοί αντιπροσώπευαν το
14,1% του συνολικού εισοδήμα-
τος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· το
ποσοστό των κρατικών εσόδων
από το ΦΠΑ καταλάμβανε το 16,5%
των κοινοτικών εσόδων (αντί για
το 50% κατά τη δεκαετία του
1990), ενώ το ακαθάριστο εθνι-
κό εισόδημα ευθυνόταν για το
62,9% του εισοδήματος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ένα υπόλοιπο

6,5% προερχόταν από τον προ-
ϋπολογισμό του προηγούμενου
έτους. 
Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
διαθέτει τη δική της φορολογική
αρχή, οι τελωνειακοί και γεωργι-
κοί δασμοί συλλέγονται από τις
αρμόδιες αρχές των κρατών-με-
λών. Οι φόροι που σχετίζονται
με το ΦΠΑ και το ακαθάριστο εθνι-
κό εισόδημα μεταβιβάζονται κά-
θε μήνα από τα κράτη-μέλη προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ Έλλη-
νες η έννοια των κοινοτικών κον-
δυλίων ταυτίζεται με τα “πακέ-
τα” ενισχύσεων των κοινοτικών

πλαισιών στήριξης. Από εκεί και
πέρα όμως επικρατεί άγνοια για
τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. μα-
ζεύει χρήματα, πόσα είναι αυτά,

από πού προέρχονται και ποιος
αποφασίζει πού θα καταλήξουν.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 ο πρό-
εδρος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου ενέκρινε στο Στρα-
σβούργο τον κοινοτικό προϋπο-
λογισμό για το 2009. Ο προϋπο-
λογισμός αυτός αφιερώνει πε-

ρισσότερα χρήματα στην ανά-
πτυξη, στο περιβάλλον, στην απα-
σχόληση, στην έρευνα και στη
βοήθεια προς τις τρίτες χώρες.

Ο κοινοτικός
προϋπολογισμός είναι
περιορισμένος, καθώς
αντιπροσωπεύει μόλις το
1% του συνολικού
ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ερώτηση τών
116 δισ. ευρώ:
Τι γνωρίζετε για
τον κοινοτικό
προϋπολογισμό;
Σε αντίθεση με τον εκάστοτε κρατικό
προϋπολογισμό, ο κοινοτικός
προϋπολογισμός δεν μπορεί να
παρουσιάζει έλλειμμα...

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ σύστημα ιδίων
πόρων έχει συμφωνηθεί από τα
κράτη-μέλη και επικυρωθεί από
όλα τα εθνικά κοινοβούλια.
Παρουσιάζει θεωρητικά ως
ανώτατο όριο κοινοτικών πόρων
το 1,24 % του συνολικού
ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος των κρατών-
μελών, στην πράξη όμως είναι
γύρω στο 1%. 
Το σύστημα αυτό είναι αρκετά
περίπλοκο και δυσχεραίνει την
επίτευξη συμφωνίας μεταξύ
κρατών-μελών όσον αφορά τη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θέλει επομένως να το
αντικαταστήσει με ένα νέο, πιο
δίκαιο και πιο διαφανές
σύστημα.
Tο 2007 οι ευρωβουλευτές
ενέκριναν την έκθεση του
πρώην ευρωβουλευτή Alain
Lamassoure σχετικά με τη
μεταρρύθμιση του κοινοτικού
προϋπολογισμού, η οποία θα
γίνει σε δύο φάσεις:
n Σταδιακή κατάργηση όλων
των πλεονεκτημάτων που έχουν

ορισμένες χώρες. Η μείωση της
συνεισφοράς της Μεγάλης
Βρετανίας θα καταργηθεί
εντελώς το 2013.
n Εισαγωγή ενός νέου
συστήματος ιδίων πόρων από το
2014, το οποίο θα αποτελείται
από μέρος των εκάστοτε
κρατικών φόρων (ΦΠΑ, φόροι
που πληρώνουν επιχειρήσεις,
φόροι για την κατανάλωση
ενέργειας, για τις οικονομικές
συναλλαγές, για τις μεταφορές,
τις τηλεπικοινωνίες, το
περιβάλλον κτλ.) Η επιλογή του
εν λόγου φόρου θα εναπόκειται
στην αρμοδιότητα κάθε
κράτους-μέλους.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ
ΔΙΝΟΥΝ
Παρότι όλες οι χώρες της Ε.Ε.
συνεισφέρουν στον κοινοτικό
προϋπολογισμό, ορισμένες,
όπως η Ελλάδα, επειδή είναι
λιγότερο πλούσιες, έχουν
καθαρό “κέρδος”, ενώ άλλες,
όπως η Γερμανία, δίνουν
περισσότερα χρήματα στον
κοινοτικό κορβανά από αυτά
που εισπράττουν.

Περίπλοκο σύστημα, δυσχεραί-
νει την επίτευξη συμφωνίας

Κατανομή κοινοτικού προϋπολογισμού, περίοδος 2007-2013
Χώρα Κοινοτική Κοινοτικές Καθαρή  Πληθυσμός Κατά

εισφορά εισπράξεις διαφορά κεφαλήν
(δισ. ευρώ) (δισ. ευρώ) (δισ. ευρώ) καθ. όφελος

Λουξεμβούργο 10 2,3 +7,7 476.187 16.170
Εσθονία 04 0,8 +3,2 1.342.409 2.384
Ουγγαρία 32 8,4 +24 10.066.158 2.384
Ελλάδα 40 15 +25 11.171.740 2.238
Λιθουανία 09 1,7 +7,3 3.384.879 2.157
Τσεχία 31 9,2 +22 10.287.189 2.139
Σλοβακία 14 3,5 +11 5.393.637 2.039
Λετονία 06 1,4 +4,6 2.281.305 2.016
Πολωνία 87 22 +65 38.125.479 1.705
Πορτογαλία 29 12 +17 10.599.095 1.604
Σλοβενία 06 3,1 +2,9 2.010.377 1.443
Βουλγαρία 12 2.3 +9,7 7.679.290 1.263
Μάλτα 01 0,5 +0,5 407.810 1.226
Ρουμανία 32 7,2 +25 21.565.119 1.159
Βέλγιο 39 33 +6,4 10.584.534 605
Ιρλανδία 12 11 +0,6 4.312.526 139
Ισπανία 78 76 +2,2 44.474.631 49
Κύπρος 01 1,1 -0,1 778.684 -128
Φιλανδία 09 13 -3,7 5.276.955 -701
Ιταλία 70 116 -46 59.131.287 -778
Γαλλία 89 140 -51 63.392.140 -805
Βρετανία 46 103 -57 60.816.701 -937
Αυστρία 10 19 -8,5 8.298.923 -1.024
Γερμανία 78 164 -86 82.314.906 -1.045
Σουηδία 09 20 -11 9.113.257 -1.207
Δανία 10 17 -7,2 5.444.242 -1.322
Ολλανδία 13 37 -24 16.357.992 -1.467

Πηγή: Open Europe
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Δεκέμ-
βριο, οι ευρωπαίοι πολίτες μπο-
ρούν να καλούν τις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης από οποι-
οδήποτε σημείο της Ε.Ε., με δω-
ρεάν κλήση από σταθερή ή κι-
νητή συσκευή, στον αριθμό 112,

τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό
έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, μό-
νο ένας στους τέσσερις ευρω-
παίους πολίτες γνωρίζει ότι ο
σωτήριος αυτός αριθμός υπάρ-
χει και σε άλλα κράτη-μέλη, ενώ
τρεις στους δέκα που έκαναν

χρήση του αριθμού αυτού σε άλ-
λη χώρα αντιμετώπισαν προ-
βλήματα γλώσσας. Η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συμβούλιο ανα-
κήρυξαν την 11η Φεβρουαρίου
“Ευρωπαϊκή Ημέρα του 112”,

ώστε να γίνει ευρύτερα γνω-
στό το 112 και να ενθαρρυνθούν
οι εθνικές αρχές να καταστή-
σουν περισσότερο πολύγλωσ-
σες τις υπηρεσίες του ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης
ανάγκης. 

«Ο
ενιαίος ευρωπαϊκός αριθ-
μός έκτακτης ανάγκης

πρέπει να παύσει πλέον να απο-
τελεί το μεγάλο μυστικό της Ευ-
ρώπης. Έχουμε στη διάθεσή μας
έναν ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγ-
κης, το 112, που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για κάθε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, σε όλα τα κρά-
τη-μέλη και από κάθε πολίτη που
βρίσκεται σε ανάγκη. Ωστόσο,
είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι
λιγότερο από το ένα τέταρτο των
ευρωπαίων πολιτών γνωρίζει την
ύπαρξή του ή ότι οι ταξιδιώτες
που καλούν το 112 αδυνατούν να
συνεννοηθούν λόγω γλώσσας”,
δήλωσε η Βιβιάν Ρέντινγκ, η επί-
τροπος της Ε.Ε. με αρμοδιότητα
τις τηλεπικοινωνίες. “Η Ε.Ε. πρέ-
πει να καταβάλει προσπάθειες
για να εγγυηθεί την ασφάλεια των
500 εκατομμυρίων πολιτών της,
ανάλογες με τις προσπάθειες τις

οποίες κατέβαλε για να εξασφα-
λίσει την ελεύθερη κυκλοφορία
εντός των 27 χωρών. Ο εορτα-
σμός της πρώτης ευρωπαϊκής ημέ-
ρας του 112 πρέπει να λειτουργή-
σει σαν ένα προσκλητήριο προς
τις εθνικές αρχές, οι οποίες πρέ-
πει να φροντίσουν να αυξηθεί ο
αριθμός των γλωσσών στις οποί-
ες λειτουργούν τα κέντρα κλή-
σης του 112 και να καταστήσουν
ευρύτερα γνωστή την ύπαρξη αυ-
τού του αριθμού που σώζει ζωές”.

«ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ»
ΓΙΑ ΤΟ 94% ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Έρευνα σε ολόκληρη την Ε.Ε., η
οποία έγινε για λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνει

ότι το 94% των πολιτών της Ε.Ε.
πιστεύει στη χρησιμότητα της ύπαρ-
ξης ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού
έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σε έρευ-
να του Ευρωβαρόμετρου, που δη-
μοσιεύεται σήμερα, υπογραμμί-
ζονται τα σημεία τα οποία επιδέ-
χονται περαιτέρω βελτίωση:
● Προβλήματα γλώσσας: το 28%
των καλούντων αντιμετωπίζουν
πρόβλημα γλώσσας όταν καλούν
το 112 ενώ βρίσκονται στο εξω-
τερικό, παρόλο που σύμφωνα με
την πληροφορία την οποία πα-
ρέχουν 21 κράτη-μέλη, τα κέν-
τρα που διαχειρίζονται τις κλή-
σεις 112 προς τις υπηρεσίες έκτα-

κτης ανάγκης πρέπει να είναι σε
θέση να χειρίζονται τις κλήσεις
αυτές στα αγγλικά (12 κράτη-μέ-
λη στα γερμανικά και 11 κράτη-
μέλη στα γαλλικά).
● Διάδοση του 112: Γενικά, μόνο
το 24% των ερωτηθέντων πολι-
τών της Ε.Ε. απάντησε άμεσα ότι
γνωρίζει πως μπορεί να καλέσει
το 112 για να επικοινωνήσει με
τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
σε όλη την Ε.Ε. Το ποσοστό αυ-
τό αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση
με το Φεβρουάριο 2008, ωστό-
σο υπάρχουν μεγάλες διαφορές
μεταξύ των χωρών σε ό,τι αφο-
ρά τη γνώση για την ύπαρξη του

αριθμού αυτού: από 3% στην Ιτα-
λία σε 58% στην Τσεχική Δημο-
κρατία. Πολλά κράτη-μέλη ενη-
μερώνουν τους πολίτες τους και
τους επισκέπτες για την ύπαρξη
του 112, για παράδειγμα:
•Στη Φινλανδία, η ημέρα του 112
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11
Φεβρουαρίου. 
•Σε όσους επισκέπτονται τη Βουλ-
γαρία μοιράζεται ένα κείμενο κα-
λωσορίσματος το οποίο τους ενη-
μερώνει για την ύπαρξη του 112. 
•Το 112 διαφημίζεται στους κύρι-
ους οδικούς άξονες και στα διό-
δια στην Αυστρία, την Ελλάδα και
την Ισπανία και στους σιδηρο-

δρομικούς σταθμούς και στα αε-
ροδρόμια, μεταξύ άλλων, του Βελ-
γίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας,
της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της
Ελλάδας και των Κάτω Χωρών.  
•Ενημερωτικές εκστρατείες των
μέσων ενημέρωσης για την ύπαρ-
ξη του 112 οργανώνονται στη Σουη-
δία, πριν από την περίοδο διακο-
πών. 
Πέρυσι, το ποσοστό αυτών που
γνωρίζουν την ύπαρξη του 112 αυ-
ξήθηκε τουλάχιστον κατά 10% στη
Βουλγαρία, τη Σουηδία, τη Ρου-
μανία, τη Λιθουανία και τη Πορ-
τογαλία.
Από την έρευνα του Ευρωβαρό-
μετρου προκύπτουν επίσης τα εξής: 
•Το ένα τέταρτο των πολιτών της
Ε.Ε. έκανε χρήση του αριθμού αυ-
τού την τελευταία πενταετία. 
•Οι περισσότερες κλήσεις εξα-
κολουθούν να γίνονται από στα-
θερά τηλέφωνα: το 53% των κλή-
σεων έγιναν από σταθερά τηλέ-
φωνα, ωστόσο παρατηρείται αύ-
ξηση των κλήσεων από κινητά τη-
λέφωνα (45% έναντι 42% το
2008).
Για να εξασφαλιστεί η δημοσιό-
τητα του αριθμού 112 ανά την Ευ-
ρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο και το Συμβούλιο, ανακήρυ-
ξαν την 11η Φεβρουαρίου ως “Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα του 112”. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρά-
τη-μέλη θα εντείνουν τις προ-
σπάθειες δημοσιοποίησης του
112 ιδίως πριν από τις περιόδους
διακοπών.

Ο ΛΟΓΟΣ για τον οποίο καθιε-
ρώθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγ-
κης το 1991 ήταν για να υπάρχει,
εκτός από τους εθνικούς αριθ-
μούς έκτακτης ανάγκης, ένας ενι-
αίος ευρωπαϊκός αριθμός για την
ευκολότερη πρόσβαση σε υπη-
ρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδίως
για τους ταξιδιώτες. Από το 1998,
οι κοινοτικοί κανόνες απαιτούν
από τα κράτη-μέλη να διασφαλί-
σουν τη δωρεάν πρόσβαση του
αριθμού 112 από σταθερά και κι-

νητά τηλέφωνα. Από το 2003, οι
εταιρείες τηλεπικοινωνιών πρέ-
πει να παρέχουν στις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης πληροφορίες
σχετικά με τον τόπο στον οποίο
βρίσκεται ο καλών, ώστε αυτές
να μπορούν να εντοπίζουν γρή-
γορα τα θύματα ατυχήματος. Τα
κράτη-μέλη οφείλουν και αυτά,
από πλευράς τους, να ενημερώ-
νουν τους πολίτες για το 112.
Για να διασφαλίσει την εφαρμο-
γή του 112, η Επιτροπή κίνησε 17

διαδικασίες επί παραβάσει εναν-
τίον 15 χωρών επειδή δεν διέθε-
ταν το αριθμό 112 ή τη δυνατότη-
τα εντοπισμού του καλούντος ή
δεν διεκπεραίωναν την κλήση με
τον δέοντα τρόπο. Οι περισσό-
τερες εξ αυτών περατώθηκαν κα-
τόπιν λήψης διορθωτικών μέτρων.
Το 112 λειτουργεί παράλληλα με
τους εθνικούς αριθμούς έκτα-
κτης ανάγκης, ωστόσο η Δανία,
η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η
Πορτογαλία, η Σουηδία και πιο

πρόσφατα, η Ρουμανία αποφά-
σισαν να καθιερώσουν τον αριθ-
μό αυτό ως τον κύριο εθνικό αριθ-
μό. Σε άλλες χώρες, το 112 απο-
τελεί τον μοναδικό αριθμό για
ορισμένες υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης (όπως στην Εσθονία και
το Λουξεμβούργο για τα ασθε-
νοφόρα ή την πυροσβεστική).

Δικτυακός τόπος της Επιτροπής για
το 112:
www.ec.europa.eu/112

Δωρεάν η πρόσβαση ήδη από το 1998

112: Ο ενιαίος ευρωπαϊκός
αριθμός έκτακτης ανάγκης
«Η Ε.Ε. πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να εγγυηθεί την ασφάλεια των 500 εκατομμυρίων πολιτών
της, ανάλογες με τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός
των 27 χωρών», δηλώνει η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες επίτροπος της Ε.Ε., Βιβιάν Ρέντινγκ

Ερευνα σε ολόκληρη την
Ε.Ε., η οποία έγινε για
λογαριασμό της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
δείχνει ότι το 94% των
πολιτών της Ε.Ε. πιστεύει
στη χρησιμότητα της
ύπαρξης ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθμού
έκτακτης ανάγκης.
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Του Γιώργου Χρηστίδη

Η
ιρλανδική κυβέρνηση θεω-
ρεί ότι το αποτέλεσμα του

δημοψηφίσματος θα είναι θετι-
κό αυτή τη φορά, μετά τις παρα-
χωρήσεις που έγιναν προς το Δου-
βλίνο για εξευμενισμό της κοι-
νής γνώμης της χώρας. Ειδικό-
τερα η Ε.Ε. ανέλαβε τη δέσμευ-
ση να μην επιβάλει κανόνες στην
Ιρλανδία που αφορούν φορολο-
γικά θέματα και ευαίσθητα ζητή-
ματα αξιών, όπως οι εκτρώσεις,
η ευθανασία και οι γάμοι ομοφυ-
λοφίλων, και να μην υπονομεύ-
σει την παραδοσιακή ουδετερό-
τητα της Ιρλανδίας. Εκτός από
την Ιρλανδία η συνθήκη δεν έχει
κυρωθεί ακόμη για διαφορετι-
κούς λόγους από την Τσεχία και
την Πολωνία, παρότι υπερψηφί-
στηκε από τις εθνικές αντιπρο-
σωπείες των δύο χωρών. 

9+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
01. Γιατί χρειάζεται η Ευρώπη τη
συνθήκη της Λισαβόνας; Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εκ-
συγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις,
για να μπορέσει να αξιοποιήσει

πλήρως τις δυνατότητές της. Αυ-
τή τη στιγμή αριθμεί 27 μέλη, αλ-
λά λειτουργεί με κανόνες που εί-
χαν θεσπιστεί για 15. 

02. Τι αλλαγές συνεπάγεται για
τους πολίτες; Η συνθήκη της Λι-
σαβόνας θα δώσει στην Ε.Ε. τη
δυνατότητα να έχει μία πιο ισχυ-
ρή και συμπαγή παρουσία στη διε-
θνή σκηνή. Δίνει επίσης έμφαση
σε δύο θέματα που απασχολούν
έντονα τους πολίτες, την κλιμα-
τική αλλαγή και την ενεργειακή
επάρκεια. 

03. Τα εθνικά κοινοβούλια θα
παίζουν πιο ενεργό ρόλο στη δια-
μόρφωση των ευρωπαϊκών θε-
μάτων; Ναι. Για πρώτη φορά τα
εθνικά κοινοβούλια αναγνωρί-
ζονται πλήρως ως αναπόσπαστο
τμήμα του δημοκρατικού ιστού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικές
ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί, ώστε
τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν
πιο ενεργή συμμετοχή στις ερ-
γασίες της Ένωσης. Τα εθνικά κοι-
νοβούλια θα έχουν τη δυνατό-
τητα να διατυπώνουν τη γνώμη
τους ήδη σε ένα πολύ αρχικό στά-
διο της διαδικασίας, προτού η πρό-
ταση εξεταστεί λεπτομερώς από

το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο Υπουργών. 

04. Θα μπορούν οι πολίτες να
υποβάλουν προτάσεις στα όρ-
γανα της Ένωσης για την ανά-

ληψη συγκεκριμένων πρωτοβου-
λιών; Ναι, θα μπορούν. Η συνθή-
κη της Λισαβόνας εισάγει την έν-
νοια της πρωτοβουλίας των ευ-
ρωπαίων πολιτών. Η νέα διάταξη
περί συμμετοχικής δημοκρατίας
προβλέπει ότι με πρωτοβουλία
τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου πο-
λιτών της Ένωσης από σημαντι-
κό αριθμό κρατών-μελών μπορεί
να κληθεί η Επιτροπή να υποβά-
λει κατάλληλες προτάσεις για θέ-
ματα που απασχολούν τους πο-
λίτες. 

05. Η συνθήκη της Λισαβόνας
κάνει πιο δημοκρατική τη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων; Ναι,
γιατί αυξάνεται ο αριθμός των
τομέων πολιτικής στους οποίους

ΕΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟ για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 2009,
καθώς οι ηγέτες της Ε.Ε. φιλο-
δοξούν ότι μέχρι το τέλος της φε-
τινής χρονιάς θα έχει κυρωθεί
από όλες τις χώρες η περίφημη
συνθήκη της Λισαβόνας, που προ-
βλέπει καίριες αλλαγές στον τρό-

πο λειτουργίας, στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων και στο
ρόλο της Ε.Ε. στον κόσμο. Η συν-
θήκη της Λισαβόνας υπογράφη-
κε στις 13 Δεκεμβρίου του 2007
ως απάντηση στην αποτυχία των
ευρωπαϊκών χωρών να περάσουν
το ευρωπαϊκό σύνταγμα μετά τα

βροντερά “όχι” των πολιτών στα
δημοψηφίσματα που διεξήχθη-
σαν στη Γαλλία και την Ολλαν-
δία. Όμως και αυτό το μεταρρυθ-
μιστικό εγχείρημα “σκόνταψε”
στη λαϊκή βούληση, αυτή τη φο-
ρά των πολιτών της Ιρλανδίας.
Το ευρωσύνταγμα ήταν πιο φι-

λόδοξο ως σύλληψη, καθώς θα
αντικαθιστούσε όλες τις προ-
ηγούμενες συνθήκες της Ε.Ε., ενώ
η συνθήκη της Λισαβόνας μεταρ-
ρυθμίζει τη συνθήκη του Μάα-
στριχτ και της Ρώμης. Και η συν-
θήκη της Λισαβόνας όμως δεν
στερείται φιλοδοξιών. Παρότι δεν

Η ατζέντα 
της εβδομάδας
ΣΗΜΕΡΑ: 
[01] Συνέδριο για το πρόγραμμα
Erasmus της περιόδου 2009-
2013. Η Ε.Ε. θα διαθέσει 950
εκατ. ευρώ δίνοντας τη
δυνατότητα συμμετοχής και
στους διδακτορικούς φοιτητές
(Βρυξέλλες). 
[02] Συνέδριο της Κομισιόν
“Περιφέρειες και οικονομική
αλλαγή”. Απονομή βραβείων
RegioStars 2009 από την
επίτροπο Ντανούτα Χούμπνερ
στα καλύτερα περιφερειακά
καινοτόμα προγράμματα
(Βρυξέλλες). 

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 Φεβρουαρίου:
[01] Ο επίτροπος Χοακίν
Αλμούνια θα παρουσιάσει σε
συνέντευξη Τύπου την
αξιολόγηση των προγραμμάτων
σταθερότητας των χωρών-
μελών (Βρυξέλλες). 
[02] Εβδομαδιαία συνάντηση
του κολεγίου των επιτρόπων
(Βρυξέλλες). 
[03] Ολομέλεια του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
(Βρυξέλλες). 

ΠΕΜΠΤΗ
19 Φεβρουαρίου:
[01] Συνεδρίαση του
συμβουλίου υπουργών
Ενέργειας σχετικά με την
πρόσφατη ενεργειακή κρίση με
το αέριο και την ενεργειακή
επάρκεια (Βρυξέλλες)
Agriculture Fair AGRA
(Βρυξέλλες). 
[02] Η Ευρωπαϊκή οικονομική
και κοινωνική επιτροπή
δημοσιοποιεί τις απόψεις της
σχετικά με τα μέτρα για την
ενοποίηση του ευρωπαϊκού
εναέριου χώρου (Βρυξέλλες). 
[03] Διεθνής έκθεση AGRA για
τη γεωργία στη Βουλγαρία, με
παρουσία της γενικής
διεύθυνσης για τη γεωργία και
την ανάπτυξη της υπαίθρου
(Πλόβντιβ). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20 Φεβρουαρίου:
[01] Χοακίν Αλμούνια και Όλι Ρεν
παρουσιάζουν έκθεση σχετικά με
τις οικονομικές επιπτώσεις της
διεύρυνσης σε παλιά και νέα
μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα με την
οποία δεν επιβεβαιώθηκαν οι
φόβοι για οικονομικό πλήγμα
στην Ένωση (Βρυξέλλες). 

ΔΕΥΤΕΡΑ
23 Φεβρουαρίου:
[01] Συνεδριάζει το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων και
Εξωτερικής Πολιτικής
(Βρυξέλλες). 
[02] Ο επίτροπος Σταύρος
Δήμας θα ανακοινώσει την πόλη
που κέρδισε το βραβείο της
“Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας” (Βρυξέλλες). 

Κρίσιμη χρονιά
θα είναι το 2009
για τη Συνθήκη
της Λισαβόνας,
που αλλάζει τα
πάντα στην Ε.Ε.
Για πρώτη φορά, τα εθνικά κοινοβούλια
αναγνωρίζονται πλήρως ως αναπόσπα-
στο τμήμα του δημοκρατικού ιστού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν
προβλεφθεί και ειδικές ρυθμίσεις, 
ώστε να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή
στις εργασίες της Ένωσης

Τι σημαίνει η Λισαβόνα
για τη ζωή των πολιτών,
τις εξουσίες των κοινοτι-
κών οργάνων, τη διαδι-
κασία λήψης των αποφά-
σεων στους κοινοτικού
θεσμούς, τη θέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
στον κόσμο

Είπαν

Με την υπογραφή της συνθήκης της Λισαβόνας βάζουμε
τέλος στις συζητήσεις έξι ετών πάνω στους θεσμούς μας.
Τώρα είναι καιρός να προχωρήσουμε. Η Ευρώπη οφείλει
να αναλάβει πολλές προκλήσεις, τόσο εσωτερικές όσο
και εξωτερικές, και οι πολίτες μας θέλουν αποτελέσματα
Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, πρόεδρος της Κομισιόν



το άμεσα εκλεγόμενο ευρωπαϊ-
κό κοινοβούλιο θα καλείται να
εγκρίνει την ευρωπαϊκή νομοθε-
σία. Επιπλέον κατανέμει με πιο
ξεκάθαρο τρόπο τις αρμοδιότη-
τες ανάμεσα στην Ένωση και τα
κράτη-μέλη, ώστε οι πολίτες να
καταλαβαίνουν καλύτερα “ποιος
κάνει τι”. 

06. Σε τι συνίσταται το νέο σύ-
στημα ψηφοφορίας στο Συμβού-
λιο Υπουργών; Το σύστημα ψη-
φοφορίας που καθιερώνεται στο
Συμβούλιο Υπουργών είναι το σύ-
στημα “ψηφοφορίας με ειδική πλει-
οψηφία“. Οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται στο Συμβούλιο Υπουρ-
γών θα απαιτούν τη στήριξη του
55% των κρατών-μελών (δηλα-

δή αυτή τη στιγμή 15 κρατών επί
συνόλου 27). Το ποσοστό αυτό
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 65%
του πληθυσμού της Ε.Ε. Για να
μην μπορεί ένας πολύ μικρός αριθ-
μός πολυπληθέστερων κρατών-
μελών να παρεμποδίζει τη λήψη
των αποφάσεων, η λεγόμενη “μει-
οψηφία αρνησικυρίας” (μειοψη-
φία του βέτο) πρέπει να περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον τέσσερα κρά-
τη-μέλη, διαφορετικά θα θεω-
ρείται ότι επιτυγχάνεται ειδική
πλειοψηφία, ακόμη και αν δεν ικα-
νοποιείται το κριτήριο του πλη-
θυσμού. 

07. Θα λαμβάνονται άλλες απο-
φάσεις με το σύστημα ψηφοφο-
ρίας με ειδική πλειοψηφία; Ναι,

θα λαμβάνονται. Με τη συνθήκη
της Λισαβόνας επεκτείνεται το
σύστημα λήψης αποφάσεων με
ειδική πλειοψηφία και σε νέους
τομείς πολιτικής. Ομοφωνία θα
εξακολουθεί να απαιτείται σε το-
μείς όπως η φορολογία, η εξω-
τερική πολιτική, η άμυνα και η κοι-
νωνική ασφάλιση. 

08. Με ποιον τρόπο ο Χάρτης Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων ενισχύει
τα δικαιώματα των ευρωπαίων
πολιτών; Η συνθήκη της Λισα-
βόνας παραπέμπει στο Χάρτη Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων, τον οποίο
θεωρεί ως το σύνολο των δι-
καιωμάτων που πρέπει να έχουν
όλοι οι πολίτες της Ένωσης έναν-
τι των θεσμικών οργάνων της και
των νομικών εγγυήσεων που πα-
ρέχει. Τα έξι κεφάλαια του Χάρ-
τη καλύπτουν τα εξής θέματα:
δικαιώματα που έχουν σχέση με
την αξιοπρέπεια του ατόμου, ελευ-
θερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δι-
καιώματα που αφορούν το κα-
θεστώς ιθαγένειας και δικαιοσύ-
νη. 

09. Με τη συνθήκη της Λισαβό-
νας θα ακούγεται περισσότερο
η φωνή της Ευρώπης στον κό-
σμο; Ναι, αυτό θεωρείται άλλω-
στε ότι θα είναι ένα από τα κυ-
ριότερα επιτεύγματά της. Η συν-
θήκη της Λισαβόνας καθορίζει
κοινές αρχές και στόχους για την
εξωτερική δράση της Ένωσης:
δημοκρατία, κράτος δικαίου, οι-
κουμενικός και αδιαίρετος χα-
ρακτήρας των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και των θεμελιωδών
ελευθεριών, σεβασμός της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, αρχές
της ισότητας και της αλληλεγ-
γύης. 

10. Η συνθήκη προβλέπει τη δη-
μιουργία ευρωπαϊκού στρατού;
Όχι. Τα στρατιωτικά θέματα πα-
ραμένουν στην αρμοδιότητα των
κρατών-μελών. Η συνθήκη προ-
βλέπει ότι τα κράτη-μέλη μπο-
ρούν να παραχωρούν στην Ένω-
ση στρατιωτικά και μη στρατιωτι-
κά μέσα για τη διεξαγωγή επιχει-
ρήσεων που αναλαμβάνονται στο
πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφά-
λειας και Άμυνας. Ωστόσο κάθε
κράτος-μέλος έχει το δικαίωμα
να αντιτίθεται σε τέτοιου είδους
επιχειρήσεις, ενώ κάθε συνεισφορά
σε αυτές θα γίνεται πάντα σε εθε-
λοντική βάση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: Για περισσότερες
πληροφορίες και το πλήρες κεί-
μενο της συνθήκης στα ελληνι-
κά: http://europa.eu/lisbon_trea-
ty/faq/index_el.htm 
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ της Λισαβόνας πε-
ριλαμβάνει πολλές από τις μετα-
βολές του ευρωσυντάγματος
όπως: 
● Θέσπιση αξιώματος προέδρου

του ευρωπαϊκού συμβουλίου
με θητεία δυόμισι ετών, που θα
αντικαταστήσει το σημερινό
σύστημα της εναλλασσόμενης
ανά εξάμηνο προεδρίας.

● Θέσπιση μιας νέας θέσης ευ-
ρωπαίου “υπουργού Εξωτερι-
κών”, που θα συνδυάζει τις αρ-
μοδιότητες του ύπατου εκπρο-
σώπου για την εξωτερική πο-

λιτική με αυτές του επιτρόπου
εξωτερικών υποθέσεων. 

● Μείωση των επιτρόπων της Κο-
μισιόν από το 2014. 

● Ανακατανομή των ψήφων που
αναλογούν στα κράτη-μέλη στα-
διακά την περίοδο 2014-2017. 

● Νέες εξουσίες για την Κομι-
σιόν, το κοινοβούλιο και το ευ-
ρωπαϊκό δικαστήριο, που απο-
κτούν ισχυρότερο λόγο σε το-
μείς όπως η δικαιοσύνη και οι
εσωτερικές υποθέσεις. 

● Κατάργηση του βέτο σε σειρά
θεμάτων. 

ΟΥΔΕΙΣ μπορεί να είναι βέβαιος
εάν και πότε θα τεθεί σε ισχύ η
συνθήκη της Λισαβόνας, δεδο-
μένου ότι ο αρχικός στόχος ήταν
ο Ιανουάριος του 2009. Σε κάθε
περίπτωση, αν όλα πάνε, όπως
τα έχουν σχεδιάσει οι ευρωπαϊ-
κές ηγεσίες, το χρονοδιάγραμ-
μα είναι το εξής: 
● Ο ύπατος εκπρόσωπος εξωτε-

ρικών υποθέσεων και ο πρό-
εδρος του ευρωπαϊκού συμ-
βουλίου θα πιάσουν δουλειά,
όταν κυρωθεί η συνθήκη. 

● Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου
του 2009 θα γίνουν με το υφι-
στάμενο καθεστώς της συν-
θήκης της Νίκαιας. Ο αριθμός

των ευρωβουλευτών περιορί-
ζεται στους 736 έναντι 785 σή-
μερα. Βάσει της συνθήκης της
Λισαβόνας ο αριθμός των ευ-
ρωβουλευτών θα είναι σταθε-
ρός στα 751 μέλη. 

● Η σύνθεση της νέας Κομισιόν
θα προκύψει τον Οκτώβριο του
2009, όμως η μείωση του αριθ-
μού των επιτρόπων θα γίνει με-
τά το 2014. 

● Οι αλλαγές στον τρόπο λήψης
των αποφάσεων και στη σχε-
τική ισχύ κάθε χώρας δεν θα
εφαρμοστούν πριν από το 2014.
Η όλη διαδικασία ίσως χρειαστεί
άλλη μία δεκαετία, για να εφαρ-
μοστεί πλήρως. 

ΧΩΡΕΣ που την κύρωσαν κοινο-
βουλευτικά: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλ-
γαρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία,
Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελ-
λάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία,
Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλ-
τα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβε-
νία, Ισπανία, Σουηδία, Βρετανία. 

● Χώρες όπου διεξήχθη δημο-
ψήφισμα: Ιρλανδία (αρνητικό
αποτέλεσμα). 

● Προκλήσεις: Νομικά προβλή-
ματα έχουν αποτρέψει την κύ-
ρωση της συνθήκης από την
Τσεχία, ενώ και ο πρόεδρος της
Πολωνίας καθυστερεί να βά-
λει την υπογραφή του. 

κάνει καμία αναφορά, όπως έκα-
νε το ευρωσύνταγμα, στα σύμ-
βολα της Ε.Ε. (σημαία, ύμνο και
μότο), η συνθήκη της Λισσαβό-
νας θεωρείται από τους υποστη-
ρικτές της απολύτως αναγκαία,
για να μπορέσει η Ευρώπη να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά και

να παίξει τον πρωταγωνιστικό
ρόλο που επιθυμεί διεθνώς, με-
τά τις συνεχείς διευρύνσεις που
έφεραν τον αριθμό των μελών
της Ε.Ε. στα 27 κράτη. Για να τε-
θεί σε ισχύ, η συνθήκη της Λισα-
βόνας πρέπει να κυρωθεί και από
τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στην

Ιρλανδία, τη μοναδική χώρα της
Ε.Ε. που επέλεξε τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος για την κύρω-
σή της, οι πολίτες την απέρριψαν
στις 12 Ιουνίου του 2008, όμως
η κυβέρνηση της χώρας έχει δε-
σμευτεί για νέο δημοψήφισμα μέ-
χρι τον ερχόμενο Νοέμβριο. 

Τι θα σωθεί από το ευρωσύνταγμα 

Πότε… πιάνουν δουλειά 
τα νέα όργανα

Πώς προχωρά η Συνθήκη
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ΦΟΡΩΝΤΑΣ περούκα και κρα-
τώντας όπλο, ένας άντρας κα-
τάφερε να εισέλθει στο θεωρού-
μενο ως καλύτερα φυλασσόμε-
νο κτίριο της Ευρώπης, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να κά-

νει ληστεία σε μια τράπεζα που
βρίσκεται εντός του κτιρίου! Αμέ-
σως σήμανε συναγερμός, οι πόρ-
τες έκλεισαν και για περίπου μι-
σή ώρα κανείς δεν μπορούσε να
μπει ή να βγει από το κτίριο. Τα

μέτρα προστασίας έγιναν ακό-
μη πιο αυστηρά, αλλά αυτό δεν
ήταν αρκετό για να εντοπιστεί ο
δράστης. Στο απέναντι κτίριο ο
υπουργός Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της τσεχικής προεδρίας

συζητούσε με δημάρχους και νο-
μάρχες από όλη την Ευρώπη για
το αν ο προστατευτισμός είναι
η απάντηση στην οικονομική κρί-
ση. “‘Όχι‘ στον προστατευτισμό,
‘ναι‘ στην προστασία των πολι-

τών, ‘ναι‘ στη στήριξη της κατα-
νάλωσης”, διακήρυξε κατά τη συ-
νεδρίαση της ολομέλειας της Επι-
τροπής των Περιφερειών ο πρό-
εδρος του σώματος Λικ Βαν ντεν
Μπράντε. Η Επιτροπή των Περι-

Βρυξέλλες, αποστολή:
Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Ο
πρόεδρος της Επιτροπής Πε-
ριφερειών, λοιπόν, ο κ. Βαν

ντε Μπράντε, θεωρεί ότι “οι προ-
σπάθειες των κρατών - μελών,
των περιφερειακών και των τοπι-
κών αρχών θα πρέπει να επικεν-
τρωθούν στην επαρκή υποστήρι-
ξη της ζήτησης και την προστα-
σία των πολιτών από τις περικο-
πές θέσεων εργασίας και την ύφε-
ση”, ενώ παράλληλα θα πρέπει
“να αντεπεξέλθουν στους κανό-
νες του ανταγωνισμού και του Συμ-
φώνου Σταθερότητας”. Μοιάζει
με γρίφος για δυνατούς λύτες...

Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή
των Περιφερειών βάζει ακόμη μία
μεταβλητή στην εξίσωση: “Ηθική
της αγοράς”. “Να αποφύγουμε τους
εθνικούς ανταγωνισμούς, να αν-
τιδράσουμε από κοινού”, πρότει-
νε κατά τη συνεδρίαση της ολο-
μέλειας. Από την πλευρά του, ο
εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού
Κόμματος υποστηρίζει ότι “η ενό-
τητα οικοδομείται μέσα από πολι-
τικές συνοχής” και ότι “σε περίο-
δο κρίσης απαιτούνται ενεργές
πολιτικές”.
Ως τέτοιες μπορεί να θεωρηθούν
από τους Ευρωπαίους της μεσαί-
ας τάξης οι πολιτικές Σαρκοζί για
την προστασία της γαλλικής αυ-
τοκινητοβιομηχανίας. Τι απαντά ο
εκπρόσωπος των τοπικών κοινω-
νιών της Ευρώπης στους Ευρω-
παίους των μεσαίων κοινωνικών
στρωμάτων, που περιμένουν από
τις κυβερνήσεις τους να προστα-
τέψουν τις “εθνικές βιομηχανίες”

-και, άρα, και τις θέσεις εργασίας;
“Στην ενιαία αγορά των ‘27’ δεν
μπορεί να υπάρξουν 27 σχέδια σω-
τηρίας, ανεξάρτητα από τις προ-
τεραιότητες της Ε.Ε. Σε μια παγ-
κοσμιοποιημένη οικονομία, ο εθνι-
κός προστατευτισμός δεν θα βλά-
ψει μόνο τις εμπορικές συναλλα-
γές, αλλά πάνω απ‘ όλα θα βλά-
ψει την κατανάλωση, τις τιμές, την
ποιότητα, την οικονομία στο σύ-
νολό της. Θα αποδυναμώσει τον
τομέα της οικονομίας και της επι-
χειρηματικότητας, το κοινό νόμι-
σμα και την ενιαία αγορά. Αντί να
σκεφτόμαστε μέτρα προστατευ-
τισμού, θα έπρεπε να υπογραμμί-
σουμε τη σημασία που έχει για την
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας μια εσωτερική αγορά που
λειτουργεί σωστά”.

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Οι Τσέχοι δεν θα μπορούσαν να
συμφωνήσουν περισσότερο, αφού
τα μέτρα προστασίας της γαλλι-
κής αυτοκινητοβιομηχανίας, που
προσπάθησε να προωθήσει ο πρό-
εδρος Σαρκοζί, πλήττουν άμεσα
την οικονομία τους. “Η ασφάλεια
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, όχι στον προστατευτισμό”, τό-
νισε ο τσέχος υπουργός Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης Κίριλ Σβομ-
πόντα στη συνεδρίαση της ολο-
μέλειας της Επιτροπής Περιφε-
ρειών. Από την αρχή της θητείας
της, η τσεχική προεδρία βρέθηκε
αντιμέτωπη με τα τρία “Ε”: οικο-
νομία (Economy), ενέργεια, εξω-
τερικές σχέσεις. “Αυτά τα τρία ‘Ε’
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ενω-
μένοι”, επεσήμανε ο υπουργός Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης κ. Σβομ-
πόντα. Στην οικονομία, η κρίση δο-
κίμασε την ενότητα των ευρωπαί-
ων. Στους τομείς “Gas & Gaza”, όπως
τους ανέφερε ο τσέχος υπουρ-
γός, η Ε.Ε. τα πήγε καλύτερα. Όσο
για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η
τσέχικη προεδρία μπορεί να μη λέ-
ει δημοσίως το “απελθέτω απ’ εμού”,
όμως το υπονοεί. Ο τσέχος υπουρ-
γός δίνει μια “πιθανότητα να πε-
ράσει η Συνθήκη”, πιστεύει ότι “μπο-
ρεί να βρεθεί μια καλύτερη νομι-
κή λύση για να κυρωθεί” και δα-
νείζεται τον τίτλο της ταινίας “Mis-
sion Impossible”, για να πείσει ότι
δεν είναι αυτή η περίπτωση της
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Επιτροπή των Περιφερειών
«Οχι» στον προστατευτισμό, «ναι» στην   
Η Επιτροπή των Περιφερειών, μαζί με την ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, είναι οι «σύμβουλοι»              

«Σε μια παγκοσμιοποι-
ημένη οικονομία, ο εθνι-
κός προστατευτισμός δεν
θα βλάψει μόνο τις εμπο-
ρικές συναλλαγές, αλλά
πάνω απ‘ όλα θα βλάψει
την κατανάλωση, τις
τιμές, την ποιότητα, την
οικονομία στο σύνολό
της», σχολιάζουν εκπρό-
σωποι των τοπικών κοι-
νωνιών της Ευρώπης
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Η 78Η ΣΥΝΟΔΟΣ της ολομέλειας
της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕτΠ) αποδέχτηκε ομόφωνα τις
εισηγήσεις του έλληνα και της κύ-
πριας εκπροσώπου για τις πολιτι-
κές ένταξης των μεταναστών και
τη διπλωματία των πόλεων.
Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος
της ΤΕΔΚΝΑ και δήμαρχος Αιγά-
λεω, Δημήτρης Καλογερόπουλος,
υπογράμμισε ότι η ένταξη “προ-
ϋποθέτει τόσο την προθυμία των
μεταναστών να αναλάβουν την
ευθύνη για ενσωμάτωση στην κοι-
νωνία υποδοχής τους όσο και την
προθυμία των πολιτών της Ε.Ε. να
αποδεχθούν και να ενσωματώ-
σουν τους μετανάστες”. Αποδε-

χόμενη τη γνωμοδότησή του, η
Επιτροπή των Περιφερειών χαι-
ρετίζει τις πρωτοβουλίες των θε-
σμικών οργάνων της Ε.Ε., όπως η
δημιουργία του φόρουμ για την
ενσωμάτωση, που θα λειτουργή-
σει τον προσεχή Απρίλιο, και εκτι-
μά ότι ο σεβασμός των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων ως αρχή, η πο-
λυεπίπεδη διακυβέρνηση ως μέ-
θοδος και η αύξηση των πιστώ-
σεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Έν-
ταξης, ως μέσο, αποτελούν τις βα-
σικές προϋποθέσεις για την ανά-
πτυξη αποτελεσματικών πολιτι-
κών ένταξης και την ανάδειξη της
μετανάστευσης σε παράγοντα ανά-
πτυξης και προόδου.

Επίσης, η ολομέλεια της ΕτΠ έκα-
νε δεκτή την πρόταση του κ. Κα-
λογερόπουλου για τη θέσπιση “Βρα-
βείων Ένταξης των Υπηκόων Τρί-
των Χωρών“, που θα απονέμονται
σε μετανάστες ή / και φορείς που
εμπλέκονται στη διαδικασία έντα-
ξης των μεταναστών (τοπικές ή
περιφερειακές αρχές, επιχειρή-
σεις, οργανισμούς, ενώσεις, ιδρύ-
ματα, φυσικά πρόσωπα κτλ.)
Επίσης, η Επιτροπή των Περιφε-
ρειών αποδέχτηκε ομόφωνα τη
γνωμοδότηση της δημοτικής συμ-
βούλου Λευκωσίας Ελένης Λου-
καΐδου, ότι θα πρέπει να ασχολη-
θεί πιο συστηματικά και συγκρο-
τημένα με τον τομέα της Διπλω-

ματίας των Πόλεων. “Σε μια επο-
χή αυξανόμενων συγκρούσεων,
όπου απαιτείται η συνεργασία εθνι-
κών κυβερνήσεων, διεθνών ορ-
γανισμών, τοπικών και περιφερει-
ακών αρχών, μη κυβερνητικών ορ-
γανισμών, η Διπλωματία των Πό-
λεων έχει αποδειχθεί ένα αποτε-
λεσματικότατο εργαλείο των το-
πικών αυτοδιοικήσεων και των φο-
ρέων τους για την προώθηση, σε
παγκόσμιο επίπεδο, της κοινωνι-
κής συνοχής, ενός αειφόρου πε-
ριβάλλοντος, της πρόληψης των
συρράξεων, της επίλυσης των συγ-
κρούσεων και της ανοικοδόμησης
και ανασυγκρότησης μετά από συγ-
κρούσεις”, τόνισε η κ. Λουκαΐδου. 

ΠΕΡΙΠΟΥ τα δύο τρίτα της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας εφαρμόζον-
ται στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. από
τις τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές. Η Επιτροπή των Περιφερει-
ών είναι ένα συμβουλευτικό όρ-
γανο, το οποίο ιδρύθηκε το 1994,
με σκοπό να δώσει στους εκπρο-
σώπους των τοπικών κυβερνήσε-
ων τη δυνατότητα να εκφράζουν
την άποψή τους σχετικά με το πε-
ριεχόμενο αυτών των νομοθετι-
κών πράξεων.
Η ΕτΠ διοργανώνει 5 συνόδους
ολομέλειας ετησίως, κατά τις οποί-
ες τα 344 μέλη της ψηφίζουν εκ-
θέσεις, τις αποκαλούμενες γνω-
μοδοτήσεις, που αποτελούν την
απάντησή της στην προτεινόμενη
νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, που προτείνει τη νομοθεσία
της ΕΕ, και το Συμβούλιο των
Υπουργών, που καθορίζει το τελι-
κό περιεχόμενο της νομοθεσίας
(συνήθως παράλληλα με το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο), υποχρε-
ούνται να ζητούν τη γνώμη της
ΕτΠ για ένα ευρύ φάσμα πολιτι-
κών, στις οποίες περιλαμβάνον-
ται το περιβάλλον, η απασχόληση
και οι μεταφορές.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας θα ενι-
σχύσει περαιτέρω τη θέση της Επι-
τροπής των Περιφερειών. Στο μέλ-
λον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
θα υποχρεούται να ζητά τη γνώ-

μη της ΕτΠ σχετικά με όλα τα ζη-
τήματα που είναι σημαντικά για
τις περιφέρειες και τους δήμους. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Η ελληνική αντιπροσωπεία στην
ΕτΠ αποτελείται από 12 τακτικά
και 12 αναπληρωματικά μέλη, όλοι
αιρετοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, τα οποία υποδείχ-
θηκαν από τα πολιτικά κόμματα
με αναλογική εκπροσώπηση. Ένα
μέλος κάθε εθνικής αντιπροσω-

πείας έχει την ιδιότητα του επι-
κεφαλής της και αποτελεί τον επί-
σημο σύνδεσμο με τα όργανα της
ΕτΠ. Επικεφαλής της ελληνικής
αντιπροσωπείας έχει ορισθεί ο κ.
Κωνσταντίνος Τάτσης, πρόεδρος
της διευρυμένης νομαρχιακής αυ-
τοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας -
Ξάνθης. Η ελληνική αντιπροσω-
πεία συμμετέχει στο προεδρείο
με δύο τακτικά και δύο πάγια ανα-
πληρωματικά μέλη, όλα τακτικά
μέλη της ΕτΠ. Ένα εξ αυτών έχει

την ιδιότητα του αντιπροέδρου.
Η συμμετοχή πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη τον θεσμικό ρόλο των
μελών σε τοπικό επίπεδο (πρό-
εδροι των συλλογικών οργάνων
της Τ.Α.). 
Τα μέλη της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας συμμετέχουν σε δύο από
τις τέσσερις πολιτικές ομάδες της
ΕτΠ, την Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES)
και την Ομάδα του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος (EPP).

Τρεις στους
τέσσερις
Ευρωπαίους 
δεν ξέρουν
ότι έχουμε
ευρωεκλογές!
«ΥΠΑΡΧΟΥΝ χώρες όπου περισ-
σότεροι πολίτες ψηφίζουν σε παι-
χνίδια τύπου ‘Big Brother’ παρά
στις ευρωεκλογές”: αυτή η καυ-
στική παρατήρηση μέλους της Επι-
τροπής των Περιφερειών ελάχι-
στα απέχει από την πραγματικό-
τητα. “Μιλήστε στις τοπικές κοι-
νωνίες για την Ε.Ε., ανοίξτε συζή-
τηση ακόμη κι αν περιλαμβάνει πο-
λιτικές αντιπαραθέσεις”, κάλεσε
τους αιρετούς εκπροσώπους της
τοπικής αυτοδιοίκησης των 27 χω-
ρών-μελών της Ε.Ε. η αντιπρόεδρος
της Κομισιόν, Μαργκοτ Βάλστρομ.
Μάλιστα, η κυρία Βάλστρομ πρό-
τεινε στην Επιτροπή των Περιφε-
ρειών να χρησιμοποιήσει και νέα
μέσα, όπως το Facebook και το
YouTube, για να παρακινήσει τους
Ευρωπαίους να μιλήσουν για την
Ευρώπη που θέλουν.
Η συμμετοχή στις ευρωεκλογές
είναι το μεγάλο στοίχημα, καθώς
η συμμετοχή των πολιτών μειώθη-
κε από 62% το 1979, κατά την πρώ-
τη απευθείας εκλογή των μελών
του Ευρωκοινοβουλίου από τους
πολίτες, σε 47% το 2004. Όπως
ανέφερε η κυρία Βάλστρομ, σε πρό-
σφατη έρευνα που έγινε για λο-
γαριασμό της Κομισιόν μόλις το
26% των ευρωπαίων πολιτών ήξε-
ραν ότι γίνονται ευρωεκλογές τον
Ιούνιο του 2009. Στη Γαλλία, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ισπα-
νία και τη Βρετανία το ποσοστό
αυτό ήταν χαμηλότερο του 20%,
ενώ μόλις 9 στους 100 Φινλανδούς
είχαν ιδέα ότι έρχονται εκλογές!
“Ευρωσκεπτικιστές δεν υπάρχουν
μόνο στην Αγγλία, αλλά σε όλες
τις χώρες”, σημείωσαν μέλη της
Επιτροπής των Περιφερειών, το-
νίζοντας την ανάγκη να προβλη-
θούν τα προνόμια που προκύπτουν
από τη συμμετοχή της κάθε χώ-
ρας στην Ε.Ε., ιδιαίτερα υπό τις
παρούσες συνθήκες οικονομικής
κρίσης.

  
     προστασία της κατανάλωσης

              της Κομισιόν, αυτοί που μεταφέρουν τον παλμό της κοινωνίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

φερειών, μαζί με την ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επι-
τροπή, είναι οι “σύμβουλοι” της
Κομισιόν, αυτοί που μεταφέρουν
τον παλμό της κοινωνίας στα όρ-
γανα της Ε.Ε.

Ομοφωνία για τους μετανάστες και τη «διπλωματία πόλεων»

Η «φωνή» της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα 12 τακτικά μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ

Ονοματεπώνυμο Θέση Προεδρείο - Επιτροπές Πολιτική ομάδα
Κωσταντίνος Τάτσης Πρόεδρος Διευρυμένης Νομαρχιακής Πρόεδρος Εθνικής Αντιπροσωπείας, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ)

Αυτοδιοίκησης Δράμας - τακτικό μέλος προεδρείου
Καβάλας - Ξάνθης COTER, ECOS

Ευαγγελία Σχοιναράκη Νομάρχης Ηρακλείου CONST, EDUC Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΕΣΚ)
Νικήτας Κακλαμάνης Δήμαρχος Αθηναίων DEVE, CONST ΕΛΚ
Πάρις Κουκουλόπουλος Δήμαρχος Κοζάνης ECOS, DEVE ΕΣΚ
Γιώργος Παπαστεργίου Νομάρχης Πιερίας RELEX, DEVE ΕΛΚ
Γιάννης Σγουρός Νομάρχης Αθηνών τακτικό μέλος - ΕΣΚ

αντιπρόεδρος ΕτΠ, 
RELEX, EDUC

Παναγιώτης Ψωμιάδης Νομάρχης Θεσσαλονίκης COTER, ECOS ΕΛΚ
Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος Δήμαρχος Χαλανδρίου αναπληρωματικό μέλος ΕΛΚ

CONST, EDUC
Δημήτριος Τσιγκούνης Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας COTER, ECOS ΕΛΚ
Ανδρέας Φούρας Δήμαρχος Πάτρας αναπληρωματικό μέλος ΕΣΚ

RELEX, EDUC
Χρήστος Παλαιολόγος Δημοτικός σύμβουλος δήμου Λειβαδέων COTER, RELEX ΕΣΚ
Κωνσταντίνος Τζατζάνης Νομαρχιακός σύμβουλος Πειραιά DEVE, CONST

Διαβάστε περισσότερα για την Επιτροπή των Περιφερειών στην ιστοσελίδα: http://www.cor.europa.eu
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επικαιρότητα

Η
σελίδα της αντιπροσωπείας
http://ec.europa.eu/ellada/in-

dex_el.htm παρέχει ενημέρωση
για τα τελευταία θέματα της επι-
καιρότητας της Ε.Ε. σε γλώσσα
απλή και κατανοητή στο ευρύ κοι-
νό. Παράλληλα λειτουργεί ως πύ-
λη για μια σειρά από ιστοσελίδες
που ενημερώνουν το κοινό για:
● Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς
και προκηρύξεις θέσεων εργα-
σίας http://ec.europa.eu /ella-
da/news/concours/index_el.htm. 
● Χρηματοδοτήσεις μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, δημόσιες συμ-
βάσεις, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-
ριξης http://ec.europa.eu/ella-
da/funding/index_el.htm.   
● Τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή
Ένωση για την εσωτερική αγορά,
τα δικαιώματά των πολιτών, τις
κοινοτικές πολιτικές κ.ο.κ. Από
τη σελίδα της αντιπροσωπείας
μπορείτε να μεταφερθείτε στις

αντίστοιχες ιστοσελίδες του Eu-
rope Direct, του Δικτύου Γραφεί-
ων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
του Πολίτη, των Κέντρων Ευρω-
παϊκής Τεκμηρίωσης, του Team
Europe, των Κέντρων Επιχειρή-
σεων και Καινοτομίας, της Ευρω-
παϊκής Εβδομάδας Επιχειρηματι-
κότητας κτλ.
● Σχολικά δίκτυα και ανταλλα-
γές βέλτιστων πρακτικών. Από
τη διεύθυνση http://ec.europa.eu/el-
lada/youth/schools_page/in-
dex_el.htm μπορείτε να “κατε-
βάσετε” διδακτικό υλικό για μα-
θητές, να μεταφερθείτε στο Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο για τα Σχολεία
των 26 Ευρωπαϊκών υπουργείων
Παιδείας, στην πύλη My Europe,
όπου συμμετέχουν 5.500 σχολεία,
σε οδηγούς για σχέδια συνεργα-
σίας, εκπαίδευση και κατάρτιση
δασκάλων.  

● Προγράμματα που απευθύνον-
ται σε νέους και σχετίζονται με
την εκπαίδευση όπως το Socra-
tes, το Comenius, το Erasmus.
● Θέσεις εργασίας και ευκαιρίες
μάθησης στην Ευρώπη στο δι-
κτυακό τόπο EURES. 

● Την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύ-
λη της Νεολαίας http://europa.
eu/youth/index.cfm?l_id=el. 
“Ανοίγοντας” το αλφαβητάρι της
Ε.Ε. διαβάσετε με ευσύνοπτο τρό-
πο την ιστορία της Ένωσης και
το πώς λειτουργεί η Ε.Ε. 

H ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Από την αρχή του 2009 η αντιπρο-
σωπεία ξεκίνησε μια καμπάνια ενη-
μέρωσης των ευρωπαίων πολιτών
για την Ένωση, η οποία θα κορυ-
φωθεί τον Ιούνιο, λίγο πριν τις εκλο-
γές. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμά-

ζεται για τις 9 Μαΐου, ημέρα της
Ευρώπης, μια συμβολική δράση κα-
τά την οποία θα υψωθεί η σημαία
της Ε.Ε. στον Όλυμπο. Επίσης προ-
ετοιμάζονται video game και εκ-
παιδευτικά παιχνίδια για παιδιά, με
θέμα την Ευρώπη. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έχει
αντιπροσωπείες σε όλα τα κρά-
τη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Κατά κάποιο τρόπο λει-
τουργούν ως “πρεσβείες” της
Ε.Ε. παρέχοντας πληροφόρηση
στους πολίτες της Ένωσης για

τα ευρωπαϊκά ζητήματα και απο-
τελώντας το σύνδεσμό τους με
αυτήν. Την αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ-
λάδα “επισκέπτονται” καθημε-
ρινά από 700 έως και 1000 πο-
λίτες, που πληκτρολογούν

http://ec.europa.eu/ellada/in-
dex_el.htm. Εκεί μπορούν να ενη-
μερωθούν για θέματα επικαι-
ρότητας, να συμμετέχουν στο
διάλογο για την Ευρώπη, να υπο-
βάλλουν ερωτήσεις ή και παρά-
πονα. Τα περισσότερα ερωτή-

ματα που υποβάλλονται σχετί-
ζονται με τη χρηματοδότηση επι-
χειρήσεων, την αναζήτηση ευ-
καιριών για σπουδές ή εργασία
σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε. Η αν-
τιπροσωπεία “φιλτράρει” τα ερω-
τήματα και παραπέμπει τους πο-

λίτες στις κατάλληλες υπηρε-
σίες. 
Όσο για τις καταγγελίες ο νο-
μικός σύμβουλος της αντιπρο-
σωπείας θα συμβουλεύσει και
θα κατευθύνει τους πολίτες στα
αρμόδια όργανα.

Το «κλειδί» που ανοίγει τις πύλες
της πληροφόρησης για την Ε.Ε.
Το “προφίλ“ της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα μας

Από την αρχή του 2009 η
αντιπροσωπεία ξεκίνησε
μια καμπάνια ενημέρω-
σης των ευρωπαίων
πολιτών για την Ένωση, η
οποία θα κορυφωθεί τον
Ιούνιο, λίγο πριν τις εκλο-
γές

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπή επιδιώ-
κει την αμφίδρομη επικοινωνία
με τους πολίτες. Έτσι έχει ανοί-
ξει το διάλογο στην ιστοσελίδα
http://www.european-citizens-
consultations.eu/gr/propositions
όπου μπορείτε να μεταφερθείτε
απευθείας από τη σελίδα της αν-
τιπροσωπείας της Κομισιόν στην
Ελλάδα.
Οι Ευρωπαϊκές Διαβουλεύσεις
Πολιτών 2009 (ECC 2009) στο-
χεύουν να δώσουν στους πολί-
τες φωνή στη συζήτηση για το
πώς μπορεί η Ε.Ε. να διαμορφώ-
σει το οικονομικό και κοινωνικό
μας μέλλον σε έναν παγκοσμιο-

ποιημένο κόσμο. Οι εθνικές ιστο-
σελίδες θα δώσουν σε όλους την
ευκαιρία να συζητήσουν και να
συμβάλουν στην ανάπτυξη προ-
τάσεων για την εθνική και την ευ-
ρωπαϊκή χάραξη πολιτικής. Η δια-
δικασία του διαλόγου θα κορυ-
φωθεί με μια σύνοδο κορυφής
των Ευρωπαίων πολιτών τον Μάιο
του 2009 με τη συμμετοχή περί-
που 1.500 πολιτών από όλα τα κοι-
νωνικά στρώματα. 
Οι Ευρωπαϊκές Διαβουλεύσεις
Πολιτών πραγματοποιούνται από
μια κοινοπραξία περισσότερων
από 40 οργανισμών ευρωπαίων
εταίρων, υπό την ηγεσία του Ιδρύ-

ματος “King Baudouin” (KBF), και
συγχρηματοδοτούνται από τα ιδρύ-
ματα, συμπεριλαμβανομένου του
KBF, Compagnia di San Paolo και
Robert Bosch Foundation, καθώς
και από χρηματοδότες σε εθνικό
επίπεδο.

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ… ΕΥΡΩΠΗ
Η σελίδα της αντιπροσωπείας οδη-
γεί… κατευθείαν στην Ευρώπη, ή
για την ακρίβεια στο Europe Di-
rect. Στη διεύθυνση http://www.eu-
ropedirect.gr/cms μπορεί κανείς
να πληροφορηθεί με αμεσότητα
και απλό τρόπο για όλα όσα τον
ενδιαφέρουν και σχετίζονται με

πολιτικές της Ένωσης. Αν δεν έχε-
τε πρόσβαση στο ίντερνετ, μπο-
ρείτε να ζητήσετε πληροφορίες
από το κοντινότερο γραφείο Eu-
rope Direct -στη Θεσσαλονίκη,
την Ξάνθη, την Κομοτηνή και το
Αμύνταιο Φλώρινας. Αν αναζη-
τάτε μια πιο απλή λύση, για να
λύσετε κάποιον ευρωπαϊκό γρί-
φο, υπάρχει ο “κωδικός” 00800-
6-7-8-9-10-11. Καλώντας αυτό τον
τηλεφωνικό αριθμό οι πολίτες από
όλες τις χώρες της Ε.Ε. μπορούν
να ζητήσουν πληροφορίες, να υπο-
βάλουν ερωτήματα ή και καταγ-
γελίες και να λάβουν απαντήσεις
στη γλώσσα τους.

«Διάλογος για την Ευρώπη» μέσω του Διαδικτύου
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"Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ των πολι-
τών θα αποτελεί πάντα προτε-
ραιότητά μας. Οι προσπάθειές
μας επικεντρώνονται στην κα-
θημερινή δημοσίευση των κυ-
ριότερων ειδήσεων ευρωπαϊ-
κού ενδιαφέροντος, οι οποίες,

όπως μπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα μας, καταλαμβάνουν
κεντρική θέση (η διεύθυνση εί-
ναι http://ec.europa.eu/ellada).
Παράλληλα ο πολίτης μπορεί να
απευθυνθεί σε εμάς τηλεφωνι-
κά, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά

ή και να μας επισκεφθεί. Υπάρ-
χουν υπηρεσίες, όπως είναι το
Δίκτυο των Κέντρων Πληροφό-
ρησης Europe Direct. Στην Ελ-
λάδα λειτουργούν 17 κέντρα ευ-
ρωπαϊκής πληροφόρησης, κα-
λύπτοντας τις δεκατρείς περι-

φέρειες της χώρας": αυτά υπο-
γραμμίζει, μιλώντας στο ένθε-
το "Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ" της "ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ" της Τρίτης ο επικε-
φαλής της αντιπροσωπείας της
Κομισιόν στην Αθήνα, Ιερόθε-
ος Παπαδόπουλος.

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Τ
ο κρίσιμο έργο της ενημέρω-
σης του έλληνα πολίτη για τα

προγράμματα και τη δράση της
Ε.Ε., αλλά και για τις δυνατότη-
τες, τα δικαιώματα και τις ευκαι-
ρίες που συνοδεύουν τη συμμε-
τοχή της Ελλάδας στους κοινο-
τικούς θεσμούς έχει αναλάβει η
αντιπροσωπεία της Κομισιόν στην
Αθήνα, όπως εξηγεί ο επικεφα-
λής της Ιερόθεος Παπαδόπου-
λος. Ο κ. Παπαδόπουλος εμφα-
νίζεται σε γενικές γραμμές ικα-
νοποιημένος από τη στάση των
Ελλήνων και των μέσων ενημέ-
ρωσης της χώρας μας έναντι της
Ε.Ε., αν και προσθέτει ότι "η Ε.Ε.
κυριαρχεί στην επικαιρότητα, όταν
προβάλλονται αρνητικές ειδή-
σεις και όχι οι πολλές θετικές πρω-
τοβουλίες της". 

Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια
στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ποια
είναι η στάση των Ελλήνων έναν-
τι της Ε.Ε.; Είναι γεγονός πως η
ελληνική κοινωνία στην πλει-
οψηφία της υποστηρίζει την ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αντιλαμ-
βάνεται την Ε.Ε. ως μία πολιτική
οντότητα, η οποία όχι μόνο δια-
δραματίζει κεντρικό ρόλο στο
πλαίσιο της διεθνούς κοινότη-
τας, αλλά έχει διασφαλίσει την
ειρήνη στην ήπειρό μας και πα-
γίωσε τη δημοκρατία και το κρά-
τος δικαίου σε σημαντικό αριθ-
μό κρατών-μελών της Ε.Ε. Άλ-
λωστε σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 6
στους 10 έλληνες πολίτες εμπι-
στεύονται την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Επιπλέον 7 στους 10 έλλη-
νες πολίτες πιστεύουν ότι η Ελ-
λάδα έχει ωφεληθεί από τη συμ-
μετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊ-
κός μέσος όρος (EU27) διαμορ-
φώνεται στο 56%. 

Γιατί όμως η Ευρώπη δεν θέλγει
τους νέους; Τα προβλήματα που
πλήττουν τους νέους σήμερα εί-
ναι πολλά. Η οικονομική κρίση και
η ανεργία αποτελούν προβλήμα-
τα που δημιουργούν ανασφάλεια
και απογοήτευση. Είναι φυσικό
λοιπόν η σημερινή γενιά να αντι-
μετωπίζει με καχυποψία όχι μόνο
τους θεσμούς της Ε.Ε. αλλά και
θεσμούς όπως η κυβέρνηση, η Βου-
λή και τα πολιτικά κόμματα. Πα-
ράλληλα πολλά από τα επιτεύγ-
ματα της Ένωσης είναι αυτονόη-
τα για τους νέους. Ωστόσο πρέ-
πει να κατανοήσουμε πως η ση-
μερινή γενιά των νέων Ευρωπαί-
ων είναι πολύ διαφορετική από
αυτήν των γονιών τους. Είναι η
γενιά που έχει μεγαλώσει σε μία
ειρηνική Ευρώπη χωρίς σύνορα.
Μία Ευρώπη όπου μπορούν να κυ-
κλοφορούν ελεύθερα, να εργά-
ζονται και να μαθαίνουν πιο εύ-
κολα από ποτέ. Αυτό που πρέπει
να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι να ενθαρρύνουμε
τους νέους να γίνουν ενεργοί,
υπεύθυνοι πολίτες και να διαδρα-
ματίσουν ενεργό ρόλο στην κοι-
νωνία. 

Πώς κρίνετε την προσέγγιση των
ΜΜΕ στα θέματα της Ε.Ε.; Θεω-
ρώ πως τα ΜΜΕ καλύπτουν σε αρ-
κετά μεγάλο βαθμό θέματα που
αφορούν την Ε.Ε. Άλλωστε οι προ-
κλήσεις της σημερινής εποχής,
όπως η παγκόσμια οικονομική κρί-
ση, η ενεργειακή κρίση και τα πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα, έχουν
φέρει την Ε.Ε. στο προσκήνιο των
εξελίξεων. Το ευρωπαϊκό οικο-
δόμημα είναι μέρος της σύγχρο-
νης πραγματικότητας όλων των
πολιτών και έτσι πρέπει να αντι-
μετωπίζεται. Τα ΜΜΕ διαδραμα-
τίζουν σημαντικό ρόλο στην προ-
βολή των ευρωπαϊκών ειδήσεων
τόσο σε θέματα που αφορούν την
καθημερινότητα των ευρωπαίων
πολιτών όσο και σε επίπεδο πο-

λιτικών της Ένωσης. Η σημασία
των ευρωπαϊκών θεμάτων δεν εί-
ναι και δεν πρέπει να είναι δευ-
τερογενής. Βεβαίως δεν μπορώ
να παραβλέψω το γεγονός ότι η
Ε.Ε. κυριαρχεί στην επικαιρότη-
τα, όταν προβάλλονται αρνητι-
κές ειδήσεις και όχι οι πολλές θε-
τικές πρωτοβουλίες της. 

Μεγάλη μερίδα πολιτών δεν μπαί-
νει στη διαδικασία να τα βάλει
με την ελληνική γραφειοκρατία.
Πόσο εύκολο είναι για τον Έλ-
ληνα να προχωρήσει ένα στάδιο
παραπάνω, να απευθυνθεί στην
Ε.Ε., για να βρει το δίκιο του; Σί-
γουρα μία από τις βασικές προ-
τεραιότητες της Ε.Ε. είναι η προ-
στασία των συμφερόντων των ευ-

ρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν άλ-
λωστε ευρωπαϊκά όργανα τα οποία
λειτουργούν με γνώμονα την προ-
άσπιση των δικαιωμάτων των πο-
λιτών και εξετάζουν την ορθότη-
τα των καταγγελιών. Πρέπει όμως
και οι ίδιοι οι πολίτες να κατανοή-
σουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι σε θέση να επιλύσει όλες
τις καταγγελίες των ευρωπαίων
πολιτών. Η Ε.Ε. είναι αρμόδια μό-
νο για τις πολιτικές που καθορί-
ζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
δεν αποτελούν ζητήματα εθνι-
κής αρμοδιότητας. Σε περίπτωση
παραβίασης του κοινοτικού δι-
καίου ο πολίτης μπορεί να απευ-
θυνθεί είτε στα γραφεία της αν-
τιπροσωπείας είτε στις κεντρικές
υπηρεσίες μας, στις Βρυξέλλες. 

Ποιος ο ρόλος και η λειτουργία
της αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα;
Πόσο μπορεί να βοηθήσει τον
πολίτη σε θέματα που επηρεά-
ζουν την καθημερινότητά του;
Καταρχήν θα ήθελα να σας επι-
σημάνω πως όλες οι αντιπροσω-
πείες υπάγονται στη γενική διεύ-
θυνση Επικοινωνίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Συνεπώς ο βα-
σικός σκοπός της λειτουργίας μας
είναι η επικοινωνία. Η αντιπρο-
σωπεία είναι ο επίσημος εκπρό-
σωπος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα. Είμαστε αρμό-
διοι για την πληροφόρηση του κοι-
νού σχετικά με τις πολιτικές και
τα προγράμματα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και λειτουργούμε ως
σημείο επαφής με τα ελληνικά
ΜΜΕ. Η πληροφόρηση των πολι-
τών θα αποτελεί πάντα προτε-
ραιότητά μας. 
Οι προσπάθειές μας επικεντρώ-
νονται στην καθημερινή δημοσί-
ευση των κυριότερων ειδήσεων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, οι
οποίες, όπως μπορείτε να δείτε
στην ιστοσελίδα μας, καταλαμ-
βάνουν κεντρική θέση (η διεύ-
θυνση είναι http://ec.europa.eu/el-
lada). Παράλληλα ο πολίτης μπο-
ρεί να απευθυνθεί σε εμάς τηλε-
φωνικά, ταχυδρομικά, ηλεκτρο-
νικά ή και να μας επισκεφθεί. Υπάρ-
χουν υπηρεσίες, όπως είναι το Δί-
κτυο των Κέντρων Πληροφόρη-
σης Europe Direct. Στην Ελλάδα
λειτουργούν 17 κέντρα ευρωπαϊ-
κής πληροφόρησης, καλύπτον-
τας τις δεκατρείς περιφέρειες της
χώρας. Πληροφορίες σχετικά με
τα γραφεία στην Ελλάδα διατί-
θενται στον εξής δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/europedi-
rect/index_el.htm Σε καθημερινή
βάση γίνονται προσπάθειες από
μέρους μας να εργαστούμε με
μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα στην προσπάθεια επικοινω-
νίας με τον πολίτη. 

Πώς θα είναι η Ευρώπη του μέλ-
λοντος; Ευρώπη πολλών ταχυ-
τήτων, ομόκεντρων κύκλων ή
μία ομοσπονδία κρατών; Το μέλ-
λον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπο-
ρούν να το καθορίσουν μόνο οι
πολίτες των 27 ευρωπαϊκών κρα-
τών-μελών και οι κυβερνήσεις.
Το σίγουρο είναι πως η Ε.Ε. απο-
τελεί ένα οικοδόμημα που έχει
προοδεύσει σημαντικά. Από τη
συνθήκη της Ρώμης και την ΕΟΚ
έως την κυκλοφορία του ενιαίου
ευρωπαϊκού νομίσματος η Ε.Ε.
έχει να παρουσιάσει σημαντικά
επιτεύγματα. Έχουμε αποκτήσει
μία ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή
Ένωση από πολιτική άποψη, μία
Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε την
ειρήνη, τη σταθερότητα και την
ευημερία στην Ευρώπη. Εμφανί-
ζονται όμως νέες προκλήσεις,
που χρειάζονται αντιμετώπιση,
όπως η οικονομική κρίση, η ενερ-
γειακή κρίση, οι δημογραφικές
μεταβολές, η κλιματική αλλαγή
αλλά και το φαινόμενο της με-
τανάστευσης. Ωστόσο η ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχει
αποδείξει πως η Ευρώπη έχει μά-
θει να αντιμετωπίζει τις προκλή-
σεις με αποφασιστικότητα και
σωστή στρατηγική. Οι αποφά-
σεις λαμβάνονται δημοκρατικά
και δεν επιβάλλονται. Γι' αυτό
το λόγο άλλωστε η ταχύτητα λή-
ψης των αποφάσεων δεν είναι
αυτή που πολλοί πολίτες θα επι-
θυμούσαν. 

Τι θέση καταλαμβάνουν οι ευ-
ρωπαϊκές εκλογές στην ατζέντα
της Ε.Ε.; Ποια η σημασία τους;
Οι ευρωπαϊκές εκλογές 2009, οι
οποίες στη χώρα μας θα διεξαχ-
θούν στις 7 Ιουνίου, έχουν ιδιαί-
τερη σημασία. Σε μία περίοδο κα-
τά την οποία οι ευρωπαίοι πολί-
τες αντιμετωπίζουν πρωτόγνω-
ρες προκλήσεις -οικονομική ύφε-
ση, αύξηση της ανεργίας, υψηλό
κόστος των τροφίμων και των καυ-
σίμων, αλλαγή κλίματος- η δύνα-
μη του ευρωπαϊκού κοινοβουλευ-
τισμού πρέπει να φανεί. Πολλές
αποφάσεις σήμερα λαμβάνονται
σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας και οι πολίτες πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουν ότι η ψήφος τους
στις ευρωεκλογές έχει σημασία.
Αποτελεί τη ζωντανή έκφραση
της δημοκρατίας. Άλλωστε το ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο μαζί με το
Συμβούλιο είναι ο νομοθέτης της
Ε.Ε. Πρέπει βέβαια να ενισχύσου-
με την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού, για να επιτευχθεί υψηλό πο-
σοστό συμμετοχής. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα είναι αρωγός στην
προσπάθεια καλύτερης ενημέ-
ρωσης των πολιτών ενόψει των
ευρωεκλογών. 

Είπε:
«Είναι φυσικό η σημερινή
γενιά να αντιμετωπίζει με
καχυποψία όχι μόνο τους
θεσμούς της Ε.Ε. αλλά
και θεσμούς όπως η
κυβέρνηση, η Βουλή και
τα πολιτικά κόμματα»

«Στόχος μας  
η ενημέρωση
του πολίτη...»
Τους άξονες της αποστολής του εξηγεί 
ο διευθυντής της αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, Ιερόθεος Παπαδόπουλος
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Του Σωτήρη Ζλατάνου

Χ
ρυσή ευκαιρία για μία υπεύ-
θυνη συζήτηση για το παρόν

και το μέλλον της Ευρώπης, που
θα συμβάλει παράλληλα στην ενη-
μέρωση των πολιτών για τα ευ-
ρωπαϊκά δρώμενα, θεωρεί τις ευ-
ρωεκλογές του Ιουνίου η ευρω-
βουλευτής της ΝΔ και α’ αντι-
πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου Ρόδη Κράτσα, η οποία
τιμήθηκε πρόσφατα με το διεθνή
τίτλο της “Προσωπικότητας της
Χρονιάς” για το 2008 από τη WI-
STA International και με το αντί-
στοιχο ελληνικό βραβείο από τη
WISTA Hellas για το έργο της στο
χώρο της ναυτιλίας. 

Τι σημαίνει για εσάς η διάκριση
της WISTA; Ο τίτλος αυτός απο-
τελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα για
δύο λόγους: Από τη μία πλευρά
αποτελεί αναγνώριση των προ-
σπαθειών μου για την ανταγωνι-
στικότητα της ευρωπαϊκής ναυ-
τιλίας σε διεθνές επίπεδο, ανα-
δεικνύοντας και αξιοποιώντας
ταυτόχρονα και την ελληνική ναυ-
τιλία, και από την άλλη η διάκρι-
ση προέρχεται από μία οργάνω-
ση δυναμικών και επιτυχημένων
γυναικών σε έναν απαιτητικό και
ανδροκρατούμενο χώρο, όπως
είναι η ναυτιλία. Ως μέλος μετα-
ξύ άλλων της Επιτροπής Μετα-
φορών και Τουρισμού του ευρω-
παϊκού κοινοβουλίου έχω εργα-
στεί συστηματικά τα τελευταία
χρόνια για την ευρωπαϊκή πολι-
τική ναυτιλίας σε διάφορους το-
μείς και με διάφορους τρόπους.
Στο πλαίσιο αυτό μεγάλη ικανο-
ποίηση αποτέλεσε για εμένα η
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να υιοθετήσει την πρω-
τοβουλία που είχα ξεκινήσει πριν
από δύο χρόνια για την καθιέ-
ρωση της 20ής Μαΐου ως ευρω-
παϊκής ημέρας για τη θάλασσα. 

Έχετε εκλεγεί α’ αντιπρόεδρος
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου,
σημειώνοντας διπλή πρωτιά για
την Ελλάδα, αφού για πρώτη φο-
ρά καταλαμβάνει το αξίωμα αυ-
τό μία Ελληνίδα, δίνοντας μάλι-
στα για πρώτη φορά την πρωτιά
σε έλληνα ευρωβουλευτή. Τι ση-

μαίνει για εσάς να είστε αντι-
πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου; Σημαίνει υπευθυνό-
τητα, συνέπεια, προσπάθεια και
σκληρή δουλειά, για να ανταπο-
κριθώ στην εμπιστοσύνη των συ-
ναδέλφων μου, αλλά και στην εμ-
πιστοσύνη που εκφράζουν οι ευ-
ρωπαίοι πολίτες προς το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο, όπως αποδει-
κνύεται από τις δημοσκοπήσεις.
Είναι πολύ σημαντικό για εμένα
να αναπληρώνω τον πρόεδρο
Χανς Γκερτ Πέτεριγκ στις κοινο-
βουλευτικές δραστηριότητες και
να εκπροσωπώ το μεγαλύτερο
και πιο πλουραλιστικό κοινοβού-
λιο του κόσμου εντός και εκτός
Ευρώπης. 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες
για εσάς κατά τη διάρκεια των
τελευταίων μηνών πριν από τις
ευρωεκλογές; Έχουμε να ολο-
κληρώσουμε θέματα νομοθετι-
κά, καθώς και ποικίλες πρωτο-
βουλίες. Επίσης προετοιμαζόμα-
στε για ένα κοινοβούλιο με νέα
σύνθεση και αυξημένες αρμο-
διότητες και απαιτήσεις, οι οποί-

ες θα απορρέουν από τη συνθή-
κη της Λισαβόνας, που ελπίζου-
με να υιοθετηθεί. Παράλληλα όμως
βασικό στόχο μου αποτελεί και
η προσπάθεια ενημέρωσης όσο
το δυνατόν πληρέστερα των ελ-
λήνων πολιτών για τα ευρωπαϊ-
κά δρώμενα και τις τρέχουσες
εξελίξεις και ιδιαίτερα για το ρό-
λο και τη σημασία του ευρωπαϊ-
κού κοινοβουλίου. Οι Έλληνες,
όπως και άλλοι ευρωπαίοι πολί-
τες ζουν στην Ευρώπη της ειρή-
νης, στην Ευρώπη χωρίς σύνορα
και την αντιμετωπίζουν ως κάτι
δεδομένο. Αδυνατούν να εκτι-
μήσουν τη μεγάλη αυτή κατάκτη-
ση και τις δυνατότητες που τους
προσφέρει. Τα κόμματα φέρουν
μεγάλη ευθύνη για το έλλειμμα
αυτής της ενημέρωσης και συμ-
μετοχής και ελπίζω ότι τουλάχι-
στον θα χρησιμοποιήσουμε σω-
στά την εξαιρετική αφορμή των
επερχόμενων ευρωεκλογών, για
να συμβάλουμε σε μία υπεύθυνη
συζήτηση για το παρόν και το μέλ-
λον της Ευρώπης και της χώρας
μας, που θα καταλήξει σε μία υπεύ-
θυνη συμμετοχή στις κάλπες. 

Ποιες είναι οι προοπτικές της
Νέας Δημοκρατίας στις προσε-
χείς ευρωεκλογές; Η Νέα Δη-
μοκρατία έχει τις προϋποθέσεις
να νικήσει είτε εύκολα είτε δύ-
σκολα. Είναι το κόμμα των με-
γάλων ευρωπαϊκών οραμάτων
και επιλογών. Ανήκει στη μεγα-
λύτερη ευρωπαϊκή ομάδα κομ-
μάτων, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμ-
μα (ΕΛΚ), το κόμμα που ιστορι-
κά συνέλαβε και άρχισε την ενο-
ποίηση της Ευρώπης, τόλμησε
την επανένωση της δυτικής και
ανατολικής Ευρώπης, έφερε την
οικονομική ανάπτυξη και την
ασφάλεια στην Ήπειρο. Η κυ-
βέρνηση της ΝΔ είναι ένας αξιό-
πιστος εταίρος, σέβεται τους κοι-
νούς στόχους της δημοσιονο-
μικής εξυγίανσης, της λειτουρ-
γίας της ενιαίας αγοράς και της
αλληλεγγύης και αξιοποιεί τις
πολιτικές και οικονομικές δυ-
νατότητες της ευρωπαϊκής πο-
λιτικής. 

Μετά τον Ιούλιο τα πράγματα
θα είναι καλύτερα στο ευρωκοι-
νοβούλιο, που αναβαθμίζεται

σημαντικά. Τι ευθύνες συνο-
δεύουν αυτήν την αναβάθμιση;
Σήμερα το ευρωπαϊκό κοινοβού-
λιο έχει επιβάλει το ρόλο του ως
συννομοθέτη και ασκεί δημο-
κρατικό και δημοσιονομικό έλεγ-
χο σε όλα τα ευρωπαϊκά όργα-
να. Τα δύο τρίτα των ευρωπαϊ-
κών νόμων θεσπίζονται ήδη από
κοινού από το ευρωπαϊκό κοι-

νοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο
ρόλος του ευρωκοινοβουλίου
όμως, προϊούσης της επικύρω-
σης της συνθήκης της Λισαβό-
νας έστω το επόμενο φθινόπω-
ρο, θα ενισχυθεί σημαντικά, μιας
και το κοινοβούλιο θα αναχθεί
σε ισότιμο συννομοθέτη με το
Συμβούλιο, δηλαδή με τις εθνι-
κές κυβερνήσεις, για το περίπου
95% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
H θέση του θα ενισχυθεί και έναν-
τι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αφού πλέον θα εκλέγει τον πρό-
εδρό της και ο κοινοβουλευτι-
κός έλεγχος που της ασκεί θα
καθίσταται αυστηρότερος. Η ενί-
σχυση λοιπόν του ρόλου του ευ-
ρωκοινοβουλίου προσδίδει ακό-
μη μεγαλύτερη ευθύνη στους πο-
λίτες που εκλέγουν τους αντι-
προσώπους τους. Ο έλληνας πο-
λίτης πρέπει να καταλάβει ότι
είναι πλέον και ευρωπαίος πολί-
της, με απτά δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις, και όταν ψηφίζει στις
ευρωεκλογές καλείται να ανα-
δείξει τους συννομοθέτες του.
Γι’ αυτό και πρέπει να προσφύ-
γει με υπευθυνότητα στις κάλ-
πες και να επιλέξει τα κόμματα
που εκφράζουν ένα όραμα και
ένα πειστικό σχέδιο για την πρό-
οδο της Ευρώπης, καθώς και πρό-
σωπα που μπορούν να εκπρο-
σωπήσουν άξια τη χώρα μας και
τα συμφέροντα του λαού μας
στην Ευρώπη. 

“ΣΗΜΕΡΑ το ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο έχει επιβάλει το ρόλο του
ως συννομοθέτη και ασκεί δη-
μοκρατικό και δημοσιονομικό έλεγ-
χο σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα.

Τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών νό-
μων θεσπίζονται ήδη από κοινού
από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο. Ο ρόλος του
ευρωκοινοβουλίου όμως, προ-

ϊούσης της επικύρωσης της συν-
θήκης της Λισαβόνας έστω το επό-
μενο φθινόπωρο, θα ενισχυθεί
σημαντικά, μιας και το κοινοβού-
λιο θα αναχθεί σε ισότιμο συν-

νομοθέτη με το Συμβούλιο, δη-
λαδή με τις εθνικές κυβερνήσεις,
για το περίπου 95% της ευρωπαϊ-
κής νομοθεσίας”: αυτά τονίζει,
σε συνέντευξη που παραχώρησε

στο ένθετο “Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ” της
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ“ της Τρίτης η ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ και α’ αντι-
πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου, Ρόδη Κράτσα.

«Χρυσή ευκαιρία για το παρόν και
το μέλλον της Ε.Ε. οι ευρωεκλογές»
«Θα συμβάλει σημαντικά και στην ενημέρωση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά δρώμενα», εκτιμά
η ευρωβουλευτής της ΝΔ και α’ αντιπρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Ρόδη Κράτσα

Είπε:
«Η ενίσχυση του ρόλου
του ευρωκοινοβουλίου
προσδίδει ακόμη
μεγαλύτερη ευθύνη
στους πολίτες που
εκλέγουν τους
αντιπροσώπους τους»
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Βραβεία Ε.Ε. σε
δημοσιογράφους
που γκρεμίζουν
στερεότυπα

Ομοφυλόφιλοι ποδοσφαιριστές
στη Γαλλία, Δανές που προση-
λυτίζονται στον ισλαμισμό, μέλη
μειονοτήτων στην Πορτογαλία,
που πέτυχαν στη ζωή τους, γυ-
ναίκες των Ρομ στην Ελλάδα, που
προσπαθούν να ξεφύγουν από
τους παραδοσιακούς ρόλους τους,
είναι οι “πρωταγωνιστές” που ανέ-
δειξαν οι ευρωπαίοι δημοσιο-
γράφοι. Τα ρεπορτάζ τους βρα-
βεύτηκαν από την Ε.Ε. στο πλαί-
σιο του διαγωνισμού “Ναι στην
πολυμορφία. Όχι στις διακρίσεις”. 
Οι συμμετοχές που βραβεύτη-
καν επελέγησαν μεταξύ 545 άρ-
θρων από όλα τα κράτη-μέλη. 
Το πρώτο βραβείο μοιράστηκαν
η δημοσιογράφος της γαλλικής
εφημερίδας “Le Monde” Πασκάλ
Κρέμερ και ο δημοσιογράφος Όλε
Χαλ της δανικής εφημερίδας
“Morgenavisen Jyllands-Posten”.
Στο άρθρο της με τίτλο “Ομο-
φοβία και ποδόσφαιρο: το μά-
θημα του Chooz” η Κρεμέρ παίρ-
νει αφορμή από τον ομοφυλό-
φιλο παίκτη μιας τοπικής ομά-
δας ποδοσφαίρου, για να εξε-
τάσει τον τρόπο με τον οποίο ο
εμπορικός χαρακτήρας του πο-
δοσφαίρου διαιωνίζει τις διακρί-
σεις κατά των ομοφυλόφιλων αν-
δρών και γυναικών και τα θετι-
κά μέτρα που έχουν λάβει οι πο-
δοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλη
την Ευρώπη για την καταπολέ-
μησή τους. Στο ρεπορτάζ του ο
Χαλ αποκαλύπτει πώς οι Δανές
που προσηλυτίστηκαν στον ισ-
λαμισμό έγιναν ξαφνικά από μέ-
λη της πλειοψηφίας μία μικρή δα-
κτυλοδεικτούμενη μειονότητα
μέσα στην ίδια τους τη χώρα, που
έρχεται αντιμέτωπη με τις ίδιες
προκαταλήψεις και την ίδια εχ-
θρότητα από την κοινωνία με τις
μουσουλμάνες ξένης καταγω-
γής. Η Κριστιάνα Μάρτινς και η
Μαρίσα Αντούνες κέρδισαν το
τρίτο βραβείο με το άρθρο τους
“Μία ελίτ που νίκησε το ρατσι-
σμό”, το οποίο αναφέρεται σε
πορτογάλους πολίτες που προ-
έρχονται από μειονότητες και
κατόρθωσαν να επιτύχουν στη
ζωή τους παρά τις αντιξοότητες
και τα εμπόδια που αντιμετώπι-
σαν. Το άρθρο αυτό δημοσιεύ-
τηκε στην εβδομαδιαία πορτο-
γαλική εφημερίδα “Expresso”.
Τέλος το ειδικό βραβείο για τους
Ρομ κέρδισε η δημοσιογράφος
του “Ελεύθερου Τύπου” Μίκα Κον-
τορούση για το ρεπορτάζ της με
τίτλο “Η Γιουζγιάν σπάει τα σύ-
νορα της φυλής της”, στο οποίο
περιγράφει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες των
Ρομ, στην προσπάθειά τους να
ξεφύγουν από τους παραδοσια-
κούς ρόλους τους στην κοινω-
νία. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ παραπό-
νων εισέπραξε ο ευρωπαίος Συ-
νήγορος του Πολίτη, καθηγητής
Νικηφόρος Διαμαντούρος, από
πολίτες που έκαναν αίτηση, για
να εργαστούν σε υπηρεσίες της
Ε.Ε. και διαπίστωσαν αδικαιολό-
γητη μυστικότητα σε ό,τι αφορά
τα κριτήρια αξιολόγησης και τη

διαδικασία επιλογής του προσω-
πικού. Το αντίστοιχο… ΑΣΕΠ για
τις υπηρεσίες της Ε.Ε. αποδέχτη-
κε τις παρατηρήσεις του ευρω-
παίου διαμεσολαβητή για τη δη-
μοσιοποίηση των κριτηρίων βά-
σει των οποίων προσλαμβάνε-
ται το προσωπικό. Ανακοίνωσε
επίσης νέα μέτρα για μεγαλύτε-

ρη διαφάνεια και πιο ανοικτές
διαδικασίες. Από το 2010 θα ει-
σαχθούν νέες φόρμες αξιολό-
γησης αναφορικά με τις γραπτές
εξετάσεις, ενώ δήλωσε ότι και
στα προφορικά τεστ τα κριτήρια
θα γίνουν πιο διαφανή. Ο κ. Δια-
μαντούρος εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την αποδοχή

των υποδείξεών του, σημειώνον-
τας ότι “τα νέα μέτρα θα ενισχύ-
σουν την εμπιστοσύνη του κοι-
νού”. Για να διαβάσετε το πλή-
ρες κείμενο της απόφασης, πλη-
κτρολογήστε <http://www.om-
budsman.europa.eu/cases/deci-
sion.faces/en/3706/html.book-
mark>

Το Δικαστήριο κλήθηκε να
ερµηνεύσει την κοινοτική νο-

μοθεσία (άρθρο 7 της οδηγίας
2003/88/ΕΚ) σχετικά με το δι-
καίωµα ετήσιας άδειας µετ’ απο-
δοχών ύστερα από αίτημα δικα-
στηρίων της Γερμανίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου, που εξέ-
ταζαν υποθέσεις σχετικά με το
δικαίωµα ετήσιας άδειας µετ’ απο-
δοχών εργαζοµένων, οι οποίοι
βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια.
Σύμφωνα με την ερμηνεία του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων: 
● Αν ο εργαζόμενος δεν είχε τη
δυνατότητα να ασκήσει το δι-
καίωμά του για άδεια (π.χ. αν ήταν

άρρωστος), το δικαίωμα δεν χά-
νεται με τη λήξη του έτους, αλ-
λά μεταφέρεται. Απαγορεύονται
νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν
σε κάθε κράτος-μέλος, οι οποίες
ορίζουν ότι ο εργαζόμενος χά-
νει το δικαίωμα άδειας μετ’ απο-
δοχών, όταν συμπληρώνεται το
έτος. 
● Σε πολλές χώρες ένας εργα-
ζόμενος που δεν πήρε το σύνο-
λο της άδειάς του με τη λήξη του
έτους μπορεί να πάρει το υπό-
λοιπο των ημερών μέσα στο πρώ-
το τρίμηνο του επόμενου. Το Δι-
καστήριο ορίζει ότι, ακόμη κι αν
παρέλθει αυτή η περίοδος μετα-
φοράς, που καθορίζεται από το
εθνικό δίκαιο, η άδεια δεν χάνε-

ται, εφόσον ο εργαζόμενος δεν
έλαβε την άδεια. 
● Ακόμη κι αν ο εργαζόμενος
βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια
π.χ. για όλο το 2008, η κανονική
άδεια μετ’ αποδοχών για αυτό
το έτος δεν χάνεται, γιατί το Δι-
καστήριο επισηµαίνει ότι το δι-
καίωµα ετήσιας άδειας δεν µπο-
ρεί να εξαρτηθεί από υποχρέω-
ση πραγµατικής παροχής εργα-
σίας. 
● Η νομοθεσία ορισμένων κρα-
τών-μελών προέβλεπε ότι, όταν
διακοπεί η σχέση συνεργασίας
με τον εργαζόμενο (π.χ. συντα-
ξιοδότηση, λήξη σύμβασης) και
ο εργαζόμενος δεν μπόρεσε να
πάρει την κανονική άδειά του, ο
εργοδότης δεν έχει καμία υπο-
χρέωση να αποζημιώσει τον ερ-
γαζόμενο. Αυτό απαγορεύεται,
αν ο εργαζόμενος δεν κατάφε-
ρε να πάρει κανονική άδεια, επει-
δή βρισκόταν σε αναρρωτική, και
ο εργοδότης υποχρεούται να του
καταβάλει αποζημίωση. Όπως ση-
μειώνεται στην απόφαση, “οι κα-
νονικές αποδοχές του εργαζο-
μένου, οι οποίες πρέπει να συνε-
χίσουν να καταβάλλονται κατά
τη διάρκεια της περιόδου ανα-
παύσεως που αντιστοιχεί στην
ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, έχουν
καθοριστική σημασία και για τον
υπολογισμό της εν λόγω χρημα-
τικής αποζημιώσεως”. 

Παρέμβαση Διαμαντούρου για διαφάνεια στο «ευρω-ΑΣΕΠ»

Η ΕΤΗΣΙΑ άδεια μετ’ αποδοχών
δεν χάνεται, αν ένας εργαζόμε-
νος δεν κατάφερε να την πάρει
μέσα στο έτος για λόγους υγεί-
ας. Μεταφέρεται στο επόμενο έτος

ή σε περίπτωση λήξης της εργα-
σιακής σχέσης ο εργαζόμενος
πρέπει να αποζηµιωθεί. Αυτό ορί-
ζει με απόφασή του το Δικαστή-
ριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ΔΕΚ), που επίσης αναγνωρίζει
την άδεια ως θεμελιώδες δικαίω-
μα του εργαζομένου και γι’ αυτό
δεν πρέπει να αντισταθμίζεται
με χρηματική αποζημίωση.

«Σώα» η άδεια
μετ’ αποδοχών
Δεν χάνεται ακόμη κι αν λήξει το έτος 
ή η σχέση εργασίας, αποφάνθηκε 
το Ευρωδικαστήριο

Τι αναφέρει η ερμηνεία
του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της απόφασης
στα Ελληνικά στη διεύθυνση: http://cu-
ria .europa.eu/jurisp/cgi-bin/form
.pl?lang=el&Submit=Submit&all-
docs=alldocs&numaff=C-350/06 
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Οι παλινδρομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το κοινωνικό πρότυπό της

Το οικοδόμημα της Ε.Ε., όπως
εκφράζεται στις συνθήκες

της Ρώμης, έχει ως βάση την ανά-
πτυξη της εσωτερικής αγοράς
της. Τα πρώτα νομοθετήματα
στον κοινωνικό τομέα άρχισαν
να υιοθετούνται από το 1974 με
το σχεδιασμό ενός προγράμμα-
τος κοινωνικής δράσης. Με αυ-
τά αναδύθηκε σταδιακά ένα δί-
καιο για ελάχιστη προστασία των
εργασιακών δικαιωμάτων, που
υπήρξε ευεργετική για χώρες,
όπως η δική μας, με ελλείμματα
στην εργασιακή νομοθεσία. 
Μόλις από το 1980 οι όροι κοι-
νωνικός χώρος, κοινωνική διά-
σταση άρχισαν να καθιερώνον-
ται στο ευρωπαϊκό γλωσσάριο.
Με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη
(1986) και την εγκατάλειψη της
αρχής της ομοφωνίας σε κρίσι-
μους τομείς, όπως η υγιεινή και
η ασφάλεια των εργαζομένων,
και στη συνέχεια με τη διεύρυν-
ση των αρμοδιοτήτων του ευρω-
παϊκού κοινοβουλίου, κυρίως με
τη συνθήκη του Άμστερνταμ, κα-
ταγράφηκε μία βελτίωση της κοι-
νωνικής νομοθεσίας, που δημι-
ούργησε ελπίδες για την Ευρώ-
πη των λαών της. Ο χάρτης του
1989 για τα θεμελιώδη κοινωνι-
κά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων παρά το διακηρυκτικό χα-
ρακτήρα του αποτέλεσε νέα πη-
γή έμπνευσης για σειρά μέτρων,
που προστάτευσαν τον εργαζό-
μενο από τις οικονομικές ανα-
διαρθρώσεις, κοινοτικοποίησαν
το ενδιαφέρον για την απασχό-
ληση και ενίσχυσαν την καταπο-
λέμηση των διακρίσεων. Νέες
ελπίδες δημιουργήθηκαν στη συ-
νέχεια με το Χάρτη θεμελιωδών
δικαιωμάτων (1999), με τη νέα
συνθήκη, τη λεγόμενη μεταρ-
ρυθμιστική, που όμως ακόμη δεν
έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη. 
Όμως όλες αυτές οι πρωτοβου-
λίες συνθλίβονται από την αρχή
του ελεύθερου ανταγωνισμού,
που είναι η κυρίαρχη αρχή στο
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με απο-
τέλεσμα την υπεροχή των οικο-
νομικών προσεγγίσεων και την
υποταγή των οποιωνδήποτε κοι-
νωνικών μεταρρυθμίσεων στις
επιταγές του ανόθευτου αντα-
γωνισμού. Η επέλαση του νεο-
φιλελευθερισμού στα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια κατέστησε πλει-
οψηφούσα τη μερίδα εκείνη των
πολιτικών δυνάμεων που στηρί-
ζει το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποκλειστικά στους κα-
νόνες της αγοράς. 
Με αυτήν την εξέλιξη αυτό το

οποίο αποτέλεσε τη μοναδικό-
τητα του ευρωπαϊκού κοινωνι-
κού προτύπου, που το διαφορο-
ποιούσε από το αντίστοιχο πρό-
τυπο των ΗΠΑ και που κατά τον
Ντεριντά αποτελεί την ευρωπαϊ-
κή ιδέα, περιθωριοποιήθηκε. Με-
γάλο μέρος της ευθύνης ανήκει
στη μερίδα εκείνης της ευρωπαϊ-
κής σοσιαλδημοκρατίας που επέ-
μενε μαζί με την ευρωπαϊκή νε-
οφιλελεύθερη δεξιά να επικεν-

τρώσει το μέλλον της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στη βάση των αξιών
που επέβαλε ο λεγόμενος συμ-
βιβασμός της Ουάσιγκτον. Το χα-
ρακτηριστικότερο παράδειγμα
είναι οι ανατροπές που επέβα-
λε το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα
συλλογικά αγαθά και τις υπηρε-
σίες κοινής ωφέλειας με όχημα
τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης.
Το πρόβλημα δεν ήταν αυτές κα-
θαυτές οι ιδιωτικοποιήσεις όσο

η έλλειψη κανόνων για τη δια-
σφάλιση φθηνής και καθολικής
πρόσβασης των ευρωπαίων πο-
λιτών στα κοινωνικά συλλογικά
αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία,
οι μεταφορές κτλ. Άλλο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι η
οδηγία για την απελευθέρωση
των υπηρεσιών, που στην αρχι-
κή σύλληψή της ανέτρεπε το στοι-
χειώδη κανόνα ότι η εναρμόνι-
ση των εργατικών νομοθεσιών

πρέπει να γίνεται προς τα άνω. 
Η πρόσφατη οικονομική κρίση
ανέδειξε αυτό που υποστηρίζα-
με ανέκαθεν, το αναντικατάστα-
το του διαμεσολαβητικού ρό-
λου του κράτους, που αποτελεί
βασική συνιστώσα του ευρωπαϊ-
κού κοινωνικού προτύπου. Μέ-
σα από τις δυσοίωνες προοπτι-
κές, που η οικονομική κρίση προ-
οιωνίζεται, δημιουργείται για πρώ-
τη φορά τα τελευταία χρόνια η
ελπίδα για αναπροσανατολισμό
της ευρωπαϊκής πορείας με βά-
ση τις παραδοσιακές ευρωπαϊ-
κές αξίες. Είναι χρυσή ευκαιρία
για μία επιθετική πλέον κοινω-
νική κοινοτική πολιτική απέναν-
τι στις πιέσεις του αμερικανικού
συστήματος, αρκεί να καταπο-
λεμηθούν οι στρεβλώσεις που
σε ορισμένες χώρες κατέστη-
σαν το κοινωνικό κράτος ταυ-
τόσημο με τη γραφειοκρατία, τη
σπατάλη, την αδιαφορία για την
ποιότητα των υπηρεσιών, την αδυ-
ναμία καινοτομίας. 
Βρισκόμαστε λοιπόν σε έναν διαρ-
κή αγώνα για την εξασφάλιση
της συμβατότητας των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων με τη νέα οι-
κονομία, με αβέβαια ακόμη απο-
τελέσματα. Για τη διαφύλαξη των
αξιών του κοινωνικού κράτους
και την επιβίωση των κοινωνι-
κών δικαιωμάτων σε μία εποχή
έκδηλου ατομισμού είναι ανάγ-
κη η θεωρία για τα κοινωνικά δι-
καιώματα να ξαναδεί το σύνο-
λο των δικαιωμάτων αυτών υπό
το πρίσμα των νέων αναγκών
της οικονομίας και να προτείνει
με γενναιότητα ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα αγοράς ως εναλ-
λακτική πρόταση, που να μπο-
ρεί με αξιόπιστους όρους να αν-
τιπαραταχθεί στο νεοφιλελεύ-
θερο σύστημα, το οποίο ισχυ-
ρές πολιτικές δυνάμεις επιζη-
τούν να εφαρμόσουν με απο-
κλειστικό τρόπο. 
Το φετινό έτος είναι έτος ευ-
ρωεκλογών και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή επεξεργάζεται ένα πρό-
γραμμα, για να πετύχει την ευ-
ρύτερη συμμετοχή των λαών της
Ευρώπης στην εκλογική διαδι-
κασία. 
Οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμ-
μα θα αποτύχει, εάν δεν έχει ως
βασικό στόχο την αποεθνικο-
ποίηση των εκλογών και την πίε-
ση προς τις ευρωπαϊκές πολιτι-
κές δυνάμεις που εκπροσω-
πούνται στο ευρωκοινοβούλιο
να παρουσιάσουν ολοκληρω-
μένα προγράμματα στο σύνο-
λο των ευρωπαίων πολιτών. 

Βρισκόμαστε σε έναν διαρκή αγώνα για την εξασφάλιση
της συμβατότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων με τη νέα
οικονομία, με αβέβαια ακόμη αποτελέσματα
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