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Του Γιώργου Κασιμάτη*

Ε
ίναι αλήθεια ότι τα συμφέ-
ροντα των κρατών δεν συμ-

πίπτουν πάντοτε με τα συμφέ-
ροντα των πολιτών. Οι κυβερνή-
σεις των κρατών καλούνται να
διαχειριστούν και υποθέσεις οι
οποίες ξεφεύγουν από τα στενά
όρια της καθημερινότητας που

βιώνουν οι περισσότεροι πολί-
τες τους. Τις υποθέσεις αυτές
σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις χειρί-
ζονται τα κράτη και οι κυβερνή-

σεις τους στο πλαίσιο του συμ-
βουλίου υπουργών. Τα δικαιώ-
ματα και τα συμφέροντα των πο-
λιτών τα υπερασπίζεται το ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο. Όχι όμως
με έναν τρόπο που υπακούει τυ-
φλά στα αιτήματα της οποιασ-
δήποτε κατηγορίας, του οποιου-
δήποτε κλάδου ή της οποιασδή-
ποτε οργάνωσης πολιτών. Όπως
οι καλές κυβερνήσεις καθοδη-
γούν τους πολίτες τους, έτσι και
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο απο-
φασίζει με γνώμονα το γενικό
συμφέρον των πολιτών, των ερ-
γαζομένων, των γυναικών, των
καταναλωτών. Των Ευρωπαίων. 

Λαμβάνει θέσεις και αποφάσεις,
χωρίς να υποκύπτει σε πιέσεις
και να υπολογίζει το πολιτικό κό-
στος. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι
θέσεις και οι αποφάσεις αυτές
δεν πηγάζουν από στενά κομ-
ματικά κριτήρια. Είναι σύνηθες
για παράδειγμα να λαμβάνον-
ται αποφάσεις από τους μισούς
χριστιανοδημοκράτες βουλευ-
τές και τους μισούς σοσιαλιστές.
Οι μισοί ευρωβουλευτές από όλες
τις πολιτικές ομάδες να εγκρί-
νουν ένα νομοθέτημα και οι άλ-
λοι μισοί, πάλι από όλες τις πα-

ρατάξεις, να το απορρίπτουν. Εί-
ναι αλήθεια ότι τις περισσότε-
ρες φορές επιτυγχάνονται άνε-
τες πλειοψηφίες, καθώς τα κεί-
μενα απηχούν απόψεις και αρ-
χές που είναι γενικότερα παρα-
δεκτές. Ποιος λόγου χάριν θα
μπορούσε να απορρίψει τη νο-
μοθεσία για την αδειοδότηση των
χημικών ουσιών που κυκλοφο-
ρούσαν μέχρι πρότινος στο εμ-
πόριο, χωρίς να αξιολογηθεί η
επικινδυνότητά τους και χωρίς
να έχουν καταχωριστεί πουθε-
νά; Λίγοι θα ήταν οι ευρωβου-
λευτές που θα απέρριπταν τη μεί-
ωση των τελών περιαγωγής στην
κινητή τηλεφωνία, όπως ζήτησε
και πέτυχε το ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο. Ποιος βουλευτής θα απέρ-
ριπτε τη νομοθεσία για το δι-
καίωμα αποζημίωσης των επι-

βατών από τις αεροπορικές ή τις
σιδηροδρομικές εταιρείες που
δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους
απέναντί τους; Ποια πολιτική πα-
ράταξη θα εναντιωνόταν στην
αναγραφή συνθημάτων για την
επικινδυνότητα του καπνίσμα-
τος στην υγεία πάνω στα πακέ-
τα των τσιγάρων; 

Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις
που για διάφορους λόγους οι ευ-
ρωβουλευτές διχάστηκαν σε με-
γάλο βαθμό. Όπως στην περί-
πτωση της οδηγίας για την ελεύ-
θερη παροχή υπηρεσιών (οδη-
γία Μπόλκεσταϊν). Την εν λόγω
ελευθερία, μολονότι είναι μία από
τις τέσσερις βασικές ελευθερίες
που αναφέρονται στις συνθή-
κες ήδη από το 1957 (ελεύθερη
κυκλοφορία εργαζομένων, προ-

ϊόντων, κεφαλαίων και υπηρε-
σιών), τα κράτη μέλη δεν είχαν
θελήσει να την εφαρμόσουν από-
λυτα ως πολύ "προωθημένη" για
την εποχή της. Μόλις δε τέθηκε
προς έγκριση πριν από λίγα χρό-

νια, δημιουργήθηκε πανευρω-
παϊκά μεγάλη αναστάτωση. Το
κοινοβούλιο την ενέκρινε, υπό
την προϋπόθεση ότι θα γινόταν
σεβαστό το εθνικό εργατικό δί-
καιο των κρατών-μελών και πως
θα λαμβάνονταν υπόψη οι πα-
ράμετροι που συγκροτούν το ευ-
ρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. 

Άλλο ζήτημα που έχει προκαλέ-
σει θόρυβο μεταξύ των γυναι-
κών δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως
στην Ελλάδα, είναι αυτό που αφο-
ρά την ισότητα με τους άνδρες
ως προς τα συντάξιμα χρόνια.
Το κοινοβούλιο πιστεύει ότι η ισό-
τητα ως βασική αρχή πρέπει να
γίνεται σεβαστή σε όλους τους
τομείς. Και στο μισθολογικό και
στις ίσες ευκαιρίες για ποιοτική
απασχόληση και επαγγελματική

καριέρα και στον πολιτικό και στον
κοινωνικό και στον εκπαιδευτι-
κό τομέα. Εργάζεται όμως ταυ-
τόχρονα, για να δίδονται στις γυ-
ναίκες ειδικά προνόμια, ώστε να
εκπληρούν καλύτερα το μητρι-
κό ρόλο τους, να προστατεύον-
ται από την ενδοοικογενειακή
βία, να καταπολεμηθούν τα στε-
ρεότυπα στις διαφημίσεις, να αν-
τιμετωπιστεί η σωματεμπορία,
να αυξηθεί ο αριθμός των γυ-
ναικών που γίνονται επιστήμο-
νες και ερευνητές, να εξυπηρε-
τούνται οι ειδικές ανάγκες των
φυλακισμένων γυναικών, να προ-
στατεύονται καλύτερα οι αγρό-
τισσες, οι ανάπηρες και οι ανύ-
παντρες μητέρες. 

Ο τομέας στον οποίο πρωτοπο-
ρεί το κοινοβούλιο είναι ο σε-

βασμός των ανθρωπίνων και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Χάρ-
της των Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των συντάχθηκε και εφαρμόζε-
ται σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάρη
στις πιέσεις που άσκησε το ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο. Χάρη σε
αυτό ενσωματώθηκε αρχικά στο
απορριφθέν ευρωπαϊκό σύνταγ-
μα και χάρη σε αυτό θα αποκτή-
σει νομική ισχύ, μόλις ολοκλη-
ρωθεί η επικύρωση της συνθή-
κης της Λισσαβόνας. Ο Χάρτης
θα αποτελέσει επανάσταση για
το σεβασμό των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. Σε έξι κεφάλαια ρυθ-
μίζει κάθε δικαίωμα που αφορά
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις
ελευθερίες και την προστασία
του ατόμου από την αυθαιρεσία,
την ισότητα απέναντι στους νό-
μους, την αλληλεγγύη των αρ-

χών με τους πολίτες, τα πολιτι-
κά δικαιώματα και τα δικαιώμα-
τα στο πλαίσιο της δικαιοσύνης.
Με βάση το Χάρτη απέρριψε τον
περιορισμό των δικαιωμάτων των
πολιτών για λόγους ασφαλείας,
ανέκοψε τις δραστηριότητες των
μυστικών υπηρεσιών, απέρριψε
τη διατήρηση του περιεχομένου
των τηλεφωνικών συνδιαλέξε-
ων και απαγόρευσε την εκμε-
τάλλευση των προσωπικών δε-
δομένων. 

Βραβεύει τους απανταχού αγω-
νιστές των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και δεν εγκρίνει τη σύ-
ναψη διεθνών συμφωνιών με χώ-
ρες που τα παραβιάζουν. 

Το κοινοβούλιο συνεδριάζει δη-
μόσια, παρέχει πρόσβαση στα

έγγραφά του, αλληλογραφεί με
τους πολίτες, εξετάζει τις ανα-
φορές τους και δίνει λύσεις στα
προβλήματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Εί-
ναι ο εμπνευστής του θεσμού του
ευρωπαίου διαμεσολαβητή, που
προστατεύει τους ευρωπαίους
πολίτες από την κακοδιοίκηση
των υπαλλήλων της Ένωσης. 

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί
κανείς τις μεγάλες υπηρεσίες
που προσφέρει στους πολίτες
το σημερινό ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο. Το παράδοξο είναι πως,
όσο αυξάνονται οι αρμοδιότη-
τές του και ο ρυθμιστικός ρόλος
του, τόσο πέφτει η συμμετοχή
στις εκλογές του. Φτάνει να ανα-
λογιστεί κανείς ότι περισσότε-
ροι από τους μισούς νόμους που
εγκρίνονται στην Ελλάδα προ-
έρχονται από τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς. Τη φορά αυτή όμως πρέ-
πει να ψηφίσουμε και για επιπλέ-
ον έναν λόγο: Γιατί η Ευρώπη βρί-
σκεται σε μία κρίσιμη καμπή και
οι κάθε λογής πολέμιοι αυτού
του ανεπανάληπτου παγκοσμίως
εγχειρήματος για την ειρήνη και

την ευημερία κερδίζουν έδαφος,
με απλοϊκά επιχειρήματα και λαϊ-
κίζοντας ασύστολα εναντίον των
ευρωπαϊκών θεσμών. Για να δια-
φυλάξουμε την αλληλεγγύη με-
ταξύ των κρατών. Τη βασική αυ-
τή πολιτική της Ένωσης, που ξα-
ναθυμόμαστε, όταν αρχίζουν τα
δύσκολα. Για να δείξουμε ότι εμ-
πιστευόμαστε τη δουλειά που γί-
νεται εκεί, ότι στηρίζουμε τη συ-
νεννόηση και τη συνεργασία των
κρατών της Ευρώπης και ότι θέ-
λουμε η Ελλάδα να είναι στην
εμπροσθοφυλακή της Ένωσης.
Αυτή τη φορά έχουμε το λόγο.
Πρέπει να ψηφίσουμε!

* Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι διευ-
θυντής του γραφείου του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

"Ο ΤΟΜΕΑΣ στον οποίο πρωτο-
πορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο είναι ο σεβασμός των ανθρω-
πίνων και των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων. Ο Χάρτης των Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων συντάχθη-

κε και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο χάρη στις πιέσεις που
άσκησε το ευρωπαϊκό κοινοβού-
λιο. Χάρη σε αυτό ενσωματώθη-
κε αρχικά στο απορριφθέν ευρω-
παϊκό σύνταγμα και χάρη σε αυ-

τό θα αποκτήσει νομική ισχύ, μό-
λις ολοκληρωθεί η επικύρωση της
συνθήκης της Λισσαβόνας. Ο Χάρ-
της θα αποτελέσει επανάσταση
για το σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Σε έξι κεφάλαια ρυθ-

μίζει κάθε δικαίωμα που αφορά
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τις
ελευθερίες και την προστασία του
ατόμου από την αυθαιρεσία, την
ισότητα απέναντι στους νόμους,
την αλληλεγγύη των αρχών με τους

πολίτες, τα πολιτικά δικαιώματα
και τα δικαιώματα στο πλαίσιο της
δικαιοσύνης. Με βάση το Χάρτη
απέρριψε τον περιορισμό των δι-
καιωμάτων των πολιτών για λό-
γους ασφαλείας, ανέκοψε τις δρα-

στηριότητες των μυστικών υπη-
ρεσιών, απέρριψε τη διατήρηση
του περιεχομένου των τηλεφω-
νικών συνδιαλέξεων και απαγό-
ρευσε την εκμετάλλευση των προ-
σωπικών δεδομένων": αυτά υπο-

γραμμίζει, γράφοντας για το έν-
θετο "Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ" της "ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ" της Τρίτης ο διευ-
θυντής του γραφείου του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλά-
δα, Γιώργος Κασιμάτης.

Ευρωεκλογές
2009:
Γιατί πρέπει
να προσέλθουμε
στις κάλπες
«Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς
τις μεγάλες υπηρεσίες που προσφέρει
στους πολίτες το σημερινό Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Το παράδοξο είναι πως,
όσο αυξάνονται οι αρμοδιότητές του και
ο ρυθμιστικός ρόλος του, τόσο πέφτει η
συμμετοχή στις εκλογές του», τονίζει,
μέσω της «Μ», ο διευθυντής του
γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου στην Ελλάδα, Γιώργος Κασιμάτης

Είπε:
«Το κοινοβούλιο πιστεύει
ότι η ισότητα ως βασική
αρχή πρέπει να γίνεται
σεβαστή σε όλους τους
τομείς. Και στο
μισθολογικό και στις ίσες
ευκαιρίες για ποιοτική
απασχόληση και
επαγγελματική καριέρα
και στον πολιτικό και
στον κοινωνικό και στον
εκπαιδευτικό τομέα»

Είπε:
«Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο συνεδριάζει
δημόσια, παρέχει
πρόσβαση στα έγγραφά
του, αλληλογραφεί με
τους πολίτες, εξετάζει τις
αναφορές τους και δίνει
λύσεις στα προβλήματα
που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της
Ένωσης»

Είπε:
«Τη φορά αυτή, πρέπει να
ψηφίσουμε και για έναν
επιπλέον λόγο: γιατί η
Ευρώπη βρίσκεται σε μία
κρίσιμη καμπή και οι κάθε
λογής πολέμιοι αυτού του
ανεπανάληπτου
παγκοσμίως
εγχειρήματος για την
ειρήνη και την ευημερία
κερδίζουν έδαφος, με
απλοϊκά επιχειρήματα και
λαϊκίζοντας ασύστολα
εναντίον των
ευρωπαϊκών θεσμών»
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Στρασβούργο: 
Του Σωτήρη Ζλατάνου

Κ
ρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή
και την εργασία των ευρω-

παίων πολιτών έλαβε κατά τη συ-
νεδρίαση της ολομέλειας την πε-
ρασμένη εβδομάδα στο Στρα-
σβούργο το ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο. Ανάμεσα στα θέματα που
απασχόλησαν τους ευρωβουλευ-
τές ήταν η υιοθέτηση νέας δέ-
σμης μέτρων για την ασφάλεια
στη θάλασσα και τις αποζημιώ-
σεις των Ευρωπαίων που ταξι-
δεύουν με πλοίο. 

01.
Ασφάλεια στη θάλασσα: 
Προς υιοθέτηση 
της τρίτης δέσμης μέτρων
Το συμβιβασμό για την τρίτη δέ-
σμη μέτρων σχετικά με την ασφά-
λεια στη θάλασσα, στον οποίο
κατέληξαν εκπρόσωποι του κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου,
ενέκρινε η ολομέλεια του ευ-
ρωκοινοβουλίου. Η δέσμη περι-
λαμβάνει την καταβολή αποζη-
μιώσεων στους επιβάτες πλοί-
ων σε περίπτωση ατυχήματος,

τις επιθεωρήσεις πλοίων, ελέγ-
χους από το κράτος λιμένα, τον
ορισμό μιας αρχής για την υπο-
δοχή πλοίων που διατρέχουν κίν-
δυνο και τη διερεύνηση ατυχη-
μάτων στις θαλάσσιες μεταφο-
ρές. 
Επικεφαλής της αντιπροσωπεί-
ας του κοινοβουλίου στην επι-
τροπή συνδιαλλαγής ήταν η πρώ-
τη αντιπρόεδρός της Ρόδη Κρά-
τσα-Τσαγκαροπούλου. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Το αργότερο μέχρι το τέλος του
2016 τα επιβατηγά πλοία της κα-
τηγορίας α’ που πλέουν σε ευ-
ρωπαϊκά ύδατα θα φέρουν την
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά
προκαλείται στους επιβάτες τους.
Ειδικότερα πρέπει να καταβά-
λουν έως και 2.587 ευρώ για απο-
λεσθείσες ή φθαρμένες απο-
σκευές και έως και 460.000 στην
περίπτωση σωματικών βλαβών

ή και θανάτου εξαιτίας λάθους
ή αμέλειας. Χάριν της επιμονής
του κοινοβουλίου η υποχρέωση
αυτή δεν θα αφορά μόνο τα πλοία
της κατηγορίας α’, δηλαδή τα
μεγαλύτερα πλοία στις ενδοευ-
ρωπαϊκές διαδρομές, αλλά και
αυτά της κατηγορίας β’ από το
2018. 
Η κοινοβουλευτική αντιπροσω-
πεία πέτυχε ο σχετικός κανονι-
σμός να καταστεί εφαρμοστέ-
ος, όταν η σύμβαση των Αθη-
νών τεθεί σε ισχύ για την Κοι-
νότητα αλλά όχι αργότερα από
τις 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς
μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές
πότε η εν λόγω σύμβαση θα
εφαρμοστεί στην Ε.Ε. Πέτυχε επί-
σης την προσθήκη μιας ρήτρας,
σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή
όχι αργότερα από τις 30 Ιουνί-
ου του 2013 θα “παρουσιάζει, εφό-
σον αρμόζει, νομοθετική πρό-
ταση, προκειμένου μεταξύ άλ-
λων να επεκταθεί το πεδίο εφαρ-

μογής του παρόντος κανονισμού
σε πλοία που καλύπτονται από
τις κατηγορίες C και D”. 

ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύ-
σεων για τον έλεγχο των πλοίων
από το κράτος λιμένα, το Συμ-
βούλιο έκανε τελικά δεκτό το αί-
τημα των ευρωβουλευτών να μπαί-
νουν σε μία μαύρη λίστα και να
απαγορεύονται μόνιμα τα πλοία
που επανειλημμένα παρέβησαν
τους κανόνες ασφάλειας. Οι ευ-
ρωβουλευτές πέτυχαν επίσης την
επέκταση του πεδίου εφαρμο-
γής της σχετικής οδηγίας, ώστε
να συμπεριληφθούν και τα πλοία
που καταπλέουν σε αγκυροβό-
λια (στα ανοικτά των λιμανιών).
Κατάφεραν ακόμη να αυξήσουν
τη συχνότητα επιθεώρησης των
πλοίων. Ο έλεγχος από το κρά-
τος λιμένα αφορά την επιθεώ-
ρηση ξένων πλοίων στα εθνικά
λιμάνια. 

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ
ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μέχρι πρόσφατα το Συμβούλιο
μπλόκαρε δύο προτάσεις σχετι-
κά με τις υποχρεώσεις του κρά-
τους σημαίας και την αστική ευ-
θύνη, οι οποίες συμπεριλαμβά-
νονται στη δέσμη μέτρων για την
ασφάλεια στη θάλασσα. Αντι-
δρώντας το κοινοβούλιο εισή-
γαγε στο στάδιο της δεύτερης
ανάγνωσης τροπολογίες επ’ αυ-
τών των ζητημάτων σε άλλες εκ-
θέσεις της δέσμης μέτρων. Το
Συμβούλιο αναγκάστηκε έτσι να
προβεί στην υιοθέτηση κοινών
θέσεων και για τα δύο αυτά θέ-
ματα. 

02.
Τέλη κυκλοφορίας σε βαρέα 
φορτηγά: αλλαγές 
στην υφιστάμενη νομοθεσία
Η επιβολή τελών κυκλοφορίας
στα βαρέα φορτηγά οχήματα πρέ-

πει να εξαρτάται εν μέρει από
την ατμοσφαιρική ρύπανση και
την ηχορύπανση που προκαλούν,
σύμφωνα με σχέδιο οδηγίας που
ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Να ση-
μειωθεί πάντως ότι οι εν λόγω
κανόνες δεν είναι δεσμευτικοί,
αλλά θέτουν κοινά πρότυπα για
τα κράτη μέλη που θα αποφασί-
ζουν να εφαρμόσουν το εν λό-
γω μέτρο. 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ,
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ, ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ
Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής περιλάμβανε την
ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχο-
ρύπανση και την κυκλοφοριακή
συμφόρηση αλλά όχι τις εκπομ-
πές διοξειδίου του άνθρακα. Με-
ρικοί ευρωβουλευτές ήθελαν να
προσθέσουν το διοξείδιο του άν-
θρακα στον κατάλογο των απαι-
τητών κοστών, τονίζοντας ότι τα
φορτηγά, όπως και τα αεροπλά-

να, είναι εν μέρει υπεύθυνα για
τις κλιματικές αλλαγές. Η πλει-
οψηφία του κοινοβουλίου όμως
απέρριψε τις σχετικές τροπολο-
γίες των Πρασίνων. 
Η πρόταση περί συμπερίληψης
της κυκλοφοριακής συμφόρησης
συνάντησε αρχικά τις επιφυλά-
ξεις των ευρωβουλευτών του ΕΛΚ,
σύμφωνα με τους οποίους ένα
τέτοιο μέτρο σε περίοδο οικονο-
μικής κρίσης θα ήταν υπέρ το δέ-
ον αυστηρό αλλά και άδικο, δε-
δομένου ότι και τα οχήματα ιδιω-
τικής χρήσης είναι υπεύθυνα για
την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
Πριν από μερικές ημέρες η Επι-
τροπή Μεταφορών είχε καταλή-
ξει σε έναν συμβιβασμό, βάσει
του οποίου τα κράτη μέλη θα μπο-
ρούν να επιβάλουν στα βαρέα
φορτηγά τέλη συμφόρησης, υπό
την προϋπόθεση ότι θα εφαρμό-
σουν το μέτρο αυτό σε όλους τους
οδικούς χρήστες. Αυτή η διάτα-
ξη όμως απορρίφθηκε. 

Επομένως δεν θα επιβάλλονται
τέλη κυκλοφορίας για λόγους
συμφόρησης στα επιβατηγά αυ-
τοκίνητα. Επιπλέον θα εναπό-
κειται στα κράτη μέλη να καθο-
ρίσουν τον τρόπο υπολογισμού
του ύψους των τελών για λόγους
συμφόρησης. 
Να σημειωθεί ωστόσο ότι τα κρά-
τη μέλη διατηρούν τη δυνατότη-
τα επιβολής τελών κυκλοφορίας
“σε οδικά τμήματα που υπόκειν-
ται σε συμφόρηση... σε περιόδους
κατά τις οποίες αυτά τα οδικά τμή-
ματα πάσχουν συνήθως από κυ-
κλοφοριακή συμφόρηση”. 

Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ
Βάσει μιας μελέτης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αν τα κράτη
μέλη αποφασίσουν να εφαρμό-
σουν το εν λόγω μέτρο, η επιβο-
λή του ευρωπαϊκού σήματος τε-
λών κυκλοφορίας θα επιφέρει πρό-
σθετη επιβάρυνση για τους οδι-
κούς χρήστες ύψους περίπου 3%.

Τα βαρέα φορτηγά που ρυπαί-
νουν περισσότερο θα καταβά-
λουν μεγαλύτερα τέλη, ενώ τα
φιλικά προς το περιβάλλον θα
πληρώνουν χαμηλά τέλη ή ακό-
μη και τίποτα. 

03.
Μέτρα υπέρ των Ρομά ζητεί 
το Ευρωκοινοβούλιο
Τη βελτίωση της κοινωνικής κα-
τάστασης των Ρομά, της μεγα-
λύτερης εθνοτικής μειονότητας
της Ευρώπης, ζητεί το ευρωκοι-
νοβούλιο με μία έκθεση πρωτο-
βουλίας που ενέκρινε η ολομέ-
λεια του σώματος. Παράλληλα
επικρίνει τα κράτη μέλη που δεν
έχουν επικυρώσει ακόμη τη σύμ-
βαση πλαίσιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης του 1995 για την προ-
στασία των εθνικών μειονοτή-
των και τα καλεί να την επικυ-
ρώσουν επειγόντως. 
Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τονί-
ζει ότι, παρόλο που υπήρχε έν-
τονο ενδιαφέρον για τη βελτίω-
ση της κοινωνικής και οικονομι-
κής κατάστασης των Ρομά κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας δι-
εύρυνσης, η πρόοδος που έχει
σημειωθεί είναι περιορισμένη. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι ευρωβουλευτές υπογραμμί-
ζουν ότι η τάση των παιδιών Ρο-
μά να εγκαταλείπουν νωρίς το
σχολείο ζημιώνει την προσωπι-
κή εκπαίδευσή τους, την κοινω-
νική ένταξή τους και τις δυνα-
τότητές τους στην αγορά εργα-
σίας. Όπως ακόμη τονίζουν, μο-
λονότι έχει αυξηθεί το ποσοστό
των νεαρών Ρομά που ακολου-
θούν δευτεροβάθμια και ανώ-
τατη εκπαίδευση σε ορισμένα
κράτη μέλη, το επίπεδο των επαγ-
γελματικών προσόντων τους πα-
ραμένει πολύ χαμηλότερο από
το μέσο όρο της Ε.Ε. 
Επιπλέον το ευρωκοινοβούλιο
θεωρεί ότι η άνιση πρόσβαση
στις υπηρεσίες και τα κοινωνι-
κοοικονομικά μειονεκτήματα που
αντιμετωπίζουν στην πράξη τα
παιδιά των Ρομά τα αποκλείουν
από την προσχολική μέριμνα και
την ποιοτική εκπαίδευση. Τονί-
ζει συνεπώς την ανάγκη για στο-
χευμένες εκπαιδευτικές πολιτι-
κές που να απευθύνονται στις
οικογένειες των Ρομά και να εν-
θαρρύνουν την ενεργή συμμε-
τοχή. 

ΕΥΡΩ-ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΡΟΜΑ ΠΗΡΕ Ο ΒΟΛΟΣ
Dosta! (ντόστα) σημαίνει “αρκε-
τά!” στη γλώσσα των Ρομά, που
αριθμούν έναν πλήθυσμό 8-10 εκα-
τομμυρίων στην Ευρώπη. Θέλον-

τας να πει “αρκετά με τις προκα-
ταλήψεις, αρκετά με τις διακρί-
σεις κατά των Ρομά” το Κογκρέ-
σο Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης θεσμοθέτησε τα ομώνυ-
μα βραβεία που απονέμονται σε
πόλεις που διακρίνονται για την
ενεργό τους δράση σε ζητήμα-
τα που αφορούν στην προστα-
σία των δικαιωμάτων των Ρομά
και την ένταξή τους στις τοπι-
κές κοινωνίες. Φέτος το πρώτο
βραβείο μοιράστηκαν οι δήμαρ-
χοι των πόλεων Μόσταρ και Πρι-
γέντορ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Το δεύτερο βραβείο απονεμή-
θηκε στην πόλη του Βόλου, ενώ
το τρίτο βραβείο στην βουλγα-
ρική πόλη Λομ.
n Οι πόλεις Μόσταρ και Πριγέν-
τορ της Βοζνίας - Ερζεγοβίνης,
προχώρησαν στην κατασκευή κα-
τοικιών για τους Ρομά. 
n Ο δήμος Βόλου υιοθέτησε από
το 2005 ένα πρόγραμμα υπέρ
των Ρομά το οποίο θα διαρκέ-
σει έως το 2011. Το Κέντρο Στή-
ριξης των Ρομά που ίδρυσε, δρα-
στηριοποιείται σε ζητήματα όπως
η μόνιμη στέγη, η εργασία, η εκ-
παίδευση και η υγειονομική πε-
ρίθαλψη. Στο δήμο υπάρχει Κέν-
τρο Υγείας για τους Ρομά, όπου
εξασφαλίζεται η ιατροφαρμα-
κευτική τους περίθαλψη, ενώ ένα
δημοτικό σχολείο αποκλειστικά
για τα παιδιά των Ρομά έχει ήδη
δημιουργηθεί στην περιοχή της
Αγίας Παρασκευής. 
n Στο Πριγέντορ εκπρόσωποι των
Ρομά θα συμμετέχουν στα δη-
μοτικά συμβούλια για να συνα-
ποφασίζουν μεταξύ άλλων σε ζη-
τήματα που αφορούν στη σχο-
λική εκπαίδευση

04.
Την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων σχετικά 
με το πετρέλαιο θέλει 
το Ευρωκοινοβούλιο
Μέτρα για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που σχετίζονται με
το πετρέλαιο προτείνει το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο. Οι ευρωβου-
λευτές ζητούν την πλήρη πρό-
σβαση στα αποθέματα μη συμ-
βατικού πετρελαίου, καθώς και
στα αποθέματα που δεν έχουν
ακόμη ανακαλυφθεί. Παράλλη-
λα ζητούν να επεκταθούν και
να γίνουν πιο ασφαλείς οι δια-
δρομές μεταφοράς πετρελαί-
ου, ελαχιστοποιώντας τη ζήτη-
ση στον τομέα των μεταφορών. 
Το ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει
την πρωτοβουλία της Επιτρο-
πής να δρομολογήσει έναν παγ-
κόσμιο πολιτικό διάλογο υπό τη
μορφή συνάντησης κορυφής υψη-
λού επιπέδου μεταξύ των χω-

ρών που παράγουν και των χω-
ρών που καταναλώνουν πετρέ-
λαιο, ώστε να μην μπορούν οι
πετρελαιοπαραγωγοί χώρες να
διατηρούν τεχνητά τις τιμές του
πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. 
Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι
η βελτίωση της διαφάνειας της
αγοράς κρίνεται απολύτως απα-
ραίτητη για τη σταθεροποίηση
της τιμής του πετρελαίου. Επι-
πλέον ζητούν να ενταθούν οι
προσπάθειες εμπορικής αξιο-
ποίησης πόρων μη συμβατικού
πετρελαίου (όπως ο ασφαλτού-
χος σχιστόλιθος και η ασφαλ-
τούχος άμμος). 
Έχοντας ως στόχο τη μείωση της
ζήτησης πετρελαίου, το ευρω-
κοινοβούλιο εκφράζει αμφιβο-
λίες για το κατά πόσον τα βιο-
καύσιμα πρώτης γενιάς είναι με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθε-
σμα κατάλληλα υποκατάστατα
του πετρελαίου. Για το λόγο αυ-
τό προτείνει τη μετατόπιση των
εμπορευματικών μεταφορών και
της κινητικότητας προς πιο βιώ-
σιμους τρόπους, που κατανα-
λώνουν λιγότερο ή καθόλου πε-
τρέλαιο, όπως οι σιδηροδρομι-
κές ή οι πλωτές μεταφορές, κα-
θώς και τη χρήση σύγχρονων
συστημάτων διαχείρισης της κυ-
κλοφορίας για τη μείωση των
καθυστερήσεων και των παρα-
κάμψεων στις οδικές μεταφο-
ρές, τις εναέριες και τη ναυσι-
πλοΐα. 
Οι ευρωβουλευτές καλούν επί-
σης τα κράτη μέλη να παράσχουν
οικονομική ενίσχυση για την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων σε εναλ-
λακτικούς ενεργειακούς πόρους.
Κατά τη γνώμη τους η χρήση πε-
τρελαίου και άλλων ενεργειακών
πηγών με υψηλές εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα πρέπει να
μειωθεί τόσο μέσω της αύξησης
της ενεργειακής απόδοσης όσο
και μέσω λύσεων με ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα. 
Στην έκθεση διατυπώνεται ακό-
μη η άποψη ότι νέα σχέδια υπο-
δομών στον τομέα του πετρε-
λαίου, όπως οι πετρελαιαγωγοί
Οδησσού - Γκντάνσκ και Κων-
στάντζας - Τριέστης, πρέπει να
εξακολουθήσουν να αποτελούν
υψηλής προτεραιότητας έργα.
Επιπλέον εκφράζεται ανησυχία
σχετικά με τις αυξανόμενες πε-
ριπτώσεις πειρατείας, που απο-
τελούν απειλή για τη διεθνή ναυ-
σιπλοΐα και επομένως για τη με-
ταφορά πετρελαίου. Κατά συ-
νέπεια οι ευρωβουλευτές επι-
κροτούν τις προσπάθειες σχετι-
κά με τη διεξαγωγή επιχείρησης
στο Κέρας της Αφρικής για την
προστασία των πλοίων από πει-
ρατικές επιθέσεις (Επιχείρηση
Atalanta).

Κρίσιμες αποφάσεις από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Το κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε σε κινήσεις καθοριστικές για τη ζωή και την εργασία των ευρωπαίων πολιτών κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς του την περασμένη εβδομάδα, στο Στρασβούργο

Ανάμεσα στα θέματα που
απασχόλησαν τους
ευρωβουλευτές ήταν η
υιοθέτηση νέας δέσμης
μέτρων για την ασφάλεια
στη θάλασσα και τις
αποζημιώσεις των
Ευρωπαίων που
ταξιδεύουν με πλοίο



γεια και τις νέες τεχνολογίες. “Η
κατάσταση με την απασχόληση
αναμένεται να χειροτερέψει και
η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι
απλά παρατηρητής”, διακήρυξε
ο κ. Μπαρόζο. “Η Κομισιόν ερ-
γάζεται για τη μείωση της επέ-
κτασης των κοινωνικών επιπτώ-
σεων της κρίσης, μέσω των τα-
μείων για τις επιπτώσεις της παγ-
κοσμιοποίησης. Πρέπει να δια-
σφαλίσουμε πως κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να προστατέψουμε τους
Ευρωπαίους από την ανεργία και
να βοηθήσουμε όσους μένουν
χωρίς δουλειά”. Για αυτόν το λό-
γο(!) η Κομισιόν οργανώνει το
Μάιο στην Πράγα μια ειδική σύ-
νοδο κορυφής, με θέμα την απα-
σχόληση. 

● Οι περιφερειακές αρχές. Οι εκ-
πρόσωποι των περιφερειακών αρ-
χών αναζητούν έναν ενισχυμένο
ρόλο και διεκδικούν περισσότε-
ρους πόρους και μεγαλύτερη ευε-
λιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
που όπως ειπώθηκε στη διάσκε-
ψη κορυφής της Πράγας, για κά-
ποιους μοιάζει “τόσο ευκίνητη όσο
ένας ελέφαντας”. Στη διάσκεψη

έλαβαν μέρος 1.030 αιρετοί από
250 περιοχές, εκ των οποίων 23
επικεφαλής περιφερειών, 6 πρό-
εδροι τοπικών και 61 δήμαρχοι.
Πολλοί από αυτούς “γκρίνιαξαν”
για τη δυσκαμψία της Ε.Ε. αλλά
και των εθνικών κυβερνήσεων
στις πληρωμές των χρηματοδο-
τήσεων των προγραμμάτων. Με-
ταξύ αυτών είναι ακόμη και εκ-
πρόσωποι της αυτοδιοίκησης στη
Γερμανία, όπως ο δήμαρχος της
Βεστφαλίας Γ. Μπρόκερς.
Για τον Κλαούντιο Μαρτίνι, πρό-
εδρο της συνέλευσης των περι-
φερειακών παραθαλάσσιων πε-
ριοχών της Ευρώπης, η κρίση απλώ-
νεται σαν… τσουνάμι. “Δεν μπο-
ρούμε να περιοριστούμε μόνο στις
παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύ-
στημα. Πρέπει να επενδύσουμε
στην καθαρή ενέργεια. Έτσι όχι
μόνο θα στηρίξουμε την αγορά
αλλά θα πετύχουμε και το στόχο
για την αντιμετώπιση των κλιμα-
τικών αλλαγών”.
Ο πρόεδρος του δικτύου ευρω-
παϊκών πόλεων, καθηγητής Φλά-
βιο Ντελμπόνο έφερε ως παρά-
δειγμα αυτό που κάνουν στην πε-
ριοχή του, την Εμίλια Ρομάνα, όπου

από τον προϋπολογισμό του 2009
δίνονται άμεσες επιδοτήσεις 1.650
ευρώ σε κάθε άνεργο που δεν
έχει ασφαλιστική κάλυψη, ενώ
ένα σημαντικό ποσό διατέθηκε
για το ταμείο εγγυήσεων, μέσω
του οποίου οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις μπορούν να λάβουν
δάνειο από τις τράπεζες.
Παρόμοια προβλήματα με τους
Έλληνες φαίνεται μα αντιμετωπί-
ζουν και οι μικρομεσαίοι επιχει-
ρηματίες στην Προβηγκία της Γαλ-
λίας. “Οι τράπεζες αρνούνται τα
δάνεια”, είπε ο πρόεδρος της το-
πικής διοίκησης Μισέλ Βοζέλ, ο
οποίος πρότεινε τη λήψη άμεσων
μέτρων, χωρίς τη μεσολάβηση
των τραπεζών, όπως επιδότηση
ενοικίου σε φοιτητές, επιδότηση
για ανακατασκευή σπιτιών, ώστε
να τροφοδοτούνται με ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας.
Στην αντίπερα όχθη, ο πρόεδρος
της ένωσης δήμων και κοινοτή-
των Τσεχίας και μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Όλντριχ
Βλάσακ εξέφρασε την αντίθε-
σή του στις υπερβολικές ρυθμί-
σεις και τάχθηκε υπέρ της ελα-
στικοποίησης της εργασίας. “Να
μπορούν να προσλαμβάνουν και
να απολύουν πιο εύκολα οι επι-
χειρήσεις. Η καλύτερη λύση εί-
ναι κατάργηση των συνόρων. Ο
προστατευτισμός επιδεινώνει
την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι τα
μέτρα του 1929 οδήγησαν στο
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο”. 
“Η φοβία είναι κακός σύμβου-
λος και ο πανικός οδηγεί στην
καταστροφή”, αντέτεινε ο πρό-
εδρος της ελληνικής αντιπρο-
σωπείας στην Επιτροπή των Πε-
ριφερειών της Ευρώπης και πρό-
εδρος της διευρυμένης νομαρ-
χιακής αυτοδιοίκησης Δράμας
Καβάλας Ξάνθης Κώστας Τά-
τσης. “Η κρίση έχει συγκεκριμέ-
νες αιτίες να μη χαϊδεύουμε τα
αυτιά...”, σχολίασε. Για τον κ. Τά-
τση η αυτοδιοίκηση έχει να παί-
ξει έναν σημαντικό ρόλο στην
παρούσα συγκυρία, καθώς χαί-
ρει της εμπιστοσύνης των πολι-
τών και γνωρίζει τα επιμέρους
προβλήματα. “Οφείλουμε να μει-
ώσουμε τη γραφειοκρατία που
πλήττει την επιχειρηματικότητα
και να διευκολύνουμε τον μι-
κροεπιχειρηματία μέσω προ-
γραμμάτων για την ανταγωνι-
στικότητα και την ενέργεια, οφεί-
λουμε να δίνουμε το καλό πα-
ράδειγμα στους πολίτες, κάνο-
ντας, πρώτοι εμείς, οικονομία”.
Όσο για τον προστατευτισμό, ο
έλληνας εκπρόσωπος στην Επι-
τροπή των Περιφερειών σχολιά-
ζει ότι “είναι μια μη επιλέξιμη
πρακτική στην ελεύθερη αγο-
ρά. Απλώς στην άκρατη μορφή
της ελλοχεύουν κίνδυνοι και εκεί
πρέπει να παρεμβαίνει το κρά-
τος”. 
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Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Σ
τις αρχές του μήνα η Πράγα
φιλοξένησε τη διάσκεψη κο-

ρυφής των Περιφερειών και των
Πόλεων της Ευρώπης, που πραγ-
ματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Από
τον πρόεδρο της Επιτροπής Μα-
νουέλ Μπαρόζο και τον διευθυν-
τή της παγκόσμιας τράπεζας αρ-
μόδιο για την Ευρώπη Ίντερμιτ
Γκιλ, μέχρι τον δήμαρχο του πιο
μικρού δήμου της Ευρώπης, που
θεωρεί την Ε.Ε. ευκίνητη όσο έναν
ελέφαντα, όλοι κατέθεσαν την
άποψή τους για το πώς πρέπει να
αντιμετωπιστεί η κρίση.
“Η κρίση δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί χωρίς εμάς” διακήρυξε
ο πρόεδρος της Επιτροπής των
Περιφερειών της Ευρώπης Λικ Βαν
ντεν Μπράντε. Η “Μ” του έθεσε
το ερώτημα γιατί πιστεύει ότι θα
έχουν μεγαλύτερη επιτυχία οι πε-
ριφερειακές αρχές εκεί που φαί-
νεται να αποτυγχάνουν οι κυβερ-
νήσεις, αλλά αρκέστηκε να πει
ότι “οι πολίτες εμπιστεύονται πε-
ρισσότερο τις τοπικές αρχές”. Η
Επιτροπή των Περιφερειών διεκ-
δικεί να έχει έναν αναβαθμισμέ-
νο ρόλο στην παρούσα συγκυρία
και τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι
η λύση θα προκύψει μέσα από τη

συνεργασία, σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης. “Μεσούσης της σημε-
ρινής οικονομικής κρίσης, οι πε-
ριφέρειες και οι πόλεις της Ευ-
ρώπης τάσσονται σθεναρά κατά
του εθνικού προστατευτισμού. Ο
συγκεντρωτισμός δεν αποτελεί
τη βάση για μία δυναμική και απο-
τελεσματική Ευρώπη. Κανένα σχέ-
διο ανάκαμψης δεν θα υλοποι-
ηθεί ποτέ σωστά χωρίς την έγ-
καιρη συμμετοχή των περιφερει-
ών και των πόλεων. Επικροτούμε
την απόφαση της Τσεχικής Προ-
εδρίας να διοργανώσει τον Μάιο
μία έκτακτη σύνοδο με τους κοι-
νωνικούς εταίρους. Αναμένω ότι
θα συμμετάσχουν επίσης και οι
τοπικές και οι περιφερειακές αρ-
χές”, δήλωσε ο πρόεδρος Βαν ντεν
Μπραντε. 

● Ο ΟΟΣΑ. Ο προϊστάμενος του
τμήματος περιφερειακής αντα-
γωνιστικότητας και διακυβέρνη-
σης του Οργανισμού για την Οι-
κονομική Συνεργασία και Ανά-
πτυξη (ΟΟΣΑ) Μάρκους Μπον-
τούρι εκτίμησε ότι οι μελλοντι-
κές προοπτικές είναι πολύ κακές
και προέβλεψε περαιτέρω μεί-
ωση του παγκόσμιου εμπορίου
και της νομισματικής διακίνησης.
“Η φορολογική πολιτική του Κέινς
επανήλθε. Θα πρέπει να αποφύ-

γουμε τις κυκλικές μειώσεις των
δημοσίων επενδύσεων” είπε, προ-
σθέτοντας ότι οι όποιες πολιτι-
κές εφαρμοστούν θα πρέπει να
έχουν υπόψη τους τις ειδικές ανάγ-
κες των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, γιατί “η κρίση τις πλήγωσε
θανάσιμα. Λαμβάνοντας μέτρα

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
στηρίζουμε την απασχόληση”. Η
συμβουλή του εκπροσώπου του
ΟΟΣΑ για έξοδο από την κρίση
είναι: “καινοτομήστε”. “Οι περιο-
χές που θα ξεπεράσουν πιο εύ-

κολα την κρίση είναι αυτές που
θα εφαρμόσουν συνεκτικές στρα-
τηγικές καινοτομίας”, τόνισε ο κ.
Μποντούρι.

● Η Παγκόσμια Τράπεζα. Για τον
Ίντερμιτ Γκιλ, διευθυντή στην Παγ-
κόσμια Τράπεζα, υπεύθυνο για την
“Έκθεση για την ανάπτυξη στον
κόσμο 2009” και υπεύθυνο για τα
ευρωπαϊκά θέματα “η ανάπτυξη
δεν θα είναι ποτέ ισόρροπη, από
τη φύση της είναι άνιση, αν προ-
σπαθούμε να την εξισορροπήσου-
με, την αναχαιτίζουμε”. Για τον
ίδιο η λύση του “γρίφου” είναι η
κινητικότητα των ανθρώπων, ώστε
να είναι πιο κοντά σε περιοχές όπου
παρουσιάζονται οι ευκαιρίες. Και
οι ευκαιρίες παρουσιάζονται εκεί
που υπάρχουν θεσμικά όργανα,
υποδομές και στοχοθετημένες πα-
ρεμβάσεις. “Κοιτάξτε ευρύτερα.
Μη φοβάστε τη μετανάστευση,
μη φοβάστε τη συγκέντρωση σε
μεγάλες πόλεις”, πρότεινε στους
επικεφαλής των περιφερειών της
Ευρώπης.

● Η Κομισιόν. “Πρέπει να δεί-
ξουμε την αλληλεγγύη μας σε

όσα κράτη μέλη το έχουν ανάγ-
κη” είπε στην παρέμβασή του στη
διάσκεψη κορυφής των περιφε-
ρειών και των πόλεων της Ευ-
ρώπης ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, σημει-
ώνοντας χαρακτηριστικά: “είμα-
στε όλοι στην ίδια βάρκα, ας σι-
γουρευτούμε ότι τραβάμε κουπί
προς την ίδια κατεύθυνση”. Για
τον πρόεδρο Μπαρόζο αλληλεγ-
γύη σημαίνει επίσης “το να δεί-
χνει κανείς ευελιξία σε εξαιρετι-
κές καταστάσεις”. Το “κλειδί” που
ανοίγει την πόρτα εξόδου από
την κρίση είναι η ενιαία αγορά,
τόνισε. Μιλώντας ενώπιον ενός
κοινού που απαρτιζόταν από εκ-
προσώπους περιφερειακών αρ-
χών, ο πρόεδρος της Κομισιόν
τόνισε ότι μια από τις προτεραι-
ότητες για την περίοδο μετά το
2010 είναι να αυξηθεί ο ρόλος
τους στη διαμόρφωση των πολι-
τικών της Ε.Ε., καθώς αυτό φαί-
νεται να είναι απαίτηση του 60%
των ευρωπαίων πολιτών. Τους
κάλεσε δε να επικεντρωθούν σε
επενδύσεις που έχουν πολλα-
πλασιαστικά αποτελέσματα, όπως
αυτές που σχετίζονται με την ενέρ-

«Η ΚΡΙΣΗ είναι σαν το κοινό κρυο-
λόγημα. Είτε προσπαθήσεις να
το αντιμετωπίσεις με φάρμακα
είτε όχι, θα κάνει τον κύκλο του
και θα περάσει»: η συγκεκριμέ-

νη πρόταση θεραπείας αποδίδε-
ται στον πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας της Τσεχίας και οικονομο-
λόγο Βάτσλαβ Κάους, ο οποίος
ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι

η κρίση είναι το τίμημα που πλη-
ρώνει ο κόσμος, γιατί άφησε τους
πολιτικούς να μπουν στα πόδια
της ελεύθερης αγοράς! Στην πρω-
τεύουσα της χώρας του, πάντως,

οι ευρωπαίοι πολιτικοί συσκέ-
πτονται διαρκώς. H μία σύνοδος
κορυφής διαδέχεται την άλλη,
και το θέμα συζήτησης είναι ένα:
η κρίση.

Η αυτοδιοίκηση
απέναντι
στην κρίση και
το «κρυολόγημα
του ελέφαντα»
Απαντες, από τον πρόεδρο της Κομισιόν
και τον αρμόδιο για την Ε.Ε. διευθυντή της
παγκόσμιας τράπεζας μέχρι τον δήμαρχο
του πιο μικρού δήμου της Ευρώπης,
κατέθεσαν την άποψή τους για το πώς
πρέπει να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια
οικονομική κρίση στη διάσκεψη κορυφής
των Περιφερειών και των Πόλεων της
Ευρώπης, που φιλοξενήθηκε στις αρχές
του μήνα στην Πράγα

«Οι πολίτες εμπιστεύον-
ται περισσότερο τις τοπι-
κές αρχές», ήταν η απάν-
τηση του προέδρου της
Επιτροπής των Περιφε-
ρειών της Ευρώπης στο
ερώτημα της “Μ” γιατί
πιστεύει ότι θα έχουν
μεγαλύτερη επιτυχία οι
περιφερειακές αρχές εκεί
που φαίνεται να αποτυγ-
χάνουν οι κυβερνήσεις

Μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών στη σύνοδο της Πράγας: από αριστερά, Άντρας Ζαλάι, Ούνο Σιλμπεργκ, Μισέλ Βοζέλ, Λικ Βαν ντεν Μπράντε, Μίχαελ Χόιπλ, Κωνσταντίνος Τάτσης, Μισέλ Ντελεμπαρ, Μερ-
σέντες Μπρέσο και Ισιντόρο Γκοτάρο.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ της διάσκεψης
κορυφής, οι περιφέρειες και οι το-
πικές αρχές τόνισαν ότι για μια
ισχυρότερη Ευρώπη απαιτούνται
επίσης να τεθεί σε ισχύ η Συνθή-
κη της Λισαβόνας, μια φιλόδοξη
μεταρρύθμιση του κοινοτικού προ-
ϋπολογισμού, μια ανανεωμένη
στρατηγική της Λισαβόνας μετά
το 2010 και μια ισχυρή ευρωπαϊκή
περιφερειακή πολιτική, που να λαμ-
βάνει υπόψη τις επιπτώσεις της
σημερινής κρίσης, κατά τον κα-
θορισμό των κριτηρίων που καθι-
στούν τις περιφέρειες επιλέξιμες
να λάβουν τις ενισχύσεις των διαρ-
θρωτικών ταμείων μετά το 2013.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής των
Περιφερειών Βαν ντεν Μπραντε
και ο υπουργός περιφερειακής ανά-
πτυξης της Τσεχίας Κίριλ Σβομ-
πόντα, δρομολόγησαν στη διά-
σκεψη κορυφής μία ευρεία δια-
βούλευση των περιφερειών και
των πόλεων της Ευρώπης με θέ-
μα το μέλλον της στρατηγικής της
Λισαβόνας για την ανάπτυξη και
την απασχόληση. Ο πρόεδρος της
Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, που πα-
ρενέβη στη διάσκεψη κορυφής,
επικρότησε την πρωτοβουλία, επι-
σημαίνοντας τον καίριο ρόλο των
τοπικών και των περιφερειακών
αρχών. “Ουδείς μπορεί να προ-
βλέψει το περιεχόμενο της νέας
στρατηγικής. Στις προτεραιότη-
τες για την περίοδο μετά το 2010
θα συγκαταλέγεται εντούτοις με
βεβαιότητα η αύξηση της συμμε-
τοχής των τοπικών και των περι-
φερειακών αρχών στη χάραξη πο-
λιτικών. Μία πρόσφατη έρευνα του
Ευρωβαρομέτρου καταδεικνύει
ότι το 60% σχεδόν των ευρωπαί-
ων πολιτών επιθυμεί να αποκτή-
σουν οι περιφερειακές και οι το-
πικές αρχές μεγαλύτερο ρόλο στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της
Ε.Ε.”
Οι εκπρόσωποι των τοπικών και
των περιφερειακών αρχών έστει-
λαν ένα σαφές αίτημα στο προ-
σεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
στην προσεχή διάσκεψη του G20
στο Λονδίνο για μία συντονισμέ-
νη προσέγγιση της οικονομικής
ανάκαμψης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όσον αφορά την επόμενη μεταρ-
ρύθμιση της περιφερειακής πολι-
τικής, η διάσκεψη κορυφής καθό-
ρισε την πολιτική πλατφόρμα για
μια πρώτη συζήτηση υψηλού επι-
πέδου με την αρμόδια για την πε-
ριφερειακή πολιτική επίτροπο Ντα-
νούτα Χούμπνερ, σχετικά με τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης
για την Πράσινη Βίβλο για την εδα-
φική συνοχή που ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2008. Παρουσιά-
ζοντας τα αποτελέσματα στη Διά-
σκεψη Κορυφής, η επίτροπος
Hübner δήλωσε: “διαπιστώνω με
ικανοποίηση ότι οι περισσότεροι
συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται

την εδαφική συνοχή κατά τον τρό-
πο εκείνο που ενστερνίζομαι και
εγώ: η εδαφική συνοχή πρόκειται
κατ’ αρχήν για μία κινητοποίηση
του αναπτυξιακού δυναμικού και
όχι για ένα αντιστάθμισμα μειονε-
κτημάτων. Χρειαζόμαστε καλύτε-
ρο συντονισμό μεταξύ όλων των
πολιτικών που έχουν εδαφικό αν-
τίκτυπο, καθώς και μία πιο ευέλι-
κτη προσέγγιση ως προς τον κα-
θορισμό των εδαφών, στα οποία
λειτουργούν τα κοινοτικά προ-
γράμματα, παραδείγματος χάρη
σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συ-
νοικιών εντός μίας πόλης”.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Επικεντρώνοντας στις προσεχείς
ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009,
η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με μια
ζωντανή τηλεοπτική συζήτηση με-
ταξύ εκπροσώπων από τέσσερις
ευρωπαϊκές πολιτικές παρατάξεις.
Επισημάνθηκε ότι μία πιο ισχυρή

και πιο δημοκρατική Ευρώπη δεν
χρειάζεται μόνο την υποστήριξη
όλων των επιπέδων διακυβέρνη-
σης, αλλά πρωτίστως τη συμμε-
τοχή των πολιτών. Ο κ. Βαν Ντεν
Μπράντε ανακοίνωσε την έναρξη
μιας τοπικής και περιφερειακής
εκστρατείας ενημέρωσης για τις
ευρωπαϊκές εκλογές και κάλεσε
τους εκλεγμένους πολιτικούς άρ-
χοντες σε τοπικό και περιφερει-
ακό επίπεδο να συμμετάσχουν στην
εκστρατεία. “Ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χανς Γκερτ
Πέτεριγκ κι εγώ θα απευθύνουμε
ανοιχτή επιστολή προς όλες τις
τοπικές και τις περιφερειακές αρ-
χές στην Ευρώπη, για να τους ζη-
τήσουμε να συμμετάσχουν ενερ-
γά στην εκστρατεία για τις ευρω-
παϊκές εκλογές.” Το μήνυμα που
επιθυμούμε να στείλουμε στον πο-
λίτη είναι το ακόλουθο: “Μπορείς
να αλλάξεις την Ευρώπη και να
επηρεάσεις τις στρατηγικές της
επιλογές για τα πέντε επόμενα
χρόνια”.

«Κλειδί» η Λισσαβόνα
για μια ισχυρότερη Ε.Ε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Πε-
ριφερειών της Ευρώπης, Λικ Βαν
ντεν Μπράντε, στο βήμα.
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ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ του Ιουνίου
θα είναι το μεγαλύτερο διακρα-
τικό εκλογικό γεγονός στην ιστο-
ρία. Στις κάλπες αναμένεται να

προσέλθουν 375 εκατομμύρια
ευρωπαίοι πολίτες από 27 χώ-
ρες. Θα κληθούν να αναδείξουν
τους 736 εκπροσώπους μας (οι

22 από την Ελλάδα) στο μόνο
άμεσα εκλεγόμενο όργανο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο, που εκλέ-

γεται από τους λαούς από το
1979, εκπροσωπεί σήμερα πε-
ρίπου μισό δισεκατομμύριο πο-
λίτες.

Του Γιώργου Χρηστίδη 

01Γιατί να ψηφίσω; Πώς επη-
ρεάζει το ευρωπαϊκό κοι-

νοβούλιο τη ζωή μου;

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επη-
ρεάζει καθοριστικά και σε πολλούς
τομείς τη ζωή των ευρωπαίων πο-
λιτών, έστω κι αν οι περισσότεροι
από εμάς δεν το γνωρίζουν. Οι νό-

μοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρ-
μόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη,
ενώ το μεγαλύτερο μέρος της νο-
μοθεσίας που ψηφίζουν τα εθνικά
κοινοβούλια αφορά την ενσωμά-
τωση της κοινοτικής νομοθεσίας
στην εθνική. Οι ευρωβουλευτές,
από τη στιγμή που εκλέγονται από
τους πολίτες, εκπροσωπούν τα συμ-
φέροντά μας κατά τη χάραξη της
κοινοτικής νομοθεσίας και την υπερ-

ψήφιση ή απόρριψή της. 

02Ποια είναι ορισμένα πα-
ραδείγματα κοινοτικής νο-

μοθεσίας; 

Η κοινοτική νομοθεσία είναι εκτε-
νής και πολυσχιδής. Ένας από τους
κοινοτικούς νόμους που πέρασαν
μετά το 2004 είναι η οδηγία Rea-
ch, η οποία υποχρεώνει τις επιχει-
ρήσεις της Ευρώπης να αποδει-
κνύουν ότι τα χημικά που χρησι-
μοποιούν είναι ασφαλή. Ένα άλλο
παράδειγμα νομοθεσίας, που αφο-
ρά την τσέπη μας, είναι η επιβολή
πλαφόν στις χρεώσεις περιαγω-
γής, όταν χρησιμοποιούμε το κι-
νητό μας τηλέφωνο σε άλλη χώ-
ρα της Ε.Ε. 

03Τι ακριβώς κάνει το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Αν και η ολομέλειά του συνεδριά-
ζει στο Στρασβούργο, διεκπεραι-
ώνει τις εργασίες του στις Βρυ-
ξέλλες. Εκεί οι ευρωβουλευτές εξε-
τάζουν την προτεινόμενη νομο-
θεσία χωρισμένοι σε επιτροπές
αρμοδιοτήτων. Η έγκριση του ευ-
ρωκοινοβουλίου είναι αναγκαία,

για να περάσει οποιοσδήποτε νέ-
ος κοινοτικός νόμος σε πολλούς
τομείς. Το ευρωπαϊκό κοινοβού-
λιο έχει επίσης την εξουσία να παύει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει
τον τελικό λόγο στο θέμα του κοι-
νοτικού προϋπολογισμού. 

04Πόση επιρροή ασκούν στην
πραγματικότητα οι ευρω-

βουλευτές;

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα μέλη
του ευρωκοινοβουλίου έχουν πε-
ρισσότερες εξουσίες από τους συ-
ναδέλφους τους που υπηρετούν
στα εθνικά κοινοβούλια, έστω κι
αν το προφίλ τους είναι πιο χαμη-
λό. Μάλιστα η συνθήκη της Λισα-
βόνας, εάν και εφόσον τεθεί σε
εφαρμογή, θα αναβαθμίσει καθο-
ριστικά τις αρμοδιότητες των ευ-
ρωβουλευτών. Το κοινοβούλιο θα
γίνει ισότιμος νομοθέτης με τους
υπουργούς των κρατών-μελών σχε-
δόν σε όλους τους τομείς πολιτι-
κής της Ε.Ε. Θα εκλέγει επίσης τον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και ο έλεγχός του στην εκτε-
λεστική εξουσία της Ε.Ε. θα ενι-
σχυθεί. Επιπλέον ως ευρωπαίοι πο-
λίτες θα έχουμε και εμείς το δι-

καίωμα να κινούμε τη διαδικασία
για τη θέσπιση νόμων υπό ορισμέ-
νες προϋποθέσεις (για παράδειγ-
μα θα απαιτείται η συγκέντρωση 1
εκατομμυρίου υπογραφών). 

05Η ψήφος μου μπορεί να
επηρεάσει τις προτεραι-

ότητες και την ατζέντα της Ε.Ε.;

Ως έναν βαθμό ναι. Παρότι η Κο-
μισιόν είναι αυτή που προτείνει
κατά κανόνα την ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία, το ευρωκοινοβούλιο μπο-
ρεί με το 50%+μία ψήφο των με-
λών του να ζητήσει νομοθετική
πρωτοβουλία από την Κομισιόν
σε όποιον τομέα κρίνει αναγκαίο
και η Επιτροπή είναι υποχρεωμέ-
νη να ανταποκριθεί στο αίτημα. 

06Πότε θα γίνουν οι ευρωε-
κλογές και πόσους εκ-

προσώπους μας θα στείλουμε στην
Ευρωβουλή; 

Στην Ελλάδα η κάλπη θα στηθεί
την Κυριακή 7 Ιουνίου. Με την ψή-
φο μας θα εκλεγούν 22 ευρωβου-
λευτές. Συνολικά στην Ε.Ε. οι εκλο-
γές θα διεξαχθούν από τις 4 (Βρε-
τανία, Ολλανδία) έως τις 7 Ιουνίου. 

ερωτήσεις για τις
επικείμενες ευρωεκλογές

Στις 7 Ιουνίου θα κληθούμε να αναδείξουμε τους 736 εκπροσώπους μας (οι 22 από την Ελλάδα) στο
μόνο άμεσα εκλεγόμενο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5+1

Το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, που εκλέγεται
από τους λαούς από το
1979, εκπροσωπεί
σήμερα περίπου μισό
δισεκατομμύριο πολίτες

Η νέα σύνθεση
του Ευρωκοινοβουλίου
ΧΩΡΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2009)
Γερμανία 99
Γαλλία 72
Ιταλία 72
Βρετανία 72
Ισπανία 50
Πολωνία 50
Ρουμανία 33
Ολλανδία 25
Βέλγιο 22
Τσεχία 22
Ελλάδα 22
Ουγγαρία 22
Πορτογαλία 22
Σουηδία 18
Αυστρία 17
Βουλγαρία 17
Φινλανδία 13
Δανία 13
Σλοβακία 13
Ιρλανδία 12
Λιθουανία 12
Λετονία 8
Σλοβενία 7
Κύπρος 6
Εσθονία 6
Λουξεμβούργο 6
Μάλτα 5
ΣΥΝΟΛΟ 736
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Συνέντευξη στη
Σοφία Χριστοφορίδου

Γ
ια τις επικείμενες ευρωεκλο-
γές, ο κ. Μποτόπουλος θεω-

ρεί ότι είναι μία πολιτική μάχη που
σαφώς αφορά και τις εγχώριες
εξελίξεις, σημειώνοντας με νόη-
μα ότι χωρίς συνολικό σχέδιο και
μεγάλη κοινή προσπάθεια "η Ελ-
λάδα θα φτάσει γρήγορα στην
πλήρη διάλυση". 

Γιατί να ψηφίσει ένας πολίτης
στις ευρωεκλογές; Γιατί τον αφο-
ρούν; Η συμμετοχή όλων μας στις
εκλογές είναι καταρχήν χρέος
απέναντι στη δημοκρατία. Η δη-
μοκρατία χωρίς τους πολίτες χά-
νει τη δύναμή της και το ηθικό
κύρος της. Ειδικά αυτό ισχύει για
την Ευρώπη, που σε πολλούς φαί-
νεται μακρινή και αδιάφορη, ενώ
για μένα αποτελεί το πιο ενδια-
φέρον πολιτικό σχέδιο της επο-
χής και το πιο χρήσιμο αναπτυ-
ξιακό εργαλείο για την Ελλάδα.
Επιπλέον η επικράτηση της σο-
σιαλιστικής ή της συντηρητικής
πολιτικής ομάδας θα επηρεάσει
σε μεγάλο βαθμό το δρόμο που
θα επιλέξει η Ευρώπη, για να ξε-
φύγει από την κρίση. Θυμίζω ότι,
εφόσον τεθεί σε εφαρμογή η συν-
θήκη της Λισαβόνας, οι αρμοδιό-
τητες του ευρωκοινοβουλίου θα
είναι ενισχυμένες, ο επόμενος
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής θα εκλεγεί από το ευρω-
κοινοβούλιο, ενώ και ο μόνιμος
πρόεδρος του Συμβουλίου θα προ-
έρχεται από τον πολιτικό χώρο
που θα έχει επικρατήσει στις ευ-
ρωεκλογές. 

Ποια πρόσφατη παρέμβαση θα
φέρνατε ως παράδειγμα, για να
εξηγήσετε σε έναν πολίτη πόσο
επηρεάζει τη ζωή του το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο; Από την τε-
λευταία θητεία θα έθετα στην πρώ-

τη γραμμή την απόκρουση του
σχεδίου οδηγίας για τις 65 ώρες
εργασίας και την υιοθέτηση του
ιδιαίτερα φιλόδοξου "πακέτου"
αντιμετώπισης της κλιματικής αλ-
λαγής με συγκεκριμένες και με-
τρήσιμες δεσμεύσεις για όλες τις
χώρες-μέλη. Σημαντικά για τη λε-
γόμενη "καθημερινότητα" των

Ευρωπαίων είναι πάντως και ορι-
σμένα χαμηλότερης πολιτικής ση-
μασίας μέτρα, όπως αυτά που αφο-
ρούν τις κλήσεις περιαγωγής από
κινητά τηλέφωνα (το "ρόουμιγκ"
σε καλά ελληνικά) ή τους κανό-
νες ασφαλείας των παιδικών παι-
χνιδιών. Οι πολίτες ας έχουν σε
κάθε περίπτωση υπόψη τους ότι
τουλάχιστον το 80% των αποφά-
σεων που τους αφορούν λαμβά-
νονται ή προετοιμάζονται στις
Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. 

Πιστεύετε ότι οι ευρωεκλογές
είναι ένα δημοψήφισμα για την
κυβέρνηση της ΝΔ, όπως έχει
ειπωθεί από πλευράς ΠΑΣΟΚ; Η
χώρα χρειάζεται ένα νέο πολιτι-
κό σχέδιο και ένα νέο αναπτυ-
ξιακό πρότυπο. Ακούγεται μεγα-
λόστομο, αλλά το πιστεύω βα-
θιά: χωρίς συνολικό σχέδιο -ας

μη μιλήσουμε για "όραμα"- και
μεγάλη κοινή προσπάθεια -ας μην
τολμήσουμε να ζητήσουμε άλ-
λες "θυσίες"- η Ελλάδα θα φτά-
σει γρήγορα στην πλήρη διάλυ-
ση. Υπό αυτήν την έννοια οι ευ-
ρωεκλογές είναι μία πολιτική μά-
χη που σαφώς αφορά και τις εγ-
χώριες εξελίξεις. Το ονομάζου-
με "δημοψήφισμα", για να σημα-
τοδοτήσουμε την ανάγκη να κρι-
θούν και οι κυβερνητικές επιλο-
γές, ιδίως σε εποχή κρίσης και
ανάγκης αντιμετώπισής της με
συγκεκριμένες και διόλου ουδέ-
τερες επιλογές. Προσωπικά επι-
μένω πάντως και θα αγωνιστώ
όσο μπορώ γι' αυτό, να γίνει κα-
τά την προεκλογική εκστρατεία
συζήτηση και για την Ευρώπη, που
βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη καμ-
πή. Απλώς να θυμίσω ότι σε αρ-
κετές άλλες χώρες η συζήτηση
αυτή ήδη έχει αρχίσει. 

Έχουν δίκιο οι πολίτες που θε-
ωρούν ότι οι εθνικές κυβερνή-
σεις και η Ε.Ε. νοιάζονται περισ-
σότερο για τη διάσωση των τρα-
πεζών και όχι για την οικονομι-
κή στήριξη των μικρομεσαίων
και των μισθωτών; Είναι πολύ λο-
γικό να υπάρχει οργή στην κοι-
νωνία για αυτούς που προκάλε-
σαν την κρίση. Η κρίση ξεκίνησε
από το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα και διαχέεται σταδιακά και οδυ-
νηρά στο επίπεδο της πραγματι-
κής οικονομίας, με τους ρυθμούς
ανάπτυξης να γίνονται αρνητικοί
και τους δείκτες ανεργίας να εκτι-
νάσσονται στα ύψη. Απόλυτα φυ-
σιολογική δυσαρέσκεια υπάρχει
επίσης και για τις πολιτικές ηγε-
σίες και κυβερνήσεις που με τις
πράξεις ή τις παραλείψεις τους
επέτρεψαν να φτάσουν τα πράγ-
ματα σε αυτό το σημείο. Χρει-
άζεται άραγε να θυμίσω ότι η συν-
τριπτική πλειοψηφία των κυβερ-
νήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανήκει στο χώρο της λεγόμενης

κεντροδεξιάς; Τόσο το ΠΑΣΟΚ
όσο και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλι-
στικό Κόμμα προτείνουν και ζη-
τούν την επιβολή κανόνων στον
τρόπο λειτουργίας του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος, στη ρύθ-
μιση της λειτουργίας των υπερά-
κτιων ("off shore") εταιρειών και
των "φορολογικών παραδείσων"
και επιπλέον την αύξηση της ρευ-
στότητας των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων. Η λύση δεν είναι να
αφήσουμε τις τράπεζες να κα-
ταρρεύσουν. Σε μία τέτοια περί-
πτωση θα συμπαρέσυραν στην
κατάρρευση τόσο τις μικρές επι-
χειρήσεις που στηρίζονται στο
δανεισμό όσο και ολόκληρη την
οικονομία. Η λύση είναι να θέ-
σουμε κανόνες και να δώσουμε
τέλος στην ασύδοτη λειτουργία
του τραπεζικού συστήματος, εξα-
σφαλίζοντας άμεσα τη ροή χρή-
ματος στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και εφαρμόζοντας μέτρα
στήριξης των ευαίσθητων κοι-
νωνικών ομάδων. 

Έχετε πει ότι η νέα συνθήκη "έρ-
χεται να γεμίσει ένα κενό και
όχι να κάνει ένα άλμα". Προς ποια
κατεύθυνση πιστεύετε ότι θα
έπρεπε να γίνει αυτό το άλμα
και ποια είναι τα "βαρίδια" που
κρατούν πίσω την Ε.Ε.; Θα χρη-
σιμοποιήσω αναγκαστικά άλλη
μία φράση κλισέ: Απαιτείται ένα
άλμα προς το μέλλον. Μία προ-
σέγγιση των πραγμάτων μέσα
από τα δεδομένα του σήμερα -
τα συντριπτικά διαφορετικά από
την εποχή του Ζαν Μονέ και των
μικρών βημάτων του- και με βά-

ση τις ανάγκες των καιρών. Άλ-
λο μία Ευρώπη των 6 ή των 15 σε
έναν κόσμο οικονομικής ευημε-
ρίας με περιφερειακές ανισότη-
τες και απειλή ψυχρού πολέμου
και άλλο μία Ευρώπη των 27 σε
οικονομική ύφεση υπό συνθήκες
παγκοσμιοποίησης και με εκα-
τοντάδες κρυφούς ή φανερούς
πολέμους -όχι πια για εδάφη ή
κυριαρχία αλλά για θρησκεία, πη-
γές ενέργειας, αύριο ίσως και για
το νερό. "Άλμα" σημαίνει, όπως
το καταλαβαίνω εγώ, είσοδος
στη νέα πραγματικότητα με τολ-
μηρές επιλογές, που μόνο αυτές
μπορούν να διατηρήσουν ή να
αυξήσουν τον πρωταγωνιστικό
χαρακτήρα της Ευρώπης: πιο πο-
λιτική λειτουργία, περισσότερες
κοινές ή συντονισμένες δράσεις,
έμφαση στο περιβάλλον, στην
"πράσινη ανάπτυξη", στην έρευ-
να και την καινοτομία, ενίσχυση
αντί για υποβάθμιση των χαρα-
κτηριστικών του "ευρωπαϊκού μον-
τέλου" (κοινωνική συνοχή, αυ-
ξημένος ρόλος της οικογένειας
και του πολιτισμού, συνειδητή
σχέση με την ιστορία και το χρό-
νο). Είναι προφανές ότι για όλα
αυτά δεν αρκούν -αν και είναι
απαραίτητες- οι θεσμικές αλλα-
γές. Απαιτείται συνείδηση μεγέ-
θους εκ μέρους των ταγών, τόλ-
μη για πολιτικές αποφάσεις που
θα ταράξουν τα νερά και άρα θα
δημιουργήσουν αντιστάσεις από
τους κάθε λογής συντηρητισμούς
και, για να τελειώσουμε, όπως
αρχίσαμε, αν όχι μέθεξη, τουλά-
χιστον συμμετοχή των πολιτών
σε αυτό το άλμα.

"Η ΕΥΡΩΠΗ των 9 ή των 12 ή των
15 εξελισσόταν σε έναν κόσμο οι-
κονομικής ευημερίας με περιφε-
ρειακές ανισότητες και απειλή ψυ-
χρού πολέμου. Η Ευρώπη των 27

είναι αντιμέτωπη με την οικονο-
μική ύφεση υπό συνθήκες παγκο-
σμιοποίησης και με εκατοντάδες
κρυφούς ή φανερούς 'πολέμους'",
σημειώνει ο ευρωβουλευτής του

ΠΑΣΟΚ Κώστας Μποτόπουλος στη
συνέντευξή του στο ένθετο "Η ΕΥ-
ΡΩΠΗ ΜΑΣ" της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"
της Τρίτης. Κατά τη γνώμη του, η
Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρά

πια βήμα βήμα, χρειάζεται να κά-
νει ένα άλμα, να προχωρήσει σε
τολμηρές επιλογές, αν θέλει να
διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό
χαρακτήρα της. Χρειάζεται "πιο

πολιτική λειτουργία, περισσότε-
ρες κοινές ή συντονισμένες δρά-
σεις, ενίσχυση αντί για υποβάθ-
μιση των χαρακτηριστικών του ευ-
ρωπαϊκού μοντέλου".

«Η Ευρώπη πρέπει
να τολμήσει το άλμα
προς το μέλλον»
«Η επικράτηση της σοσιαλιστικής ή της συντηρητικής
πολιτικής ομάδας θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το δρόμο
που θα επιλέξει η Ευρώπη, για να ξεφύγει από την κρίση»
επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας
Μποτόπουλος

Είπε:
«Είναι πολύ λογικό να
υπάρχει οργή στην
κοινωνία για αυτούς που
προκάλεσαν την κρίση, η
οποία διαχέεται σταδιακά
και οδυνηρά στην
πραγματική οικονομία.
Απόλυτα φυσιολογική η
δυσαρέσκεια και για τις
κυβερνήσεις που με τις
πράξεις ή τις παραλείψεις
τους επέτρεψαν να
φτάσουν τα πράγματα σε
αυτό το σημείο».
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αναδρομή

Του Γιώργου Χρηστίδη 

Σ
τα μέσα της
δ ε κ α ε -

τίας του 1970
και οι τρεις απαλ-
λάχθηκαν από τα αυ-
ταρχικά, δικτατορικά κα-
θεστώτα τους: Το 1974 έπε-
σε το καθεστώς Σαλαζάρ στην
Πορτογαλία. Το 1975 αρχίζει η απο-
δόμηση του καθεστώτος Φράνκο
στην Ισπανία μετά το θάνατο του
στρατηγού, ενώ στην Ελλάδα το
έτος-καμπή είναι το 1974, οπότε
αρχίζει η μεταπολίτευση με-
τά τα γεγονότα του Πολυ-
τεχνείου, την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο, την πτώση
της χούντας και το σχηματισμό
κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 
Τόσο η Ισπανία όσο και η Πορτο-
γαλία έβλεπαν την ένταξη στην
ΕΟΚ ως αναγκαίο βήμα για την
αποκατάσταση, την εμπέδωση και
την ομαλή λειτουργία της νεοπα-
γούς δημοκρατίας. Στην Ισπανία

ο λαός ήταν σαφώς θετικότερος
σε σχέση με τους λαούς της Ελ-
λάδας και της Πορτογαλίας έναν-
τι της προοπτικής ένταξης στην
ΕΟΚ, όμως ανεξαρτήτως της κοι-
νής γνώμης στις τρεις χώρες οι
πολιτικές ηγεσίες αντιλήφθηκαν
ότι η προσχώρηση στο ευρωπαϊ-
κό οικοδόμημα αποτελούσε μο-
νόδρομο τόσο σε πολιτικό όσο
και σε οικονομικό επίπεδο. 

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟΙ 
Τόσο η Ισπανία όσο και η Πορ-
τογαλία όμως είχαν να αντιμε-
τωπίσουν τη δυσπιστία που είχε
αντιμετωπίσει νωρίτερα και η Ελ-
λάδα από τα μέλη της ΕΟΚ. Μπο-
ρεί πλέον να μην υπήρχαν τα πο-

λιτικά εμπόδια
που κρατούσαν
εκτός κοινότη-
τας τις δύο χώρες
από το 1962 (τότε
υπέβαλαν
για πρώτη
φορά αίτημα
για την έναρξη
ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων),
μετά την αποκατά-
σταση της δημοκρατίας,
όμως πολλές χώρες ανη-
συχούσαν για τις συνέ-
πειες που θα είχε ενδε-
χόμενη ένταξη ακόμη δύο
φτωχών και αγροτικών χωρών. 
Η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση έν-
ταξης το Μάρτιο του 1977, ενώ λί-
γους μήνες αργότερα, τον Ιού-

λιο, ακολούθησε η Ισπανία. Οι δια-
πραγματεύσεις αποδείχθηκαν κο-
πιώδεις, καθώς οι μεν μεσογει-
ακές χώρες της ΕΟΚ (της Ελλά-
δας περιλαμβανομένης) θεωρού-
σαν απειλή την ισπανική γεωργία
και το μέγεθος του ισπανικού αλι-

ευτικού στόλου, οι δε βόρει-
ες τις συνέπειες της με-

τανάστευσης προς το
Βορρά του φτη-

νού εργατικού δυναμικού των Ισπα-
νών και Πορτογάλων. 
Ο Neil Nugent (Πολιτική και Δια-
κυβέρνηση στην Ε.Ε., Σαββάλας:
2003) σημειώνει: “Όπως και στην
περίπτωση των διαπραγματεύσε-
ων με την Ελλάδα, πολιτικοί πα-
ράγοντες συνέβαλαν στην υπέρ-
βαση των εμποδίων. Τα κράτη-
μέλη ήθελαν να ενθαρρύνουν την
πολιτική σταθερότητα στη Νότια
Ευρώπη. Παρουσιαζόταν μία ευ-
καιρία διεύρυνσης και ενίσχυσης
της πολιτικής και οικονομικής βά-
σης της Κοινότητας”. Παράλληλα
έκριναν ότι θα ενισχυόταν στρα-

τηγικά η Δυτική Ευρώπη και το ΝΑ-
ΤΟ. 

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 1995 
Τελείως διαφορετικά ήταν τα πράγ-
ματα στην περίπτωση της διεύ-
ρυνσης του 1995, της ομαλότε-
ρης που έγινε ποτέ. Η Κοινότητα
άρχισε διαπραγματεύσεις έντα-
ξης με την Αυστρία, τη Φιλανδία
και τη Σουηδία το 1992 και μέσα
σε μία διετία, το Μάρτιο του 1994,
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. 
Το ερώτημα είναι γιατί οι τρεις
αυτές πλούσιες, δημοκρατικές και

μικρές σε μέγεθος χώρες (άρα

χώρες με ιδανικό προφίλ, που δεν
συνιστούσαν απειλή για κανέναν)
άργησαν τόσο πολύ να ενταχθούν
στην ευρωπαϊκή οικογένεια και
γιατί επέλεξαν τη δεδομένη στιγ-
μή, για να το πράξουν. Η απάντη-
ση είναι ότι στα μέσα της δεκαε-
τίας του 1990 είχαν εκλείψει πλέ-
ον οι λόγοι που τις καθιστούσαν
επιφυλακτικές προηγουμένως έναν-
τι της Κοινότητας. Στην περίπτω-
ση της Αυστρίας και της Σουη-
δίας το τέλος του ψυχρού πολέ-
μου ήρε τους φόβους ότι τυχόν
ένταξη θα σήμαινε απώλεια της
παραδοσιακής ουδετερότητάς τους.
Για τη δε Φιλανδία εξέλιπε ο πα-
ράγων Σοβιετική Ένωση, άρα και
η “ειδική σχέση“ της χώρας με τον
πανίσχυρο γείτονά της. 

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ μετά την έντα-
ξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η Κοι-
νότητα υποδεχόταν στους κόλ-
πους της στο πλαίσιο της τρί-
της διεύρυνσης ακόμη δύο μέ-

λη του ευρωπαϊκού νότου, την
Ισπανία και την Πορτογαλία, ενώ
το 1995 τα σύνορα της Ενωμέ-
νης Ευρώπης επεκτάθηκαν προς
Βορρά με την εισδοχή της Αυ-

στρίας, της Σουηδίας και της Φι-
λανδίας. 
Οι πολιτικοί λόγοι έπαιξαν, όπως
και στην περίπτωση της Ελλά-
δας, καθοριστικό ρόλο για την

ένταξη των δύο χωρών της Ιβη-
ρικής στην τότε ΕΟΚ. Οι περι-
πτώσεις των τριών χωρών εμ-
φάνιζαν εξάλλου πολλά κοινά
χαρακτηριστικά.

Τόσο η Ισπανία όσο και η
Πορτογαλία έβλεπαν την
ένταξη στην ΕΟΚ ως ανα-
γκαίο βήμα για την απο-
κατάσταση, την εμπέ-
δωση και την ομαλή
λειτουργία της νεοπαγούς
δημοκρατίας

Η ΕΝΤΑΞΗ των τριών χωρών της
ΕΟΚ υπογράφηκε από τους ηγέ-
τες της Ε.Ε. στη σύνοδο κορυφής
της Κέρκυρας, στις 24 Ιουνίου του
1994, επί ελληνικής προεδρίας. Στη
συνέχεια έγιναν δημοψηφίσματα
στις τρεις χώρες και τη Νορβη-
γία, προκειμένου να δώσει ο λα-
ός το τελικό πράσινο φως στην
ένταξη. Τα αποτελέσματα των δη-
μοψηφισμάτων ήταν θετικά, με
τους Αυστριακούς να υπερψηφί-

ζουν την ένταξη σε ποσοστό 66%,
ενώ πιο οριακά ήταν τα “ναι” της
Φιλανδίας (57%) και της Σουηδίας
(52%). Κατόπιν των δημοψηφι-
σμάτων η Ε.Ε. απέκτησε 15 κρά-
τη-μέλη, με τα οποία πορεύτηκε
στην επόμενη δεκαετία, μέχρι δη-
λαδή τη μεγαλύτερη, πιο φιλόδο-
ξη και πλέον καθοριστική για τη
φύση και λειτουργία της διεύρυν-
ση του 2004, την οποία θα πα-
ρουσιάσουμε την άλλη Τρίτη. 

Υπογραφές στην Κέρκυρα

1986-1995: Η Ευρώπη 
ανοίγεται προς Νότο και Βορρά
Ιστορική αναδρομή: από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα των «10» 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «15»
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Σ
ύμφωνα με τη νέα έκθεση του
Cedefop για την πολιτική στο

χώρο της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, μέχρι το
2020 η απασχόληση θα αυξάνε-
ται στα επαγγέλματα εκείνα που
απαιτείται αυξημένη γνώση. Συγ-
κεκριμένα, το 32% των θέσεων
εργασίας θα καλύπτεται από υψη-
λά εξειδικευμένους, το 50% από
άτομα με μέση εξειδίκευση και το
18% από χαμηλής εξειδίκευσης.
Το 2007 ο ρυθμός απασχόλησης
για απόφοιτους ανώτατης εκπαί-
δευσης ήταν 83,8% σε σύγκριση
με το 46,6% που αντιστοιχεί σε
όσους είχαν προσόντα χαμηλού
εκπαιδευτικού επιπέδου. Σήμερα
υπάρχουν περί τα 72 εκατομμύ-
ρια ανειδίκευτων εργαζομένων ή
εργαζομένων με λίγα προσόντα.
Αυτοί θα αντιμετωπίσουν τον κίν-
δυνο να μείνουν άνεργοι αν δεν
μετεκπαιδευτούν ώστε να απο-
κτήσουν νέες δεξιότητες. 

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης
ανακοινώθηκαν χθες κατά τη
διάρκεια συνεδρίου με θέμα “Συ-
νέχεια, παγίωση και αλλαγή: για
μια νέα εποχή της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρώπη” που διοργάνωσε
το Cedefop στη Θεσσαλονίκη.
Στο συνέδριο συμμετείχαν ο ευ-
ρωπαίος επίτροπος Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Πολιτισμού
Γιαν Φίγκελ, ο υφυπουργός Παι-
δείας της Τσεχίας, που έχει την
προεδρία του συμβουλίου Παι-
δείας, Τζέικομπ Ντουρ, ο γ.γ. του
ΟΕΕΚ Κωνσταντίνος Κουσκού-
κης, η διευθύντρια του Cedefop
Αβιάνα Μπουργκαρέλι, καθώς

και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών
φορέων χωρών της Ε.Ε. 

ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ
Μόλις το 2,1% των ελλήνων επεν-
δύει απόκτηση νέων δεξιοτήτων
κατά τη διάρκεια του εργασιακού
βίου, όταν ο μέσος όρος στην Ευ-
ρώπη των 27 είναι 9,5%, στις χώ-
ρες της Βαλτικής 10%-14% και στη
Σουηδία 32%! Οι μόνες χώρες που
βρίσκονται πιο χαμηλά από την
Ελλάδα είναι τα δύο νέα μέλη της
Ε.Ε., η Βουλγαρία και η Ρουμανία
(1,3%). Η Ελλάδα κατέχει τα χα-
μηλότερα ποσοστά συμμετοχής
και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή
των εργαζομένων σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα που διοργανώ-
νουν οι επιχειρήσεις στις οποίες

δουλεύουν -μόλις 14% σε σύγκρι-
ση με το 60% της Τσεχίας. 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ
Από την άλλη η Ελλάδα έχει το
υψηλότερο ποσοστό ανέργων κά-
τω των 25 ετών με πτυχίο ανώτα-
τη εκπαίδευσης στην Ε.Ε. των 27.
Ελλάδα, Πορτογαλία και Τουρκία
είναι οι χώρες όπου οι νέοι με υψη-
λή εξειδίκευση αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερες δυσκολίες στο να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι συ-
νέπεια μιας λιγότερο ανεπτυγμέ-
νης αγοράς εργασίας αλλά και μια
προειδοποίηση ότι υπάρχει αναν-
τιστοιχία μεταξύ του εκπαιδευτι-
κού συστήματος σε ανώτατο επί-
πεδο και των προσόντων που απαι-

τούνται για την κάλυψη θέσεων
υψηλής εξειδίκευσης, επισημαί-
νεται στην έκθεση του Cedefop. 
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται
ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της Ελλάδας θα πρέπει να
αναπτύξουν δομές επαγγελματι-
κού προσανατολισμού, έτσι ώστε
να δίνει στους αποφοίτους επαρ-
κείς δεξιότητες και υποστήριξη
για την είσοδό τους στην αγορά
εργασίας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποί-
ησης προσόντων, το οποίο υιοθε-
τήθηκε πέρσι από τις χώρες της
Ευρώπης, λειτουργεί ήδη, αλλά
έως το 2010 θα πρέπει να μετα-
φερθεί στις εθνικές νομοθεσίες

των κρατών-μελών και να αξιο-
λογηθεί έως το 2012. Πρόκειται
για το πρώτο σύστημα πιστοποί-
ησης προσόντων στον κόσμο και
ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον για
την υιοθέτησή του η Ρωσία, ο Κα-
ναδάς, καθώς επίσης χώρες του
αραβικού κόσμου. Όπως εξήγη-
σε ο κ. Φίγκελ πρόκειται για ένα
εργαλείο με το οποίο εργοδότες
των κρατών-μελών και εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνα-
τότητα να μετρήσουν, να σταθ-
μίσουν και να συγκρίνουν τα προ-
σόντα των υποψηφίων από διά-
φορες χώρες. Για το σκοπό αυτό
οι γνώσεις έχουν ομαδοποιηθεί
σε οχτώ επίπεδα, από τις βασι-
κές έως και τις προχωρημένες
σε διδακτορικό επίπεδο.

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ είναι ουραγός στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρα-
τών-μελών σε ό,τι αφορά τη διά
βίου μάθηση. Μόλις το 2,1% των
Ελλήνων επενδύει στην απόκτη-

ση νέων δεξιοτήτων κατά τη
διάρκεια του εργασιακού βίου,
όταν ο μέσος όρος στην Ευρώ-
πη των 27 είναι 9,5%. Στην έκ-
θεση που εκδίδει το Cedefop

κάθε δύο χρόνια διαπιστώνει
αναντιστοιχία μεταξύ της ανώ-
τατης εκπαίδευσης στην Ελλά-
δα και των προσόντων που απαι-
τούνται για την κάλυψη θέσε-

ων υψηλής εξειδίκευσης, ενώ
την ίδια ώρα προβλέπει αύξηση
της απασχόλησης στα επαγγέλ-
ματα που απαιτούν υψηλή εξει-
δίκευση. 

Εκθεση Cedefop: Ουραγός
η Ελλάδα στη διά βίου μάθηση
Κινδυνεύουν 72 εκατομμύρια ανειδίκευτοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αν δεν αποκτήσουν νέες δεξιότητες

Τα βασικά ευρήματα της
έκθεσης ανακοινώθηκαν
χθες, κατά τη διάρκεια
συνεδρίου με θέμα
«Συνέχεια, παγίωση και
αλλαγή: για μια νέα εποχή
της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης στην Ευρώπη» που
διοργάνωσε το Cedefop
στη Θεσσαλονίκη

«Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ στην εκπαίδευση
είναι ανάγκη, όχι πολυτέλεια. Η
ύφεση έχει σοβαρές επιπτώσεις,
αλλά μπορεί να αποδειχθεί ευ-
καιρία για επιτάχυνση των μεταρ-
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτών στην επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση”, ση-
μείωσε ο επίτροπος Παιδείας. 
Την περίοδο 2007-2008 δημιουρ-
γήθηκαν 6 εκατ. νέες θέσεις ερ-

γασίας και η ανεργία έπεσε στο
7%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ
και δεκαετίες. Αντίθετα σύμφω-
να με τις προβλέψεις της Κομι-
σιόν, την περίοδο 2009-2010 θα
χαθούν 3,5 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας και η ανεργία θα ανέλ-
θει στο 9,2% στην ευρωζώνη. “Πα-
λιότερα, σε περιόδους ύφεσης
οι δαπάνες για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση μειώνονταν

δραστικά. Δεν πρόκειται να επα-
ναλάβουμε τα λάθη του παρελ-
θόντος”, τόνισε ο κ. Φίγκελ. Το
σχέδιο ανάκαμψης από την κρί-
ση προβλέπει επένδυση σημαν-
τικών κονδυλίων στην εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση. “Κατά τη γνώ-
μη μου αυτή είναι η εξυπνότερη
επένδυση σε καιρούς κρίσης”,
σημείωσε ο επίτροπος προσθέ-
τοντας: “Η κρίση δεν μας αφή-

νει να δούμε μακροπρόθεσμα.
Πρέπει να διώξουμε την ομίχλη
πριν στρίψουμε στη λάθος κα-
τεύθυνση. Ξέρω ότι οι άνθρωποι
που μόλις έχασαν τη δουλειά τους
χρειάζονται άμεση υποστήριξη.
Η υποστήριξη αυτή μπορεί να πε-
ριλαμβάνει την αναβάθμιση των
προσόντων τους, ώστε να βρουν
μια νέα δουλειά το συντομότε-
ρο δυνατό”. 

Εκπαίδευση την εποχή της κρίσης…
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ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου

Τριάντα χρόνια ευρωεκλογές: ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Φέτος συμπληρώνονται 30
χρόνια από τις πρώτες εκλο-

γές για την ανάδειξη των μελών
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
με άμεση καθολική ψηφοφορία.
Η μέχρι σήμερα πορεία του κοι-
νοβουλίου, από την πρώτη αυτή
εκλεγμένη ευρωβουλή με 410
ευρωβουλευτές στο σημερινό
σώμα με 785 μέλη και 23 γλώσ-
σες, υπήρξε εντυπωσιακή και απέ-
δειξε ότι πιστεύει στο ρόλο και
στην αποστολή του. Με το κα-
θημερινό νομοθετικό και ελεγ-
κτικό έργο του, το σθένος με το
οποίο υποστήριξε το Χάρτη Θε-
μελιωδών Δικαιωμάτων και το
ρόλο του στην πρόσφατη με-
ταρρύθμιση της Ένωσης, έγινε
σύμβολο υποστήριξης των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευ-
ρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο,
πρότυπο καινοτομίας, συναίνε-
σης και ρεαλισμού. 

Η ανάδειξη και η σύνθεσή του,
οι εξελισσόμενες νομοθετικές
αρμοδιότητές του αλλά και ο δο-
μικός ρόλος του στη θεσμική ισορ-
ροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθιστούν το ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο μία πρωτότυπη και μο-
ναδική στον κόσμο βουλή, για
την οποία προβλέπεται αναβαθ-
μισμένος ρόλος στη συνθήκη της
Λισαβόνας. Έτσι, εάν υιοθετη-
θεί, όπως ελπίζουμε, η νέα αυτή
συνθήκη, το κοινοβούλιο θα γί-
νει ισότιμος του συμβουλίου νο-
μοθέτης και η μεταξύ τους συ-
νεργασία εκ των πραγμάτων ακό-
μη πιο στενή, γεγονός που απαι-
τεί και από τους δύο θεσμούς
να επιδείξουν ωριμότητα και διαλ-
λακτικότητα. Το ίδιο πνεύμα συ-
νεργασίας και διαλόγου απαι-
τείται μεταξύ του ευρωπαϊκού
και των εθνικών κοινοβουλίων,
τα οποία με τη συνθήκη της Λι-
σαβόνας επίσης αποκτούν ενι-
σχυμένες αρμοδιότητες. Ο ρό-
λος τους εξάλλου είναι πολύ ση-
μαντικός, αφού βρίσκονται σε
αμεσότερη σχέση με τους πολί-
τες και τις τοπικές κοινωνίες,
ενώ ελέγχουν τις κυβερνήσεις
που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό
συμβούλιο και το συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο χρειάζεται
τη συνεργασία και τη δραστη-
ριοποίηση των εθνικών κοινο-
βουλίων, για να προωθήσει επεί-
γουσες πολιτικές, όπως για την
αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών και της διεθνούς οι-
κονομικής κρίσης, και να εξηγή-
σει στους πολίτες ευαίσθητα θέ-
ματα, όπως αυτά της ενιαίας αγο-
ράς ή της δημοσιονομικής πει-

θαρχίας. Από την άλλη πλευρά
χωρίς ισχυρό ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο δοκιμάζεται και ο ρόλος
των εθνικών κοινοβουλίων μέ-

σα στο σύστημα της ευρωπαϊ-
κής διακυβέρνησης, καθώς ο κοι-
νοβουλευτισμός υποχωρεί ενώ-
πιον της βούλησης των κρατών

μελών και της Επιτροπής. 

Στο πρωτότυπο σύστημα της Ενω-
μένης Ευρώπης μας κανένας θε-

σμός δεν εκφράζει αποκλειστικά
το γενικό συμφέρον. Συνεπώς
για την αντιμετώπιση του “δημο-
κρατικού ελλείμματος” απαιτεί-
ται συνεργασία όλων των θεσμι-
κών οργάνων αλλά και ενθάρ-
ρυνση συμμετοχής των πολιτών
στις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων της Ένωσης σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετο-
χή των πολιτών στα κοινά μπο-
ρεί πλέον σε μία σύγχρονη δη-
μοκρατία να μην περιορίζεται μό-
νο στην άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος, πάντως περνά σί-
γουρα και υποχρεωτικά από τη
συμμετοχή τους στις εκλογές. Γι’
αυτό και έχει ακόμη μεγαλύτερη
σημασία σήμερα η κινητοποίηση
των πολιτών, για να συμμετάσχουν
μαζικά στις ερχόμενες ευρωε-
κλογές, αντιστρέφοντας έτσι την
αυξανόμενη τάση αποχής που έχει
δυστυχώς σημειωθεί τόσο στη
χώρα μας όσο και στις υπόλοι-
πες ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα ευρωπαϊκά και εθνικά κόμ-
ματα οφείλουν να αναλάβουν
τις ευθύνες τους και συγκεκρι-
μένες πρωτοβουλίες: Να προ-
σεγγίσουν την κοινωνία των πο-
λιτών, να πολλαπλασιάσουν τα
μέσα και τις δυνατότητες συμ-
μετοχής των πολιτών, να συμ-
βάλουν στη δημιουργία ενός δη-
μόσιου χώρου πολιτικού διαλό-
γου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επί-
πεδο. Η έλλειψη ενημέρωσης και
συμμετοχής καλλιεργεί το έδα-
φος για τη δημαγωγία και τον
κακόπιστο ευρωσκεπτικισμό και
πλήττει τον ευρωπαϊκό κοινο-
βουλευτισμό. 

Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου
500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα
εκλέξουν τους 736 εκπροσώ-
πους τους. Πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουμε τη σημασία αυτών
των ευρωεκλογών: Να επιλέ-
ξουμε τα κόμματα που εκφρά-
ζουν τη δυνατότητα και το όρα-
μά μας για την πρόοδο της Ευ-
ρώπης και να ψηφίσουμε πρό-
σωπα που πιστεύουμε ότι μπο-
ρούν να εκπροσωπήσουν με σύ-
νεση, υπευθυνότητα και απο-
τελεσματικότητα τα συμφέρον-
τα των ελλήνων πολιτών στην
Ευρώπη ως άξιοι πρεσβευτές
της χώρας μας. Παραφράζον-
τας ένα αμερικανικό ρητό θα
λέγαμε πως οι κακοί πολιτικοί
στέλνονται στις Βρυξέλλες από
καλούς πολίτες που δεν ψηφί-

ζουν. Η συνεπής και υπεύθυνη
εκπροσώπηση της βούλησης του
ελληνικού λαού στην Ευρώπη
είναι κυριολεκτικά στο χέρι μας. 

Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
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σβευτές της χώρας μας


