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για τον πολίτη

Τι θα πρέπει
να γνωρίζετε
για να βρείτε
δουλειά στην ΕΕ
Eνας αναλυτικός οδηγός με τις ευκαιρίες,
τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις 
για να εργαστείτε σε άλλο κράτος - μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Του Γιώργου Χρηστίδη

Ε
ιδική περίπτωση είναι η απα-
σχόληση στο δημόσιο. Σε επί-

πεδο αρχής και πάλι ισχύει η αρ-
χή της ίσης μεταχείρισης και η απα-
γόρευση των διακρίσεων βάσει
της εθνικότητας σε επιχειρήσεις
του δημόσιου τομέα (εμπορικές
επιχειρήσεις, οργανισμοί τηλεπι-
κοινωνιών, επιχειρήσεις δημοσίων
μεταφορών κτλ.), σε δημόσιους
οργανισμούς ή δημόσια ιδρύματα

(πανεπιστήμια, δημόσια νοσοκο-
μεία, ερευνητικά κέντρα) και στις
δημόσιες υπηρεσίες. Τα κράτη-
μέλη μπορούν όμως να χρησιμο-
ποιούν σε ορισμένες θέσεις απο-
κλειστικά ημεδαπούς υπηκόους,
αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο για
θέσεις του δημόσιου τομέα που
αφορούν την άσκηση της δημό-
σιας εξουσίας και τη διαφύλαξη
των γενικών συμφερόντων του
κράτους ή της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Εάν απολυθείτε από τη δου-
λειά σας σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε.,
δικαιούστε τις παροχές ανεργίας
του συγκεκριμένου κράτους με
τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις που ισχύουν για τους ημεδα-
πούς.

Επίσης, εάν βρίσκεστε σε φάση
αναζήτησης εργασίας, μπορείτε
να ζητήσετε τη μεταφορά των επι-
δομάτων από την πατρίδα σας για
διάστημα τριών μηνών, αλλά θα
πρέπει να το πράξετε πριν από την
αναχώρησή σας. Θα πρέπει να έχε-
τε εγγραφεί ως άνεργος τέσσε-
ρις εβδομάδες προτού αναχωρή-
σετε και να κοινοποιήσετε την αλ-
λαγή στον οικείο οργανισμό του-
λάχιστον δύο έως τέσσερις εβδο-
μάδες πριν από την αναχώρηση,
ώστε να συμπληρωθούν τα κα-
τάλληλα έγγραφα. 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΟΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Στα κίνητρα που μπορεί να ωθή-
σουν έναν εργαζόμενο να μετα-
ναστεύσει σε άλλη χώρα (μία κα-
λή ευκαιρία, η εμπειρία της ζωής
στο εξωτερικό κτλ.), ειδικά στην
περίπτωση των Ελλήνων θα πρέ-
πει να προστεθεί το επίπεδο των
απολαβών. Στην Ελλάδα οι μισοί
εργαζόμενοι έχουν 30% χαμηλό-
τερες απολαβές από αυτές ενός
ανειδίκευτου εργάτη, που όμως
ζει στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην
Ολλανδία, στη Βρετανία, στην Ιρ-
λανδία ή στο Λουξεμβούργο. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοι-
νοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eu-
rostat, ο ελάχιστος μισθός στις εν
λόγω χώρες, δηλαδή οι αποδο-
χές των πιο κακοπληρωμένων ερ-
γαζόμενων, οι οποίοι ούτως ή άλ-
λως αντιστοιχούν σε πολύ μικρό
ποσοστό του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού τους (1%-16%), ξεπερ-
νά τα 1.250 ευρώ, την ώρα που στην
Ελλάδα ο μέσος “κανονικός” μι-
σθός είναι μόλις 1.190 ευρώ (μει-
κτά) και οι αποδοχές των μισών
ελλήνων εργαζόμενων είναι χα-
μηλότερες από 950 ευρώ.  

Οι χαοτικές αυτές διαφορές γί-
νονται μικρότερες, δεν εξαφανί-
ζονται όμως όταν οι μισθοί εκ-
φράζονται σε μονάδες αγορα-
στικής δύναμης (αφού έχουν συ-
νυπολογιστεί δηλαδή οι διαφο-
ρές τιμών και κόστους ζωής από
χώρα σε χώρα). Για του λόγου το
αληθές, με βάση αυτό το κριτή-
ριο ο κατώτατος μισθός στην Ελ-
λάδα αυξάνεται μεν στα 768 ευ-
ρώ, παραμένει όμως πολύ χαμη-
λότερος από τους αντίστοιχους
μισθούς στις χώρες της πρώτης
κατηγορίας. Συγκεκριμένα, ο κα-
τώτατος μισθός στο Λουξεμβούργο
είναι κατά 95% υψηλότερος (1.503
ευρώ), στη Βρετανία κατά 68%
(1.292 ευρώ), στην Ολλανδία κα-
τά 62% (1.244 ευρώ), στο Βέλγιο
κατά 57% (1.203 ευρώ), στη Γαλ-
λία κατά 50% (1.150 ευρώ), στην
Ιρλανδία κατά 49% (1.141 ευρώ),
ενώ μας προσπερνά πλέον και η
Μάλτα (κατά 5%), όπου ο εκφρα-
σμένος σε μονάδες αγοραστι-
κής δύναμης μισθός φτάνει τα
805 ευρώ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΣ έχουμε το δικαίωμα
και αρκετοί από εμάς τη δυνα-
τότητα και τα προσόντα. Παρό-
λα αυτά, ελάχιστοι Έλληνες δο-
κιμάζουν την εργασιακή τους τύ-
χη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσ-
σεται στις τελευταίες θέσεις με-
ταξύ των χωρών της Ε.Ε. όσον

αφορά το ποσοστό των πολιτών
της που ζουν και εργάζονται σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες (μόλις
5%), ενώ μικρή μειοψηφία είναι
οι Έλληνες που βλέπουν θετικά
την προοπτική απασχόλησής τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι το
αποτολμούν είναι κατά κύριο λό-
γο νέοι και κάτοχοι πανεπιστη-

μιακών πτυχίων ή ανειδίκευτοι
που δεν βρίσκουν δουλειά στη
Ελλάδα. Σύμφωνα με παράγον-
τες της αγοράς εργασίας, η μει-
ωμένη εργασιακή κινητικότητα
των Ελλήνων έχει ασφαλώς να
κάνει με κοινωνικά και άλλα αί-
τια (οικογενειακές υποχρεώσεις,
μη γνώση ξένων γλωσσών, κτλ.),

σε μεγάλο βαθμό όμως οφείλε-
ται και στην έλλειψη ενημέρω-
σης για τις εργασιακές δυνατό-
τητες που έχουν στην ενιαία αγο-
ρά των 27 κρατών-μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ενημε-
ρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από
την 1η Ιανουαρίου του 1992 οι
πολίτες όλων των χωρών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου μπο-
ρούν να εργάζονται σε οποιοδή-
ποτε κράτος μέλος επιθυμούν
(με ορισμένες εξαιρέσεις για τους
πολίτες των νέων κρατών-με-
λών). Εφόσον είναι μισθωτοί, οι
εργαζόμενοι υπόκεινται στην ίδια
νομοθεσία και επωφελούνται των 

ίδιων πλεονεκτημάτων με αυτά
των ημεδαπών εργαζομένων. Αυ-
τή η αρχή της ίσης μεταχείρισης
εφαρμόζεται σε όλες τις συνθή-
κες απασχόλησης και εργασίας,
όπως οι αμοιβές και οι απολύ-
σεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις
βέβαια οι υποψήφιοι εργοδότες
έχουν εύλογα την απαίτηση οι

υποψήφιοι εργαζόμενοι να ομι-
λούν σε επαρκές επίπεδο τη γλώσ-
σα της χώρας. Έτσι η Ε.Ε. επιτρέ-
πει στα κράτη-μέλη να απαιτούν
γλωσσικές γνώσεις για την πρό-
σβαση στην απασχόληση, εφό-
σον οι απαιτήσεις τους είναι οι
λογικά αναγκαίες για τη σωστή
εκτέλεση της εργασίας. 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε 31 ευρω-
παϊκές χώρες, βιογραφικά σημει-
ώματα ενδιαφερόμενων υποψη-
φίων, καθώς και όλα όσα χρει-
άζεται να γνωρίζετε σχετικά με
τη ζωή και την εργασία στο εξω-
τερικό και πολλές άλλες πληρο-
φορίες παρέχει το δίκτυο EURES.
Σκοπός της πύλης EURES είναι η
παροχή πληροφοριών, συμβου-
λών και υπηρεσιών πρόσλη-
ψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κα-
τάλληλων θέσεων εργασίας) προς
όφελος των εργαζομένων και των
εργοδοτών, καθώς και κάθε πο-
λίτη που επιθυμεί να επωφελη-
θεί από την αρχή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των προσώπων στην
Ε.Ε. Η EURES διαθέτει επίσης αν-
θρώπινο δίκτυο από περισσότε-
ρους από 700 συμβούλους, οι οποί-
οι βρίσκονται σε καθημερινή επα-
φή με άτομα που αναζητούν ερ-
γασία και με εργοδότες σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.

Στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες
περιοχές η EURES διαδραματί-
ζει καθοριστικό ρόλο παρέχον-
τας πληροφορίες και βοήθεια
για την επίλυση των προβλημά-
των που μπορεί να αντιμετωπί-
σουν οι εργαζόμενοι και οι ερ-
γοδότες σε σχέση με τις διασυ-
νοριακές μετακινήσεις τους.
Η EURES δημιουργήθηκε το 1993
για τη συνεργασία μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δη-
μόσιων υπηρεσιών απασχόλη-
σης των κρατών και των άλλων
οργανώσεων εταίρων. 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ
Σε κάθε κράτος-μέλος ισχύουν
διαφορετικές κοινωνικές πα-
ροχές, τις οποίες δικαιούστε και
εσείς να απολαύσετε χωρίς κα-
μία διάκριση. Ενδεικτικά το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ανα-
γνωρίσει και τις εξής παροχές,

τις οποίες μπορείτε να απολαμ-
βάνετε όπως οι ημεδαποί: 
� Ταξιδιωτικές κάρτες που εκδί-
δονται από εθνικούς οργανισμούς
σιδηροδρόμων για πολύτεκνες
οικογένειες δίνοντάς τους δι-
καίωμα σε μειωμένους ναύλους 
� Παροχές για ενήλικες με ανα-
πηρίες που παρέχει το κράτος-
μέλος στους ημεδαπούς του 
� Άτοκα δάνεια για κάθε νεογέν-
νητο παιδί που παρέχονται από
δημόσιους πιστοδοτικούς οργα-
νισμούς βάσει οδηγιών και με κρα-
τική οικονομική βοήθεια για οι-
κογένειες χαμηλού εισοδήματος
με σκοπό την προώθηση της γεν-
νητικότητας.
� Εγγυημένο εισόδημα για τους
ηλικιωμένους. 
� Πρόσθετο επίδομα για νέους που
αναζητούν εργασία. 
� Κοινωνικές παροχές που εγ-
γυούνται ένα ελάχιστο επίπεδο
διαβίωσης.

� Ειδικές παροχές που εγγυούν-
ται ένα ελάχιστο εισόδημα για
τους ηλικιωμένους. 
� Η δυνατότητα των εργαζομέ-
νων να λάβουν άδεια για τους
άγαμους συντρόφους τους (μη
υπηκόους του κράτους μέλους
υποδοχής) να τους συναντήσουν
στο εν λόγω κράτος μέλος.
� Αρωγή για δευτεροβάθμια ή με-
τα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
� Επιδοτήσεις σπουδών για τέ-
κνα εργαζομένων, όταν ο εργα-
ζόμενος συνεχίζει να επιβαρύ-
νεται με την οικονομική ευθύνη
ενός τέκνου, ακόμα και αν οι εν
λόγω σπουδές λαμβάνουν χώρα
σε άλλο κράτος-μέλoς, όπως το
κράτος-μέλος προέλευσης. 
� Παροχές για ενήλικες με ανα-
πηρία (ειδικές παροχές και επι-
δοτήσεις κατ’ οίκον βοηθείας)
καταβαλλόμενες ανά εξαρτημέ-
νο τέκνο.  

Aν απολυθείτε από τη
δουλειά σας σε μια άλλη
χώρα της Ε.Ε., δικαιούστε
τις παροχές ανεργίας 
του συγκεκριμένου
κράτους με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν 
για τους ημεδαπούς

ΕΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ότι οι εθνικές,
περιφερειακές ή τοπικές αρχές
δεν εφάρμοσαν σωστά τα δι-
καιώματά σας βάσει του κοινοτι-
κού δικαίου ή ότι προέβησαν σε
διακρίσεις σε βάρος σας ή σε βά-
ρος των μελών της οικογένειάς
σας, πρέπει να διεκδικήσετε τα
δικαιώματά σας υποβάλλοντας
καταγγελία στην αρμόδια διοι-
κητική αρχή. Σύμφωνα με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, εάν η απάν-
τηση δεν σας ικανοποιήσει, υπάρ-
χουν και άλλοι τρόποι να διεκδι-
κήσετε τα δικαιώματά σας: 
� Αρχικά αναζητήστε εξατομικευ-
μένες συμβουλές σχετικά με τα
δικαιώματά σας βάσει της νομο-
θεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ερχόμενοι σε επαφή με την υπη-
ρεσία προσανατολισμού των πο-
λιτών, που παρέχεται δωρεάν σε
όλες τις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νομικοί
εμπειρογνώμονες αυτής της υπη-
ρεσίας θα σας δώσουν πρακτι-
κές πληροφορίες και συμβουλές
για τα δικαιώματά σας και θα σας
προσανατολίσουν προς τον κα-
ταλληλότερο φορέα, σε ευρω-
παϊκό ή εθνικό επίπεδο, που μπο-
ρεί να σας βοηθήσει να επιλύσε-
τε το πρόβλημα (http://ec.euro-
pa.eu/citizensrights/front_end/in-
dex_el.htm).
� Αν η υπόθεσή σας έχει ένα δια-
συνοριακό σκέλος, μπορείτε να
την υποβάλετε στο εθνικό σας
κέντρο SOLVIT. Το SOLVIT είναι
ένα δίκτυο εθνικών κέντρων επί-
λυσης προβλημάτων και τελεί υπό
την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Στόχος του είναι η ανεύ-
ρεση πρακτικών πληροφοριών
εντός δέκα εβδομάδων, ενώ οι
υπηρεσίες του παρέχονται δω-
ρεάν (http://europa.eu/solvit).
� Μπορείτε να κινήσετε επίσημη
διαδικασία σε εθνικό επίπεδο. Τα
εθνικά δικαστήρια πρέπει να εξα-
σφαλίζουν το σεβασμό των δι-
καιωμάτων που θεμελιώνονται

στο κοινοτικό δίκαιο και, εάν χρει-
αστεί, να ακυρώνουν οποιοδή-
ποτε εθνικό μέτρο το παραβιά-
ζει. Μπορούν επίσης να σας χο-
ρηγήσουν αποζημίωση.
� Μπορείτε να προσφύγετε σε
κοινοτικό επίπεδο. Αρχικά, μπο-
ρείτε να υποβάλετε καταγγελία
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(http://ec.europa.eu/secreta-
riat_general/sgb/lexcomm/). Εάν
η Επιτροπή αναγνωρίσει την κα-
ταγγελία σας ως βάσιμη, μπο-
ρεί να επικοινωνήσει με τις σχε-

τικές εθνικές αρχές για να ζη-
τήσει εξηγήσεις και να τις κα-
λέσει να παύσουν να παραβιά-
ζουν το κοινοτικό δίκαιο. Εάν
το αίτημά της δεν ικανοποιηθεί,
η Επιτροπή μπορεί να κινήσει δια-
δικασία προσφυγής κατά της σχε-
τικής χώρας. Η διαδικασία εν-
δέχεται να καταλήξει σε προ-
σφυγή στο Δικαστήριο των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λου-
ξεμβούργο. Πρέπει να έχετε υπό-
ψη σας ότι τέτοιου είδους δια-
δικασίες μπορεί να έχουν ιδιαί-
τερα μεγάλη διάρκεια και ότι το
δίκτυο SOLVIT ενδέχεται να μπο-
ρεί να σας βοηθήσει με πολύ τα-
χύτερο ρυθμό. 
� Μπορείτε να υποβάλετε ανα-
φορά στο Ευρωπαϊκό Kοινοβού-
λιο (http://www.europarl.euro-
pa.eu/parliament/public/peti-
tion/submit.do) ή να υποβάλετε
την καταγγελία σας σε ένα ευ-
ρωβουλευτή, ο οποίος θα μπο-

ρέσει στη συνέχεια να υποβά-
λει στην Επιτροπή και το Συμ-
βούλιο τις σχετικές ερωτήσεις.
Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις
των ευρωβουλευτών δημοσι-
εύονται. 
� Μπορείτε να απευθυνθείτε στον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (βλ.
http://www.ombudsman.euro-
pa.eu), αλλά μόνον εάν η καταγ-
γελία σας αφορά περίπτωση κα-
κοδιοίκησης ή παράλειψης εκ μέ-
ρους των κοινοτικών θεσμικών
οργάνων (π.χ. το Kοινοβούλιο,
το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή) ή οποιουδήποτε αποκεν-
τρωμένου οργάνου της Kοινό-
τητας (π.χ. το Ευρωπαϊκό Ίδρυ-
μα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης). Ο Ευρωπαίος Διαμεσολα-
βητής δεν είναι αρμόδιος να εξε-
τάζει καταγγελίες που αφορούν
τις δραστηριότητες των εθνικών
ή τοπικών αρχών.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
� Μόλις το 1,5% των πολιτών της
Ε. Ε. των “25” ζουν και εργάζον-
ται σε άλλο κράτος-μέλος από
αυτό της καταγωγής τους -το πο-
σοστό αυτό έχει αλλάξει ελάχι-
στα τα τελευταία 30 χρόνια. 
>> Κάθε χρόνο, το 7,2% περίπου
των πολιτών της Ε.Ε. αλλάζει τό-
πο κατοικίας. Εξ αυτών το 15% αλ-
λάζει κατοικία για εργασιακούς
λόγους. 
� Οι Έλληνες βλέπουν με καχυ-
ποψία την εργασιακή κινητικότη-
τα. Περισσότεροι από δύο στους
τρεις εκφράζουν επιφυλάξεις για
τα οφέλη της, ενώ σε χώρες όπως
η Δανία και η Σουηδία, πάνω από
το 70% των πολιτών τάσσεται υπέρ.  
� Το 65% των Ελλήνων δηλώνει
ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τό-
πο διαμονής μέσα στα επόμενα
πέντε χρόνια.  
� Οι τέσσερις στους δέκα Έλλη-
νες (το υψηλότερο ποσοστό στην
Ε.Ε.) δεν έχουν αλλάξει ποτέ ερ-
γοδότη.

Eures: Η... online πύλη εύρεσης εργασίας της Ε.Ε.

Πού θα πρέπει να αποταθείτε
αν παραβιάζονται τα δικαιώματά σας

Τα εθνικά δικαστήρια
πρέπει να εξασφαλίζουν
τον σεβασμό των
δικαιωμάτων που
θεμελιώνονται στο
κοινοτικό δίκαιο και, αν
χρειαστεί, να ακυρώνουν
οποιοδήποτε εθνικό
μέτρο το παραβιάζει
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Κομισιόν: η ατμομηχανή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όπως το κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή συστάθηκε τη δεκαετία του 1950 με τις ιδρυτικές
συνθήκες της Ένωσης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ έχει νομοθετική και
εκτελεστική εξουσία, διαμορ-
φώνει πολιτικές, ασκεί έλεγχο
ως προς την εφαρμογή του νό-

μου, ενώ ο πρόεδρός της απο-
τελεί τον εκπρόσωπο της Ε.Ε.
στη διεθνή σκηνή. Είναι ανεξάρ-
τητη από τις εθνικές κυβερνή-

σεις και έρχεται συχνά σε σύγ-
κρουση με αυτές, προκειμένου
να προασπίσει τα συμφέροντα
της Ένωσης. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Η Επιτροπή προτεί-
νει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυ-
τό γίνεται, μόνον αν κρίνει ότι ένα
πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί
αποτελεσματικότερα σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
(αρχή της επικουρικότητας). Σε
αυτήν την περίπτωση αρχίζει επα-
φές με ευρύ φάσμα ομάδων συμ-
φερόντων και με δύο συμβουλευ-
τικά όργανα, την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επι-
τροπή των Περιφερειών. Ζητά επί-
σης τη γνώμη των εθνικών κοινο-
βουλίων και κυβερνήσεων και συμ-
βουλεύεται εμπειρογνώμονες μέ-
σω των διαφόρων επιτροπών και
ομάδων της. Ωστόσο οι νομοθε-
τικές προτάσεις της Επιτροπής πρέ-
πει να αποβλέπουν στην προώθη-
ση των συμφερόντων της Ένω-
σης και όχι των συμφερόντων συγ-
κεκριμένων χωρών ή κλάδων της
οικονομίας. Όταν καταλήξει σε
μία νομοθετική πρόταση, την κα-
ταθέτει στο Συμβούλιο και το κοι-
νοβούλιο. 
● Εκτελεστική εξουσία: Ως το εκτε-

λεστικό όργανο της Ένωσης η

Η
Επιτροπή συντάσσει προ-
τάσεις για νέες ευρωπαϊ-

κές νομοθετικές πράξεις, τις οποί-
ες υποβάλλει στο ευρωπαϊκό κοι-
νοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επί-
σης είναι υπεύθυνη για την εφαρ-
μογή των αποφάσεων του κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου.
Αυτό σημαίνει ότι διαχειρίζεται
σε καθημερινή βάση τις υποθέ-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εφαρμόζοντας τις πολιτικές της,
εκτελώντας τα προγράμματά της
και διαθέτοντας τα κονδύλιά της.
Όπως το κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συστάθηκε τη δεκαετία του 1950
με τις ιδρυτικές συνθήκες της
Ένωσης. 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ
ΣΤΗΝ… ΟΝΤΙΣΙΟΝ ΤΟΥ 2009
Η νέα Επιτροπή διορίζεται για
περίοδο πέντε ετών έξι μήνες
μετά τις εκλογές για το ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο. Οι κυβερνή-

σεις των κρατών μελών ορίζουν
τον πρόεδρο, η τοποθέτηση του
οποίου εγκρίνεται με ψηφοφο-
ρία του ευρωπαϊκού κοινοβου-
λίου. Ο πρόεδρος της Κομισιόν
σε συνεργασία με τα κράτη μέ-
λη επιλέγει τα υπόλοιπα μέλη της
Επιτροπής, τα οποία περνούν από
ακρόαση από το ευρωπαϊκό κοι-
νοβούλιο. Μετά την ψήφο έγ-
κρισης του κοινοβουλίου η νέα
Επιτροπή διορίζεται με απόφα-
ση του Συμβουλίου. Η Επιτροπή
είναι πολιτικά υπόλογη στο κοι-
νοβούλιο, το οποίο μπορεί να
την εξαναγκάσει σε παραίτηση,
αν κάνει δεκτή πρόταση μομφής.
Συμμετέχει σε όλες τις συνόδους
του κοινοβουλίου, για να διευ-
κρινίζει και να δικαιολογεί τις
πολιτικές της, ενώ απαντά τα-
κτικά σε προφορικές και γρα-
πτές ερωτήσεις βουλευτών. 
Με την προσχώρηση της Βουλ-
γαρίας και της Ρουμανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οι επίτροποι

αυξήθηκαν σε 27, δηλαδή κάθε
χώρα της Ε.Ε. έχει έναν επίτρο-
πο. Η επιτροπή που θα διοριστεί
το Νοέμβριο του 2009 θα είναι
μικρότερη, για να είναι και πιο
λειτουργική. 
Οι επίτροποι θα διορίζονται τό-
τε εκ περιτροπής και θα λαμβά-
νεται μέριμνα, ώστε να διασφα-
λίζεται η ισότιμη εκπροσώπηση
των χωρών. Στόχος είναι να εξα-
σφαλιστεί η σαφής εκπροσώπη-
ση του δημογραφικού και γεω-
γραφικού φάσματος όλων των
κρατών μελών. 

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
Στην ιστορία της Ε.Ε. υπάρχει
μία περίπτωση παρ’ ολίγον απο-
πομπής της Κομισιόν, που τελι-
κά εξελίχθηκε σε παραίτηση του
προέδρου. Κεντρικά πρόσωπα
αυτής της κρίσης η γαλλίδα επί-
τροπος Εντίθ Κρεσόν και ο πρό-
εδρος της Κομισιόν Ζακ Σαντέρ.

Ο Τύπος τότε είχε συσχετίσει
την κ. Κρεσόν με κονδύλια που
έκαναν “φτερά” από ένα πρό-
γραμμα για τη νεολαία και επι-
πλέον την κατηγορούσε ότι προ-
σέλαβε τον οδοντίατρό της ως
ειδικό σε ένα πρόγραμμα για το
AIDS! Έκθεση ανεξάρτητων εμ-
πειρογνωμόνων επιβεβαίωνε ότι
η Κρεσόν είχε ευνοήσει κάποι-
ον γνωστό της κατά την ανάθε-
ση συμβάσεων, ότι ο πρόεδρος
Σαντέρ ως επικεφαλής του γρα-
φείου ασφαλείας της Επιτροπής
επέτρεψε τη μετατροπή του σε
“κράτος εν κράτει” και ότι το σύ-
νολο των επιτρόπων φάνηκε
απρόθυμο να αναλάβει τις ευ-
θύνες του. Μετά την άρνηση του
Σαντέρ και της Κρεσόν να πα-
ραιτηθούν η Επιτροπή υπέβαλε
συλλογικά την παραίτησή της,
υπό το φόβο ότι οι βουλευτές
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
θα ψήφιζαν μία “ατιμωτική” πρό-
ταση δυσπιστίας. 
Η παραίτηση της Επιτροπής ερ-
μηνεύτηκε ως θρίαμβος του κοι-
νοβουλίου, στην προσπάθειά του
να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο
στις δραστηριότητες της Επι-
τροπής. 

Η Επιτροπή Μπαρόζο

Όνομα Χώρα Αρμοδιότητες
Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο Πορτογαλία Πρόεδρος Επιτροπής 
Μαργκότ Βάλστρομ Σουηδία Αντιπρόεδρος, Διοργανικές σχέσεις και επικοινωνιακή στρατηγική
Γκίντερ Φερχόιγκεν Γερμανία Αντιπρόεδρος, Επιχειρήσεις και βιομηχανία
Ζακ Μπαρό Γαλλία Αντιπρόεδρος, Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια
Σιμ Κάλας Εσθονία Αντιπρόεδρος, Διοικητικά θέματα, έλεγχος και καταπολέμηση της απάτης 
Αντόνιο Τατζάνι Ιταλία Αντιπρόεδρος, Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια
Βιβιάν Ρέντιγκ, Λουξεμβούργο Κοινωνία των πληροφοριών και μέσα ενημέρωσης
Σταύρος Δήμας Ελλάδα Περιβάλλον 
Χοακίν Αλμούνια Ισπανία Οικονομικά και νομισματικά θέματα
Ντανούτα Χούμπνερ Πολωνία Περιφερειακή πολιτική
Τζο Μποργκ Μάλτα Αλιεία και ναυτιλιακές υποθέσεις
Ντάλια Γκριμπαουσκαΐτε Λιθουανία Δημοσιονομικός προγραμματισμός και προϋπολογισμός 
Γιάνεζ Ποτότσνικ, Σλοβενία Επιστήμη και έρευνα
Γιαν Φίγκελ Σλοβακία Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός και νεολαία
Όλι Ρεν Φιλανδία Διεύρυνση
Λουί Μισέλ Βέλγιο Ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια
Λάσλο Κόβακς Ουγγαρία Φορολογία και τελωνειακή ένωση
Νέλι Κρες Ολλανδία Ανταγωνισμός
Μαριάν Φίσερ Μπολ Δανία Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
Μπενίτα Φερέρο-Βάλντνερ Αυστρία Εξωτερικές σχέσεις και ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας
Τσάρλι ΜακΚρίβι Ιρλανδία Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες
Βλαντιμίρ Σπίντλα Τσεχία Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ίσες ευκαιρίες
Αντρις Πιλμπαγλς Λετονία Ενέργεια
Μεγκλένα Κούνεβα Βουλγαρία Προστασία των καταναλωτών
Λεονάρντ Όρμπαν Ρουμανία Πολυγλωσσία
Ανδρούλλα Βασιλείου Κύπρος Υγεία
Κάθριν Άστον Βρετανία Εμπόριο

Ποιες είναι οι
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Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη
διαχείριση και την εκτέλεση του
προϋπολογισμού. Οι περισσό-
τερες δαπάνες πραγματοποι-
ούνται από τις εθνικές και τοπι-
κές αρχές, αλλά η Επιτροπή εί-
ναι υπεύθυνη για την επίβλεψή
τους, υπό το άγρυπνο μάτι του
ελεγκτικού συνεδρίου. Για πα-
ράδειγμα, όταν το δημοσιονο-
μικό έλλειμμα της Ελλάδας ξε-
πέρασε το 3% του ΑΕΠ, η Κομι-
σιόν έθεσε τη χώρα μας υπό κα-
θεστώς επιτήρησης. 
Η Επιτροπή διαχειρίζεται επί-
σης τις πολιτικές που έχουν εγ-
κριθεί από το κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο, όπως η πολιτική
ανταγωνισμού, όπου έχει την
εξουσία να επιτρέπει ή να απα-
γορεύει συγχωνεύσεις μεταξύ
εταιρειών. Πρέπει επίσης να εξα-
σφαλίζει ότι οι χώρες της Ένω-
σης δεν επιδοτούν τις βιομηχα-
νίες τους με τρόπο με τον οποίο
συνεπάγεται νόθευση του αν-
ταγωνισμού (βλέπε Ολυμπιακή
Αεροπορία). Τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα τα οποία διαχειρίζε-

ται κυμαίνονται από τα προ-
γράμματα “Interreg” και “Urban”
(για την ίδρυση διαμεθοριακών
εταιρικών σχέσεων μεταξύ πε-
ριφερειών και την παροχή βοή-
θειας για την αναζωογόνηση
αστικών περιοχών σε κρίση) έως
το πρόγραμμα “Erasmus” για αν-
ταλλαγές σπουδαστών σε ολό-
κληρη την Ευρώπη. 

● Επιβολή ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας: Η Επιτροπή ενεργεί ως
“θεματοφύλακας των συνθη-
κών”. Μαζί με το δικαστήριο
είναι αρμόδια να εξασφαλίζει
ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία
εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα
κράτη μέλη. 
Αν διαπιστώσει ότι μία χώρα
της Ένωσης δεν εφαρμόζει έναν
ευρωπαϊκό νόμο, αποστέλλει
στην κυβέρνηση της χώρας επί-
σημη επιστολή, στην οποία ανα-
φέρονται οι λόγοι για τους οποί-
ους πιστεύει ότι παραβιάζεται
η ευρωπαϊκή νομοθεσία και τί-
θεται προθεσμία για την απο-
στολή λεπτομερούς απάντη-
σης. Αν η κατάσταση δεν διορ-

θωθεί, η Επιτροπή προσφεύγει
στο δικαστήριο, το οποίο μπο-
ρεί να επιβάλει χρηματικές ποι-
νές. Οι αποφάσεις του δικα-
στηρίου είναι δεσμευτικές για
τα κράτη μέλη και τα θεσμικά
όργανα της Ένωσης. Κατά μέ-
σο όρο η Επιτροπή συντάσσει
1.000 προειδοποιητικές επιστο-
λές, εκδίδει 500 αιτιολογημέ-
νες γνώμες και παραπέμπει 150
υποθέσεις στο δικαστήριο των
ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  

● Εκπροσώπηση της Ε.Ε.: Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη
“φωνή” της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σε διεθνή φόρα, όπως ο Παγ-
κόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.
Είναι επίσης αρμόδια για τη δια-
πραγμάτευση διεθνών συμφω-
νιών εξ ονόματος της Ένωσης.
Παράδειγμα μιας τέτοιας συμ-
φωνίας είναι αυτή του Κοτονού,
η οποία θέτει τους όρους μιας
σημαντικής εταιρικής σχέσης
βοήθειας και εμπορίου μεταξύ
της Ένωσης και αναπτυσσομέ-
νων χωρών της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού. 

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ της χρο-
νιάς ανακηρύχθηκε ο Σταύρος Δή-
μας από την εξειδικευμένη σε κοι-
νοτικά θέματα εφημερίδα “Euro-
pean Voice”, έκδοση του βρετα-
νικού περιοδικού “Economist”. Η
τιμητική αυτή διάκριση απονεμή-
θηκε στον έλληνα επίτροπο για
τη σημαντική δράση που ανέπτυ-
ξε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
για την αντιμετώπιση των κλιμα-
τικών αλλαγών. “Ορισμένες από
τις προκλήσεις του 2004 είναι ακό-
μη εδώ. Ωστόσο, τα τέσσερα αυ-
τά χρόνια έλαβαν χώρα μεγάλες
αλλαγές και το πολιτικό μας όρα-
μα μετατοπίστηκε από την πρώτη
συνάντηση του κολεγίου των επι-
τρόπων το 2004”, δήλωσε ο ίδιος
κατά την τελετή απονομής του βρα-
βείου. 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ
“Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι
το περιβάλλον είναι πλέον στην
κορυφή της πολιτικής ατζέντας.
Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα
περιβαλλοντικά θέματα αυξάνε-
ται και οι πολίτες κατανοούν ότι
θα πρέπει να εργαστούμε σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο για να βρούμε
λύσεις. Οι προσδοκίες των πολι-
τών είναι μεγάλες. Το εύρος των
περιβαλλοντικών προβλημάτων,
τα οποία πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε, ακόμη μεγαλύτερο”, τόνι-
σε ο έλληνας επίτροπος, προσθέ-
τοντας: “Όμως, τα τελευταία χρό-
νια δεν αναπτύξαμε μόνο πολιτι-
κές που κάνουν τη διαφορά, όπως
η αγορά δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων ρύπων. Αλλάξαμε τον τό-
πο με τον οποίο οι πολίτες αντι-
μετωπίζουν τις περιβαλλοντικές
πολιτικές. Η προστασία του περι-

βάλλοντος είναι το πεδίο όπου μια
ισχυρή Ευρώπη μπορεί να κάνει
τη διαφορά στην ποιότητα της ζωής
και το μέλλον του πλανήτη μας”. 

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Εκτός από τον Σταύρο Δήμα, η Eu-
ropean Voice επέλεξε ως: 
● Εθνικό πολιτικό της χρονιάς τον

γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκο-
ζί για τη δραστηριότητα που επέ-
δειξε ως προεδρεύων των “27”,
όταν ξέσπασε η κρίση στον Καύ-
κασο. 

● Ευρωπαία της χρονιάς τη βουλ-
γάρα επίτροπο Μεγκλένα Κού-
νεβα για τις προσπάθειες που
κατέβαλε, προκειμένου να εκ-
συγχρονίσει τα δικαιώματα του
καταναλωτή στην εποχή της πλη-
ροφορικής. 

● Ευρωπαίο αξιωματούχος της χρο-
νιάς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν
Κλοντ Τρισέ για τους χειρισμούς
του σε ό,τι αφορά τη διεθνή χρη-
ματοπιστωτική κρίση. 

● Ευρωβουλευτή της χρονιάς τον
λουξεμβουργιανό ευρωβουλευ-
τή των Πρασίνων Κλοντ Τιρμ για
τη δραστηριότητά του σχετικά
με την ανάπτυξη των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. 

● Εμπνευστή του 2008 τον ρου-
μάνο επικεφαλής της υπηρεσίας
καταπολέμησης της διαφθοράς
Ντανιέλ Μοράρ. 

Η Ε.Ε. στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο E-mail 
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα (Αθήνα)
210-7272100 anna.abariotou@cec.eu.int
Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αθήνα)
210-3311541-547 epathinai@europarl.eu.int
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)
2310-223428 Ekepp@the.forthnet.gr
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Αθήνα)
210-3215549 info@ekem.gr 
Europe Direct (τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης των πολιτών)
00800-67891010
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών (ΣΒΒΕ, Θεσσαλονίκη)
2310-539817, 2310-539682 eic153@the.forthnet.gr 
Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
2310-492850 carref@afs.edu.gr
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Θεσσαλονίκη) 
2310-473403 edc@cieel.gr 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(CEDEFOP, Θεσσαλονίκη)
2310-490111, 2310-490172 info@cedefop.eu.int 

Ευρωπαίος επίτροπος
της χρονιάς ο Σταύρος Δήμας

αρμοδιότητες της «κυβέρνησης της Ε.Ε.»
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αναδρομή

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Το κλίμα που διαμορφώθηκε στις
αρχές του ‘80 ήταν κάθε άλ-

λο παρά ευνοϊκό για την ιδέα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα ευ-
ρωπαϊκά συμβούλια της περιόδου
1981-1984 ήταν εγκλωβισμένα στο
πρόβλημα της αγγλικής συνεισφο-
ράς στον κοινοτικό προϋπολογι-
σμό και στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων με ομοφωνία. Η Θάτσερ
δήλωνε ευθαρσώς “I want my mo-
ney back” και εξέταζε σοβαρά το
ενδεχόμενο να περιορίσει την αγ-
γλική συνεισφορά στον προϋπο-
λογισμό, ενώ ο Μιτεράν έκανε λό-
γο για “Ευρώπη διαφορετικών τα-
χυτήτων”. Μετά τη στασιμότητα
του πρώτου μισού της δεκαετίας,
στα μέσα του ‘80 το ενοποιητικό
εγχείρημα απέκτησε νέα δυναμι-
κή. 
Στις 17 Φεβρουαρίου 1986 υπο-
γράφηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πρά-

ξη, η πρώτη που ουσιαστικά τρο-
ποποιούσε την ιδρυτική της ΕΟΚ
συνθήκη της Ρώμης, βάζοντας πά-
λι στην ατζέντα των Ευρωπαίων
το θέμα της προώθησης της ενο-
ποίησης. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πρά-
ξη (ΕΕΠ) έθεσε ως συγκεκριμένο
στόχο την ολοκλήρωση της εσω-
τερικής αγοράς με συγκεκριμένο
χρονικό ορίζοντα την 31η Δεκεμ-
βρίου 1992. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ... ΟΝΟΜΑ
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (οκτώ
κείμενα που τροποποιούσαν τη συν-
θήκη της Ρώμης και ένα κείμενο
για την πολιτική συνεργασία) πε-
ριέλαβε φιλελεύθερες ρυθμίσεις
της εσωτερικής αγοράς που ικα-
νοποιούσαν τη Βρετανία και τη Δα-
νία, αλλά και προτάσεις για την ενί-
σχυση της οικονομικής και κοινω-
νικής συνοχής των λιγότερο ανα-
πτυγμένων οικονομικά χωρών (βλ.

Ιρλανδία, Ελλάδα). Η Γαλλία ήθελε
να ονομαστεί η νέα συνθήκη Πρά-
ξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγ-
μα που βρήκε αντίθετες τις χώρες
της Μπενελούξ, που θεώρησαν ότι
η ΕΕΠ υπολειπόταν της Ένωσης.
Από την άλλη, Βρετανία και Δανία
δεν ήθελαν να προχωρήσουν στην
Ένωση ούτε κατ’ όνομα (τελικώς,
Βρετανία, Δανία και Ελλάδα έλα-
βαν μέρος στη διάσκεψη για την
αναθεώρηση της συνθήκης της Ρώ-
μης, αν και αρχικώς είχαν κάνει λό-
γο για “πραξικόπημα”. Για την Ελ-
λάδα, που διένυε τον έκτο χρόνο
της ως μέλος, ένα από τα διακυ-
βεύματα ήταν το βέτο, καθώς η ομο-
φωνία θα ίσχυε πια σε πολύ λιγό-
τερες περιπτώσεις). Όσο για το ευ-
ρωκοινοβούλιο, η ΕΕΠ ήταν κατώ-
τερη των προσδοκιών για πολιτική
ολοκλήρωση, προσδοκίες που εξέ-
φρασε με το πρωτοποριακό σχέ-
διο Σπινέλι, του ιταλού ευρωβου-
λευτή. 
Παρότι χαρακτηρίστηκε μετριοπα-
θές κείμενο, που ούτε ικανοποίησε
ούτε δυσαρέστησε πλήρως τους
Ευρωπαίους, είναι γεγονός ότι με
την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη η ΕΟΚ
ξεκόλλησε από την κατάσταση της
αποτελμάτωσης και πήρε σημαντι-
κή ώθηση, για να προχωρήσει με
τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Η ΕΕΠ επέτρεψε τη με-
τατροπή της κοινής αγοράς σε ενι-
αία από την 1η Ιανουαρίου1993 και
προετοίμασε το έδαφος για την πο-
λιτική ολοκλήρωση και την ΟΝΕ,
που κατοχυρώθηκαν με την επό-
μενη συνθήκη, τη συνθήκη του Μά-
αστριχ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ως προς την πολιτική ολοκλήρω-
ση, η ΕΕΠ προέβλεπε ότι “τα κρά-
τη-μέλη θα καταβάλλουν προσπά-
θειες να χαράξουν και να θέσουν
σε εφαρμογή μια κοινή εξωτερική
ευρωπαϊκή πολιτική”. Για το λόγο
αυτό, δεσμεύτηκαν να προβούν σε
διαβουλεύσεις για θέματα εξωτε-
ρικής πολιτικής, που θα μπορού-
σαν να έχουν σχέση με την ασφά-
λεια των κρατών-μελών. 
Για να αντισταθμίσει τις επιπτώ-
σεις από την υλοποίηση της εσω-
τερικής αγοράς στα λιγότερο ανα-
πτυγμένα κράτη-μέλη, η ΕΕΠ έθε-
σε σε εφαρμογή μια κοινωνική πο-
λιτική οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής, μέσω του Ευρωπαϊκού Γε-
ωργικού Ταμείου Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του Ευ-
ρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τέλος η ΕΕΠ
ενέταξε και νέους τομείς πολιτι-
κής (περιβάλλον, έρευνα, τεχνο-
λογία) στο πεδίο δράσης της ΕΟΚ.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πριν, ο κόσμος
κινούνταν πάλι στους ρυθμούς των
συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
και της διεθνούς οικονομικής ύφε-

σης. Η δεκαετία του ‘70 βρήκε τους
Ευρωπαίους να προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν την κρίση μεμο-
νωμένα, συχνά οπισθοχωρώντας

από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Οι-
κονομικής Κοινότητας. Εξάλλου,
παρά τα βήματα που είχαν γίνει
(κατάργηση δασμών στο ενδοκοι-

νοτικό εμπόριο, θέσπιση κανόνων
για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων κτλ.), η “κοινή αγο-
ρά” παρέμενε εν πολλοίς ένας ευ-

σεβής πόθος. Οι σχετικές ντιρε-
κτίβες μπορεί να είχαν εκδοθεί,
αλλά η εφαρμογή τους σκόντα-
φτε στην ανάγκη ομοφωνίας των

δέκα (με την είσοδο της Ελλάδας
το 1980) κρατών-μελών της ΕΟΚ. 
Επιπλέον, στη θέση των τελωνει-
ακών φραγμών που καταργήθη-

καν από το 1968 τα κράτη μέλη όρ-
θωσαν άλλους, λιγότερο ευδιά-
κριτους, αλλά εξίσου αποτελε-
σματικούς.

Από την ιδρυτική συνθήκη της Ρώμης στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986
Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, με χρονικό ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 1992

Η Γαλλία ήθελε η νέα
συνθήκη να ονομαστεί
Πράξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πράγμα που
βρήκε αντίθετες τις
χώρες της Μπενελούξ,
που θεώρησαν ότι η
ΕΕΠ υπολειπόταν της
Ένωσης

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ επιδοτήσεις: Ιδρύ-
θηκαν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Προσανατολισμού και Εγ-
γυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ), δύο ταμεία από
τα οποία η Ελλάδα άντλησε και
συνεχίζει να αντλεί κοινοτικούς
πόρους. 

� Το τέλος της ομοφωνίας: Για
να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση
της εσωτερικής αγοράς, αυξήθη-
καν οι περιπτώσεις για τις οποίες
το συμβούλιο υπουργών αποφα-
σίζει με ειδική πλειοψηφία αντί
της ομοφωνίας των 12 κρατών-
μελών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απο-
φεύγονται οι εμπλοκές που οφεί-
λονται στην επιζήτηση ομόφω-
νης απόφασης από τα 12 κράτη-
μέλη. Η ομοφωνία δεν απαιτείται
για τα μέτρα που προορίζονται
για την εγκαθίδρυση της εσωτε-
ρικής αγοράς εκτός από τα μέ-
τρα σχετικά με τη φορολογία, την
ελεύθερη κυκλοφορία των ατό-
μων και τα δικαιώματα και συμ-
φέροντα των μισθωτών. 

� Η φωνή του Ευρωκοινοβουλί-
ου: Ενισχύονται οι εξουσίες του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και πλέ-
ον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη

του για τη σύναψη συμφωνίας σύν-
δεσης μιας χώρας με την ΕΟΚ. Θε-
σπίζεται η διαδικασία συνεργα-
σίας, που ενισχύει τη θέση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διά-
λογο μεταξύ των οργάνων της

ΕΟΚ, παρέχοντας τη δυνατότητα
διπλής ανάγνωσης της προτεινό-
μενης νομοθεσίας. Ωστόσο, το
πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας
αυτής παραμένει περιορισμένο
στις περιπτώσεις όπου το Συμ-
βούλιο αποφασίζει με ειδική πλει-
οψηφία, εκτός από τον τομέα του
περιβάλλοντος.

� Η Επιτροπή και οι κυβερνήσεις:
Επισημοποιήθηκαν οι διασκέψεις
και οι σύνοδοι κορυφής (Ευρω-
παϊκή Πολιτική Συνεργασία) των
αρχηγών κρατών και κυβερνήσε-
ων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Ωστό-
σο δεν αναγνωρίζονται στο Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο εξουσίες λήψης
αποφάσεων ούτε εξουσίες κατα-
ναγκασμού έναντι των άλλων θε-
σμικών οργάνων. Θεσπίζεται ως
γενικός κανόνας ότι το Συμβούλιο
αναθέτει στην Επιτροπή την αρ-
μοδιότητα εκτέλεσης των πράξε-
ων, ενώ το ίδιο διατηρεί την αρμο-
διότητα εκτέλεσης μόνο σε ειδι-
κές περιπτώσεις. 

� Η δικαιοσύνη: Τέθηκαν οι βά-
σεις που καθιστούν δυνατή τη δη-
μιουργία του ευρωπαϊκού πρωτο-
δικείου. Όλες οι υποθέσεις μπο-
ρούν να μεταφερθούν στο δικα-
στήριο αυτό εκτός από τις προδι-
καστικές υποθέσεις που υποβάλ-
λουν τα κράτη-μέλη ή τα όργανα,
καθώς και τα προδικαστικά ερω-
τήματα. 

� Οι εργαζόμενοι: Η ΕΕΠ αναθέ-
τει στην Επιτροπή το καθήκον ανά-
πτυξης του κοινωνικού διαλόγου
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιτρέ-
πει στο Συμβούλιο να λαμβάνει με

ειδική πλειοψηφία αποφάσεις σχε-
τικά με “τη βελτίωση του εργασια-
κού περιβάλλοντος, την προστα-
σία της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων”. Επίσης δια-
σφαλίζει ένα κατά το δυνατόν ενι-
αίo πρότυπo για τo εργασιακό πε-
ριβάλλoν πρoς όφελoς όλων των
εργαζoμένων και εισάγει κανόνες
πoυ παρεμποδίζουν τo “κoινωνικό
ντάμπινγκ”, δηλαδή τo να μεταφέ-
ρoυν oι εταιρείες τις εγκαταστά-
σεις τoυς σε περιoχές με χαμηλό-
τερες κοινωνικές πρoδιαγραφές,
πρoκειμένoυ να επιτύχoυν αντα-
γωνιστικό πλεόνασμα. 

� Η έρευνα και το περιβάλλον: Προ-
βλέπεται η εφαρμογή πολυετών
προγραμμάτων-πλαισίων, που θα
εγκρίνονται ομόφωνα από το Συμ-
βούλιο, για την ενίσχυση των επι-
στημονικών και τεχνολογικών βά-
σεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,
ώστε να γίνει ανταγωνιστική στο
διεθνές περιβάλλον. Στις αρμο-
διότητες της Κοινότητας προστέ-
θηκε η διατήρηση, προστασία και
βελτίωση της ποιότητας του περι-
βάλλοντος, η συμβολή στην προ-
στασία της υγείας των ατόμων και
η διασφάλιση συνετής και ορθο-
λογικής χρησιμοποίηση των φυ-
σικών πόρων. 

Είπαν
για την ΕΕΠ

Η Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη
είναι μια καλή
συμφωνία αλλά
όχι μια καλή
συνθήκη”
Λεό Τιντεμάνς,
πρωθυπουργός
Βελγίου

Σε δέκα χρόνια το
80% των νόμων
που αφορούν τη
οικονομία και την
κοινωνική
πολιτική θα
λαμβάνονται σε
ευρωπαϊκό και
όχι σε εθνικό
επίπεδο” 
Ζακ Ντελόρ, πρό-
εδρος Κομισιόν

Μπορούμε να
περηφανευόμαστε
για την απόσταση
που διανύσαμε.
Αλλά πρέπει να
θυμόμαστε την
απόσταση που
έχουμε να
διανύσουμε.
Πρέπει να
επωφεληθούμε
πλήρως από τη
μεγάλη ενιαία
αγορά”
Μάργκαρετ
Θάτσερ, πρωθυ-
πουργός Βρετανίας

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ στάδια που οδήγη-
σαν στην υπογραφή της ΕΕΠ είναι
τα ακόλουθα:

� Η επίσημη δήλωση της Στουτγάρ-
δης στις 19 Ιουνίου 1983. Πρόκειται
για κείμενο που βασίστηκε στο σχέ-
διο του γερμανού υπουργού Εξωτε-
ρικών Ηans Dietrich Genscher και
του ιταλού ομολόγου του Emilio Co-
lombo. 

� Το σχέδιο συνθήκης για την ίδρυ-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό την
ώθηση του ιταλού βουλευτή Altiero
Spinelli δημιουργήθηκε κοινοβου-
λευτική επιτροπή θεσμικών υποθέ-
σεων, με σκοπό τη σύνταξη συνθή-
κης που θα αντικαθιστούσε τις υφι-
στάμενες κοινότητες από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο συν-
θήκης στις 14 Φεβρουαρίου 1984. 

� Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Fontainebleau στις 25 και 26 Ιουνί-
ου 1984. Με βάση το σχέδιο συνθή-
κης του κοινοβουλίου, ανατέθηκε
σε μια ad hoc επιτροπή εκπροσώ-
πων των αρχηγών κρατών και κυ-
βερνήσεων, υπό την προεδρία του
ιρλανδού γερουσιαστή Μ. Dooge,
να εξετάσει τα θεσμικά θέματα. Η
επιτροπή πρότεινε τη σύγκληση δια-
κυβερνητικής διάσκεψης για τη δια-
πραγμάτευση της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Η Λευκή Βίβλος για την εσωτε-
ρική αγορά του 1985. Η Επιτροπή,
μετά από ώθηση του προέδρου της
Jacques Delors, δημοσίεσυε μια Λευ-
κή Βίβλο που προσδιόριζε τα 279
νομοθετικά μέτρα που ήταν απα-
ραίτητα για την ολοκλήρωση της εσω-
τερικής αγοράς. Η Επιτροπή πρότει-
νε χρονοδιάγραμμα και προθεσμία

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 για την
εν λόγω ολοκλήρωση. 

� Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μι-
λάνου της 28ης και 29ης Ιουνίου 1985
πρότεινε τελικώς τη σύγκληση δια-
κυβερνητικής διάσκεψης που άρχι-
σε υπό την προεδρία του Λουξεμ-
βούργου στις 9 Σεπτεμβρίου 1985
και έληξε στη Χάγη στις 28 Φε-
βρουαρίου 1986.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ
Η ΕΕΠ  αναθεωρεί τη συνθήκη της
Ρώμης για να προωθήσει την ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση και να υλοποι-
ήσει την εσωτερική αγορά. Τροπο-
ποιεί τους κανόνες λειτουργίας των
ευρωπαϊκών οργάνων και διευρύνει
τις κοινοτικές αρμοδιότητες, ιδίως
στους τομείς της έρευνας και της
ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και
της κοινής εξωτερικής πολιτικής. 

Πώς οδηγηθήκαμε βήμα-βήμα στην υπογραφή της ΕΕΠ

Τι άλλαξε με τη θεσμική μεταρρύθμιση του 1986

Η ΕΕΠ αναθέτει στην Επι-
τροπή το καθήκον ανά-
πτυξης του κοινωνικού
διαλόγου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και επιτρέπει 
στο Συμβούλιο να λαμβά-
νει, με ειδική πλειοψηφία,
αποφάσεις σχετικά με 
“τη βελτίωση του εργα-
σιακού περιβάλλοντος,
την προστασία της ασφά-
λειας και της υγείας των
εργαζομένων”

Ζακ Ντελόρ: 
Ο αρχιτέκτονας 
της ενιαίας 
αγοράς 

Στην Ελλάδα το όνομα Ντε-
λόρ είναι συνδεμένο με τη λέ-
ξη “πακέτο”, καθώς μεγάλο μέ-
ρος από το περιεχόμενο του
πρώτου και του δεύτερου πα-
κέτου Ντελόρ κατέληξε στη
χώρα μας. Ο Jacques Lucien
Jean Delors γεννήθηκε το 1925
στο Παρίσι. Μέχρι το τέλος της
δεκαετίας του 1960 εργάστη-
κε στο τραπεζικό σύστημα,
υπήρξε καθηγητής στο Πανε-
πιστήμιο του Παρισιού. Τη χρο-
νική περίοδο 1969-1972 ήταν
σύμβουλος του γκολικού γάλ-
λου πρωθυπουργού Σαμπάν-
Ντελμάς. Στη συνέχεια προ-
σχώρησε στο Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα και από το 1979 μέχρι το 1981
θήτευσε ως ευρωβουλευτής,
για να γίνει στη συνέχεια υπουρ-
γός Οικονομικών της κυβέρ-
νησης Μιτεράν, μέχρι το 1985.
Τότε ανέλαβε την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
είναι ο μοναδικός που έμεινε
στη θέση του για δύο θητείες,
μεταξύ 1985 και 1995. Ο Ντε-
λόρ έδωσε στην Κοινότητα την
απαραίτητη ώθηση τη στιγμή
που την χρειαζόταν περισσό-
τερο. Έθεσε ως στόχο τη δη-
μιουργία της ενιαίας αγοράς
μέχρι το 1992. Το 1992 προσέ-
λαβε τη μορφή συμβόλου, δη-
μιουργώντας μεγάλες προσ-
δοκίες για μια νέα εποχή αλ-
λά και φόβους για το τέλος του
κόσμου. Μαζί με τον βρετανό
επίτροπο λόρδο Cockfield επε-
ξεργάστηκε και πέτυχε την έγ-
κριση της Ενιαίας Εσωτερικής
Πράξης, που δημιούργησε το
έδαφος για τη δημιουργία της
ενιαίας αγοράς και τη συνθή-
κη του Μάαστριχτ. Κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του προώθη-
σε μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφο-
ρά τον προϋπολογισμό και κα-
θόρισε τα στάδια για την πραγ-
ματοποίησή της ΟNE. Ο Ντε-
λόρ υπερασπίστηκε την ιδέα
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
έναντι των ευρωσκεπτικιστών.
Το 1996 δημιούργησε το think
tank “Η Ευρώπη μας”, του οποί-
ου παραμένει πρόεδρος (στη
διεύθυνση http://www.notre-
europe.eu).
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ΕΠΕΙΤΑ από πολλές καθυστερή-
σεις, το δορυφορικό πρόγραμμα
“Γαλιλαίος” της Ε.Ε. θα κάνει βή-
ματα προόδου το 2009 σύμφω-
να με τον επικεφαλής της Ευρω-
παϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας
(ESA) Ζαν Ζακ Ντορνέν. Παρου-
σιάζοντας στο Παρίσι τις προτε-

ραιότητες της υπηρεσίας για το
2009, ο Ντορνέν τόνισε ότι το
δορυφορικό πρόγραμμα παγκό-
σμιας πλοήγησης της Ε.Ε. θα “ξε-
κολλήσει” φέτος, ενώ παράλλη-
λα προανήγγειλε την αποστολή
δύο τηλεσκοπίων και τριών δο-
ρυφόρων στο διάστημα την προ-

σεχή άνοιξη. Το διαστημικό τη-
λεσκόπιο Herschel θα παρακο-
λουθεί το σύμπαν με σκοπό την
άντληση στοιχείων για τα πρώτα
στάδια σχηματισμού των άστρων
και των πλανητών, ενώ το δια-
στημικό τηλεσκόπιο Πλανκ θα με-
λετήσει την κοσμική ακτινοβο-

λία υπόβαθρου, που αποτελεί το
πρώτο “φως” της γέννησης του
σύμπαντος και φέρει πληροφο-
ρίες για τις πρώτες κοσμικές δο-
μές. 
Η ESA προγραμματίζει επίσης για
φέτος τη στρατολόγηση νέων
αστροναυτών και την έναρξη των

εκτοξεύσεων “Σογιούζ” από την
ευρωπαϊκή βάση της γαλλικής
Γουιάνας. 
Η ESA εξασφάλισε τον περασμέ-
νο Νοέμβριο από τα 18 μέλη της
χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. ευ-
ρώ για τα επόμενα τρία με πέντε
χρόνια. 

Η Ευρώπη στο διάστημα: Οι στόχοι της ESA για το 2009

«Τ
ην 1η Ιανουαρίου το ευρώ
συμπλήρωσε τα πρώτα δέ-

κα χρόνια του. Σήμερα γιορτά-
ζουμε μíα από τις πιο σημαντι-
κές αποφάσεις που έλαβε η Ε.Ε.
στην ιστορία της”, δήλωσε ο πρό-
εδρος του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου Χανς Γκερτ Πέτεριγκ.
Παρότι αρκετοί ήταν εκείνοι που
αρχικά εξέφρασαν τις επιφυλά-
ξεις τους σε σχέση με την επιτυ-
χία ενός τέτοιου εγχειρήματος,
το ευρώ απολαμβάνει σήμερα

την εμπιστοσύνη των Ευρωπαί-
ων, τόνισε ο Πέτεριγκ, προσθέ-
τοντας ότι “η Ευρωζώνη αποτε-
λεί μία ζώνη σταθερότητας” και
πως είναι σε θέση “να μας προ-
στατεύει από τις νομισματικές
διακυμάνσεις”. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο του κοινοβουλίου το ευ-
ρώ εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα
ότι “η οικονομική ένωση είναι σε
θέση να λάβει μακροπρόθεσμες
αποφάσεις για την εξασφάλιση
του κοινού ευρωπαϊκού μέλλον-
τος εν ευημερία”. 

«ΕΥΛΟΓΙΑ» 
Ευλογία για την Ευρώπη χαρα-
κτήρισε το ευρώ ο Ζαν Κλοντ Τρι-
σέ. Η εισαγωγή του ήταν ένα “απο-
φασιστικό βήμα στην πορεία προς
μία ολοένα στενότερη Ένωση,
που διασφάλισε την προστασία
των εισοδημάτων και τη διαφά-
νεια των τιμών. Σε καιρούς οικο-
νομικής αστάθειας είναι προτι-
μότερο να πλέει κανείς σε ένα
μεγάλο και σταθερό πλοίο απ’ ό,τι
σε ένα μικρό σκάφος. Χωρίς το
ευρώ πολλά κράτη-μέλη θα εί-
χαν αφεθεί στην τύχη τους. Μπο-
ρούμε να είμαστε υπερήφανοι
για την ταχεία ανταπόκριση της
Ευρώπης στην κρίση”, είπε χα-
ρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι
τα πρώτα δέκα χρόνια του ευρώ
ήταν επιτυχημένα. “Το ευρώ προ-
στατεύει την Ευρώπη από την τρέ-
χουσα χρηματοοικονομική κρί-
ση”, δήλωσε ο αρμόδιος για οι-
κονομικά και νομισματικά θέμα-
τα επίτροπος Χοακίν Αλμούνια.
“Το ευρώ βοηθά τους πολίτες να
έχουν εμπιστοσύνη στις χρημα-
τοπιστωτικές αγορές” ήταν το σχό-
λιο της Κρίστα Ράντζιο-Πλαθ, πρώην
προέδρου της κοινοβουλευτικής
επιτροπής Οικονομικών και Νομι-
σματικών Θεμάτων. Άλλοι βέβαια,
όπως ο Κάρλο Μπαστάσιν, αρχι-
συντάκτης της οικονομικής ιταλι-
κής εφημερίδας “Il Sole 24 Ore”,
αναρωτήθηκαν μήπως το ευρώ

“παραείναι χρήσιμο”, καθώς εξαι-
τίας του πολλές κυβερνήσεις δεν
αισθάνονται την ανάγκη να προ-
βούν σε επείγουσες δράσεις και
τείνουν να προστατεύουν μόνο
τα συμφέροντα των εκλογέων τους. 

ΤΙ ΑΛΛΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
Τι χρειάζεται το ευρώ, για να δια-
τηρήσει την ισχύ του και να αντι-
μετωπίσει τις μελλοντικές προ-
κλήσεις; Κατά τον κ. Αλμούνια η
Ευρώπη χρειάζεται συντονισμέ-
νη πολιτική. “Δεν μπορούμε σε
δέκα χρόνια να συνεχίσουμε να
μιλούμε με διαφορετικές φωνές”,
είπε χαρακτηριστικά ο επίτροπος,
προσθέτοντας ότι η οικονομική
πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει
και τη φορολογία, με την κατάρ-
γηση όμως της ομοφωνίας που
δυσχεραίνει σήμερα τη λήψη απο-
φάσεων (καθώς τα κράτη μέλη
έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν
βέτο). 

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩ
“Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανα-
μένεται να ενταχθεί στην Ευρω-
ζώνη όσο η κεφαλή της βασίλισ-
σας είναι στα βρετανικά νομίσματα,
αλλά ποιος ξέρει... Δεν θα ήταν η
πρώτη φορά που ένας βασιλιάς
χάνει το κεφάλι του”, είπε ευφυο-
λογώντας ο συντάκτης της αγ-
γλικής οικονομικής εφημερίδας
“Financial Times” Τζον Θόρνχιλ,
αναφερόμενος στην προοπτική
ένταξης της δεύτερης μεγαλύτε-
ρης ευρωπαϊκής οικονομίας στη
ζώνη του ευρώ. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για
τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από
την εισαγωγή του ευρώ πραγ-
ματοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό

κοινοβούλιο με τη συμμετοχή
τριών σημαντικών προσωπικο-
τήτων της Ευρώπης, του προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας Ζαν Κλοντ Τρισέ,
τoυ πρωθυπουργού του Λουξεμ-
βούργου και επικεφαλής της ομά-
δας των υπουργών Οικονομικών

των χωρών του ευρώ Ζαν Κλοντ
Γιουνκέρ και του πρώην προέδρου
της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ’
Εστέν.

Πανηγυρική συνεδρίαση
στο Ευρωκοινοβούλιο για
τα «γενέθλια» του ευρώ
«Ευλογία για την Ευρώπη» χαρακτήρισε το ενιαίο νόμισμα
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ζαν Κλοντ Τρισέ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Ευρωκοινοβουλίου,
το ευρώ εκπέμπει ένα
σαφές μήνυμα ότι «η
οικονομική ένωση είναι
σε θέση να λάβει μακρο-
πρόθεσμες αποφάσεις για
την εξασφάλιση του κοι-
νού ευρωπαϊκού μέλλον-
τος εν ευημερία»
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Ο
ι ευρωεκλογές είναι κάθε
άλλο παρά εκλογές χαλα-

ρής ψήφου, επισημαίνει σε συ-
νέντευξή του στο ένθετο “Η Ευ-
ρώπη μας” της “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”
της Τρίτης ο ευρωβουλευτής της
ΝΔ, Μαργαρίτης Σχοινάς. Το κοι-
νοβούλιο που θα προκύψει από
τις κάλπες του Ιουνίου θα κληθεί
να αναζητήσει την έξοδο από την
οικονομική κρίση, να κατοχυρώ-
σει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μον-
τέλο, να καθορίσει το μέλλον της
ευρωπαϊκής γεωργίας και να αν-
τιμετωπίσει τρία ανοιχτά θέμα-
τα: Κυπριακό και την ένταξη της
Τουρκίας και της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμε-
τρο, το 70% των Ελλήνων θεω-
ρεί πως η Ε.Ε. μας ωφέλησε, μό-
λις το 40% όμως τη χαρακτηρί-
ζει ως “κάτι καλό”. Πώς το εξη-
γείτε; Ενα από τα προβλήματα
που έχουμε, τριάντα χρόνια με-
τά την ένταξη της Ελλάδας στην
Ε.Ε., είναι ότι ολόκληρες γενιές
πολιτών θεωρούν την Ευρώπη δε-
δομένη. Ό,τι έχει να κάνει με χρη-
ματοδοτήσεις, ταμεία κτλ. θεω-
ρείται κάτι αυτονόητο, σαν να ήταν
ένα ιστορικό χρέος της Ε.Ε. προς
τη χώρα μας. Ακόμη πιο ανησυ-
χητικό είναι το γεγονός ότι δε-
κάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι που
φοιτούν σε ευρωπαϊκά πανεπι-
στήμια με υποτροφίες Erasmus ή
που εργάζονται σε μια ευρωπαϊ-
κή χώρα χωρίς να χάνουν τα ερ-
γασιακά τους δικαιώματα δεν αν-
τιμετωπίζουν το γεγονός αυτό
ως ευρωπαϊκή κατάκτηση αλλά
ως κάτι δεδομένο. Ίσως οι ευ-
ρωεκλογές είναι μια καλή ευκαι-
ρία για να θυμηθούμε αυτήν την
προίκα της Ευρώπης. 

Οι συνθήκες που υπογράφηκαν
μείωσαν το δημοκρατικό έλλειμ-
μα, δίνοντας περισσότερες εξου-
σίες στο κοινοβούλιο, ωστόσο η
απόσταση μεταξύ πολιτών και Ε.Ε.
δεν έχει καλυφθεί. Θεωρώ ότι πρό-
κειται για ψυχολογική απόσταση.
Τα εθνικά προβλήματα έχουν ευ-
ρωπαϊκές λύσεις. Για παράδειγμα
το ότι δεν πέρασε το 48ωρο ερ-
γασίας στην Ελλάδα είναι μια από-
φαση που κρίθηκε στην Ευρώπη.
Η προάσπιση των εργασιακών δι-
καιωμάτων, το ευρωπαϊκό σχέδιο
των 200 δισ. ευρώ για την έξοδο

από την κρίση και η εγγύηση των
καταθέσεων μέχρι 100.000 ευ-
ρώ, η αντιμετώπιση της λαθρο-
μετανάστευσης, όλα αυτά περ-
νούν μέσα από την Ευρώπη και
αφορούν την καθημερινότητα των
πολιτών. Για το γεγονός ότι η Ε.Ε.
είναι εκτός της καθημερινής ατζέν-
τας θεμάτων ευθύνη έχουν όλοι:
και οι εθνικοί βουλευτές και οι ευ-
ρωβουλευτές και τα ΜΜΕ. Ευθύ-
νες έχουν και οι παραγωγικές τά-
ξεις, οι οποίες εκφράζουν συγ-
κροτημένα συμφέροντα της κοι-
νωνίας, που έχουν κερδίσει πολ-
λά από την Ε.Ε., αλ-
λά όταν έρχεται η
ώρα να την υπερα-
σπιστούν μάλλον το
θεωρούν πολυτέλεια. 

Ποιο είναι το διακύβευμα των ευ-
ρωεκλογών του 2009; Είναι απο-
γοητευτικό το γεγονός ότι ο αρ-
χηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στη χώρα μας μίλησε αρ-
χικά για χαλαρή ψήφο και εν συ-
νεχεία για δημοψήφισμα. Από αυ-
τές τις ευρωεκλογές θα προκύ-
ψει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο της
περιόδου 2009-2014, που θα κλη-
θεί να αντιμετωπίσει την έξοδο
από την οικονομική κρίση, την κα-
τοχύρωση του ευρωπαϊκού κοι-
νωνικού μοντέλου, το μέλλον της
ευρωπαϊκής γεωργίας. Επίσης θα
κριθεί η πορεία των τριών ανοι-
χτών εθνικών μας θεμάτων: του
Κυπριακού και της ένταξης της
Τουρκίας και της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε.
Οι εκπρόσωποι που θα αναδείξου-
με θα πρέπει να στηρίξουν με επάρ-
κεια τις εθνικές μας επιδιώξεις. 

Τι δύναμη έχουν οι 22 έλληνες
ευρωβουλευτές στα 750 μέλη
ενός οργάνου που δεν έχει τον
πρώτο λόγο στην Ε.Ε.; Αυτό που
πρέπει να προσέξουν τα κόμμα-
τα είναι να παρουσιάσουν ψη-
φοδέλτια μάχης, να επιλέξουν
ανθρώπους, οι οποίοι θα μπο-
ρέσουν να κάνουν τη διαφορά
και να κερδίσουν εύκολα φίλους
για τη χώρα. Η επιρροή ενός ευ-
ρωβουλευτή δεν κρίνεται μόνο
στις αίθουσες των συνεδριάσε-
ων και στις επίσημες συναν-
τήσεις. Κρίνεται στους
διαδρόμους, στο παρα-
σκήνιο, στην ικανότη-
τα του καθενός να
χτίζει σχέσεις.

Ξεκινήσαμε από την Ευρώπη των
6 και φτάσαμε στην Ευρώπη των
27. Πόσο ενιαία είναι αυτή η Ευ-
ρώπη; Είναι αλήθεια ότι οποι-
οδήποτε αυτοκίνητο σχεδιάζε-
ται για συγκεκριμένο αριθμό επι-
βατών. Αν μετά προστεθούν πο-
λύ περισσότεροι, χωρίς θεαμα-
τικές αλλαγές στο όχημα, πα-
ρουσιάζονται δυσκολίες και στην
άνεση και στην επιτάχυνση. Η
τελευταία διεύρυνση, που έφε-
ρε 12 καινούργια κράτη-μέλη, αλ-
λοίωσε την ομοιογένεια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι υπό-
λοιπες χώρες, πλην Κύπρου και
Μάλτας, μπήκαν στην Ε.Ε. όχι
από πολύ μεγάλη πίστη στην Ευ-
ρώπη αλλά από την ανάγκη να
κατοχυρώσουν τη δημοκρατία
έπειτα από δεκαετίες υπαρκτού
σοσιαλισμού. Γι’ αυτό πολ-
λές φορές το πρώτο τους
ρεφλέξ δεν είναι τόσο
φιλοευρωπαϊκό όσο φι-
λοατλαντικό. Νομίζω
όμως πως σε 5-10 χρό-
νια όλα τα κράτη-μέ-
λη θα συγκλίνουν στην
κοινή προστιθέμενη
ευρωπαϊκή αξία. 

Ως μέλος της Μεικτής
Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής Ε.Ε. - Τουρ-
κίας πώς βλέ-

πετε την ευρωπαϊκή πορεία της
γείτονος; Η Τουρκία λαμβάνει
συγκεχυμένα μηνύματα από την
Ευρώπη, κυρίως από το Βερολί-
νο και το Παρίσι, ότι δεν υπάρ-
χει ρεαλιστική προοπτική εισό-
δου. Αυτό δημιουργεί μια ασά-
φεια, η οποία αναγκάζει την Τουρ-
κία να στρέφεται σε άλλες πε-
ριοχές του κόσμου, για να απο-
κτήσει επιρροή. Πιστεύω ότι χω-
ρίς κάποια μορφή πρόσδεσης
στην Ευρώπη και στα πρότυπα
μιας δυτικής δημοκρατίας η Τουρ-
κία θα είναι απειλή. Πέρα από
τις καντρίλιες που παίζει τώρα,
νομίζω ότι δεν συμφέρει ούτε
την ίδια να διαρρήξει το ευρω-
τουρκικό πλαίσιο.

«Δεν είναι εκλογές 
...’χαλαρής ψήφου’ οι ευρωεκλογές»
«Το κοινοβούλιο που θα προκύψει θα κληθεί να αναζητήσει την έξοδο 
από την οικονομική κρίση», τονίζει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαργαρίτης Σχοινάς

Είπε: «Τα εθνικά
προβλήματα έχουν
ευρωπαϊκές λύσεις. 
Για παράδειγμα το 
ότι δεν πέρασε το 48ωρο
εργασίας στην Ελλάδα
είναι μια απόφαση που
κρίθηκε στην Ευρώπη»

“ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ του
ερχόμενου Ιουνίου θα προκύ-
ψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
της περιόδου 2009-2014, που
θα κληθεί να αντιμετωπίσει την
έξοδο από την οικονομική κρί-

ση, την κατοχύρωση του ευρω-
παϊκού κοινωνικού μοντέλου,
το μέλλον της ευρωπαϊκής γε-
ωργίας. Επίσης θα κριθεί η πο-
ρεία των τριών ανοιχτών εθνι-
κών μας θεμάτων: του Κυπρια-

κού και της ένταξης της Τουρ-
κίας και της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε. Οι
εκπρόσωποι που θα αναδείξου-
με θα πρέπει να στηρίξουν με
επάρκεια τις εθνικές μας επι-
διώξεις”, υποστηρίζει σε συ-

νέντευξη που παραχώρησε στο
ένθετο “Η Ευρώπη μας” της
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” της Τρίτης ο
ευρωβουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας, Μαργαρίτης Σχοι-
νάς.

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

“Αυτό που πρέπει να προσέξουν τα κόμματα 
είναι να παρουσιάσουν ψηφοδέλτια μάχης, να επιλέξουν

ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά
και να κερδίσουν εύκολα φίλους για τη χώρα. Η επιρροή 

ενός ευρωβουλευτή δεν κρίνεται μόνο στις αίθουσες 
των συνεδριάσεων και στις επίσημες συναντήσεις. 

Κρίνεται στους διαδρόμους, στο παρασκήνιο, στην ικανότητα
του καθενός να χτίζει σχέσεις”, υποστηρίζει, μιλώντας 

στη “Μ”, ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
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ΤΗΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ για “τον υψη-
λό αριθμό παραβιάσεων” των θε-
μελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε.
εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, αναφερόμενο, μεταξύ άλ-
λων, στις διακρίσεις εις βάρος μει-
ονοτήτων. Επικρίνει επίσης τις υπερ-
βολές στο πλαίσιο της καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας και τάσ-
σεται υπέρ της βελτίωσης της κα-
τάστασης των μεταναστών. Υιο-
θετώντας με 401 ψήφους υπέρ,

220 κατά και 67 αποχές έκθεση
του ευρωβουλευτή Τζιούστο Κα-
τάνια, οι ευρωβουλευτές ζητούν
από την Επιτροπή και τα κράτη-
μέλη να θεσπίσουν αποτελεσμα-
τικές και μακροπρόθεσμες πολι-
τικές νόμιμης μετανάστευσης.
Αναφερόμενοι στον αγώνα κατά
της τρομοκρατίας, τονίζουν ότι
“οδήγησε συχνά σε μείωση του
επιπέδου προστασίας των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και των θε-

μελιωδών ελευθεριών, ιδίως του
θεμελιώδους δικαιώματος στην
ιδιωτική ζωή, της προστασίας των
δεδομένων και της απαγόρευσης
των διακρίσεων”. Τούτων δοθέν-
των, καλούν την Ε.Ε. να ενεργεί
αποφασιστικότερα σε διεθνές επί-
πεδο, προκειμένου να προάγει μια
αληθινή στρατηγική θεμελιωμέ-
νη στον πλήρη σεβασμό των διε-
θνών προδιαγραφών και υποχρε-
ώσεων στον τομέα αυτό.

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ για τη χρήση και διά-
θεση των φυτοφαρμάκων, που
αυξάνουν τον αριθμό των δια-
θέσιμων φυτοφαρμάκων στα κρά-
τη-μέλη, απαγορεύουν όμως τη
χρήση σε αυτά ορισμένων επι-
κίνδυνων χημικών ουσιών, προ-
βλέπει σχετική νομοθεσία που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Η νέα νομοθεσία που
πέρασε από τα αρμόδια κοινο-
τικά όργανα διασφαλίζει επίσης
την ασφαλέστερη χρήση των φυ-
τοφαρμάκων στην καθημερινό-
τητα των πολιτών. 
Τα σημαντικότερα σημεία της
συμφωνίας σχετικά με την πα-
ραγωγή και την διάθεση των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά είναι τα εξής: 
� Δημιουργείται σε κοινοτικό
επίπεδο ένας κατάλογος εγκε-
κριμένων δραστικών ουσιών (ου-
σίες που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή φυτοφαρμάκων).
Αυτό σημαίνει ότι η άδεια για
την κυκλοφορία των φυτοφαρ-
μάκων στο εμπόριο θα χορηγεί-
ται από τα κράτη-μέλη με βάση
τον παραπάνω κατάλογο. 
� Προβλέπεται ότι οποιαδήπο-
τε ιδιαίτερα τοξική χημική ου-
σία έχει νευροτοξικές, ανοσο-
τοξικές, και ενδοκρινικής δια-

ταραχής ιδιότητες θα πρέπει να
απαγορεύεται πλήρως.
� Αν μία δραστική ουσία είναι
απαραίτητη για τον έλεγχο σο-
βαρού κινδύνου σχετικά με την
υγεία των φυτών, θα μπορεί να
εγκρίνεται για περιορισμένο χρο-
νικό διάστημα πέντε ετών ακό-
μη και αν δεν πληροί τα απαι-
τούμενα κριτήρια ασφαλείας. 
� Τα φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα που περιλαμβάνουν επι-
βλαβείς ουσίες θα πρέπει να αν-
τικαθίστανται με εναλλακτικές
διεργασίες όπου είναι αυτό δυ-
νατόν.
� Κάθε κράτος-μέλος θα έχει
τη δυνατότητα να απαγορεύει
τη χρήση ορισμένων φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων λόγω
συγκεκριμένων γεωργικών και
περιβαλλοντικών συνθηκών που
ισχύουν στο έδαφός του. 
� Η νέα νομοθεσία πρόκειται
να αντικαταστήσει βαθμιαία την
ισχύουσα. Κατά συνέπεια, τα φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά βάσει
της ισχύουσας νομοθεσίας θα
είναι διαθέσιμα έως ότου λήξει
η άδεια κυκλοφορίας τους. Έτσι
δεν θα σημειωθεί απότομη και
ξαφνική έλλειψη των εν λόγω
προϊόντων.

Στρασβούργο, 
του απεσταλμένου μας 
Σωτήρη Ζλατάνου

Α
φού ξεκαθάρισε ότι “είναι
δύσκολο να ανταγωνιστού-

με τη γαλλική προεδρία”, ο κ. Το-
πολάνεκ εκτίμησε ότι αυτό που
διασφαλίζει την επιτυχία μιας προ-
εδρίας δεν είναι το μέγεθος του
κράτους που την ασκεί αλλά “η
εξυπηρέτηση ενός κοινού σκο-
πού”. Αναφερόμενος στην εικό-
να των Τσέχων ως “γκρινιάρη-
δων” και ως λαού που “βάζει πρώ-
τα τη χώρα του και μετά όλα τα

άλλα”, ο ομιλητής τόνισε ότι “τα
τσέχικα θέματα είναι και ευρω-
παϊκά θέματα” προσθέτοντας ότι
“κινούμαστε εντός του ευρωπαϊ-
κού πλαισίου”.
Μετά την παρουσίαση των προ-
τεραιοτήτων της τσεχικής προ-
εδρίας, ο επικεφαλής των ευρω-
βουλευτών της ΝΔ Ιωάννης Βαρ-
βιτσιώτης δήλωσε σε έλληνες
δημοσιογράφους: “Η διαχείριση
της χρηματοπιστωτικής αλλά και
της ενεργειακής κρίσης, η σύρ-
ραξη στη Γάζα και η επικύρωση
της συνθήκης της Λισαβόνας εί-
ναι τα δυσχερή προβλήματα, τα
οποία καλείται να αντιμετωπίσει

η τσεχική προεδρία. Διερωτώμαι
αν είναι σε θέση να τα διαχειρι-
σθεί, ύστερα μάλιστα από μια πο-
λύ πετυχημένη γαλλική προεδρία.
Οι μέχρι σήμερα ενέργειες του
τσέχου προέδρου της δημοκρα-
τίας Βάτσλαβ Κλάους όσο και οι
άστοχες δηλώσεις της προεδρίας
της κυβερνήσεως για την ισραη-
λινοπαλαιστινιακή σύρραξη δη-
μιούργησαν κλίμα δυσπιστίας.
Είναι ανάγκη η τσεχική προεδρία
να καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να ανατραπεί το κλί-
μα αυτό. Ας ελπίσουμε ότι για το
συμφέρον της Ε.Ε., θα το κατα-
φέρει”. 

Κριτική για παραβιάσεις θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ασφαλέστερη καθίσταται
η χρήση αλλά και η διάθεση
των φυτοφαρμάκων

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της τσεχικής
προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ενωσης παρουσία-
σε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ο τσέχος πρωθυπουργός Μίρεκ

Τοπολάνεκ. Όπως τόνισε, η οι-
κονομία, η ενέργεια και ο ρόλος
της Ε.Ε. στη διεθνή σκηνή θα απο-
τελέσουν τις βασικές προτεραι-
ότητες της χώρας του. Στα θέ-

ματα αυτά καθώς και στην επι-
κύρωση της συνθήκης της Λισα-
βόνας αναφέρθηκαν και οι πε-
ρισσότεροι ευρωβουλευτές στη
συζήτηση που ακολούθησε.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οικονομία, ενέργεια και διεθνής
ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των προτεραιοτήτων

Πού δίνει έμφαση η τσεχική προεδρία
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΩΡΕΣ της Ε.Ε., η Ιτα-
λία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλ-
τα, ζητούν από κοινού από τους
εταίρους τους να αναληφθεί κοι-
νή και συγκεκριμένη δράση κα-
τά της λαθρομετανάστευσης στη
διάρκεια άτυπης συνόδου των

υπουργών Εσωτερικών στην Πρά-
γα. “Ζητούμε την ενίσχυση της
Frontex και τη σύναψη διμερών
συμφωνιών της Ευρώπης με τις
χώρες προέλευσης των λαθρο-
μεταναστών. Χωρίς αυτές τις συμ-
φωνίες είναι πολύ δύσκολο για

κάθε κράτος-μέλος να προχω-
ρεί σε απελάσεις”, ανέφερε ο ιτα-
λός υπουργός Εσωτερικών Ρομ-
πέρτο Μαρόνι από την τσεχική
πρωτεύουσα. “Πρόκειται για την
αρχή μιας διαδικασίας. Η σύστα-
ση της ομάδας μας είναι σημαν-

τική, επειδή αντιπροσωπεύουμε
τις χώρες που υφίστανται το με-
γαλύτερο μέρος της πίεσης από
τη λαθρομετανάστευση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο”, προσέθεσε ο
Μαρόνι. Σύμφωνα με στοιχεία που
δόθηκαν στη δημοσιότητα από

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, το 2008 πε-
ρισσότεροι από 67.000 άνθρω-
ποι διέπλευσαν τη Μεσόγειο για
να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώ-
πη. Οι περισσότεροι έφτασαν στην
Ιταλία και τη Μάλτα.

Βάσει του συμβιβασμού, στον
οποίο κατέληξαν η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τα παιδιά κάτω των
12 ετών και τα άτομα με συγκε-
κριμένες αναπηρίες που τους απο-
τρέπουν να δώσουν τα δακτυλι-
κά τους αποτυπώματα, θα εξαι-
ρούνται των νέων κανόνων. Η
εξαίρεση για τα παιδιά έχει να
κάνει με το γεγονός ότι τα απο-
τυπώματά τους δεν είναι εξίσου
αξιόπιστα με αυτά των ενηλίκων,
καθώς αλλάζουν όσον μεγαλώ-
νουν. 
Η νέα κοινοτική νομοθεσία για
τα διαβατήρια εξασφάλισε την
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου με συντριπτική πλειοψη-
φία, εξέλιξη που ικανοποίησε από-
λυτα την Κομισιόν. “Εάν δεν εί-
χε επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ

των ευρωβουλευτών, θα έπρεπε
όλοι να δίνουν τα δακτυλικά τους
αποτυπώματα, ακόμα και τα νε-
ογέννητα, όταν ταξιδεύουν στο
εξωτερικό και απαιτείται διαβα-
τήριο. 
Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να
εκφράσω την ικανοποίηση της
Επιτροπής”, δήλωσε ο αρμόδιος

για θέματα δικαιοσύνης επίτρο-
πος της Ε.Ε. Ζακ Μπαρό. 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Η νέα νομοθεσία προβλέπει επί-
σης την επονομαζόμενη αρχή “ένα
πρόσωπο, ένα διαβατήριο”, που
αποσκοπεί στην καταπολέμηση
της εμπορίας παιδιών. 

Βάσει της αρχής αυτής, θα είναι
υποχρεωτική πλέον η έκδοση δια-
βατηρίων για τα παιδιά, τα οποία
μέχρι σήμερα καλύπτονταν σε
πολλές περιπτώσεις από οικογε-
νειακά διαβατήρια.  

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Ορισμένοι ευρωβουλευτές

πάντως εξέφρασαν τις ανη-
συχίες τους για τα νέα διαβα-
τήρια, καθώς θεωρούν ότι υπάρ-
χει κίνδυνος κατάχρησης των
βιομετρικών στοιχείων των πο-
λιτών της Ε.Ε., που θα υπονο-
μεύσει την ασφάλεια και το
απόρρητο των ατομικών δεδο-
μένων.  

Λαθρομετανάστευση: Κοινό μέτωπο Ελλάδας με Ιταλία, Κύπρο, Μάλτα

Ευρωπαϊκά 
βραβεία
μουσικής 
σε δέκα
καλλιτέχνες
που...
γκρέμισαν
σύνορα!
Δέκα νέα αστέρια του πεντα-
γράμμου θα μοιραστούν τη λάμ-
ψη των φετινών ευρωπαϊκών
βραβείων “Border Breakers”,
που απονέμονται σε νέους μου-
σικούς, οι οποίοι κατάφεραν
να κατακτήσουν το ευρύ κοι-
νό του εξωτερικού με τις μου-
σικές επιτυχίες τους. Στους φε-
τινούς νικητές περιλαμβάνον-
ται ορισμένα από τα πιο δημο-
φιλή ονόματα της ευρωπαϊκής
μουσικής σκηνής: Adele (Ηνω-
μένο Βασίλειο), Alphabeat (Δα-
νία), AaRON (Γαλλία), Cinema
Bizarre (Γερμανία),The Dø (Γαλ-
λία), Kraak & Smaak (Ολλαν-
δία), Ida Corr (Δανία), Lykke
Li (Σουηδία), The Script (Ιρ-
λανδία) και The Ting Tings (Ηνω-
μένο Βασίλειο).
Τα βραβεία θα απονεμηθούν
σε τελετή που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Γκρόνιγκεν της Ολ-
λανδίας και θα μεταδοθεί από
την τηλεόραση τη βραδιά της
έναρξης του μουσικού φεστι-
βάλ EuroSonic Noorderslag.
Οικοδεσπότης της εκδήλωσης
θα είναι ο δημοφιλής μουσι-
κός και παρουσιαστής της βρε-
τανικής τηλεόρασης Jools Hol-
land, ο οποίος θα παρουσιάσει
μουσικές εκτελέσεις των φε-
τινών και παλαιότερων νικη-
τών.
Τα βραβεία, τα οποία απονέ-
μονται για έκτη συνεχή χρο-
νιά, γνωρίζουν τεράστια διε-
θνή επιτυχία και στηρίζουν την
ευρωπαϊκή μουσική βιομηχα-
νία, η οποία απασχολεί περί-
που 600.000 άτομα.

ΤΡΙΑΝΤΑ ευρωπαϊκές χώρες θα
αρχίσουν να χρησιμοποιούν από
τον Ιούνιο (και το αργότερο μέ-
χρι το 2012) ένα νέο τύπο δια-
βατηρίου, που θα περιλαμβάνει
βιομετρικά στοιχεία, όπως είναι
τα δακτυλικά αποτυπώματα και
τα χαρακτηριστικά του προσώ-
που. Τα διαβατήρια αυτά αναμέ-
νεται να οδηγήσουν στην απο-

τελεσματικότερη καταπολέμηση
της τρομοκρατίας, του οργανω-
μένου εγκλήματος και της μετα-
νάστευσης και να προστατεύσουν
τους ανήλικους από πιθανή απα-
γωγή. Σύμφωνα με τους νέους
κανόνες, όλες οι χώρες της Ε.Ε.,
όπως και η Ισλανδία, η Νορβη-
γία και η Ελβετία, θα πρέπει να
ξεκινήσουν την έκδοση των νέ-

ων διαβατηρίων από τις 29 Ιου-
νίου με καταληκτική ημερομη-
νία το 2012. Τα σημερινά διαβα-
τήρια θα παραμείνουν σε ισχύ
για τα ταξίδια στις περισσότε-
ρες χώρες μέχρι τότε. Ορισμένα
κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Γερ-
μανία, η Γαλλία και η Ολλανδία,
έχουν ήδη ξεκινήσει την έκδοση
των νέων διαβατηρίων.

Από τον Ιούνιο η έκδοση
βιομετρικών διαβατηρίων
Η νέα νομοθεσία προβλέπει και την αρχή «ένα πρόσωπο, ένα διαβατήριο», που
αποσκοπεί στην καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών

Οι αλλαγές εξασφάλι-
σαν την έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου με συντριπτική
πλειοψηφία, εξέλιξη που
ικανοποίησε απόλυτα
την Κομισιόν
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απόψεις
άποψη

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Προκλήσεις και οφέλη από
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αποτελεί ένα sui generis φαι-

νόμενο. Για κάποιους θαύμα, το οποίο
πρέπει να γιορτάσουμε, και για άλλους
εξέλιξη που χρήζει κριτικής αντιμετώ-
πισης. Την αλήθεια θα τη βρούμε κά-
που στη μέση.
Η Ένωση κατάφερε σταδιακά να εγ-
καθιδρύσει την ειρήνη, τη σταθερότη-
τα, την ασφάλεια, τη συνεργασία και
την ευημερία, εκεί όπου βασίλευαν ο
πόλεμος, η βία, η καχυποψία, η αστά-
θεια. Στήριξε τον εκδημοκρατισμό και
τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών
κρατών από τη Με-
σόγειο μέχρι τη Βαλ-
τική. Μέσα από τις
διαδοχικές διευρύν-
σεις η Ένωση μεγά-
λωσε πληθυσμιακά
και γεωγραφικά. Έγι-
νε πιο πλούσια πολι-
τισμικά και συγχρό-
νως περισσότερο ευ-
ρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση των 27
αποτελεί πλέον μία
παγκόσμια δύναμη
στο οικονομικό πε-
δίο αλλά και έναν
υπολογίσιμο παρά-
γοντα στο πολιτικό.
Αναπτύχθηκε ως ένα
υπερεθνικό μόρφω-
μα, έχοντας το έθνος
κράτος στο επίκεν-
τρό της, συνδυάζον-
τας το εθνικό συμ-
φέρον και το μόνιμο
ανταγωνισμό με τα
αμοιβαία κέρδη.
Ποιο είναι όμως το
όφελος για τον Έλ-
ληνα και κάθε ευρωπαίο πολίτη; Οι δυ-
νατότητες που δίνει η οικονομική, πο-
λιτική και ηθική δύναμη της ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης εντός της Ευρώπης
και έξω από αυτή. Πρόκειται: για τις
ελευθερίες και τις κοινές πολιτικές,
όπως είναι η ελεύθερη διακίνηση αν-
θρώπων και αγαθών, η κοινή αγροτική
πολιτική, η κοινή εξωτερική πολιτική
για τις δυνατότητες αντιμετώπισης κοι-
νών προβλημάτων και προκλήσεων,
όπως τα θέματα περιβάλλοντος και
ενέργειας, για τις δυνατότητες παρέμ-
βασης σε παγκόσμιο επίπεδο, από το
εμπόριο και τα χρηματοπιστωτικά μέ-
χρι την ανάπτυξη και την ανθρωπιστι-
κή βοήθεια. 
Η Ένωση λειτουργεί συμπληρωματικά
στα κράτη-μέλη της και συγχρόνως
είναι κάτι παραπάνω από το σύνολο

των μερών της. Οι πολίτες επωφελούνται
από τη μεταμορφωτική δύναμη της Ένω-
σης εντός των χωρών τους αλλά και
έξω από αυτές. Ωστόσο η διαχείριση
και η αξιοποίηση αυτής της δύναμης
διαφέρει από κράτος σε κράτος, με
αποτέλεσμα η πρόοδος της διαδικα-
σίας του εξευρωπαϊσμού και σύγκλι-
σης να ποικίλλει. 
Στην Ελλάδα κερδίσαμε πολλά στοι-
χήματα, με κυριότερα αυτά του εκδη-
μοκρατισμού και της ένταξης στην ΟΝΕ.
Επωφεληθήκαμε από τη σταθερότητα
που εγγυήθηκε η διεύρυνση προς τη

Ν.Α. Ευρώπη. Χάσα-
με όμως -και συνε-
χίζουμε να χάνουμε-
πολλές ευκαιρίες,
όπως στην περίπτω-
ση της αξιοποίησης
ευρωπαϊκών πόρων
ή στην καλλιέργεια
ευρωπαϊκής νοοτρο-
πίας, σε ζητήματα
επιχειρηματικότητας,
δημόσιας διοίκησης,
προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, εκπαί-
δευσης. Καθυστερή-
σαμε στη σύζευξη
της βαλκανικής και
της ευρωπαϊκής πο-
λιτικής. Πλέον δεν
είμαστε το μόνο κρά-
τος-μέλος της Ένω-
σης στα Βαλκάνια
και αυτό δημιουργεί
νέες προκλήσεις για
το ρόλο της Ελλά-
δας, που πρέπει να
λάβουμε υπόψη μας.
Ο εξευρωπαϊσμός
μπορεί να αποτελέ-

σει διέξοδο στα αδιέξοδα της ελληνι-
κής πολιτικής σήμερα. Αρκεί να κατα-
νοήσουμε τη σημασία της Ένωσης για
την καθημερινότητά μας και το μέλ-
λον της χώρας. 
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αντιμε-
τωπίζουμε την Ε.Ε. άκριτα. Όντας μία
διαδικασία με ασαφή εσχάτως κατεύ-
θυνση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση δια-
τρέχει τα πρώτα χρόνια του 21ου αι-
ώνα, αντιμετωπίζοντας σειρά από σο-
βαρές προκλήσεις. Η θεσμική εξέλιξή
της, το δημοκρατικό έλλειμμα, ο ρό-
λος της στο διεθνές σύστημα, η σχέ-
ση της με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, οι πο-
λιτικές της στον υπόλοιπο κόσμο, οι
οικονομικές σχέσεις και επιδόσεις της,
οι προσδοκίες των πολιτών της και οι
διαθέσεις των ηγετών της θα κρίνουν
το μέλλον της και το μέλλον μας.

άποψη

ΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΓΩΤΗΣ
ειδικός σύμβουλος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στον γ.γ. του υπουργείου Υγείας

Πολυπολιτισμικότητα, διάλογος
και Ευρωπαϊκή Ένωση

Οσεβασμός και η προώθηση της πο-
λιτισμικής διαφορετικότητας και

ποικιλομορφίας είναι η βασική αρχή
στην οποία πρέπει να στηρίζεται η δια-
δικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης. 
Η ισότητα πρόσβασης στον πολιτισμό
και η ελευθερία πολιτισμικής έκφρα-
σης αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηρι-
στικά της ευρωπαϊκής βάσης αξιών και
προαπαιτούμενα του διαλόγου. 
Για την αποτελεσματικότερη προώθη-
ση του διαλόγου απαιτείται συνεργα-
σία σε όλα τα επίπεδα με τη συμμετο-
χή των τοπικών και
περιφερειακών φο-
ρέων, των κοινωνι-
κών εταίρων, των
ιδρυμάτων εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης,
των μη κυβερνητικών
οργανώσεων, των ορ-
γανώσεων της νεο-
λαίας, των αθλητικών
και πολιτισμικών ορ-
γανώσεων, καθώς και
δομών που εκφρά-
ζουν τους μετανάστες
και άλλων αρμοδίων
φορέων στο επίπεδο
που βρίσκεται πλη-
σιέστερα στους πο-
λίτες. 
Οι θρησκευτικές και
λαϊκές οργανώσεις
είναι επίσης σημαν-
τικές σε αυτό το διά-
λογο, εφόσον αντι-
λαμβάνονται την
ανάγκη για αμοιβαία
κατανόηση και ανο-
χή.
Εκτιμώ ότι οι τοπικές
αρχές πρέπει να εγκαινιάσουν έναν
ανοικτό διάλογο, στον οποίο θα ήταν
σκόπιμο να αναλάβουν έναν αμερό-
ληπτο ρόλο, επιδεικνύοντας σεβασμό
προς την ελευθερία και τα δικαιώμα-
τα των μεμονωμένων ατόμων και των
ομάδων. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν απλώς ως εν-
διάμεσοι φορείς, παρέχοντας ενδεχο-
μένως συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στο
πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι οι μετανάστες
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψη-
φίζουν στις τοπικές και περιφερειακές
εκλογές, καθώς και στις ευρωεκλο-
γές. 
Οι αρμόδιες αρχές και πολιτικές ομά-
δες πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμ-
μετοχή τους, ώστε να διευκολύνεται η
κοινωνική ένταξη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της αναγνωρίζει αφε-
νός ότι η πολιτική μετανάστευσης και
ένταξης αποτελεί εθνική αρμοδιότη-
τα, αφετέρου ότι πρέπει να τηρείται η
αρχή της επικουρικότητας. 
Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν και
να υποστηριχθούν δομές διαχείρισης
(one stop shops) των πρακτικών ζη-
τημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετα-
νάστες (παράλληλα με τα συνήθη γρα-
φειοκρατικά ζητήματα), ικανές να προ-
σφέρουν πληροφορίες χρηστικές ιδι-
αίτερα για τους νεοεισερχόμενους.

Σε πολλά από τα
κράτη μέλη οι περι-
φερειακές και τοπι-
κές αρχές είναι αρ-
μόδιες για τη θέσπι-
ση και την εφαρμο-
γή της νομοθεσίας
σχετικά με την πο-
λιτική ένταξης και
διαδραματίζουν κατ’
αυτόν τον τρόπο κα-
θοριστικό ρόλο για
την ένταξη των με-
ταναστών. 
Οι διαφορές των
εθνικών συστημά-
των, η γεωγραφική
θέση του κάθε κρά-
τους, οι υπάρχουσες
παραδόσεις και οι
ιστορικές και πολι-
τιστικές ιδιαιτερό-
τητες πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη κα-
τά τη διαμόρφωση
των ευρωπαϊκών
πλαισίων. 
Αυτό σημαίνει επί-
σης ότι οι τοπικές

αρχές πρέπει να εφαρμόζουν ένα πρό-
τυπο ένταξης προσαρμοσμένο στις δι-
κές τους συγκεκριμένες ιδιαιτερότη-
τες. 
Σε αυτή τη φάση, την οποία διέρχεται
την περίοδο που διανύουμε η Ευρω-
παϊκή Ένωση, απαιτείται να προαχθούν
και να υποστηριχθούν η διεξαγωγή συ-
ζητήσεων σε επίπεδο πόλεων, ο διά-
λογος, η εκμάθηση γλωσσών, η επι-
μόρφωση στο πλαίσιο της διαδικασίας
πολιτογράφησης, τα προγράμματα απα-
σχόλησης, η διαπαιδαγώγηση για την
προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, τα
σχέδια για την εξάλειψη των διακρί-
σεων, αλλά και να διασφαλιστούν η
συστηματική ανταλλαγή και παρακο-
λούθηση των εμπειριών, των καινοτο-
μιών, των επιτυχιών και των αποτυ-
χιών σε τοπικό επίπεδο.

Οι τοπικές αρχές
πρέπει να 
εγκαινιάσουν
έναν ανοικτό διά-
λογο, επιδει-
κνύοντας σεβα-
σμό προς 
την ελευθερία 
και τα δικαιώματα
των μεμονωμένων
ατόμων και 
των ομάδων

Όντας μία διαδι-
κασία με ασαφή,
εσχάτως, κατεύ-
θυνση, η ευρω-
παϊκή ενοποίηση
διατρέχει τα
πρώτα χρόνια 
του 21ου αιώνα,
αντιμετωπίζοντας
σειρά από 
σοβαρές 
προκλήσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτρης Γουσίδης • ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Άγγελος Ν. Βάσσος  • ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Γιώργος Χρηστίδης • ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΚΔΟΣΗ: Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική ΑΕ • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Μοναστηρίου 85, 54627, Θεσσαλονίκη, 
Τ. 2310-560000, F./σύνταξη: 2310-534854, F./εμπορικό: 2310-534822, E-mail: makthes@makthes.gr (με την επισήμανση: «Για το ένθετο “H Ευρώπη μας”») • ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ: Τσιμισκή 99, 54623, Θεσσαλονίκη, Τ. 2310-229040, F. 2310-227076

ηΕυρώπημας Ειδικό ένθετο για όσα δεν γνωρίζουμε (αν και θα έπρεπε...) για την Ευρωπαϊκή Ενωση - Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη δωρεάν μαζί με τη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»


	21.pdf
	22-23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26-39.pdf
	40.pdf
	41.pdf
	42.pdf
	43.pdf
	44.pdf

