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Συνοπτική παρουσίαση 
Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το μέλλον της 
Ευρώπης προσέφεραν μια μοναδική ευκαιρία στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να 
παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να στραφεί 
μελλοντικά η ΕΕ των 27. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε, αφενός, ότι το ζήτημα ποιοι τομείς 
πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας διαφέρει από ομιλητή σε ομιλητή, αφετέρου, ότι οι ομιλητές 
έχουν συγκλίνουσες απόψεις σε πολλά θέματα. Μια αφετηρία στην οποία συμφώνησαν όλοι οι 
ομιλητές είναι η προστιθέμενη αξία της ένταξης στην ΕΕ, λόγω είτε των οικονομικών οφελών είτε 
των οφελών στον τομέα ασφάλειας που απορρέουν από αυτήν. Όλοι οι ομιλητές έκριναν ότι οι 
προκλήσεις του 21ου αιώνα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα κράτη μέλη μεμονωμένα, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή την οικονομική τους ευημερία. Υπό την έννοια αυτή, όλοι οι 
ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη για ενότητα της ΕΕ, αναφερόμενοι επίσης στις αξίες της ΕΕ 
που πρέπει να διατηρηθούν, παρ’ όλο που η προέλευση των αξιών αυτών αποδίδεται σε 
διαφορετικές πηγές.  

Η βούληση να αναγνωριστεί η προστιθέμενη αξία της ΕΕ έκανε ορισμένους ομιλητές να τονίσουν 
την ανάγκη να ενισχυθεί ο σύνδεσμος μεταξύ του διοικητικού μηχανισμού της ΕΕ και των 
Ευρωπαίων πολιτών. Ορισμένοι ομιλητές επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ενώ άλλοι επιθυμούν να είναι οι πολίτες καλύτερα 
ενημερωμένοι για τα επιτεύγματα της ΕΕ. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι η βούληση για 
μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης δεν ήταν αρκετή και, ως εκ τούτου, οι βελτιώσεις θα πρέπει να 
βασίζονται στην τρέχουσα νομική δομή. Όσον αφορά τον προσδιορισμό των πολιτικών αναγκών, 
οι ομιλητές ανέφεραν ως επί το πλείστον τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή και την 
ασφάλεια ως τους τρεις κύριους τομείς προτεραιότητας. Ωστόσο, στο σημείο αυτό, όπως και σε 
άλλες πολιτικές, η έκταση στην οποία θα πρέπει να εμπλακεί η ΕΕ διαφέρει μεταξύ των ομιλητών. 
Ένα άλλο αμφιλεγόμενο σημείο παραμένει αν πρέπει να εγκαταλειφθεί η αρχή της ομοφωνίας και 
εάν ναι, σε ποιους τομείς. Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι μερικές φορές η επιλογή των θεμάτων (π.χ. 
ανεργία) οφειλόταν όχι μόνο στις συγκεκριμένες πολιτικές πεποιθήσεις του ομιλητή αλλά και σε 
θέματα παγκόσμιας εμβέλειας (π.χ. εμπορική διαφορά με τις ΗΠΑ) ή στο θέμα που απασχολούσε 
την επικαιρότητα σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. το θέμα των Spitzenkandidat). Στις συζητήσεις 
προσφέρθηκε επίσης μια πλατφόρμα για τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων να υποβάλουν 
τις δικές τους προτάσεις. Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν νέες –έστω και δυνητικά αντιφατικές– 
ιδέες από τους ομιλητές σε τομείς που σχετίζονται με την πολιτική, καθώς και σε ευρύτερα 
θεσμικά ζητήματα.  

Όσον αφορά τους βασικούς τομείς πολιτικής που καλύπτονται στο παρόν έγγραφο, στον τομέα 
της ΟΝΕ εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των προσεγγίσεων μείωσης των 
κινδύνων (δηλ. ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και ένα υγιές τραπεζικό σύστημα) και των 
θέσεων που τονίζουν την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η μετανάστευση 
αποδεικνύεται ομόφωνα ένας τομέας στον οποίο απαιτείται κοινή στρατηγική της ΕΕ, αν και 
εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές στη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου (ΚΕΣΑ) και στη διχογνωμία μεταξύ θέσεων που εστιάζονται στην αλληλεγγύη και θέσεων 
που εστιάζονται στην ευελιξία. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, η πλειονότητα των 
ομιλητών στήριξε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενώ οι περισσότεροι 
ανέφεραν ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας θα πρέπει να 
αποκτήσουν προτεραιότητα σε επίπεδο ΕΕ, ορισμένοι πρότειναν έναν ενωσιακό ελάχιστο μισθό 
ή ασφάλιση ανεργίας. Όσον αφορά το εμπόριο, η πλειονότητα των ομιλητών που ασχολήθηκαν 
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με το θέμα υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί ο προστατευτισμός ή οι εθνικιστικές 
προσεγγίσεις, με παράλληλη την ανάγκη να προστατευθούν καλύτερα τα στρατηγικά 
συμφέροντα της ΕΕ και να διατηρηθούν τα  κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Όσον αφορά 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), όσοι αντιμετώπισαν το ζήτημα του μεγέθους του 
προϋπολογισμού της ΕΕ μοιράστηκαν σε αυτούς που επιθυμούν να μειωθεί, να αυξηθεί ή, 
γενικότερα, να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της ΕΕ. Και εδώ, οι ομιλητές διχάστηκαν σχετικά με 
το αν πρέπει να διατηρηθούν αμετάβλητες οι δαπάνες στις διαρθρωτικές πολιτικές και τις 
πολιτικές συνοχής. Όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, υπήρξε σε υψηλό βαθμό σύγκλιση 
των ομιλητών στην ανάγκη για ασφάλεια και άμυνα, λόγω των εξωτερικών απειλών που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ. Ενώ ο διατλαντική σχέση και η πολυμερής προσέγγιση παραμένουν 
σημαντικοί παράγοντες, οι περισσότεροι ηγέτες υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ). Ωστόσο, οι 
θεσμικές πτυχές της ασφάλειας και της άμυνας παραμένουν επίμαχα σημεία. Οι θέσεις των 
ηγετών για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια καταδεικνύουν τον υπερεθνικό χαρακτήρα των 
εν λόγω προκλήσεων. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η επίτευξη μιας 
οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050 συζητήθηκαν παράλληλα με την ανάγκη 
να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διαφοροποιηθούν οι προμήθειες και να 
ενισχυθεί η ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά τις θεσμικές πτυχές, οι ομιλητές απέδωσαν 
προτεραιότητα στην ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Οι απόψεις σχετικά με την 
ανάγκη για «περισσότερη» ή «λιγότερη» Ευρώπη ήταν ανάμεικτες.  
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1. Εισαγωγή 
Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να φιλοξενήσει μια 
σειρά συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας που θα 
διεξάγονταν κατά το ενάμισι έτος που προηγείτο των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου του 2019. Θα 
καλέσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και άλλα εξέχοντα πρόσωπα από την Ευρώπη για 
να εκφράσουν το όραμά τους σε ένα δημοκρατικό και ανοικτό φόρουμ που θα ξεκινούσε στις αρχές 
του 2018. Η διαδικασία αυτή ήταν άνευ προηγουμένου στη θεσμική ζωή του Κοινοβουλίου και ήρθε 
σε μια στιγμή κατά την οποία όλες οι συνεισφορές και ιδέες θα ήταν πολύτιμες για την 
αποκατάσταση της σταθερότητας και της σαφήνειας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

Στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης έλαβε μέρος η πλειονότητα των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ. Περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποδέχθηκαν την πρόσκληση 
(διάγραμμα 1) και διατύπωσαν τις απόψεις τους κατά τις ομιλίες (διάγραμμα 2), ενώ ακολούθησε 
συζήτηση με τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των συνόδων ολομέλειας του Κοινοβουλίου. Οι 
συζητήσεις είχαν αρχικά προβλεφθεί για το έτος 2018 και συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία σύνοδο 
ολομέλειας του Απριλίου 2019. Προσφέρουν μια πολύτιμη ευκαιρία προβληματισμού για το μέλλον 
της ΕΕ και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των πολιτικών ενόψει της συνόδου κορυφής της 
9ης Μαΐου 2019 στο Σίμπιου της Ρουμανίας αλλά και των ευρωπαϊκών εκλογών, αργότερα, τον ίδιο 
μήνα. 

Εικόνα 1 – Συμμετοχές στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (2018-2019)  

Πηγή: EPRS. 



Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018‑19 
  
 

2 

Εικόνα 2 – Κράτη μέλη των οποίων οι ηγέτες έχουν συμμετάσχει στις συζητήσεις για το 
μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018-2019) 

 

Πηγή: EPRS. 
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2. Τάσεις, ομοιότητες και διαφορές στις συζητήσεις για το 
μέλλον της Ευρώπης 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
εξετάστηκαν πολλά θέματα και παρουσιάστηκαν διάφορα σχέδια. Όλοι οι ομιλητές έδωσαν 
συγκεκριμένη εστίαση στην ομιλία τους, η οποία αντανακλούσε τα διαφορετικά εθνικά συμφέροντα, 
βαθμό ευημερίας ή πολιτικές πεποιθήσεις τους. Η παρούσα ανάλυση δείχνει τις κύριες ομοιότητες 
και διαφορές μεταξύ των ομιλιών και προσδιορίζει τα βασικά μηνύματα στα οποία μπόρεσαν όλοι 
να συμφωνήσουν. 

Κατά την εξέταση των ομιλιών των 20 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που έλαβαν τον λόγο στο 
πλαίσιο των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης,1 μπορούν να εντοπιστούν ορισμένες 
συγκλίσεις, τάσεις και διαφορές. Η ακόλουθη επισκόπηση θα ξεκινήσει με την περιγραφή των 
κοινών μηνυμάτων στα οποία συμφωνούν όλοι οι ομιλητές και μετά θα περάσει στην ανάλυση των 
απόψεών τους σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Θα επισημάνει τις διαφορές 
όσον αφορά την έμφαση στην επιλογή των θεμάτων πολιτικής, εξετάζοντας τη συχνότητα των 
αναφορών σε συγκεκριμένα ζητήματα και τον βαθμό προσοχής που δόθηκε στο καθένα από τα 
διάφορα θέματα πολιτικής. Θα εξηγηθεί με τη βοήθεια παραδειγμάτων γιατί ορισμένοι ομιλητές 
αναφέρθηκαν σε ορισμένα θέματα περισσότερο από ό,τι άλλοι. Η ενότητα θα κλείσει με την 
καταγραφή όλων των νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης.  

2.1. Κοινά μηνύματα 
Ενώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συχνά επικεντρώνονταν σε διαφορετικά στοιχεία ή 
τόνιζαν διάφορους τομείς πολιτικής, η ακόλουθη ανάλυση εντοπίζει τα κύρια μηνύματα στα οποία 
υπάρχει κατ’ ουσίαν συμφωνία από όλους τους ομιλητές. 

Έχει σημασία να είσαι στην ΕΕ 
Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν τα οφέλη που αποκομίζει η χώρα τους από την ιδιότητα του μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί διατύπωσαν αυτόν τον ισχυρισμό καθώς παρουσίαζαν τη 
βελτιωμένη οικονομική κατάσταση των χωρών τους. Οι περισσότεροι τόνισαν επίσης την 
προστιθέμενη αξία που παρέχει η ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας 
ή του κράτους δικαίου. Ο πρωθυπουργός των Κάτω Χωρών, κ. Mark Rutte, υποστήριξε ότι «όλα τα 
κράτη μέλη επωφελούνται από την ενιαία αγορά, τη νομισματική ένωση και την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων. Αλλά είναι «εξίσου σημαντικό να διασφαλίζει η ΕΕ την ασφάλεια, τη 
σταθερότητα και το κράτος δικαίου». Ένα άλλο όφελος που ανέφεραν πολλοί αρχηγοί κρατών ή 
κυβερνήσεων είναι η σημασία της Ένωσης ως εγγυητή της ειρήνης. Αν και πολλοί αναφέρθηκαν στον 
ρόλο αυτό σε διαχρονική προοπτική, ο πρωθυπουργός της Κροατίας, André Plenkovic, τόνισε ότι 
αυτό ισχύει και σήμερα. 

Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, παρατήρησε ότι «τα πλεονεκτήματα αυτά, που 
απορρέουν από την ένταξη μιας χώρας στην Ένωση, θεωρούνται απλώς ως κάτι αυτονόητο». 
Ορισμένοι ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Jüri Ratas, ανέλαβαν και οι ίδιοι μέρος της 
ευθύνης και αναγνώρισαν ότι «πρέπει να μιλάμε για τα οφέλη που φέρνει η ενιαία αγορά και το ενιαίο 

                                                             

1 Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Marjan Sarec, αποδέχθηκε αρχικά την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά 
στη συνέχεια αποφάσισε ότι δεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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νόμισμα στις επιχειρήσεις μας, για τα οφέλη που φέρνει η ελεύθερη κυκλοφορία στους πολίτες μας, 
για τα οφέλη που φέρνει το ERASMUS στους φοιτητές μας». 

Αντιμετωπίζοντας από κοινού τις προκλήσεις  
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν επίσης ότι κανένα κράτος μέλος, όποιο κι αν είναι 
το μέγεθός του, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να αντιμετωπίσει μόνο του τις προκλήσεις του 21ου 
αιώνα. Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, κ. Antonio Costa, κάλεσε όλους «να συνειδητοποιήσουν 
ότι καμία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
από ένα μεμονωμένο κράτος μέλος καλύτερα εκτός ΕΕ, όσο πλούσιο κι αν είναι ή όσο μεγάλο 
πληθυσμό κι αν έχει.» 

Διατήρηση της ενότητας της ΕΕ 
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ανάγκη για ενότητα, ενώ  ορισμένοι, όπως ο πρόεδρος της 
Ρουμανίας, Klaus Iohannis, εστιάστηκαν κατ’ εξοχήν σε αυτήν. Ο πρωθυπουργός των Κάτω Χωρών, 
Mark Rutte, συνοψίζοντας τα παραπάνω δήλωσε ότι «η ενότητα... είναι το μέλλον της Ευρώπης». Η 
ενότητα αναφέρθηκε επίσης πολλές φορές σε συνάρτηση με την επίδειξη αλληλεγγύης. 

Υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ 
Επανειλημμένως αναφέρθηκε επίσης η σημασία των ευρωπαϊκών αξιών και η ανάγκη προάσπισης 
τους, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στο εξωτερικό. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sanchez, 
τόνισε ότι «τώρα είναι η στιγμή να προστατέψουμε και να υπερασπιστούμε τις αξίες που καθιστούν 
το έργο μας μοναδικό, αν όχι αξιοζήλευτο στον κόσμο ολόκληρο». Οι ευρωπαϊκές αξίες 
αναφέρθηκαν συχνά μαζί με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ωστόσο, ενώ ο πολωνός πρωθυπουργός, 
Mateusz Morawiecki, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα έχει τις ρίζες της στον χριστιανισμό, οι 
περισσότεροι, όπως ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Klaus Iohannis, τόνισε ότι η ταυτότητα αυτή 
«βασίζεται σε αρχές, αξίες και κοινά συμφέροντα». 

Σημαντικός ο ρόλος των πολιτών της ΕΕ 
Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ που έλαβαν τον λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
τόνισαν τον σημαντικό ρόλο των Ευρωπαίων πολιτών. Καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες είναι, 
για τους περισσότερους, η καθοριστική απάντηση σε ορισμένες από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ (βλ. τμήμα 2.2 κατωτέρω), ιδίως την άνοδο του 
ευρωσκεπτικισμού και του λαϊκισμού. Από την άποψη αυτή, υπάρχουν δύο διακριτές και 
συμπληρωματικές προοπτικές: Ορισμένοι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην ανάγκη να συμμετέχουν 
πιο ενεργά οι πολίτες στη διαδικασία της ΕΕ και στη λήψη αποφάσεων μέσω του διαλόγου με τους 
πολίτες και άλλων μορφών άμεσης δημοκρατίας. Άλλοι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη να δοθεί 
έμφαση στους πολίτες ως προς τα οφέλη της ΕΕ και να υλοποιηθούν οι προτεραιότητές τους. Ο 
πρωθυπουργός της Σουηδίας, Stefan Löfven, συνόψισε το σημείο αυτό λέγοντας ότι η ΕΕ πρέπει να 
«αποδεικνύει συνεχώς την αξία της για την καθημερινή ζωή των πολιτών –και για τα όνειρά τους για 
το μέλλον». Η Ιρλανδή πρωθυπουργός, Leo Varadkar, ανέδειξε τη συμπληρωματικότητα αυτών των 
δύο απόψεων υποστηρίζοντας ότι «οι πολίτες πρέπει να αισθανθούν τα οφέλη της Ευρώπης, πρέπει 
να την αγκαλιάσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξή της». 

Μεταρρύθμιση της ΕΕ στο πλαίσιο του ισχύοντος πλαισίου της Συνθήκης 
Τέλος, ένα κοινό μήνυμα που εκφράστηκε ήταν η ανάγκη μεταρρύθμισης της ΕΕ. Ενώ ορισμένοι 
διατύπωσαν κριτική στις επιδόσεις της ΕΕ, άλλοι διαπίστωσαν την ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε σχέση 
με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιλογή που προτιμήθηκε και 
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υποστηρίχθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ήταν να πραγματοποιηθεί αυτή 
η μεταρρύθμιση εντός του ισχύοντος πλαισίου της Συνθήκης, καθώς είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να 
καλύψει πολλές από τις απαιτούμενες αλλαγές. Πολλοί, όπως ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Charles 
Michel, πιστεύουν ότι η τροποποίηση της Συνθήκης θα ήταν, επί του παρόντος, «ακόμη και 
αντιπαραγωγική». Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένοι τόνισαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της  
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Πίνακας 1 – Επισκόπηση των θεμάτων που εξετάζει κάθε αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης 
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2.2. Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη 
Οι ομιλητές υπενθύμισαν τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια, 
ιδίως την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, καθώς 
και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit). Στη συνέχεια σκιαγράφησαν τις 
κύριες προκλήσεις του σήμερα και των επόμενων ετών (βλέπε Εικόνα 3). 

Εικόνα 3 – Οι κυριότερες προκλήσεις που ανέφεραν οι ομιλητές 

 

Πηγή: EPRS. 

Οι προκλήσεις μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: i) προκλήσεις στη χάραξη πολιτικής, ii) 
πολιτικές προκλήσεις και iii) διεθνείς προκλήσεις. 

Όσον αφορά τις προκλήσεις στη χάραξη πολιτικής, οι τομείς που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν η 
μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια. Αυτές ήταν επίσης οι τρεις προκλήσεις που 
αναφέρθηκαν περισσότερο και στις τρεις κατηγορίες (βλ. ανωτέρω i), ii), iii). Άλλες σημαντικές 
προκλήσεις στη χάραξη πολιτικής παρατηρήθηκαν στην ψηφιοποίηση και στην οικονομική 
ανάπτυξη. Όσον αφορά τις πολιτικές προκλήσεις, οι περισσότεροι ομιλητές εξέφρασαν την 
ανησυχία τους για την αυξανόμενη απόσταση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών και 
έκριναν ότι πρέπει να γίνουν διορθώσεις στις πολιτικές και θεσμικές επιδόσεις της ΕΕ. Ο Βέλγος 
πρωθυπουργός, Charles Michel, έκανε λόγο για «θεμελιώδη κρίση δυσπιστίας» απέναντι στους 
δημόσιους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθώς και στα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί το συνέδεσαν αυτό με την άνοδο του λαϊκισμού. Ενώ 
πολλοί ομιλητές είδαν την άνοδο του λαϊκισμού ως σημαντική απειλή, η οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, ο Ιταλός πρωθυπουργός, Giuseppe Conte, το είδε ως ευκαιρία «να αντιστραφεί η 
διαδικασία του σταδιακού χωρισμού μεταξύ εκείνων που κυβερνούν και εκείνων που κυβερνώνται». 
Αντίθετα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, υποστήριξε ότι «η ΕΕ δεν είναι κάποιο 
φανταστικό απομακρυσμένο κέντρο στις Βρυξέλλες. Εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Παρ’ όλο που όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις, οι απόψεις σχετικά με την ακριβή μορφή αυτής της 
συνεργασίας διέφεραν. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να ανατεθούν εκ 
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νέου στα εθνικά κράτη, με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Mateusz Morawiecki, μάλιστα να ζητά 
μια «Ένωση Εθνών 2.0». Πολλοί άλλοι ζήτησαν περισσότερη Ευρώπη, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους 
τομείς. Ο Γάλλος πρόεδρος, Emmanuel Macron, απηύθυνε έκκληση για περισσότερη «ευρωπαϊκή 
κυριαρχία» και για αναβάθμιση του ευρωπαϊκού επιπέδου.  

Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, υπήρξαν επίσης φωνές υπέρ της εγκαταλείψεως της αρχής της 
ομοφωνίας, όπως από τον Ισπανό πρωθυπουργό, Pedro Sanchez· άλλοι όμως, όπως ο πρόεδρος της 
Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η συναινετική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Όσον αφορά τις διεθνείς προκλήσεις, αυτές που κατ’ εξοχήν αναφέρθηκαν είναι η αστάθεια στην 
περιοχή, η οποία ορίζεται ως γεωπολιτική αστάθεια ή/και οι συγκρούσεις στα σύνορα της ΕΕ, και οι 
προκλήσεις εις βάρος της πολυμερούς τάξης, οι οποίες προσδιορίστηκαν από τους περισσότερους 
ως επιδείνωση των διατλαντικών σχέσεων και ως ρωσική επιθετικότητα. Επιπλέον, ο ρόλος που 
αναλαμβάνει με μεγαλύτερη ενεργητικότητα και αυτοπεποίθηση η Κίνα στη διεθνή σκηνή και, σε 
μικρότερο βαθμό, άλλοι παράγοντες, όπως η Ινδία, αναφέρθηκαν επίσης στο πλαίσιο της 
μεταβαλλόμενης πολυμερούς τάξης. Τέλος, η παγκοσμιοποίηση αναφέρθηκε είτε ως πρόκληση 
καθαυτή, είτε επειδή έχει πολυδιάστατο αντίκτυπο, όπως η απώλεια της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας ή η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

2.3. Τα κυριότερα θέματα και προτεραιότητες 
Κατά την εξέταση των θεμάτων πολιτικής στα οποία αναφέρθηκαν οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του συνολικού αριθμού των θεμάτων πολιτικής 
που εξετάζονται και της προσοχής που αποδίδεται σε καθένα από αυτά τα επιμέρους θέματα. 

Αριθμός και βάθος των θεμάτων που απασχόλησαν κάθε ομιλητή 
Κατά μέσο όρο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανέφεραν, στις ομιλίες τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, 15 από τα 27 θέματα που περιγράφονται στον πίνακα 1. Παρατηρείται μια τάση 
μείωσης του μέσου αριθμού των θεμάτων μεταξύ της πρώτης ομιλίας, τον Ιανουάριο του 2018, και 
των πιο πρόσφατων ομιλιών. 
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Εικόνα 4 – Αριθμός θεμάτων ανά ομιλητή 

 

Πηγή: EPRS. 

Ο αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που ασχολήθηκε με τα περισσότερα θέματα ήταν ο 
πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Xavier Bettel, ο οποίος αναφέρθηκε σε 21 θέματα, ενώ ο 
πρωθυπουργός της Δανίας, Lars Løkke Rasmussen, με οκτώ θέματα, ήταν αυτός που αναφέρθηκε 
στα λιγότερα. Η εξέταση μόνο του συνολικού αριθμού των θεμάτων που αναφέρθηκαν δεν δίνει 
ολοκληρωμένη εικόνα.  

Εικόνα 5 – Χρόνος αγόρευσης που αφιερώθηκε σε διάφορα θέματα 

 

Πηγή: EPRS. 

Εκτός από τον αριθμό των θεμάτων που αναφέρθηκαν, μια άλλη παράμετρος που πρέπει να 
εξεταστεί είναι ο χρόνος που αφιερώνει ο ομιλητής σε καθένα από τα θέματα που αναφέρονται στις 
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αντίστοιχες ομιλίες τους. Αν διακρίνουμε τρεις κατηγορίες (μικρό, μεσαίο και μεγάλο αφιερούμενο 
χρονικό διάστημα) και συγκρίνουμε τους πρώτους με τους κατοπινούς ομιλητές, παρατηρούμε μια 
γενική τάση μείωσης της έμφασης σε κάθε επιμέρους ζήτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι κατοπινοί 
ομιλητές όχι μόνο έθιξαν λιγότερα θέματα, αλλά αφιέρωσαν και λιγότερη προσοχή στα θέματα αυτά. 
Όσον αφορά τους μεμονωμένους ομιλητές, διακρίνονται  διαφορές μεταξύ του αριθμού των 
θεμάτων που αναφέρθηκαν και της έμφασης που δόθηκε στα θέματα αυτά. Για παράδειγμα, τόσο ο 
Lars Løkke Rasmussen όσο και ο Mark Rutte ανέφεραν λιγότερα θέματα κατά μέσο όρο, αλλά 
μίλησαν σχετικά εκτενώς για καθένα από αυτά. Αντίθετα, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Jüri Ratas, 
ήταν ένας από τους ομιλητές που ανέφεραν τα περισσότερα θέματα, αλλά μίλησε σχετικά λίγο για 
κάθε θέμα. Άλλοι, όπως οι πρωθυπουργοί του Λουξεμβούργου και της Πολωνίας, συνδύασαν 
μεγάλο αριθμό θεμάτων με εκτεταμένο βαθμό πολιτικής προσοχής για κάθε θέμα στο οποίο 
αναφέρθηκαν (Βλ. Εικόνες 4 και 5).  

Συνολική συχνότητα και προσοχή που δόθηκε σε κάθε θέμα 
Επίσης, συγκρίνοντας την πολιτική προσοχή που δόθηκε σε κάθε θέμα, διαπιστώνουμε τη 
συνάρτηση μεταξύ της συχνότητας με την οποία αναφέρθηκε κάθε θέμα και της προσοχής που 
δόθηκε σε αυτό. 

Εικόνα 6 – Συχνότητα στην αναφορά θεμάτων 

 

Πηγή: EPRS. 

Από τους τομείς πολιτικής που εξετάστηκαν, η μετανάστευση ήταν η μόνη που αναφέρθηκε από 
κάθε ομιλητή. Άλλοι τομείς πολιτικής που ξεχώρισαν ήταν το κλίμα (90% επί του συνόλου των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων), το ΠΔΠ (85%) και η άμυνα (85%). Συγκριτικά, οι τομείς 
πολιτικής που αναφέρθηκαν λιγότερο ήταν η αναπτυξιακή πολιτική (20%), οι μεταφορές (20%), 
καθώς και τα τρόφιμα και η υγεία (5%). Αν εξετάσουμε την προσοχή που απέσπασε κάθε θέμα κατά 
μέσο όρο, η Εικόνα 7 δείχνει ότι η μετανάστευση, η κοινωνική πολιτική, το ΠΔΠ και η άμυνα ήταν τα 
θέματα που απέσπασαν κατά μέσο όρο τη μεγαλύτερη προσοχή. Οι μεταφορές, οι ευρωπαϊκές 
εκλογές, η ενέργεια και η εκπαίδευση με τον πολιτισμό απέσπασαν τη μικρότερη προσοχή από τους 
ομιλητές κατά μέσο όρο. 
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Εικόνα 7 – Χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε θέμα 

 

Πηγή: EPRS. 

Όταν εξετάζουμε τις δύο αυτές παραμέτρους, είναι προφανές ότι σε πολλές περιπτώσεις τα θέματα 
που τέθηκαν από, κατά μέσο όρο, πολλούς ομιλητές απέσπασαν επίσης μεγάλη προσοχή όταν 
αναφέρθηκαν. Θέματα όπως η μετανάστευση, το ΠΔΠ και η άμυνα έλαβαν υψηλή βαθμολογία, ενώ 
άλλα, όπως η αναπτυξιακή πολιτική και οι μεταφορές, σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία και από 
τις δύο απόψεις. Ωστόσο, για άλλα θέματα, όπως η κοινωνική πολιτική, υπάρχει διαφορά μεταξύ της 
συχνότητας και της έμφασης. Ενώ έξι ομιλητές δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην κοινωνική πολιτική, 
οι άλλοι ομιλητές έδωσαν σε αυτήν τη μεγαλύτερη έμφαση αμέσως μετά τη μετανάστευση. Αντίθετο 
παράδειγμα είναι το θέμα του κλίματος, το οποίο ήταν το δεύτερο συχνότερα αναφερόμενο θέμα 
μετά τη μετανάστευση, αλλά έλαβε, κατά την αναφορά του, λιγότερη έμφαση από οκτώ άλλα 
θέματα.  
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Εικόνα 8 – Συχνότητα και βάρος των θεμάτων που αναφέρθηκαν  

 

Πηγή: EPRS. 

2.4. Πιθανές εξηγήσεις ως προς το γιατί ο χρόνος που αναλώθηκε 
στα διάφορα θέματα εμφανίζει αποκλίσεις μεταξύ των ομιλητών. 

Υπάρχει βεβαίως μια πλειάδα λόγων που εξηγούν γιατί ορισμένοι ομιλητές επικεντρώθηκαν σε 
συγκεκριμένο θέμα ενώ άλλοι ασχολήθηκαν ελάχιστα ή καθόλου με αυτό. Οι διαφορές μεταξύ των 
εθνικών προτεραιοτήτων και μεταξύ των πολιτικών που ακολουθούν τα κόμματα μπορούν να 
εξηγήσουν ορισμένες από τις αποκλίσεις. Για παράδειγμα, όλοι οι ομιλητές που ανήκουν στα 
αριστερά του πολιτικού φάσματος αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του λόγου τους στην κοινωνική 
πολιτική. 

Οι περισσότεροι από τους ομιλητές που μίλησαν για την ανεργία προέρχονται από χώρες που 
σημείωσαν προσφάτως σημαντική μείωση των ποσοστών ανεργίας ή, αντιστρόφως, χώρες στις 
οποίες η ανεργία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή. Εξαίρεση στον κανόνα στάθηκε η Καγκελάριος 
της Γερμανίας Angela Merkel που αναφέρθηκε στην ανεργία μολονότι αυτή δεν ανήκει στα 
σημαντικότερα προβλήματα της Γερμανίας.  Οι Pedro Sanchez και Giuseppe Conte, προερχόμενοι 
από χώρες που εξακολουθούν να πλήττονται από υψηλά επίπεδα ανεργίας, υπέβαλαν αμφότεροι 
προτάσεις σχετικά με το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 
Pedro Sanchez πρότεινε τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης κατά της ανεργίας και ο 
Giuseppe Conte τόνισε ότι στη νέα ευρωπαϊκή νομοθετική περίοδο πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας 
κατά της ανεργίας και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη με πιο αποφασιστικό τρόπο. Άλλες διαφορές 
μπορούν να εξηγηθούν σε συνάρτηση με την επικαιρότητα ενός θέματος (π.χ. αν το θέμα έχει μόλις 
συζητηθεί ή πρόκειται να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Ένα 
καλό παράδειγμα είναι το υπερεθνικό ψηφοδέλτιο. Ενώ οι τρεις από τους πρώτους έξι ομιλητές 
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στη διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων ή Spitzenkandidaten. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το 
εμπόριο που απασχόλησε πολλούς ομιλητές στη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 
Ιανουαρίου 2018 και Μαΐου 2018 και από τότε πολύ λιγότερους. Τούτο εξηγείται ενδεχομένως από 
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το γεγονός ότι, τη δεδομένη χρονική συγκυρία, η εμπορική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ βρισκόταν σε 
κρίσιμο στάδιο και οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ίδιας περιόδου 
ασχολήθηκαν με το θέμα, μέχρι την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων της ΕΕ στις 17 Μαΐου 2018.  

2.5. Μια ευκαιρία να διατυπωθούν νέες προτάσεις 
Οι συζητήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προσέφεραν απλώς 
βήμα για τη συζήτηση οραμάτων για το μέλλον της ΕΕ, αλλά και ευκαιρία για την ανάδειξη και 
συζήτηση νέων ιδεών καθώς και πρακτικών λύσεων. Περισσότεροι από τους μισούς ομιλητές δεν 
άφησαν την ευκαιρία αυτή να περάσει έτσι και κατέθεσαν νέες προτάσεις σε πολλούς και 
διαφορετικούς τομείς. Ενώ ορισμένοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων ζήτησαν συγκεκριμένους 
στόχους σε ορισμένους τομείς πολιτικής, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, άλλοι πρότειναν νέους 
μηχανισμούς αξιολόγησης από ομοτίμους στον τομέα του κράτους δικαίου ή στο πλαίσιο 
υποστηρικτικής διαδικασίας για την οικονομική σύγκλιση. Αν και πολλοί επικεντρώθηκαν σε θέματα 
χάραξης πολιτικής, υπήρξαν και ορισμένοι με προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της 
ΕΕ. Οι προτάσεις αυτού του είδους κινήθηκαν σε αντίθετες κατευθύνσεις, αφού ορισμένοι 
απηύθυναν έκκληση για αναβάθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για κατάργηση της 
ομοφωνίας σε διάφορους τομείς πολιτικής, ενώ άλλοι ζήτησαν περισσότερες αρμοδιότητες για τα 
κράτη μέλη.  

Πίνακας 2 – Συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν από μεμονωμένους ομιλητές 
Ομιλητές Τομείς/ζητήματα 

πολιτικής 
Προτάσεις 

António Costa Ευρωπαϊκό Εξάμηνο Μηχανισμός σύγκλισης που θα βοηθήσει τις 
χώρες να βελτιώσουν το αναπτυξιακό 
δυναμικό τους. 

Emmanuel Macron Συμμετοχή των 
πολιτών 

Διαβουλεύσεις με τους πολίτες για το Μέλλον 
της Ευρώπης 

Emmanuel Macron Κλίμα Ελάχιστη τιμή κατωφλίου δικαιωμάτων 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα  

Emmanuel Macron Μετανάστευση Πρόγραμμα στήριξης τοπικών αρχών που 
υποδέχονται και ενσωματώνουν πρόσφυγες 

Charles Michel Κράτος δικαίου Μηχανισμός αξιολόγησης από ομοτίμους 
σχετικά με το κράτος δικαίου 

Mark Rutte Κλίμα  Μείωση των αερίων θερμοκηπίου κατά 55 % 
μέχρι το 2050 

Mateusz Morawiecki Αναπτυξιακή πολιτική Ένα Ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης για την 
Αφρική 

Mateusz Morawiecki Θεσμοί Ένωση των Εθνών 2.0: Για τον 
επαναπροσδιορισμό της ισορροπίας μεταξύ 
εθνών-κρατών και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο  

Αλέξης Τσίπρας Κοινωνική πολιτική Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ευρώπη 
Angela Merkel Ασφάλεια και άμυνα Δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Ασφαλείας 
Pedro Sánchez Κοινωνική πολιτική Μια δεσμευτική στρατηγική για την ισότητα 

των φύλων 
Pedro Sánchez Κοινωνική πολιτική Ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης κατά της 

ανεργίας 

https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Pedro Sánchez Θεσμοί Κατάργηση ομοφωνίας στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής, φορολογίας, ΠΔΠ και κράτους 
δικαίου 

Juha Sipilä Γεωργία Δασικό Ταμείο ΕΕ-Αφρικής 
Giuseppe Conte Θεσμοί Για να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η 

γενική εξουσία να ζητεί λογοδοσία από τα 
υπόλοιπα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

Stefan Löfven Απάτη κατά του 
προϋπολογισμού της 
ΕΕ 

Προσχώρηση της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία 

Πηγή δεδομένων: Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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3. Απολογισμός της συζήτησης σε βασικούς τομείς χάραξης 
πολιτικής 

3.1. Οικονομική και νομισματική ένωση 

Ενημέρωση σχετικά με την χαρασσόμενη πολιτική 
 

 

 

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης ξεκίνησε το 1992. Σε αυτήν 
περιλαμβάνονται ενιαίο νόμισμα, ανεξάρτητη νομισματική πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), δημοσιονομικοί κανόνες και ένα 
μάλλον ασαφές πλαίσιο για τον συντονισμό και την 
παρακολούθηση των οικονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών. Πιο πρόσφατα, εγκρίθηκε ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων 
και ενιαίο πλαίσιο εποπτείας για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα της ευρωζώνης.2 Η ΟΝΕ διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της σταθερότητας των 
τιμών, στην 
προαγωγή του 

εμπορίου και της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και 
στην υποστήριξη της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, η 
χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση του δημόσιου 
χρέους κατέδειξαν ότι ο σχεδιασμός της ήταν ελλιπής. Η 
αντίδραση της Ευρώπης στις κρίσεις ήταν πολυσχιδής. 
Αφενός, ελήφθησαν νομισματικά και φορολογικά μέτρα.3 Αφετέρου, ενισχύθηκε το κανονιστικό 
πλαίσιο το σχετικό με την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προκειμένου να βελτιωθούν, 
μεταξύ άλλων, η δημοσιονομική και μακροοικονομική εποπτεία.4 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, ξεκίνησαν συζητήσεις5 το 2012 
σχετικά με το τι πρέπει να γίνει ακόμη για να ενοποιηθούν τα 
πλαίσια για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα δημοσιονομικά 
θέματα και την οικονομική πολιτική, καθώς και για να 
υπάρξουν μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και 

                                                             

2  Για μια εισαγωγή στο θέμα, βλέπε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πώς λειτουργεί η Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση;· τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Το ευρώ στα 20, Ανεξαρτησία και Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισμός· και την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. 

3  Ανορθόδοξα μέτρα νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, διμερή δάνεια μεταξύ κρατών μελών και δημιουργία 
μηχανισμών στήριξης όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM). 

4  Σε αυτό το πλαίσιο, είδαμε οκτώ κανονισμούς και οδηγίες της ΕΕ (τα λεγόμενα  «εξάπτυχο» και «δίπτυχο») καθώς και 
δύο διακυβερνητικές Συνθήκες (τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (TSCG) και το 
Σύμφωνο για το Ευρώ +) να εγκρίνονται.  

5 Ο όρος «συζητήσεις» αναφέρεται τόσο στις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσο και στις διαβουλεύσεις των Προέδρων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Συνόδου Κορυφής της ζώνης του ευρώ, της Ευρωομάδας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η τραπεζική ένωση και, εν τέλει, ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, 
εξαρτώνται από την μείωση προηγουμένως των κινδύνων που απειλούν τις επιμέρους χώρες. 
Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ατομική ευθύνη είναι πάντα 
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 
Angela Merkel 

«Η ιδέα ότι μπορούν να λύνονται ... τα 
προβλήματα με μόνιμες δημοσιονομικές 
μεταφορές μας φαίνεται απαράδεκτη. Η 
εξασφάλιση έναντι των οικονομικών 
κλυδωνισμών έρχεται μόνο με 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και με 
χαμηλό δείκτη χρέους.» 
Juha Sipilä 

«Η οικονομική ασφάλεια είναι εξίσου 
σημαντική με την ασφάλεια των συνόρων, και 
η ευημερία της Ένωσης εξαρτάται από την 
ικανότητά μας να εξασφαλίσουμε μια ισχυρή 
οικονομική και νομισματική ένωση» 
Klaus Iohannis 

«Η κύρια υπόσχεση του ευρώ ήταν ότι θα 
έφερνε σε όλους μας μεγαλύτερη 
ευημερία και όχι ότι θα αναδιένειμε την 
ευημερία.» 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.el.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.el.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
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λογοδοσία στη διαδικασία.6 Μια πρόσθετη ώθηση έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Μαρτίου 
2017, με τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης,7 την οποία ακολούθησε 
έγγραφο προβληματισμού για την εμβάθυνση της ΟΝΕ.8 Τον Σεπτέμβριο του 2017, στην ομιλία του 
για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε περαιτέρω 
πρωτοβουλίες πολιτικής για την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Λίγο μετά την ομιλία αυτή, 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε το Θεματολόγιο των Ηγετών9 και όρισε προθεσμία μέχρι τη 
σύνοδό του του Ιουνίου 2018 για να λάβει αποφάσεις περί του πρακτέου σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση της ΟΝΕ. Τέλος, η Επιτροπή κατέθεσε δέσμη προτάσεων και πρωτοβουλιών για την 
ολοκλήρωση της ΟΝΕ τον Δεκέμβριο του 2017,10 καθώς και δύο ακόμη προτάσεις τον Μάιο του 
2018.11  

Κατά την περίοδο αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε στη συζήτηση για το μέλλον της ΟΝΕ 
εγκρίνοντας μια σειρά σημαντικών ψηφισμάτων.12 Μεταξύ των πολυάριθμων συστάσεών του, το 
Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη απλούστευσης του υφιστάμενου πλαισίου και ενίσχυσης της 
δημοκρατικής λογοδοσίας του, με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, του ρόλου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και με την 
ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και 
της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη 
Διακυβέρνηση στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ· τόνισε την ανάγκη 
δημιουργίας δημοσιονομικής ικανότητας για τη σύγκλιση και τη 
σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ· ζήτησε ενοποιημένη 
εκπροσώπηση του ευρώ στους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο)· ζήτησε καλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών· ζήτησε 
περισσότερες επενδύσεις σε βασικούς τομείς· επεσήμανε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στη 
φορολογία για την αποτροπή της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.  

Η συζήτηση για το μέλλον της ΟΝΕ δεν περιορίστηκε βεβαίως στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τον 
Σεπτέμβριο του 2017, σε ομιλία του στη Σορβόννη, ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron 
παρουσίασε τη μεταρρύθμιση της ΟΝΕ ως μία από τις έξι διαστάσεις μιας πρωτοβουλίας για την 
Ευρώπη. Έναν μήνα αργότερα, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble 
μοίρασε στους ομολόγους του στην Ευρωομάδα ανεπίσημο έγγραφο. Τον Μάρτιο του 2018 
διατυπώθηκε μια τρίτη άποψη, σε ένα έγγραφο διατύπωσης θέσεων που εξέδωσαν οι υπουργοί 

                                                             

6 Σημαντικά ορόσημα σε αυτή τη διαδικασία υπήρξαν η ανακοίνωση της Επιτροπής, του 2012, με τίτλο « Σχέδιο 
στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ» ', η έκθεση του Δεκεμβρίου 2012 με τίτλο « Προς μια ουσιαστική 
οικονομική και νομισματική ένωση» από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους 
προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, και η έκθεση του 2015 με τίτλο « Η ολοκλήρωση 
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης», την οποία συνέταξαν οι πρόεδροι των τεσσάρων προαναφερθέντων 
θεσμικών οργάνων, από κοινού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

7  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης· Η μελλοντική πορεία. 
8  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έγγραφο προβληματισμού για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. 
9  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θεματολόγιο των Ηγετών. 
10  Βλέπε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο « Περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής 

και Νομισματικής της Ευρώπης: Χάρτης πορείας» COM/2017/0821. 
11  Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης 

Επενδύσεων. 
12  Μεταξύ άλλων, τα ψηφίσματα σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2017/2114(INI)), σχετικά με 

την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (2014/2145(INI)), σχετικά με 
πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/2248(INI)), 
σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας(2014/2249(INI)) και σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(2015/2344(INI)). 

«Αυτή η αποτυχία της 
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της 
κρίσης είναι τελικά αυτή που 
τροφοδοτεί το τέρας του 
σοβινισμού και του ακροδεξιού 
λαϊκισμού.». 
Αλέξης Τσίπρας 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_el
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_el
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_el
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0050
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οικονομικών της Δανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των Κάτω 
Χωρών, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.  

Η πολυδιάσπαση που χαρακτηρίζει τις θέσεις13 των κρατών μελών εξηγεί την απουσία 
οποιασδήποτε προόδου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: αντί για την έγκριση των απτών 
αποφάσεων που υποσχόταν το Θεματολόγιο των Ηγετών τον Ιούνιο του 2018 είχαμε σκληρές 
διαπραγματεύσεις στη διάρκεια μιας σειράς συνεδριάσεων της Ευρωομάδας και συνόδων κορυφής 
για το ευρώ τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2018. Τέλος, τον Δεκέμβριο, οι ηγέτες 
της ΕΕ συμφώνησαν με αρκετές επιφυλάξεις ότι ο  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότηταςθα 
παράσχει έναν κοινό μηχανισμό ασφαλείας στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ). Ανακοίνωσαν επίσης 
την πρόθεσή τους να θεσπίσουν ρήτρες συλλογικής δράσης ενιαίου σκέλους (CACs) για κρατικά 
ομόλογα της ευρωζώνης μέχρι το 2022 και να ενσωματώσουν τη δέσμευση αυτή στην Συνθήκη ΕΜΣ. 
Σε ό,τι αφορά όμως το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων (EDIS), οι ηγέτες της ΕΕ 
παρατήρησαν ότι απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές εργασίες που θα διεκπεραιωθούν από ομάδα 
εργασίας υψηλού επιπέδου, η οποία θα υποβάλει σχετική έκθεση τον Ιούνιο του 2019. Πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι, αν και δεν συμφώνησαν ως προς την ανάγκη για μια λειτουργία οικονομικής 
σταθεροποίησης, φάνηκαν πιο ανοικτοί στην ιδέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 
δρομολόγησης μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας που θα αποτελέσει τμήμα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ (εμπνευσμένο από την γαλλογερμανική πρόταση της 16ης Νοεμβρίου 
2018). 

Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
Ορισμένοι από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων που 
έλαβαν τον λόγο στη συζήτηση αναφέρθηκαν ρητά στην 
τραπεζική ένωση ως καίριο στόχο, προκειμένου να 
προστατευθούν οι αποταμιεύσεις των πολιτών σε 
πανευρωπαϊκή βάση, και επανέλαβαν την αταλάντευτη 
δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη 
του στόχου αυτού. Οι απόψεις εντούτοις ως προς το πως θα γίνει 

κάτι τέτοιο και πότε πρέπει να θεσπιστεί το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων (EDIS) 
διίστανται. Ηγέτες προερχόμενοι από κράτη μέλη που εφαρμόζουν φορολογικά συντηρητική 
πολιτική τείνουν να επισημαίνουν ότι είναι ανάγκη να απαλλαγούν πρώτα οι τραπεζικοί ισολογισμοί 
από μη εξυπηρετούμενα δάνεια πριν δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός 
μηχανισμός ασφαλείας επί του οποίου θα βασίζονται η εγγύηση των καταθέσεων και η εξυγίανση 
των τραπεζών, αφού ο στόχος μας είναι να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε ποτέ.  Οι 
απόψεις διίστανται επίσης και ως προς τις επιδιώξεις ενός νέου προϋπολογισμού για τη ζώνη του 
ευρώ, οι διαπραγματεύσεις για τον οποίο θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2017. Μολονότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 
δεν συμφώνησαν ότι χρειάζεται λειτουργία οικονομικής σταθεροποίησης (για τον μετριασμό των 
κραδασμών μιας οικονομικής κρίσης), εμφανίστηκαν πιο πρόθυμοι να προχωρήσουν στον 
σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην δρομολόγηση ενός μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας 
(εμπνευσμένου από την γαλλογερμανική πρόταση της 16ης Νοεμβρίου 2018). 

Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν λάβει μέχρι τώρα τον λόγο στην συζήτηση 
έχουν ταχθεί υπέρ της ολοκλήρωσης της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού της 

                                                             

13  Ενώ ορισμένα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα σε μέτρα καταμερισμού κινδύνου (με πρωταγωνίστρια την Γαλλία), 
κάποια άλλα υποστηρίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες μείωσης κινδύνου (με προεξάρχουσα τη 
Γερμανία). 

«Πιστεύω σε μια τραπεζική ένωση 
που θα προστατεύει τις 
αποταμιεύσεις των πολιτών σε 
πανευρωπαϊκή βάση και θα μειώνει 
την έκθεση των μεμονωμένων 
κρατών μελών.» 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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Κροατίας, χώρας που δεν είναι ακόμη μέλος της ζώνης του ευρώ. Για όλους τους ομιλητές, η 
ενίσχυση της ΟΝΕ μπορεί να αποτρέψει περαιτέρω κρίσεις και να στηρίξει μια πιο συνεκτική Ένωση. 
Σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική, οι απόψεις που εξέφρασαν οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συζήτησης για το 
μέλλον της Ευρώπης διίστανται. Η φορολόγηση της ψηφιακής 
οικονομίας, για παράδειγμα, παραμένει για ορισμένους εθνικό 
μέσο, ενώ κάποιοι άλλοι προτιμούν να αποτελέσει αυτή ίδιο 
πόρο της ΕΕ. Αντιστρόφως, όλοι οι αρχηγοί κρατών ή 
κυβερνήσεων της ΕΕ που έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής 
υποστηρίζουν την συνεργασία για την αντιμετώπιση επιζήμιων 
φορολογικών πρακτικών και δη της φορολογικής απάτης και 

της φοροδιαφυγής, και τάσσονται υπέρ της μετάβασης προς μια σταδιακή εναρμόνιση της βάσης 
φορολογίας εταιρειών. 

Μολονότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων έχουν ταχθεί υπέρ της ταχείας ολοκλήρωσης της 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), οι συζητήσεις έφεραν στην επιφάνεια τις διιστάμενες 
απόψεις τους σχετικά με το πως πρέπει να ενεργήσει η ΕΕ για να πετύχει αυτόν τον στόχο. Όσοι 
βρίσκονται από την πλευρά της μείωσης των κινδύνων επιμένουν ότι οι ισοσκελισμένοι 
προϋπολογισμοί και τα υγιή τραπεζικά συστήματα, απαλλαγμένα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
αποτελούν προϋπόθεση για να υπάρξουν ρυθμίσεις επιμερισμού του κινδύνου, π.χ. στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων της τραπεζικής ένωσης. Άλλοι δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και, με τον 
τρόπο αυτό, στην πρόληψη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και στην  προστασία των 
αποταμιεύσεων των πολιτών. Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των συνόδων 
κορυφής για το ευρώ αντικατοπτρίζουν αυτές τις διαφορές. Σε ό, τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα, 
η επιμονή των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων να αποκτήσει η 
ΕΕ εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής έχει, εν μέρει, μεταφραστεί σε νομοθεσία. Η δίκαιη 
φορολόγηση των εταιρειών και δη εκείνων με σημαντικό ψηφιακό 
αποτύπωμα στην οικονομία των δεδομένων εξακολουθεί 
εντούτοις να παραμένει ακατόρθωτο επίτευγμα και, δεδομένης 
της απουσίας μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να εισαγάγουν τους δικούς τους ψηφιακούς 
φόρους. 

3.2. Μετανάστευση 

Ενημέρωση σχετικά με την χαρασσόμενη πολιτική 
 

 

 

Από το 2015, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη μεταναστευτική κρίση που έχει εμφανιστεί 
από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Η πρωτοφανής άφιξη προσφύγων 
και παράτυπων μεταναστών στην ΕΕ, που κορυφώθηκε το 2015, αποκάλυψε μια σειρά από 
αδυναμίες και κενά στις πολιτικές της ΕΕ για το άσυλο, τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση. 
Σε ομιλία του τον Δεκέμβριο του 2017, ο Antonio Tajani, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
δήλωσε ότι Οι αποσπασματικές αντιδράσεις βρίσκονται στον αντίποδα των αποτελεσματικών 

«Η ανάγκη για μια γνήσια αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς να 
χωρίζεται η ΕΕ σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές, 
αντικατοπτρίζεται στην πρόκληση 
που συνιστά η ολοκλήρωση της 
οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης». 
Giuseppe Conte 

«Έχουμε καθήκον... να αποτρέψουμε 
την φοροαποφυγή των  εταιρειών. 
Πρέπει να τις αναγκάσουμε να 
πληρώνουν συστηματικά φόρους 
στις χώρες στις οποίες πραγματικά 
δραστηριοποιούνται και 
κερδοφορούν.» 
Peter Pellegrini 

«Η νόμιμη μετανάστευση έχει θετικές επιπτώσεις για την οικονομική μας ανάπτυξη· διαδραματίζει 
καίριο ρόλο σε εκείνους τους τομείς που πάσχουν από έλλειψη εργαζομένων και συμβάλλει στον 
μετριασμό ενός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ήπειρος μας, την γήρανση του 
πληθυσμού.» 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
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λύσεων. Αντίθετα, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική, έναν 
πραγματικό συντονισμό και μια μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων».  

Μολονότι οι πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές με προορισμό την ΕΕ που παρατηρήθηκαν στην 
διάρκεια του 2015 και του 2016 είχαν υποχωρήσει μέχρι τα τέλη του 2017 και το 2018, η 
μεταναστευτική πίεση αναμένεται να συνεχιστεί και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα 
παραμείνει κατά πάσα πιθανότητα στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της ΕΕ. Αυτό αποτυπώνεται 
επίσης στη συνεχή αύξηση των ποσών, της ευελιξίας και της πολυμορφίας της χρηματοδότησης της 
ΕΕ για τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου, τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του 
σημερινού και του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό 
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αποτελεσματική, δίκαιη και 
ρωμαλέα μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, προσαρμοσμένη στις 
μελλοντικές προκλήσεις, περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός ισχυρού 
και αποτελεσματικού συστήματος χορήγησης ασύλου της ΕΕ, την 
εξάλειψη των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, τη 
διάσωση ζωών, τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 
και τη μέριμνα για την ύπαρξη αποτελεσματικότερων νόμιμων 
διαύλων για νομότυπους μετανάστες.  

Η μεταναστευτική πίεση έφερε στο φως τις αδυναμίες του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου 
(ΚΕΣΑ), γεγονός που ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει τη μεταρρύθμισή της. Μία 
τριετία σχεδόν μετά την παρουσίαση δύο δεσμών προτάσεων, τρεις φάκελοι (ο κανονισμός για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου, η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής και το πλαίσιο 
της ΕΕ για την επανεγκατάσταση) έχουν αποτελέσει το αντικείμενο μερικής προσωρινής συμφωνίας 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων αλλά στη συνέχεια δεν έλαβαν την τελική στήριξη από το Συμβούλιο. 
Για άλλους δύο φακέλους (κανονισμό Δουβλίνου και κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου) το 
Συμβούλιο απέτυχε επίσης να καταλήξει σε κοινή θέση. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο για να 
προσδιοριστεί το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης ενός αιτούντος 
άσυλο (που περιγράφονται συχνά με τον όρο «το σύστημα του Δουβλίνου»), δεν έχουν ξεπεράσει 
το στάδιο των διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών εδώ και τρία χρόνια σχεδόν. Το πλέον 
ακανθώδες ζήτημα είναι εκείνο του συγκερασμού των αρχών της αλληλεγγύης με τον δίκαιο 
επιμερισμό των ευθυνών για τους αιτούντες άσυλο. Το γεγονός αυτό ώθησε την Επιτροπή να 
προτείνει, χωρίς ακόμη να μπορεί να εφαρμόσει, προσωρινές ρυθμίσεις αλληλεγγύης και ευθύνης 
για πρόσφυγες και μετανάστες που διασώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας και 
διάσωσης καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη, ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ως γέφυρα έως ότου τεθούν σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός του Δουβλίνου και το 
υπόλοιπο τμήμα της δέσμης του ΚΕΣΑ. 

Δεδομένου ότι η μετανάστευση μετατρέπεται ταχύτατα 
σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για την ΕΕ τη στιγμή 
που οι κυβερνήσεις μοιάζουν ανίκανες να καταλήξουν σε 
συμβιβασμό επί των εσωτερικών παραμέτρων της 
μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, η Επιτροπή έστρεψε 

σταδιακά την προσοχή της στη συνεργασία με τρίτες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
μεταναστευτικές προκλήσεις εκτός των συνόρων της ΕΕ.. Η ενσωμάτωση της διάστασης της 
μετανάστευσης στις υπό χάραξη πολιτικές στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, θέμα με 
το οποίο ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, του Απριλίου του 2017, έχει 
καταστεί κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες και κύριο μέσο 
στην προσπάθεια να μειωθεί το δέλεαρ της άτυπης μετανάστευσης. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει 
επικεντρωθεί κυρίως σε τρεις κύριες προσεγγίσεις: συμπράξεις με τρίτες χώρες μέσω της 

«Μια άμεση αναθεώρηση του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος χορήγησης 
ασύλου και των κανονισμών του 
Δουβλίνου για μια δικαιότερη 
κατανομή του βάρους των 
μεταναστευτικών και προσφυγικών 
ροών μεταξύ των κρατών μελών είναι 
απολύτως αναγκαία.» 
Νίκος Αναστασιάδης 

«ο κλειδί για τη μείωση της παράτυπης 
μετανάστευσης είναι η συνεργασία με τρίτες 
χώρες.» 
Jüri Ratas 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_el.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//EL
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συνεργασίας για την ανάπτυξη και της ανθρωπιστικής βοήθειας, μέριμνα για την εφαρμογή 
αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής και επανεισδοχής και πάταξη της παράνομης διακίνησης 
μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Μολονότι η σχέση μεταξύ των συνθηκών ανάπτυξης και 
των μεταναστευτικών ροών εξακολουθεί να μην είναι σαφής, η 
ΕΕ έχει δημιουργήσει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και 
προγράμματα με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
κατά μήκος των κύριων μεταναστευτικών διαδρομών, όπως, 
μεταξύ άλλων, με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της 
παράνομης μετανάστευσης, με τη βελτίωση των συνθηκών 
υποδοχής των προσφύγων και των οικογενειών τους πιο κοντά στις εστίες τους και με τη συνδρομή 
των κοινοτήτων που υποδέχονται τους μεγαλύτερους αριθμούς ξεριζωμένων ανθρώπων. Για να 
αυξηθούν οι ρυθμοί επιστροφής των παράτυπων μεταναστών, η ΕΕ έχει επικεντρώσει τις 
προσπάθειές της στη βελτίωση των δικών της ικανοτήτων όσον αφορά τις επιστροφές, στη σύναψη 
συμφωνιών επανεισδοχής ή σε πρακτικές ρυθμίσεις (μέχρι σήμερα 23 στον αριθμό) και στη 
δρομολόγηση διμερών επαφών και συμπράξεων με κομβικές χώρες καταγωγής και διέλευσης, όπως 
η Λιβύη και η Τουρκία. 

Η πρωτοφανής άφιξη προσφύγων και παράτυπων μεταναστών έφερε επίσης στην επιφάνεια μια 
σειρά αδυναμιών και κενών στις πολιτικές της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα. Επηρέασε δε τη 
λειτουργία των κανόνων Σένγκεν, με αποτέλεσμα την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων σε 
πολλά κράτη μέλη. Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις αυτές, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια 
ευρύτερη διαδικασία μεταρρύθμισης με στόχο την θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της μέσω 
της ενίσχυσης των συνδέσμων μεταξύ συνοριακών ελέγχων και ασφάλειας. Αφενός, τα μέτρα για την 
προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχουν επικεντρωθεί στην ενίσχυση των κανόνων 
διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ και στην ισχυροποίηση και αναβάθμιση των εντολών των σχετικών 
οργανισμών της ΕΕ, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. 
Αφετέρου, σε σχέση με ορισμένες βασικές αδυναμίες στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες ενίσχυσης αυτών των συστημάτων και των τεχνολογιών όσον αφορά την 
ασφάλεια, τα ποινικά μητρώα και τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης (Σύστημα 
Πληροφοριών Schengen, Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις), θέσπισης νέων συστημάτων 
(Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού, Σύστημα εισόδου/εξόδου) και 
βελτίωσης της διαλειτουργικότητάς τους. Η ΕΕ ξεκίνησε επίσης τη σταδιακή υλοποίηση και 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων (EIBM) σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στον περιορισμό των παράτυπων 
μεταναστευτικών ροών και των κινδύνων του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

Η μετανάστευση δεν είναι μόνο πρόβλημα· είναι και ευκαιρία για την ΕΕ. Δεδομένων των 
μελλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση 
του πληθυσμού και μια οικονομία που εξαρτάται ολοένα και 
περισσότερο από θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, η 
μετανάστευση θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής 
πρόνοιας των χωρών της ΕΕ και τη διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

πρότεινε αναθεώρηση του συστήματος — που ισχύει από το 2009 — με στόχο την προσφορά πιο 
ευέλικτων προϋποθέσεων εισδοχής, βελτιωμένων διαδικασιών εισδοχής και ενισχυμένων 
δικαιωμάτων για τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενέκριναν τις θέσεις τους επί του φακέλου αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν απέδωσαν αποτελέσματα. 
Παρά τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου για να επαναληφθούν αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

«Τα μεταναστευτικά ρεύματα 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
ανθρώπινης ιστορίας. Δεν πρέπει να 
τα φοβόμαστε. Πρέπει να τα 
καταλαβαίνουμε.» 
Charles Michel 

«Η χαοτική μετανάστευση επηρεάζει 
αρνητικά την εμπιστοσύνη ολόκληρης της 
κοινωνίας σε ό,τι αφορά την υποδοχή των 
προσφύγων, αλλά τις χειρότερες 
επιπτώσεις της τις υφίστανται οι ίδιοι οι 
πρόσφυγες». 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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υπάρξουν αλλαγές σε ορισμένους τομείς σε σύγκριση με το ισχύον σύστημα, καμία πρόοδος δεν 
έχει επιτευχθεί επί σειρά μηνών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η προσέλκυση μεταναστών από μόνη 
της δεν αρκεί αλλά πρέπει να πλαισιώνεται από μέτρα για την αποτελεσματική τους ενσωμάτωση 
στις κοινωνίες υποδοχής. Για τον σκοπό αυτό, ενέκρινε σχέδιο δράσης και παρέχει χρηματοδότηση 
για να υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν το οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτιστικό δυναμικό των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.. 

Η Επιτροπή έχει επίσης ζητήσει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των νόμιμων οδών 
προς την Ευρώπη για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Σκοπός είναι να καταδειχθεί ότι υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις στην παράτυπη μετανάστευση. Για να στηρίξει τους πλέον ευάλωτους που 
έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία και να τους βοηθήσει να βρουν ένα ασφαλές πέρασμα προς 
την Ευρώπη, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, συνέστησε αρκετούς μηχανισμούς 
επανεγκατάστασης, όπως το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο έληξε το 2017, και το τρέχον 
πρόγραμμα, το οποίο λήγει στα τέλη Οκτωβρίου 2019. Εντούτοις υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που 
εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιηθεί ενώ μια πρόταση για τη θέσπιση πλαισίου για την 
επανεγκατάσταση σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο. 

Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
Όλοι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ένωσης που έχουν 
συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις συζητήσεις για το μέλλον της 
Ευρώπης στο Κοινοβούλιο έχουν αναγνωρίσει ότι η 
μετανάστευση είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ. Όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για 
πρόκληση που μόνο σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά. Μολονότι οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ένωσης έχουν 
τονίσει την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στη μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου (ΚΕΣΑ) και στο ζήτημα της μετεγκατάστασης, διαδοχικές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με συμμετοχή των ίδιων αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων δεν έχουν κατορθώσει να 
πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε πρόοδο σε σχέση με τις εσωτερικές πτυχές της μετανάστευσης και 
την πολιτική ασύλου της ΕΕ. Δώδεκα ομιλητές απηύθυναν έκκληση για καλύτερη συνεργασία με τις 
χώρες καταγωγής και διέλευσης και πολλοί από αυτούς ζήτησαν ένα «σχέδιο Marshall» για την 
Αφρική. Οκτώ ομιλητές τόνισαν επίσης τη σημασία του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και 
τον σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει ο Frontex στο πλαίσιο αυτό. Εντούτοις, μόνο ο Charles Michel 
και ο Pedro Sanchez αναφέρθηκαν στις θετικές πτυχές της νόμιμης μετανάστευσης. 

Σε σχέση με τη μετανάστευση, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εμφανίζονται να συγκλίνουν 
σημαντικά σε αρκετά θέματα χάρη στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εξεύρεση 
κοινής και ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ μετά το ξέσπασμα της μεταναστευτικής κρίσης το 
2015. Όλοι έχουν αναγνωρίσει ότι η μετανάστευση αποτελεί σημαντικότατο πρόβλημα που πρέπει 
να τύχει κοινής αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ. Πολλοί ομιλητές επίσης έχουν ταχθεί υπέρ της 
ενισχυμένης συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης και έχουν ζητήσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να μην υπάρχει 
συμφωνία στα της μεταρρύθμισης του ΚΕΣΑ την οποία πολλοί 
ομιλητές περιγράφουν ως επείγουσα. Πολλοί ανέδειξαν επίσης 
την ευθύνη και την αλληλεγγύη ως σημαντικές κοινές αξίες. Οι 
Lars Løkke Rasmussen και Mateusz Morawiecki ζήτησαν 
εντούτοις μεγαλύτερη ευελιξία από τα κράτη μέλη στον τρόπο με 

«Μόνο σε ευρωπαϊκή κλίμακα 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις 
ρίζες του προβλήματος της 
μετανάστευσης που έχει αλλάξει τις 
ισορροπίες στις κοινωνίες μας.» 
António Costa 

«Υποστηρίζουμε έναν πιο ευέλικτο αν 
και υποχρεωτικό μηχανισμό 
αλληλεγγύης.» 
Lars Løkke Rasmussen 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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τον οποίο προσεγγίζουν την πρόκληση της μετανάστευσης. Ο μοναδικός ομιλητής που ασχολήθηκε 
με τις αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στους ίδιους τους μετανάστες ήταν ο Stefan Löfven. 

3.3. Κοινωνική διάσταση 

Ενημέρωση σχετικά με την χαρασσόμενη πολιτική 

Τι είναι η κοινωνική διάσταση;  
Η έννοια της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δεν περιορίζεται απλώς στις 
πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία που διέπονται από τους Τίτλους IX και 
Χ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Έχει μακρά ιστορία, η οποία έχει επιταχυνθεί από τη 
Συνθήκη της Ρώμης και έπειτα. Όταν το άρθρο 
3  παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) απευθύνει έκκληση για μια κοινωνική οικονομία της 
αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, το άρθρο 9 (η 
οριζόντια κοινωνική ρήτρα) της ΣΛΕΕ θεωρεί την 
ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση και την βιώσιμη 
ανάπτυξη εξίσου σημαντικές με την πλήρη απασχόληση, με μια κοινωνική προστασία υψηλού 
επιπέδου, με την ισότητα, την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και με τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας. Το ζητούμενο είναι οι διαπιστώσεις κοινωνικής φύσης να λαμβάνονται υπόψη σε 
όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής. Αμφότερα τα άρθρα έχουν επιπτώσεις τόσο για το περιεχόμενο 
των σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ όσο και για τις διαδικασίες εντός των οποίων 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται. Η υλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω δεσμευτικών (νομοθεσία, 
οικονομική διακυβέρνηση) και μη δεσμευτικών (διαμόρφωση πολιτικής μέσω αμοιβαίας μάθησης 
και καθοδήγησης) «εργαλείων». The latter prevail in the policy areas relevant for the social 
dimension.  

Η «νέα» έμφαση στην κοινωνική διάσταση;  
Μετά τη διακοπή των κανονισμών κοινωνικής πολιτικής το 2004 και τα μέτρα λιτότητας που 
ακολούθησαν ως απάντηση στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008, η εμβάθυνση 

της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) και η 
ενίσχυση της κοινωνικής της διάστασης βρέθηκαν μεταξύ 
των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Juncker. Η έκθεση των 
πέντε προέδρων (22 Ιουνίου 2015) εξέφρασε τη φιλοδοξία 
της Ευρώπης για μια «κοινωνική αξιολόγηση ΑΑΑ» που θα 
λειτουργεί ως τεκμήριο για τη συμβολή σε μια δίκαιη και 
ισόρροπη ανάπτυξη, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας και την προστασία της εργασίας, και, συνεπώς, ως 
εργαλείο αναβάθμισης του νομοθετικού πλαισίου της 

αγοράς εργασίας και του κράτους πρόνοιας στην ΕΕ. Προέβλεπε επίσης μια ευρεία διαδικασία 
προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε με το 
έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική της διάσταση. Οι διαφορετικές επιλογές ήταν 
τρεις: i) αποκλειστική έμφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων· ii) διαμόρφωση μιας 
Ευρώπης πολλαπλών, κατ’ ουσία, ταχυτήτων· και iii) ουσιαστική εμβάθυνση της ΟΝΕ σε όλη την ΕΕ-
27. Επιπλέον, το έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης επισήμανε 
τους ισχυρούς δεσμούς που υφίστανται μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Τέλος, το 
έγγραφο σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ περιέγραψε μέχρι ποιον βαθμό μπορεί να 
υποστηριχθεί οικονομικά η κοινωνική διάσταση της ΕΕ. 

«Αυτή η κοινωνική Ευρώπη είναι επίσης 
μια κυρίαρχη Ευρώπη, είναι το θεμέλιο 
στο οποίο πιστεύουμε. Οι διαφορές είναι 
υπαρκτές αλλά οι πράξεις μας δεν πρέπει 
να διογκώνουν τις διαφωνίες·  η 
πεμπτουσία της ευρωπαϊκής περιπέτειας 
είναι μια δυνατότερη ένωση.» 
Emmanuel Macron 

«Η Ευρώπη, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην 
κοινή αγορά της. Για να παραφράσω τον 
Jacques Delors, κανένας δεν μπορεί να 
ερωτευτεί την κοινή αγορά. Πρέπει 
παράλληλα να καταβάλουμε προσπάθειες 
για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο που θα ευνοεί την 
κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω σε όλα 
τα κράτη μέλη.» 
Xavier Bettel 

httphttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXTs://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
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Σημαντικά βήματα  
Τον Μάρτιο του 2017, η Επιτροπή πρότεινε ένα ολιστικό πλαίσιο αναφοράς, τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων («κοινωνικός πυλώνας»), με σκοπό την αναβάθμιση των αγορών εργασίας 
και του κράτους πρόνοιας στην ΕΕ και τούτο προκειμένου να αντιδράσουμε στις νέες προκλήσεις ή 
απειλές που ανακύπτουν, συμπεριλαμβανομένων της ανεργίας των νέων και της εξάπλωσης των 
διαφόρων μορφών άτυπης εργασίας. Με αφετηρία το υφιστάμενο κοινωνικό κεκτημένο, οι αρχές και 
τα δικαιώματα του κοινωνικού πυλώνα, 20 στον αριθμό, δεν περιορίζονται στα στενά όρια της 
κοινωνικής πολιτικής αλλά καλύπτουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες 
συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία και ένταξη. Ο κοινωνικός πυλώνας, κοινή διακήρυξη 
Επιτροπής, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αποτελεί τεκμήριο της δέσμευσης των τριών θεσμικών 
οργάνων. 

Η εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού πυλώνα αποτελεί 
ευθύνη των κρατών 
μελών σε συνεργασία 
με τους κοινωνικούς 
εταίρους. Η ΕΕ στηρίζει 
αυτές τις προσπάθειες 

κινητοποιώντας 
παράλληλα τα κύρια 

ενωσιακά εργαλεία χάραξης πολιτικής που διαθέτει: νομοθεσία, καθοδήγηση, διακυβέρνηση και 
χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία και την καθοδήγηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
απηύθυνε έκκληση για νέα μέτρα εκσυγχρονισμού του κόσμου της εργασίας, της κοινωνικής 
προστασίας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά την 
υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα με τη λήψη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του κοινωνικού διαλόγου σε όλα 
τα επίπεδα. Για να ενισχυθούν οι κοινωνικές πτυχές της διακυβέρνησης από άποψη περιεχόμενου, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2019 καθώς και εκείνο του 2018 έκαναν χρήση του κοινωνικού πίνακα 
αποτελεσμάτων που συνοδεύει τον κοινωνικό πυλώνα. Το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επανέλαβε την ιδέα της καθιέρωσης «διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών» στην εκπόνηση των 
συστάσεων ανά χώρα. Αρκετά ζητήματα σχετικά με την ενίσχυση των κοινωνικών πτυχών της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παραμένουν ανεπίλυτα συμπεριλαμβανομένης της 
σημασίας του δημοκρατικού ελέγχου κατά την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Τέλος, τον Απρίλιο του 2019, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο σχετικά με την αντικατάσταση της ομοφωνίας από την ειδική 
πλειοψηφία σε ορισμένες ψηφοφορίες του Συμβουλίου επί τομέων κοινωνικής πολιτικής, και τούτο 
προκειμένου να διευρυνθεί η περιορισμένη εμβέλεια των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι δε αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση, 
ο διάλογος σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την μετά το 2020 περίοδο (ΠΔΠ) και 
τα συμπεράσματά του αναμένεται να είναι καθοριστικής σημασίας. Το Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει 
σειρά προτάσεων με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης για νέες προτεραιότητες, για 
υψηλότερα ανώτατα όρια πληρωμών και για τη δημιουργία περισσότερων συνεργιών μεταξύ 
ταμείων, όπως είναι το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ +, αλλά και διασυνδέσεων δαπανών και 
επιδόσεων.  Το έγγραφο προβληματισμού του 2019 σχετικά με την πορεία προς μια βιώσιμη Ευρώπη 
μέχρι το 2030 τονίζει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν 
προτεραιότητα.  

«Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στην 
Ευρώπη δεν είναι λιγότερη αλληλεγγύη 
και περισσότερα σύνορα, αλλά ένα νέο 
κοινωνικό συμβόλαιο για την κοινωνική 
συνοχή και την ευημερία των λαών μας.. 
... Έναν νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.» 
Αλέξης Τσίπρας 

«Ένα από τα επιτεύγματά μας είναι το 
κοινωνικό μας μοντέλο, το οποίο χρειάζεται 
περαιτέρω βελτίωση, εκ παραλλήλου με 
την ενίσχυση του διαλόγου με τους 
κοινωνικούς εταίρους και λαμβανομένης 
υπόψη της κοινωνικής συνοχής.» 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=EL&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=EL&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2018-0449
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
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Προοπτικές  
Η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν θέσει τις 
αγορές εργασίας και το κράτος πρόνοιας υπό τεράστια πίεση. Από το 2004 και έπειτα, η απότομη 
αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας που προκάλεσε η κρίση δημόσιου 
χρέους και η εμφάνιση νέων συγκρούσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης έχουν διογκώσει τα 
προβλήματα.. Η Επιτροπή Juncker απάντησε με 
προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ. 
Επί του παρόντος υπάρχουν αρκετές πολλά υποσχόμενες 
προσεγγίσεις που μπορούν ενδεχομένως να ενισχύσουν 
περαιτέρω την κοινωνική διάσταση της ΕΕ Ορισμένοι 
υποστηρίζουν ότι ο κοινωνικός πυλώνας μπορεί να 
δημιουργήσει μια νέα δυναμική πολιτικής. Άλλοι 
ισχυρίζονται ότι, πέραν των πολιτικών αναδιανομής, πρέπει 
επίσης να επικεντρωθούμε παραπάνω στη φορολογία και όχι μόνο σε εταιρικό πλαίσιο. Εντούτοις, 
εξακολουθούν κάποια θεμελιώδη ζητήματα να παραμένουν ανεπίλυτα, μεταξύ των οποίων η 
συμφωνία των κρατών μελών ως προς την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της κοινωνικής 
διάστασης της ΕΕ και η προσεκτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των μέσων που διαθέτει η ΕΕ 
ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών της. Η περιπλοκότητα της κοινωνικής 
διάστασης της ΕΕ είναι τέτοια ώστε να απαιτούνται για την ενίσχυσή της μηχανισμοί 
διακυβέρνησης14 που καθιστούν δυνατή την συλλογική επίλυση προβλημάτων από διάφορους 
παράγοντες σε διαφορετικούς τομείς.  

Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
 

 

 

 

Η πλειονότητα των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων αναγνωρίζει τις μακροχρόνιες αρνητικές 
συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ικανότητα βιοπορισμού των 
πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη και δη τον δυσανάλογα αρνητικό αντίκτυπό της στους πιο 
ευάλωτους, στους νέους ανθρώπους. Κάποιοι έκαναν λόγο για έλλειψη αλληλεγγύης στην Ευρώπη, 
είτε σε σχέση με τη μετανάστευση είτε σε οικονομικά ζητήματα, γεγονός που μετατρέπεται επίσης 
σε αδυναμία δημιουργίας μιας πιο δίκαιης, πιο κοινωνικής Ευρώπης. Τούτων δοθέντων, ορισμένοι 
αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων προτείνουν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές λύσεις για προβλήματα 
που απασχολούν τους πολίτες, όπως η καθιέρωση κατώτατου μισθού και ασφάλισης ανεργίας στην 
ΕΕ. Οι περισσότεροι από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων που πήραν τον λόγο εξέφρασαν 
την υποστήριξή τους για τις αξίες και τις αρχές που 
περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων με ορισμένους να υπενθυμίζουν ότι η ουσία της 
ευρωπαϊκής κοινότητας έγκειται στην αρχή της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Ορισμένοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 
τάχθηκαν υπέρ της σύγκλιση των κοινωνικών προτύπων 
προς τα πάνω και ζήτησαν να δοθεί προτεραιότητα στις 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction, Oxford University Press, 2013. 

«Αποτέλεσμα [της κρίσης] ήταν η 
ανισότητα και δη η ανισότητα μεταξύ των 
γενεών, οι ανισότητες που υφίστανται οι 
νέοι στην ήπειρό μας — και, φυσικά, η 
ανισότητα των φύλων... Πρέπει να 
απαιτήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη, μια 
Ευρώπη με δικαιώματα.» 
Pedro Sánchez 

«Υπάρχει μια θεμελιώδης αρχή που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ότι η κοινότητά μας βασίζεται στην 
κοινωνική δικαιοσύνη. ... Πως μπορείς να μιλήσεις για κοινωνική ανάπτυξη αν δεν μιλήσεις για 
αποκλεισμό, φτώχεια και ανισότητα; Είναι σημαντικό να διαθέτουμε μια φιλόδοξη κοινωνική 
πολιτική για την καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων.» 
Mateusz Morawiecki 

«Μια ορμητική στροφή της Ευρώπης προς 
τις προτεραιότητες αυτές, με θαρραλέες 
εξαγγελίες όπως αυτή για την Ευρωπαϊκή 
ασφάλιση ανεργίας, αποτελεί το καλύτερο 
αντίδοτο όχι μόνο έναντι της έλλειψης 
θέσεων εργασίας αλλά και κατά των 
εθνικιστικών ροπών.» 
Giuseppe Conte 

https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές πρόνοιας μετά από τόσα 
χρόνια πολιτικών λιτότητας και αυξανόμενων ανισοτήτων στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες.  

Ορισμένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τόνισαν ότι, σε μια 
εποχή κατά την οποία η 
παγκοσμιοποίηση και η 

αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση αλλάζουν 
την μορφή του κόσμου, είναι ανάγκη να επιστρέψουμε στις 
ρίζες του ευρωπαϊκού κοινωνικού συμβολαίου και να 
οικοδομήσουμε επάνω του για να ανταποκριθούμε στις 
απαιτήσεις του σήμερα. Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ 

προειδοποιούν κατά της επιδίωξης αποκλειστικά εθνικών απαντήσεων σε ζητήματα όπως η ανεργία 
των νέων, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποξένωση και να τροφοδοτήσει την 
εθνικιστική ρητορική, ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία οι πολιτικές ανακατατάξεις βρίσκονται σε 
εξέλιξη στην ήπειρο. Ορισμένοι κάνουν λόγο για «κρίση αλληλεγγύης» στην Ευρώπη που 
τροφοδοτεί την απογοήτευση των πολιτών στην Ευρώπη, και τονίζουν ότι, σήμερα περισσότερο 
από ποτέ, πρέπει να προωθηθεί μια φιλόδοξη κοινωνική πολιτική για την Ευρώπη του αύριο. 

3.4. Εμπόριο  

Ενημέρωση σχετικά με την χαρασσόμενη πολιτική 
Το διεθνές εμπόριο έχει αναδειχθεί σε σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ΕΕ. Οι συνομιλίες 

για νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και δη με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά έχουν γίνει αιτία για 
έντονες αντιπαραθέσεις στους κόλπους της κοινωνίας των 
πολιτών. Η Επιτροπή απάντησε στις εξελίξεις αυτές 
παρουσιάζοντας μια νέα ενωσιακή στρατηγική με την 
επωνυμία Εμπόριο για όλους το 2015. Το 2017, παρουσίασε 
επίσης έγγραφο προβληματισμού για την τιθάσευση της 
παγκοσμιοποίησης. Ως εκ τούτου, η εμπορική πολιτική της 
ΕΕ πραγματοποίησε μια συνειδητή στροφή προς μια σειρά 
πρωτοβουλιών θεμελιωμένων σε αρχές, ανοικτών σε 
όλους και με προοδευτικό πρόσημο, τόσο όσον αφορά τις 

εμπορικές συμφωνίες όσο και τις νομοθετικές πράξεις.  

«Έχουμε καθήκον να καταπολεμήσουμε τις 
διευρυνόμενες ανισότητες στην κοινωνία 
και να αναδιανείμουμε 
αποτελεσματικότερα τον πλούτο. Η 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού κατώτατου 
μισθού είναι ένας από τους τρόπους με 
τους οποίους μπορούμε να 
δημιουργήσουμε κοινωνική αλληλεγγύη.» 
Peter Pellegrini 

«Θα αποδειχθεί όμως εξαιρετικά επιζήμιο 
εάν οι μείζονες παράγοντες συνεχίσουν να 
ανεγείρουν εμπορικά τείχη. Πρέπει να 
βάλουμε τα δυνατά μας για να 
αποτρέψουμε ή για να γκρεμίσουμε 
παρόμοια τείχη. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις 
μικρότερες χώρες, η ζημιά θα ήταν 
ανεπανόρθωτη. Οφείλουμε να σεβόμαστε 
και να τηρούμε τους κοινούς κανόνες για το 
εμπόριο.» 
Juha Sipilä 

«Η απάντηση στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό δεν είναι ο 
προστατευτισμός. Δεν πρέπει να 
κλείσουμε τις αγορές μας και να γίνουμε 
σαν τους Κινέζους. Αντ’ αυτού, πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε τη συνδυασμένη 
πολιτική και οικονομική επιρροή μας 
για να απαιτήσουμε δίκαιο εμπόριο με 
τους δικούς μας όρους.» 
Krišjānis Kariņš 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0240
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Εμπορικές συμφωνίες 
Από τη δημοσίευση της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» κι έπειτα, η ΕΕ έχει επιδιώξει να συνάψει 
διάφορες (νέες ή επικαιροποιημένες) ΣΕΣ με εμπορικούς 
εταίρους από ολόκληρο τον κόσμο (Καναδά, Ιαπωνία, 
Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Μεξικό, Χιλή, Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία). Η προσωρινή έναρξη ισχύος της συνολικής 
οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (CETA) τον 
Σεπτέμβριο του 2017 και η έναρξη ισχύος της συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ΣΟΕΣ) τον 
Φεβρουάριο του 2019 αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα της ΕΕ στο πεδίο των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων τα πρόσφατα χρόνια. Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας 

δημιουργεί τη 
μεγαλύτερη εμπορική ζώνη στον κόσμο με 600 εκατομμύρια 
ανθρώπους και ένα τρίτο του παγκόσμιου ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ). Η συμφωνία ελευθέρων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με τη Σιγκαπούρη αποτέλεσε αντικείμενο 
γνωμοδότησης του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) τον Μάιο του 
2017, αποτέλεσμα της οποίας στάθηκε η απόφαση να 
χωριστεί η συμφωνία σε μια εμπορική συμφωνία και σε μια 
συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων. Οι νέες 

συμφωνίες αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην απαλλαγή του εμπορίου από περιορισμούς, ιδίως για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Κοινοβούλιο άσκησε με ενεργητικότητα το εποπτικό του 
καθήκον τόσο καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο και κατά την τελική του 
συγκατάθεση για τις εμπορικές συμφωνίες.  

Το 2018 επανήλθαν στην ημερήσια διάταξη οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ μετά από 
πολλές συγκρούσεις με την κυβέρνηση Trump στον χώρο του εμπορίου,  

την επιβολή από τις ΗΠΑ δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ και από 
άλλους εταίρους,  
την έρευνα για τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, και  
το μπλοκάρισμα των διορισμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό 
όργανο του ΠΟΕ.  

Με αφετηρία τη συμφωνία Juncker-Trump τον Ιούλιο 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τον Ιανουάριο 
του 2019 δύο διαπραγματευτικές οδηγίες στο Συμβούλιο για εμπορική συμφωνία σχετικά με (μη 
γεωργικά) βιομηχανικά προϊόντα και για συμφωνία για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, σε μια 
προσπάθεια να γίνουν περισσότερα για την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ. 

Μια εμπορική πολιτική που προστατεύει 
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η ΕΕ αναμένεται ότι θα 
αρχίσει να εφαρμόζει σταδιακά μια εμπορική πολιτική 
προστασίας των πολιτών της και, παράλληλα, διευκόλυνσης 
ενός χωρίς αποκλεισμούς και ελευθέρου εμπορίου. Στο 
πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε μηχανισμός για τον έλεγχο των 
άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI). Ο μηχανισμός επιδιώκει να 
διασφαλίσει ότι το γεγονός ότι είμαστε ανοικτοί στις 
επενδύσεις δεν υπονομεύει τα στρατηγικά συμφέροντα της 
ΕΕ. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή κάλεσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το μέσο για 

«Διότι εάν θέλουμε να μπορούμε να 
αναλάβουμε δράση, εάν θέλουμε να 
καθορίσουμε οι ίδιοι το μέλλον μας, η 
Ευρώπη πρέπει να σταθεί ενωμένη. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ.. ... Ας 
στείλουμε λοιπόν στον κόσμο ένα 
ισχυρό μήνυμα: ότι η πίστη της 
Ευρώπης στη δύναμη της πολυμερούς 
συνεργασίας και των ελεύθερων 
συναλλαγών είναι περισσότερο 
εδραιωμένη από ποτέ.» 
Mark Rutte 

«Στις ΗΠΑ — στη χώρα των ονείρων, το 
όνειρό τους αυτή την εποχή είναι 
λιγότερο ελεύθερες συναλλαγές. 
Λιγότερες διεθνείς υποχρεώσεις. 
Φραγμούς στο εμπόριο και ίσως και 
διάλυση του βασισμένου σε κανόνες 
διεθνούς εμπορικού συστήματος. Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό.» 
Lars Løkke Rasmussen 

«Το ελεύθερο εμπόριο είναι επωφελές 
υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση 
μεταξύ των μερών είναι δίκαιη. Η 
αμοιβαιότητα στη βάση υψηλών 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων πρέπει να αποτελεί τον στόχο 
μας.» 
Charles Michel 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
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τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις (IPI), το οποίο βρισκόταν σε νομοθετικό αδιέξοδο λόγω της 
αντίστασης των κρατών μελών πριν τα τέλη του 2019. Επιδίωξη του ΙΡΙ είναι να διανοίξει διαύλους 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην Κίνα μέσω της θέσπισης  διαδικασιών με τις οποίες η ΕΕ θα 
μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στις ανοικτές αγορές δημοσίων συμβάσεων της, εάν το άνοιγμα 
δεν είναι αμοιβαίο. Επιπροσθέτως, τα μέσα εμπορικής άμυνας (TDI) εκσυγχρονίσθηκαν και 
θεσπίστηκε μια νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό των δασμών αντιντάμπινγκ, προκειμένου να 
προστατεύονται καλύτερα οι ευρωπαϊκές εταιρείες από εισαγωγές υποτιμολογημένων προϊόντων. 

Σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδύσεων, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες σύστασης 
ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου που θα απαντά στους προβληματισμούς και στις 
ανησυχίες της κοινωνίας των πολιτών ως προς τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κράτους (ISDS). Εν μέρει χάρη στις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 
αμφιλεγόμενο σύστημα ISDS αντικαταστάθηκε από το μόνιμο, διαφανές και θεσμοθετημένο 
σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS). Σήμερα, η διαδικασία αυτή έχει προχωρήσει πολύ 
περισσότερο και οι διαπραγματεύσεις για τη σύσταση πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου (MIC) 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Τέλος, η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στη μεταρρύθμιση του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για να βρεθεί μια 
λύση στο επαπειλούμενο αδιέξοδο του συστήματος επίλυσης 
διαφορών του έως το τέλος του 2019, για να ενισχυθεί ο 
εποπτικός του ρόλος και για να επικαιροποιηθούν οι κανόνες 
του διεθνούς εμπορίου ώστε να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο, όπου εξακολουθούν 
ακόμη να υφίστανται σημαντικές στρεβλώσεις. Το Κοινοβούλιο 
υποστηρίζει σθεναρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα και 
τάσσεται υπέρ της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ, 

συμπεριλαμβανομένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, του συστήματος επίλυσης διαφορών του. 

Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
 

 

 

Μεταξύ των ηγετών της ΕΕ που έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής, μπορεί κανείς να βρει τόσο παρόμοιες 
όσο και διιστάμενες απόψεις σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει η μελλοντική εμπορική 
πολιτική της ΕΕ. Ενώ ορισμένοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αναγνωρίζουν τον ρόλο της 
απελευθέρωσης του εμπορίου ως κινητήριας δύναμης της οικονομικής ανάπτυξης, άλλοι πάλι την 
βλέπουν ως κίνδυνο κατά της οικονομικής επιβίωσης τόσο των παραγωγών όσο και των 
καταναλωτών και γενικότερα ως απειλή κατά της διαφύλαξης των υψηλών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν στην ΕΕ. Οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 
της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει ότι οι εθνικιστικές εμπορικές πολιτικές και τα προστατευτικά μέτρα 
συνιστούν απειλή για το πολυμερές εμπορικό σύστημα και έχουν εκφράσει την αταλάντευτη 
προσήλωσή τους υπέρ της διαφύλαξης και της υπεράσπισής του. Εντούτοις, εν μέσω αυξανόμενων 
ανησυχιών για τη λειτουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και καθώς αντιμετωπίζουν τον 
πολλαπλασιασμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ορισμένοι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων 
της ΕΕ ζητούν καλύτερη προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρώπης. Ορισμένοι 
επισημαίνουν ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να είναι ανοικτή στο εμπόριο αλλά δεν πρέπει να είναι 
αφελής. 

«Η κυριαρχία αφορά επίσης την 
οικονομία και το εμπόριο. Και εδώ 
έχουμε δείξει ενιαίο μέτωπο και 
εκφράζω την ικανοποίησή μου για την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί τους 
τελευταίους μήνες όσον αφορά την 
οικονομική και εμπορική κυριαρχία, για 
την υπεράσπιση των στρατηγικών μας 
τομέων για τις επενδύσεις, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής.» 
Emmanuel Macron 

«Το 2004, το ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το ένα τρίτο του παγκόσμιου. Σήμερα είναι λιγότερο από το 
ένα τέταρτο. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, διότι οι συμφωνίες 
αυτές αποτελούν επένδυση για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών μας.» 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
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Οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ αντιλαμβάνονται τις σημερινές μεταβολές 
στο παγκόσμιο εμπορικό σκηνικό και ζητούν από την ΕΕ να διεκδικήσει με πυγμή μια θέση μεταξύ 
των σημαντικών πρωταγωνιστών στην παγκόσμια σκηνή. Κάποιοι τονίζουν ότι, όπως έχει συμβεί 
πολλάκις στο παρελθόν, οι αλλαγές που επέφερε η παγκοσμιοποίηση έχουν οδηγήσει σε 
αποσταθεροποίηση των δεδομένων και έχουν τροφοδοτήσει αισθήματα φόβου και δυσπιστίας 
στην ευρωπαϊκή κοινωνία, με απώτερη συνέπεια την 
απόρριψη των εμπορικών συμφωνιών. Εντούτοις και παρά τις 

υπαρκτές διαφωνίες 
μεταξύ των αρχηγών 
κρατών ή 
κυβερνήσεων σχετικά 
με το ποια πρέπει να 
είναι η μελλοντική 
πορεία, η ίδια η 
Ευρώπη - σύμφωνα με 
έναν από τους ομιλητές - αποτελεί απόδειξη ότι η 
απελευθέρωση του εμπορίου φέρνει και ευημερία, και 
ειρήνη μεταξύ ελευθέρων λαών. 

3.5. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

Ενημέρωση σχετικά με τη χαρασσόμενη πολιτική 
Κάθε χρόνο, το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 
των ορίων που καθορίζει το επταετές δημοσιονομικό σχέδιο, το οποίο παρέχει μια εικόνα για τις 
μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ και είναι γνωστό ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 

(ΠΔΠ). Ενώ το τρέχον ΠΔΠ (για την περίοδο 2014-2020) οδεύει προς 
τέλος του, η προετοιμασία του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η δέσμη για το ΠΔΠ που κατατέθηκε από 
την Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018 περιλαμβάνει προτάσεις για το ΠΔΠ 
2021-2027, για τους ιδίους πόρους με σκοπό τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και για τη σύνδεση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ με το κράτος δικαίου. Επακολούθησε σειρά περαιτέρω νομοθετικών 
προτάσεων για νέα και συνεχή προγράμματα δαπανών και ταμεία στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ. 

Η πρόταση της Επιτροπής: ένας νέος, σύγχρονος προϋπολογισμός για την ΕΕ 
των 27 
Η πρόταση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη την οικονομική κάλυψη των δεσμεύσεων των δηλώσεων 
της Μπρατισλάβας και της Ρώμης, τις προκλήσεις που επισημάνθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης 
για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και την απώλεια ενός σημαντικού συνεισφέροντος με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι προτεινόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 
1 134 583 εκατομμύρια EUR σε σταθερές τιμές 2018 για την περίοδο 2021-2027. Το ποσό ισοδυναμεί 
με το 1,11 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ-27 και αντιπροσωπεύει ελαφρά 

«Οι γεωγραφικοί δεσμοί της Ευρώπης και 
οι παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις μας όντας 
το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον 
κόσμο μας επιτάσσουν το ζωτικό καθήκον 
να επιδιώκουμε έναν κόσμο που 
λειτουργεί. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε 
δυνατότεροι μαζί και ευελπιστώ ότι δεν θα 
φεισθούμε προσπαθειών προκειμένου να 
διασφαλίσουμε τα συλλογικά μας 
συμφέροντα και τις αξίες μας στον 
κόσμο». 
Jüri Ratas 

«Μόνο η ΕΕ μπορεί να τηρήσει σταθερά 
μια εμπορική πολιτική που συμβάλλει στη 
ρύθμιση των παγκόσμιων αγορών και  
προστατεύει τα υψηλά πρότυπα 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
επισιτιστικής ασφάλειας που θέλουμε να 
διαφυλάξουμε, θέτοντας κανόνες σε μια 
παγκοσμιοποίηση που μπορεί να 
υπονομεύσει τη βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.» 
António Costa 

«Το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ 
θα πρέπει να προσεγγίζει όσο το 
δυνατόν περισσότερο το τρέχον 
σχετικό μερίδιο.» 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_el
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_el
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μείωση σε σύγκριση με το τρέχον μερίδιο του ΠΔΠ του 1,16 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (δηλαδή είναι 
προσαρμοσμένο στο Brexit)15. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση είναι ισορροπημένη και βασίζεται σε μια έντιμη αξιολόγηση 
των πόρων που θα χρειαστεί η ΕΕ για να υλοποιήσει τις συλλογικές φιλοδοξίες της. Προτείνεται 
μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τομείς όπως η ενιαία αγορά, η καινοτομία και η έρευνα 
(συμπεριλαμβανομένου επιπλέον 29,1 % για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»), το περιβάλλον και 
τη δράση για το κλίμα (+46 %), η μετανάστευση και η διαχείριση των συνόρων (+207 %). Αντίθετα, 
περικοπές προτάθηκαν στην πολιτική συνοχής (-10 %) και την κοινή γεωργική πολιτική (-15 %). Για 
πρώτη φορά, η πρόταση για το ΠΔΠ περιλαμβάνει ειδικό προϋπολογισμό για την ασφάλεια και την 
άμυνα καθώς και για μέσα στήριξης της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή 
προτείνει νέα μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία των μελλοντικών δαπανών της ΕΕ από 
κινδύνους που συνδέονται με γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη. Όσον αφορά τα έσοδα, η Επιτροπή πρότεινε τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος συστήματος 
ιδίων πόρων, τη σταδιακή εξάλειψη των επιστροφών και τη θέσπιση ενός καλαθιού νέων πόρων που 
συνδέονται με τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενιαία αγορά. Η μεταρρύθμιση 
αυτή, κατά την Επιτροπή, θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία απαγκίστρωσης από την 
απαρχαιωμένη έννοια των καθαρών υπολοίπων των κρατών μελών ή της «δίκαιης επιστροφής». 

Διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου: επαρκείς πόροι για την 
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων 
Το Κοινοβούλιο τηρεί σθεναρή στάση όσον αφορά την οικοδόμηση ενός φιλόδοξου, 
προσανατολισμένου στα αποτελέσματα προϋπολογισμού της 
ΕΕ, ικανού να ανταποκριθεί σε απρόβλεπτες προκλήσεις, και 
υποστηρικτικών προγραμμάτων για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκών κοινών αγαθών. Το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι το 
σχέδιο για τις μακροπρόθεσμες δαπάνες της ΕΕ και το σύστημα 
εσόδων της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη και ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί 
συμφωνία για το πρώτο χωρίς αντίστοιχη πρόοδο στο δεύτερο. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η 
πρόταση της Επιτροπής είναι ανεπαρκής, δεδομένων όλων των υφιστάμενων δεσμεύσεων, 
προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων, και εκτιμά ότι το ανώτατο όριο του ΠΔΠ θα πρέπει να 
ανέρχεται σε 1 324 089 εκατομμύρια EUR (τιμές 2018), ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3 % του ΑΕΕ της 
ΕΕ και είναι 16,7 % μεγαλύτερο από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, το 
Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε στις περικοπές στην κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής. 
Ψήφισε υπέρ της μεγαλύτερης στήριξης ορισμένων τομέων και προγραμμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ενιαίας αγοράς, της καινοτομίας και της ψηφιακής οικονομίας (π.χ. 
διπλασιασμός των υφιστάμενων κονδυλίων για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»). Υποστήριξε 
επίσης μέτρα κατά της ανεργίας και για τη στήριξη των νέων (π.χ. τριπλασιασμός των κονδυλίων για 
το πρόγραμμα Erasmus+), το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (π.χ. διπλασιασμός του 
κονδυλίου για το LIFE+), τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων, την ασφάλεια και την άμυνα. 
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρότεινε να εισαχθούν στο ΠΔΠ δύο νέα στοιχεία: η Εγγύηση για τα παιδιά 
(5,9 δισεκατομμύρια EUR) και το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (4,8 δισεκατομμύρια EUR). Επίσης, 
σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η συμβολή της ΕΕ στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα θα πρέπει να 
οριστεί τουλάχιστον στο 25 % των δαπανών του ΠΔΠ κατά την περίοδο 2021-2027 και στο 30 % το 
συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από το 2027. Όσον αφορά τις αλλαγές που προτείνονται 
                                                             

15 Για μια λεπτομερή επισκόπηση της πρότασης της Επιτροπής, βλ.: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial 
framework and new own resources.  Analysis of the Commission's proposal (Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-
2027 και νέοι ίδιοι πόροι. Ανάλυση της πρότασης της Επιτροπής), EPRS, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούλιος 2018.  

«Στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο [ΠΔΠ], η βασική αρχή της 
χρηματοδότησης πρέπει να είναι η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.» 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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στο σύστημα των ιδίων πόρων, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό βήμα προς μια πιο 
φιλόδοξη μεταρρύθμιση, αλλά αναμένει μια ακόμη πιο φιλόδοξη προσέγγιση. 

Περαιτέρω βήματα στις διαπραγματεύσεις 
 Οι προτάσεις εξετάστηκαν επίσης από το Συμβούλιο. Οι υπουργοί εργάστηκαν για την 
προετοιμασία σχεδίου εγγράφου που είναι γνωστό ως «διαπραγματευτικό πλαίσιο», το οποίο 
περιλαμβάνει ορισμένα οριζόντια και ειδικά θέματα που πρέπει να εξεταστούν κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων και για τα οποία είναι πιθανότερο να απαιτηθεί πολιτική καθοδήγηση από τους 
ηγέτες της ΕΕ. Ωστόσο, από τις συζητήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί έως τώρα προκύπτει ότι οι διαφορές απόψεων για 
πολλές πτυχές παραμένουν σημαντικές. Για παράδειγμα, 
εξακολουθούν να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά 
το συνολικό ΠΔΠ, τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ και της πολιτικής για 
τη συνοχή, την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος, τη 
σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το νέο μέσο για τη στήριξη της οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης, καθώς και για τα περισσότερα στοιχεία της πρότασης σχετικά με τους νέους ίδιους πόρους.  

 Η επίτευξη συμφωνίας για τα πολυετή δημοσιονομικά σχέδια της ΕΕ ποτέ δεν ήταν εύκολη. Η 
συμφωνία αφορά όλους σχεδόν τους τομείς δράσης της ΕΕ και καλείται να συμβιβάσει πολλές 

ανταγωνιστικές προτεραιότητες και διιστάμενες απόψεις των 
κύριων φορέων λήψης αποφάσεων. Στην έγκριση της δέσμης 
για το ΠΔΠ εφαρμόζονται διάφορες διαδικασίες με 
διαφορετικούς ρόλους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ομόφωνες 
αποφάσεις και ειδικό ρόλο για τους αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μολονότι, σύμφωνα 
με τις Συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καθορίζει τις 

γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες» της Ένωσης και «δεν ασκεί νομοθετικά 
καθήκοντα», η εμπειρία από προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ καταδεικνύει ότι 
διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην επίτευξη συμφωνίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους 
αριθμούς και λεπτομερείς πτυχές των προγραμμάτων δαπανών. Αυτή τη φορά, τη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων περιπλέκει ακόμη περισσότερο η ταυτόχρονη αλλαγή στις πολιτικές θητείες του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Η πρόθεση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να καταλήξουν σε 
συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 εξανεμίστηκε με την απόφαση που 
έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2018 για συνέχιση των εργασιών 
σε επίπεδο Συμβουλίου με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας όχι πριν από το φθινόπωρο του 2019 
(γράφημα 9). Το κατά πόσον το σχέδιο αυτό είναι ρεαλιστικό εξαρτάται από πολλές πτυχές που 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη μετεκλογική διαδικασία του σχηματισμού των νέων θεσμικών 
οργάνων και την τελική ημερομηνία του Brexit. Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να ανακοινωθούν 
σημαντικές αποφάσεις μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20-21 Ιουνίου 2019. 

«Πρέπει να προβλέψουμε πλήρη 
αναμόρφωση του ίδιου του 
προϋπολογισμού, με τη 
δημιουργία νέων ιδίων πόρων» 
Emmanuel Macron 

«[Στο πλαίσιο του ΠΔΠ] είναι πολύ 
σημαντικό να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για την έρευνα και την 
ανάπτυξη. Είναι σημαντικό το γεγονός 
αυτό να οδηγεί σε αριστεία σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και όχι σε λίγες 
μόνο πρωτεύουσες.» 
Krišjānis Kariņš 
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Απολογισμός της συζήτησης στο 
Κοινοβούλιο 
Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πλην 
τριών μίλησαν για το θέμα αυτό και περιέγραψαν τις 
πολιτικές προτεραιότητες οι οποίες, κατά τη γνώμη 
τους, αξίζει να χρηματοδοτηθούν στο επόμενο 
ΠΔΠ. Μεταξύ αυτών, 14 τόνισαν συγκεκριμένα την 
ανάγκη ανάπτυξης νέων πολιτικών (όπως η 
ασφάλεια, η καινοτομία και η ψηφιακή οικονομία), 
11 επισήμαναν επίσης τη συμβολή των 
«παραδοσιακών» τομέων (κοινή γεωργική πολιτική 
– ΚΓΠ – και πολιτική συνοχής) ή υπογράμμισαν την 
ανάγκη για ισορροπία μεταξύ των δύο. Οι μισοί 
ομιλητές αναφέρθηκαν στο μέγεθος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Τρεις από τους 
προσκεκλημένους ομιλητές που προηγήθηκαν στο 
βήμα εξέφρασαν ρητά την προθυμία τους να 
συνεισφέρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Τρεις ζήτησαν ρητά να μειωθεί ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το Brexit/ή να 
παραμείνει αναλογικός, σε σχετικούς όρους. Άλλοι, 
ωστόσο, τόνισαν την ανάγκη να διαθέτει η ΕΕ έναν 
προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες και τις φιλοδοξίες της. Το ένα τέταρτο των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των 
πρώτων ομιλητών, αναφέρθηκαν στη δημιουργία 
νέων ιδίων πόρων για την ΕΕ. Μόνον ένας, ο 
Emmanuel Macron, ζήτησε να καταργηθούν όλες οι 
εκπτώσεις μετά το Brexit.  

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σαφής σύγκλιση 
απόψεων μεταξύ των ομιλητών για το επόμενο 
ΠΔΠ. Εξακολουθούν να υφίστανται αντίθετες 
απόψεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ 
και της πολιτικής για τη συνοχή. Ορισμένοι αρχηγοί 
κρατών ή κυβερνήσεων απορρίπτουν αναφανδόν 
τυχόν περικοπές, ενώ άλλοι ζητούν την παγίωση και 
τον εκσυγχρονισμό τους. Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών 
συμφωνούν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
περισσότερες πρωτοβουλίες στους τομείς των 
εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας και της 
άμυνας, καθώς και της μετανάστευσης. Ο Leo 
Varadkar, ο António Costa και ο Emmanuel Macron  
εξέφρασαν ρητά τη βούλησή τους να 
συνεισφέρουν περισσότερο στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Η έκκληση για πρόσθετους ιδίους πόρους 
για την ΕΕ έγινε κυρίως από τους ομιλητές που 

Γράφημα 9 – Χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ μετά το 2020 
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προηγήθηκαν στο βήμα ενώ δεν υπήρξε ανάλογη αναφορά από τους 12 τελευταίους ομιλητές. 

 

3.6. Ασφάλεια και άμυνα 

Ενημέρωση σχετικά με τη χαρασσόμενη πολιτική 
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. 
Η συνολική στρατηγική της ΕΕ για το 2016 υλοποιήθηκε μέσω 
ενός σχεδίου εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα, του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την άμυνα (EDAP) και 
προτάσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ μετά την κοινή δήλωση της Βαρσοβίας. Οι 
ενέργειες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την υλοποίηση πρωτοβουλιών όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας (ΕΤΑ), η συντονισμένη ετήσια επισκόπηση στον τομέα της άμυνας (CARD) και η μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), με στόχο την ενίσχυση και τη βελτιστοποίηση των αμυντικών 
ικανοτήτων της ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2017, η Επιτροπή παρουσίασε έγγραφο προβληματισμού σχετικά 
με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας με βάση τη συνολική στρατηγική, ως συμβολή στη συζήτηση 
για το μέλλον της Ευρώπης. 

Μέσω του EDAP, η Επιτροπή πρότεινε το 2017 ένα Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής 
βιομηχανίας με τη (συγ)χρηματοδότηση – για πρώτη φορά – 
σχεδίων συνεργατικής 
έρευνας και την από 
κοινού ανάπτυξη 

αμυντικών ικανοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης των 
μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
των διασυνοριακών ευκαιριών σε αλυσίδες εφοδιασμού στον 
τομέα της άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) 
αποσκοπεί στη στήριξη της συνεργατικής έρευνας σε 
καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας και στην 
ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων που συμφωνούνται από 

κοινού από τα κράτη μέλη. Τον Ιούλιο του 2018, η ΕΕ εξέδωσε κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) για τη χρηματοδότηση του 
ΕΤΑ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου. Σκοπός του κανονισμού είναι η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της 
ΕΕ, με την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Βάσει του νέου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), το ταμείο θα λάβει αυξημένη χρηματοδότηση, μέσω κανονισμού 
ως προς τον οποίο επιτεύχθηκε μερική πολιτική συμφωνία τον Φεβρουάριο του 2019.  

«Μολονότι αναγνωρίζουμε την PESCO 
ως αποφασιστικό βήμα, το όραμά μας 
παραμένει η στρατιωτική αυτονομία 
της Ευρώπης, η δημιουργία 
ευρωστρατού.» 
Νίκος Αναστασιάδης 

«Για να επιτύχουμε τις παγκόσμιες 
φιλοδοξίες μας, χρειαζόμαστε μια 
ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας». 
Andrej Plenković «Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα δεν 

αποτελεί εμπόδιο μόνο για τη 
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμά της.» 
Giuseppe Conte 

«Ταυτόχρονα, το ΝΑΤΟ θα παραμείνει 
το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας στην 
Ευρώπη, και ο στόχος μας θα πρέπει να 
είναι μια αμοιβαία ενισχυτική σχέση 
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.» 
Jüri Ratas 

«Αναγνωρίζουμε τη σημασία των νέων πολιτικών και προκλήσεων, αλλά η χρηματοδότησή τους δεν θα πρέπει 
να αποβαίνει σε βάρος της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη πολιτική και την ουσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_el.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
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Τον Δεκέμβριο του 2017, 25 κράτη μέλη συμφώνησαν να δρομολογήσουν την PESCO. Η PESCO 
λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων συνεργατικών σχεδίων (επί του 
παρόντος 34) και δεσμεύσεων και έχει ως προσανατολισμό την 

ενίσχυση της άμυνας της 
ΕΕ. Τα μέλη της PESCO 
δεσμεύονται να αυξήσουν 
τους εθνικούς αμυντικούς 
προϋπολογισμούς και να 
επενδύσουν περισσότερο 

στην έρευνα στον τομέα της άμυνας. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν τομείς όπως η κατάρτιση, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, το 
διάστημα και τον κυβερνοχώρο. Αρκετοί από αυτούς τους τομείς συνάδουν με τους τομείς 
προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην τελευταία έκδοση του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων 
βάσει της αναθεώρησής του το 2018. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ενίσχυση της ασφάλειας 
και της άμυνας, η ΕΕ στοχεύει επίσης στη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας, μεταξύ άλλων 
μέσω της PESCO και μέσω της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση του 
2018 σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ. Η Επιτροπή πρότεινε κονδύλιο ύψους 6,5 
δισεκατομμυρίων EUR για τη στρατιωτική κινητικότητα στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 
για την περίοδο 2021-2027 με σκοπό την ενίσχυση των στρατηγικών υποδομών στον τομέα των 
μεταφορών. Η στρατιωτική κινητικότητα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF).  

Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ διαθέτει σήμερα 16 
αποστολές, ωφελήθηκε επίσης από τη θέσπιση, το 2017, Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδίασης και 
Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (MPCC) στο πλαίσιο του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS), που θα 
αναλάβει τη διοίκηση και τον έλεγχο των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ. Όσον 
αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές, τον Νοέμβριο του 2018, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη 
ενέκριναν ένα νέο σύμφωνο μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ, συμφωνώντας να αυξηθούν οι συνεισφορές σε 
μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ και να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να αναπτύσσει μη 
στρατιωτικές αποστολές διαχείρισης κρίσεων. Σε σχέση με το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο πρόεδρος 

της Επιτροπής Juncker πρότεινε τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε 
ορισμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 
καθεστώτων κυρώσεων, της προώθησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και αποφάσεων σχετικά με μη στρατιωτικές 
αποστολές πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Μια πιθανή 
συμφωνία με τους ηγέτες της ΕΕ σχετικά με τη διεύρυνση 
του πεδίου εφαρμογής της ειδικής πλειοψηφίας στην 
πολιτική ΚΠΑΑ θα σήμαινε ότι η ΕΕ θα αποκτούσε 

μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίζει και να ενεργεί σε συγκεκριμένους τομείς της ασφάλειας και της 
άμυνας. Διάφορες προτάσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη θεσμική ικανότητα της ΕΕ να λειτουργεί 
στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, μπορεί επίσης να αποτελέσουν θέματα περαιτέρω 
συζήτησης – και ενδεχομένως εφαρμογής – τα επόμενα έτη. Σε αυτές περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο 
δημιουργίας ειδικής διεύθυνσης για τη γενική άμυνα και αντίστοιχης θέσης επιτρόπου, Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και αυτόνομης επιτροπής ασφάλειας και άμυνας (SEDE) στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποεπιτροπής.  

«Η επιχειρησιακή μας ικανότητα πρέπει 
να υπηρετεί τις αξίες και τα συμφέροντά 
μας σε διεθνές επίπεδο.» 
Charles Michel 

«Μόνο ενωμένοι στο πλαίσιο μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας μπορούμε 
να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο να 
αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη, 
συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ, για την 
αντιμετώπιση της αστάθειας στα σύνορά 
μας που απειλεί την ειρήνη και την 
ασφάλεια.» 
António Costa 

«Μια Ευρώπη που αξίζει να οικοδομηθεί 
είναι μια Ευρώπη που αξίζει να 
υπερασπιζόμαστε. Με τη δρομολόγηση της 
PESCO, τον Δεκέμβριο, στην οποία η 
Ιρλανδία είχε τη χαρά να συμμετέχει, 
ενώνουμε τις προσπάθειές μας για να 
αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές χωρίς 
αποκλεισμούς.» 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
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Από δημοσιονομική άποψη, το προτεινόμενο νέο ΠΔΠ θα σηματοδοτήσει σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα και θα περιλαμβάνει ειδικό τίτλο για την 
άμυνα που θα ανέρχεται στο 2,1 % του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού, ο οποίος θα 
καλύπτει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και τα σχέδια στρατιωτικής κινητικότητας. Επιπλέον, 
τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη 
(EPF), ένα μέσο εκτός προϋπολογισμού, παράλληλα με το επόμενο (ΠΔΠ), με στόχο την ενίσχυση της 
ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να οικοδομεί την ειρήνη και να ενισχύει την 
ασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, ο EPF θα χρηματοδοτεί μέρος του κόστους 
των αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, όπως οι ειρηνευτικές αποστολές της Αφρικανικής Ένωσης, 
τις κοινές δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ (που καλύπτονται επί του παρόντος 
από τον μηχανισμό Αθηνά) και την ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων των εταίρων.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένθερμος υποστηρικτής των εξελίξεων στον τομέα της ασφάλειας 
και της άμυνας, καθώς και υπέρμαχος της πλήρους 
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης της 
Λισαβόνας για την εγκαθίδρυση ευρωπαϊκής αμυντικής 
ένωσης. Ορισμένες από τις πάγιες θέσεις του Κοινοβουλίου, 
που περιλαμβάνονται στο ετήσιο ψήφισμα του του 2018 
σχετικά με την εφαρμογή της ΚΠΑΑ, αφορούν την έκκληση 

για μια λευκή βίβλο για την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ, η οποία θα ορίζει «συνολική στρατηγική 
προσέγγιση για την ευρωπαϊκή άμυνα», την έκκληση προς τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές 
τους δαπάνες, ιδίως στον τομέα του εξοπλισμού και της έρευνας, τη βελτίωση του δημοσιονομικού 
ελέγχου των αποστολών, τη συνέπεια της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας με άλλες εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ και τη συμπληρωματικότητα της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ. Οι 
θέσεις αυτές υπογραμμίστηκαν πρόσφατα σε ψηφίσματα σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ, τη 
στρατιωτική κινητικότητα, τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη, μεταξύ άλλων, καθώς και σε 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ. 

Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
 

 

 

 

Οι περισσότεροι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη συζήτηση για το μέλλον της 
Ευρώπης τόνισαν το επιδεινούμενο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας και έδωσαν έμφαση στη 
σημασία της ύπαρξης ενωμένου μετώπου για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών και 
προκλήσεων που έχουν απέναντί τους η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Ορισμένοι υπογράμμισαν τη 
σημασία της σχέσης εσωτερικής/εξωτερικής ασφάλειας για την αντιμετώπιση των απειλών και την 
κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, στόχου που αποτυπώνεται στην παγκόσμια 
στρατηγική της ΕΕ και στο επακόλουθο σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα. Οι 
περισσότεροι από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων 
συμφώνησαν στην άποψη ότι η PESCO είναι μια εξέλιξη που 
έρχεται στην κατάλληλη στιγμή, αλλά κανείς δεν 
αναφέρθηκε σε επιμέρους σχέδια της PESCO. Οι αμυντικές 
δαπάνες ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για πολλούς ομιλητές, 
ορισμένοι εκ των οποίων επιδοκίμασαν την πρωτοβουλία 

«Τίποτε δεν μας εμποδίζει να 
εκπροσωπούμαστε συλλογικά στο ΝΑΤΟ με 
έναν ευρωπαϊκό στρατό. Δεν βλέπω καμία 
αντίφαση στο θέμα αυτό.» 
Angela Merkel 

«Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, να 
αυξήσουμε την ικανότητά μας να εφαρμόζουμε κοινές μη στρατιωτικές και στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων και να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που συνεργάζεται με 
στρατηγικούς εταίρους και οικοδομεί ασφάλεια - από κοινού.» 
Stefan Löfven 

«Η χώρα μου [Λετονία] δαπανά το 2 % του 
ΑΕΠ της στον στρατό. Πιστεύω ότι όλοι θα 
πρέπει το πράττουν. Οι επιθετικές χώρες θα 
σέβονται πάντα την ισχύ. Πρέπει να 
επενδύσουμε προκειμένου να παραμείνουμε 
ισχυροί.» 
Krišjānis Kariņš 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=EL&ring=A8-2018-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P8-TA-2019-0330
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του ΕΤΑ και κάλεσαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καλύψουν το ταχύτερο δυνατόν τον στόχο 
διάθεσης του 2 % του ΑΕγχΠ τους στον τομέα της άμυνας. Ορισμένοι ομιλητές ζήτησαν την 
προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας πέρα από την PESCO και μια γνήσια 
ευρωπαϊκή αμυντική ένωση, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Κάποιοι ομιλητές 
αναφέρθηκαν στον ευρωπαϊκό στρατό, συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ, ως πιθανή 
μακροπρόθεσμη εξέλιξη προς την κατεύθυνση της οποίας η ΕΕ πρέπει να εργαστεί, χωρίς να 
επεκταθούν στις λεπτομέρειες ενός τέτοιου σχεδίου.  

Οι συνεισφορές των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης 
κατέδειξαν υψηλό βαθμό σύγκλισης των απόψεων για την ασφάλεια και την άμυνα. Για παράδειγμα, 
οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στις κοινές απειλές που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

κυρίως όσον αφορά το «τόξο αστάθειας» στις γειτονικές 
χώρες της ΕΕ, την τρομοκρατία, τις επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο και την παραπληροφόρηση. Ορισμένοι 
επισήμαναν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαμορφώσουν μια κοινή απάντηση για την αντιμετώπιση 
των απειλών που θα εξισορροπεί και θα διαφυλάσσει τα 

συμφέροντα της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο. Οι περισσότεροι από τους ηγέτες της ΕΕ τόνισαν τη σημασία 
της διατήρησης της διατλαντικής σχέσης. Ανέφεραν ότι οι τρέχουσες προσπάθειες για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, ιδίως η PESCO και το ΕΤΑ, είναι 
συμπληρωματικές προς το ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει ο πάροχος «συλλογικής ασφάλειας» στην 
Ευρώπη. Ορισμένοι από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων αναφέρθηκαν στη δέσμευση της ΕΕ 
για πολυμέρεια, έναν από τους πυλώνες της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ. Τόνισαν τη σημασία που 
έχει η υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, 
με βάση το πλήρες φάσμα των διπλωματικών, στρατιωτικών, εμπορικών και αναπτυξιακών 
εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Όσον αφορά τις θεσμικές πτυχές, 
ορισμένοι ζήτησαν να καθιερωθεί η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στους τομείς της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής για την ασφάλεια όπου η Συνθήκη της Λισαβόνας το επιτρέπει, ενώ ένας 
– ο Νίκος Αναστασιάδης – τοποθετήθηκε κατά της αλλαγής των κανόνων για τη λήψη αποφάσεων 
που ισχύουν για την πολιτική ΚΠΑΑ. Η Angela Merkel, η οποία έχει ζητήσει τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού συμβουλίου ασφαλείας, ήταν αυτή που εισηγήθηκε τη μοναδική άλλη θεσμική 
πρόταση σε όλη τη συζήτηση σχετικά με την άμυνα. Ένας ομιλητής, ο Emmanuel Macron, εξήρε το 
έργο που επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. 

3.7. Κλιματική αλλαγή 

Ενημέρωση σχετικά με τη χαρασσόμενη 
πολιτική 
Τρία και πλέον έτη μετά την έγκριση της συμφωνίας του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η προσοχή εστιάζεται 
σήμερα εξ ολοκλήρου στην εφαρμογή της. Σε διεθνές 
επίπεδο, το εγχειρίδιο της Συμφωνίας του Παρισιού 
εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(COP24) στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Σε εθνικό επίπεδο και ενωσιακό επίπεδο, ως υλοποίηση 
νοείται η εφαρμογή πολιτικών για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις εθνικά 
καθορισμένες συνεισφορές (NDC) – στην περίπτωση της ΕΕ και των κρατών μελών της, μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

«Θα δώσουμε μια σαφή και σταθερή 
απάντηση στους συμπολίτες μας ότι, ναι, 
μπορούμε να τους προστατεύσουμε και να 
δώσουμε απάντηση στην παγκόσμια αυτή 
αναταραχή.» 
Emmanuel Macron 

«Πρέπει, μαζί, να εφαρμόσουμε τη συμφωνία 
του Παρισιού χωρίς «εάν», «αλλά» ή «ίσως», 
ώστε να διατηρηθεί η άνοδος της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 
1,5 βαθμούς.» 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry


EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
  
 

37 

Κλιματική και ενεργειακή πολιτική της ΕΕ 
Η ΕΕ διαθέτει ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται το οικείο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Είναι σε μεγάλο βαθμό σε καλό δρόμο 
για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της για το 2020. Οι πολιτικές αυτές 
ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενεργειακή ένωση του 2015 και της νομοθεσίας 
που εγκρίθηκε κατά την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τη 
μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για την επίτευξη των 
διεθνών της δεσμεύσεων (NDC) στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ αναθεώρησε τη 
νομοθεσία της σχετικά με την εμπορία εκπομπών, τον επιμερισμό των προσπαθειών, την ενεργειακή 

απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων και εισήγαγε ένα νέο κανονισμό σχετικά 
με τη χρήση γης και τα δάση. Το 2019, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενέκριναν νομοθεσία για τις εκπομπές CO2 για τα 
νέα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά , τις εκπομπές CO2 για τα 
βαρέα επαγγελματικά οχήματα και για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (έναν κανονισμό και μια οδηγία). Η Επιτροπή πρότεινε την αύξηση των δαπανών για το 
κλίμα στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027) στο ένα τέταρτο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ. Για τη σκιαγράφηση της πορείας προς μια μελλοντική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, τον Νοέμβριο του 2018, μια 
«στρατηγική για έναν καθαρό πλανήτη» για μια ουδέτερη ως προς το κλίμα Ευρώπη έως το 2050. Οι 
συννομοθέτες ενέκριναν επίσης στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 για το φυσικό 
αέριο, η οποία θα εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια εφαρμόζεται στους αγωγούς 
αερίου που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αμφιλεγόμενου 
έργου για το φυσικό αέριο «Nord Stream 2».  

Διεθνείς συμφωνίες και κλιματική διπλωματία 
Το παγκόσμιο περιβάλλον εμφανίζεται σήμερα δυσμενέστερο: εκτός από την αποχώρηση των ΗΠΑ 
από τη Συμφωνία του Παρισιού, ορισμένες άλλες χώρες δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή παρά 
αδύναμες πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε φιλικές προς 

το κλίμα τεχνολογίες, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
έχουν μειωθεί παγκοσμίως, ενώ μελέτες όπως η έκθεση του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον 
(UNEP) σχετικά με το χάσμα των εκπομπών και η ειδική 
έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του 
Κλίματος (IPCC) σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη κατά 1,5 °C υποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες 
θα πρέπει να αυξηθούν πέραν των υφιστάμενων ΕΚΣ 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη θερμοκρασία. 
Σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές από τις δεσμεύσεις τους εξαρτώνται από τη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για το κλίμα, αλλά η επίτευξη του ποσού που ορίζεται στη 
Συμφωνία του Παρισιού – 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2020 – θα αποδειχθεί 
δύσκολη, και μάλιστα ακόμη περισσότερο αφότου οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις πληρωμές στο Πράσινο 
Ταμείο για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες με τη μορφή χρηματοδότησης και εμπειρογνωσίας και έχει ενεργό 
ρόλο στη διεθνή κλιματική διπλωματία. 

«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
καθίστανται σταδιακά πιο 
ανταγωνιστικές ως προς τις τιμές σε 
σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.» 
Krišjānis Kariņš 

Η «κυριαρχία καλύπτει επίσης το κλίμα και 
την ενεργειακή κυριαρχία. Πρόκειται για 
ένα θέμα καίριας σημασίας. Πρέπει να 
ξεκινήσει σύντομα η συζήτηση για να 
αυξηθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του 
Παρισιού.» 
Emmanuel Macron 

https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_en
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Το Κοινοβούλιο εξέθεσε τις απόψεις του για την ενεργειακή 
ένωση στο ψήφισμά του του Δεκεμβρίου 2015, 
επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά του για πιο φιλόδοξους 
στόχους όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο άσκησε 
με επιτυχία πίεση για την 
ενίσχυση της νομοθεσίας για το 
κλίμα και την ενέργεια. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα εγκριθέντα κείμενα να υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις προτάσεις της Επιτροπής. Για παράδειγμα, ο στόχος που 
υιοθετήθηκε για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης είναι 32,5 % (αντί για 30 % που είχε προτείνει 
η Επιτροπή)· ο στόχος για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει οριστεί στο 32 % 
(έναντι 27 %), και οι εκπομπές CO2 των νέων επιβατηγών αυτοκινήτων το 2030 πρέπει να είναι κατά 
37,5 % χαμηλότερες σε σχέση με το 2020 (έναντι 30 %). Τον Οκτώβριο του 2018, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την COP24, το οποίο υποστηρίζει τον στόχο αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C και ζητεί μείωση των εκπομπών κατά 55 % στην ΕΕ έως το 
2030. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία συμμετείχε στις ετήσιες διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα στη 
Λίμα, το Παρίσι, το Μαρακές, τη Βόννη και το Κατοβίτσε. Ανταποκρινόμενο στη στρατηγική της 
Επιτροπής για έναν καθαρό πλανήτη, τον Μάρτιο του 2019 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το οποίο χαιρετίζει τη στρατηγική και ζητεί μια γενική προσέγγιση 
για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050. 

Προοπτική 
Η συζήτηση για τη μείωση των εκπομπών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η οποία βασίζεται στη 
στρατηγική της Επιτροπής για έναν καθαρό πλανήτη, αναμένεται να εγγραφεί στην ημερήσια 
διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2019. Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί την 
επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο και να τροφοδοτήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για 
χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την οποία επιτάσσει η Συμφωνία του Παρισιού για το 
2020. Το ερώτημα πώς μπορεί να επιτευχθεί μια «δίκαιη μετάβαση» προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι πιθανό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συζήτηση. 
Οι συννομοθέτες θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2021-2026, για το οποίο η Επιτροπή πρότεινε να διατεθεί το 25 % του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στη δράση για το κλίμα. Για την προετοιμασία της εφαρμογής των 
πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα, τα κράτη μέλη κατάρτισαν προσχέδια εθνικών σχεδίων για 
την ενέργεια και το κλίμα, όπως επιτάσσει ο κανονισμός σχετικά με τη διακυβέρνηση της 
ενεργειακής ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί αυτά τα σχέδια και μπορεί να εκδώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη εντός του Ιουνίου 2019. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για το μέλλον των υποδομών φυσικού αερίου και των αγορών 
φυσικού αερίου, με στόχο τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση των συστημάτων φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή υδρογόνου και άλλων αερίων από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προωθηθεί η χρήση τους στους τομείς των μεταφορών και των 
κτιρίων, καθώς και η μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας.  

«Το ισχυρό μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να 
πράξουμε περισσότερα και ταχύτερα. 
Πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές, να 
αυξηθούν οι καταβόθρες διοξειδίου του 
άνθρακα και να υιοθετηθούν νέες 
τεχνολογίες.» 
Juha Sipilä «Νιώθουμε τις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής». 
Angela Merkel 

«Πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε 
την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και να 
διασφαλίσουμε την πρόσβαση των 
πολιτών μας σε βιώσιμη, ασφαλή και 
οικονομικά προσιτή ενέργεια.» 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
 

 

 

Η πλειονότητα των ομιλητών ανέφεραν την κλιματική αλλαγή ως κοινή πρόκληση. Ορισμένοι 
επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και 
εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν καταγγείλει μονομερώς τη συμφωνία αυτή. 
Ορισμένοι ζήτησαν να γίνουν αυστηρότερες οι δεσμεύσεις του Παρισιού και χαιρέτισαν τον στόχο 
της Επιτροπής για την επίτευξη μιας οικονομίας ουδέτερης ως προς το κλίμα έως το 2050. Ένας από 

τους ομιλητές, ο Mark Rutte, επισήμανε ότι ο σημερινός στόχος 
της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 % 
έως το 2030 δεν επαρκεί για να διατηρηθεί η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από το ανώτατο όριο των 2 °C 
που ορίστηκε στο Παρίσι, και πρότεινε «να ανέβει ο πήχης» στο 
55 %. Αρκετοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τόνισαν ότι η 
ενεργειακή μετάβαση είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ στο 
τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον. Μερικοί υπογράμμισαν τη 
σημασία που έχει η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μέσω της 

επένδυσης στην καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας καθαρής τεχνολογίας, μέσω της 
χρήσης διαφόρων μορφών ενέργειας που είναι συμβατές με τον στόχο της οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ και μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού. 
Ορισμένοι εξ αυτών ανέφεραν τη σημασία των τιμών της ενέργειας και εξήγησαν ότι πρέπει να 
επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ προσιτών τιμών ενέργειας και πολιτικών που αποσκοπούν 
στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.  

Υπήρξε ευρεία σύγκλιση απόψεων μεταξύ των αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων σχετικά με την επείγουσα ανάγκη δράσης για το 
κλίμα και την ενέργεια. Σχεδόν οι μισοί από τους ομιλητές 
θεωρούν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε διεθνές 
επίπεδο στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού. Ορισμένοι 
συμφώνησαν ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 
μειωθούν, ενώ ένας μικρός αριθμός ομιλητών έκαναν έκκληση, ακολουθώντας την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο 
άνθρακα έως το 2050. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η ανάπτυξη 
στρατηγικών ενεργειακών έργων, η διατήρηση των τιμών της 
ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα και η διασφάλιση της 
διαφοροποίησης του εφοδιασμού ήταν θέματα τα οποία πολλοί 

ηγέτες έθιξαν στις παρεμβάσεις τους. Όλα αυτά αποτελούν μέρος του σχεδίου της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής ένωσης, η οικοδόμηση της οποίας ένας μόνο ομιλητής  – ο Andrej Plenković – δήλωσε 
ρητά ότι θα πρέπει να συνεχιστεί. Από τη συζήτηση προέκυψε επίσης ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των ηγετών της ΕΕ σχετικά με μια σειρά θεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ενεργειακών έργων που θα πρέπει να υλοποιήσουν τα 
κράτη μέλη. Για παράδειγμα, ένας ομιλητής – ο Mateusz Morawiecki – έθεσε υπό αμφισβήτηση το 
έργο North Stream 2, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη εξάρτησή του από τη Ρωσία. 

«Προτείνω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030. Όχι μόνο για να 
εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά και για το γεγονός ότι μια ανταγωνιστική και 
προσανατολισμένη στο μέλλον Ευρώπη είναι εξ ορισμού μια βιώσιμη Ευρώπη.» 
Mark Rutte 

«Η ΕΕ θα πρέπει οπωσδήποτε να 
προχωρήσει σε ένα δραστικό 
μετασχηματισμό προς μια οικονομία 
ουδέτερη ως προς το κλίμα· 
χρειαζόμαστε μια μετάβαση που θα 
είναι κοινωνικά δίκαιη προς τους 
πολίτες μας και δίκαιη προς τις 
επιχειρήσεις μας.» 
Peter Pellegrini 

«Ένας άλλος στρατηγικός στόχος 
είναι η ευρωπαϊκή ενεργειακή 
μετάβαση, που σημαίνει σύνδεση 
της ανταγωνιστικότητας με τον 
γεωπολιτικό ρεαλισμό.» 
Mateusz Morawiecki 

«Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί 
ευκαιρία για καινοτομία και για τον 
μετασχηματισμό του οικονομικού 
μας μοντέλου». 
Charles MICHEL 



Οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2018‑19 
  
 

40 

3.8. Θεσμικές πτυχές 

Ενημέρωση σχετικά με τη χαρασσόμενη πολιτική 
Το Brexit και οι επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές δίνουν την ευκαιρία να αναλογιστούμε, για μια 
ακόμη φορά, την πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση στο μέλλον. Έχει δρομολογηθεί 
σοβαρός προβληματισμός όχι μόνο για τον τρόπο ανάπτυξης μεμονωμένων τομέων πολιτικής, αλλά 
και για τη μελλοντική κατεύθυνση της ΕΕ στο σύνολό της, για τον τρόπο με τον οποίο θα 
αναδιοργανωθούν τα θεσμικά όργανα, θα ενισχυθεί η δημοκρατική διάσταση της ΕΕ και θα 
ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη δυναμική της ΕΕ. 

Αν και η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης ήταν ήδη στα 
σχέδια, η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει 
από την ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι την επιτάχυνε. Μετά το 
βρετανικό δημοψήφισμα, με τη δήλωση της Μπρατισλάβας 
του Σεπτεμβρίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
της ΕΕ των 27 αποφάσισαν να δώσουν ένα σαφές μήνυμα που 

συνδυάζει την ενότητα με συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αποκρυσταλλώνονται σε έναν «χάρτη 
πορείας», για παράδειγμα σχετικά με τη μετανάστευση ή την ασφάλεια. Ταυτόχρονα, καταβλήθηκαν 
προσπάθειες ώστε να μην παραμεληθεί η συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η 
δημοτικότητα του ευρωπαϊκού έργου φαίνεται να έχει μειωθεί. Μετά τη σύνοδο κορυφής της 
Μπρατισλάβας, με τη σύνοδο κορυφής της Ρώμης, στον εορτασμό της 60ής επετείου από την 
υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης τον Μάρτιο του 2017, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, σε 
ένα πιο επίσημο πλαίσιο, δεσμεύτηκαν για «Ενότητα και αλληλεγγύη». Στο πλαίσιο αυτό 
επανεμφανίστηκε η ιδέα της ολοκλήρωσης της ΕΕ σε διαφορετικές ταχύτητες και εντάσεις.  

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε σημαντική συμβολή από πλευράς ιδεών 
που εκτείνονταν από λιγότερο επεμβατικές προτάσεις έως φιλόδοξες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις 
με δύο ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου 2017. Με ένα πρώτο ψήφισμα, το 
Κοινοβούλιο διατύπωσε την πρόθεση  να αξιοποιήσει το «αναξιοποίητο δυναμικό» της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, π.χ. περιορίζοντας τη διακυβερνητική 
προσέγγιση, προτείνοντας τη μετάβαση από την ομοφωνία στην 
ειδική πλειοψηφία μέσω της χρήσης μεταβατικών ρητρών από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη συχνότερη χρήση του δικαιώματος 
νομοθετικής πρωτοβουλίας που διαθέτει, ενίσχυση του πολιτικού 
ελέγχου (καθηκόντων) του επί της Επιτροπής, μείωση του 
αριθμού των συνθέσεων του Συμβουλίου και μετατροπή του Συμβουλίου σε πραγματικό 
νομοθετικό σώμα. Με ένα δεύτερο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο παρουσίασε φιλόδοξες προτάσεις για 
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες στην πλειοψηφία τους θα απαιτούσαν, ωστόσο, αλλαγές 
στη Συνθήκη, π.χ. μετασχηματισμό της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής σε 
συναρμοδιότητα, αύξηση της συμμετοχής του στην οικονομική και νομισματική ένωση, δημιουργία 
του θεσμού του «Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ», με τον μετασχηματισμό του γραφείου της ΥΕ/ΑΠ, 
εξουσιοδότηση της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει για την παραβίαση των αξιών της 
Ένωσης, επέκταση της χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ανάθεση της 
εξουσίας για την υποβολή νομοθετικών προτάσεων σε άλλους φορείς, όπως το Συμβούλιο, το 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.  

Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ιστορικά, μολονότι όχι αποκλειστικά, συνδεδεμένη με 
την εξέλιξη της γαλλογερμανικής σχέσης, στην οποία υπήρξαν, με τη δήλωση του Μέζεμπεργκ τον 
Ιούνιο του 2018, αυξανόμενα σημεία σύγκλισης μεταξύ των απόψεων του Προέδρου Macron και της 

«Μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
πρέπει να συμφωνήσει σε ένα φιλόδοξο 
και ολοκληρωμένο στρατηγικό 
θεματολόγιο.» 
Juha Sipilä 

«Υπάρχει ένα στοιχείο που μας 
ενώνει: η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα 
που βασίζεται σε αρχές, αξίες και 
κοινά συμφέροντα.» 
Klaus Iohannis 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-future-reflection/bratislava-declaration-and-roadmap/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_EL.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EL.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf


EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
  
 

41 

Καγκελαρίου Merkel σε διάφορα θέματα, όπως το πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, η 
ενίσχυση του συστήματος ασύλου, η δημιουργία πραγματικής αστυνομίας συνόρων και η κατάρτιση 
προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ. Μετά τη δήλωση του Μέζεμπεργκ ακολούθησε η Συνθήκη 
του Aachen που υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου 2019, σηματοδοτώντας την εν λόγω σύγκλιση σε 
διάφορους τομείς. 

Η Επιτροπή συνέβαλε εποικοδομητικά στη συζήτηση με τη 
Λευκή Βίβλο της του Μαρτίου 2017, παρουσιάζοντας πέντε 
«μεθόδους εργασίας» για το μέλλον. Η Επιτροπή πρότεινε 
πέντε διαφορετικά σενάρια στα οποία θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί η ολοκλήρωση της ΕΕ με σκοπό την τόνωση της 
συζήτησης χωρίς να παρέχει οριστική λύση. Τα σενάρια αυτά 

ήταν: i) «Συνεχίζουμε κανονικά» ii) «Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά» iii) «Αυτοί που 
θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα» iv) «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» και v) 
«Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα». Σε αυτά τα πέντε σενάρια, προστέθηκε ένα έκτο στην ομιλία για 
την κατάσταση της Ένωσης το 2017, που βασίζεται στην ενίσχυση μιας Ευρώπης των αξιών που 
αντιπροσωπεύουν η ελευθερία, η ισότητα και ο σεβασμός του κράτους δικαίου.  

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έδωσε επίσημη απάντηση στη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής, έδωσε ωστόσο τη δυνατότητα σε ορισμένα κράτη 
μέλη ή σε ομάδες κρατών μελών να εκφράσουν τις θέσεις τους. 
Οι χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν τα 
οράματά τους για συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, ενώ άλλες 
ομάδες χωρών όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η 
Γερμανία στη σύνοδο κορυφής των Βερσαλλιών υιοθέτησαν 
ρητά θέσεις υπέρ μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων. Τα κράτη 
του Βίσεγκραντ εξέφρασαν σκεπτικισμό όσον αφορά την 
προσέγγιση αυτή στη συνεδρίαση της Βαρσοβίας που πραγματοποίησαν μεταξύ τους . Πέρα από 
την κατ’ έτος ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης, η Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της του Μαρτίου 2018, παρέσχε επίσης στήριξη σε συγκεκριμένες θεσμικές πτυχές, 
όπως η διαδικασία Spitzenkandidat, η αναθεωρημένη σύνθεση του Κοινοβουλίου, η πιθανή 
εισαγωγή υπερεθνικών ψηφοδελτίων και η μεταρρύθμιση της θεσμικής ηγεσίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και της Επιτροπής στο υψηλότερο επίπεδο, με την εισαγωγή μιας θέσης με διπλή 
αρμοδιότητα που θα καλύπτει και τους δύο ρόλους. 

Πιο πρόσφατα, στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά 
με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης που εξετάζει διάφορες πτυχές, από 
πολιτικές, όπως η προοπτική της ΟΝΕ και της οικονομικής διακυβέρνησης, έως θεσμικά ζητήματα. 
Το ψήφισμα αυτό αναγνωρίζει την ανάγκη να καταστούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
περισσότερο δημοκρατικές και διαφανείς· επαναβεβαιώνει τη σημασία της κοινοτικής μεθόδου 
έναντι της διακυβερνητικής μεθόδου σε αντίθεση με τη διακυβερνητική μέθοδο και υποστηρίζει μια 
πιο ευκίνητη λήψη αποφάσεων μέσω της αυξημένης χρήσης της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, 
μεταξύ άλλων μέσω της προσφυγής σε μεταβατικές ρήτρες. Το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμα αυτό, 
εκφράζει επίσης την ανάγκη να τηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης 
και της ισότητας των κρατών μελών· ζητεί πιο ενεργό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, ιδίως όσον 
αφορά τον έλεγχο της δράσης των κυβερνήσεών τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· και 
επαναλαμβάνει την πρότασή του για μετατροπή του Συμβουλίου σε πραγματικό νομοθετικό σώμα. 
Τονίζει επίσης την ανάγκη για πιο έντονη πολιτική ολοκλήρωση, που θα περιλαμβάνει τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και των δημοκρατικών αρχών. 

«Η μεγαλύτερη πρόοδος ήταν συχνά 
καρπός της πρωτοπορίας: η ζώνη του 
ευρώ, η κοινή αγορά, το Σένγκεν... Μια 
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων δεν είναι μια 
Ευρώπη πολλαπλών επιπέδων.» 
Charles MICHEL 

«Ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν μπορεί να 
σημαίνει οικοδόμηση της Ένωσης εις 
βάρος της ισχύος των κρατών μελών, 
διότι η ισχύς μιας κυρίαρχης Ευρώπης 
απορρέει από την ισχύ των κρατών 
μελών». 
Mateusz Morawiecki 

https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_en
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EL.html
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Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης δεν αφορά μόνο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους ηγέτες της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη· αφορά και τους πολίτες. Οι διάλογοι με τους πολίτες που δρομολογήθηκαν 
από την Επιτροπή το 2012, αλλά αναθερμάνθηκαν με την πρόταση του Προέδρου Juncker για 
«ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών», καθιέρωσαν μόνιμο διάλογο μεταξύ των πολιτών της 
ΕΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ και υψηλού επιπέδου εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Σκοπός 
ήταν να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, να δοθούν εξηγήσεις για τις πολιτικές της ΕΕ, να 
συγκεντρωθούν ιδέες, να ακουστούν κριτικές που θα αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού. 
Το εγχείρημα αυτό περιλάμβανε επίσης διαδικτυακή διαβούλευση με τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι 
θα μπορούσαν επίσης να αντιδράσουν στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής και να εκφράσουν τις 
απόψεις τους.  

Εν μέσω των διαφόρων θέσεων που διατυπώθηκαν από τα θεσμικά όργανα και τις ομάδες χωρών 
της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια νέα μέθοδο εργασίας, το «Θεματολόγιο των Ηγετών», 
σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τρόπο περισσότερο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα. Στο 
πλαίσιο του modus operandi του θεματολογίου των ηγετών, το σχέδιο είναι να αφιερωθεί η σύνοδος 
κορυφής του Σιμπίου στις 9 Μαΐου 2019 στην προετοιμασία της στρατηγικής ατζέντας 2019-2024 
και στην αξιολόγηση του θεματολογίου των ηγετών. 

Απολογισμός της συζήτησης στο Κοινοβούλιο 
 

 

 

Η διαδικασία των Spitzenkandidaten και τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια αναφέρθηκαν μόνο από τρεις ομιλητές, τον Leo 
Varadkar, τον Andrej Plenković και τον Xavier Bettel, οι οποίοι 
ήταν μεταξύ των έξι πρώτων ομιλητών που απευθύνθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ άμεση αναφορά στη Λευκή 
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης υπήρξε μόνο από τον Leo Varadkar και 
τον António Costa, άλλοι απάντησαν εμμέσως σε ορισμένα από τα πέντε σενάρια, εκθέτοντας την 
προτίμησή τους για την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. 
Ορισμένοι υποστήριξαν ότι κάποιες αρμοδιότητες πρέπει να επιστρέψουν στα κράτη μέλη ενώ 
πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν περισσότερη Ευρώπη, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς. Ο 
γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron απηύθυνε έκκληση για περισσότερη «ευρωπαϊκή κυριαρχία» 
και για αναβάθμιση του ευρωπαϊκού επιπέδου. Σε πολλές από τις παρεμβάσεις τονίστηκε η σημασία 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ιδίως καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενο 
λαϊκισμό και αυταρχισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οκτώ ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης άμεσα στις 
επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές. 

Πολλοί ομιλητές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη απόσταση που έχει αναπτυχθεί 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών και έκριναν ότι πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις στις 

πολιτικές και θεσμικές επιδόσεις της ΕΕ. Ο Charles Michel έκανε 
λόγο για «θεμελιώδη κρίση δυσπιστίας» απέναντι στους 
δημόσιους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, καθώς και στα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης. Οι περισσότεροι ηγέτες που παρενέβησαν στη 
συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, ιδίως οι τελευταίες 

«Είναι αναγκαίο να καταργηθεί ο κανόνας της ομοφωνίας· όχι μόνο σε θέματα εξωτερικών 
υποθέσεων, αλλά και σε σημαντικά θέματα όπως η φορολογία, ο πολυετής προϋπολογισμός και οι 
μηχανισμοί για τον έλεγχο του σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.» 
Pedro Sánchez 

«Να καταστήσουμε μόνιμο το σύστημα 
Spitzenkandidat, και να 
εκδημοκρατίσουμε την επιλογή των 
υποψηφίων σε άλλες ηγετικές θέσεις της 
ΕΕ». 
Leo VARADKAR 

«Δεν σας κρύβω ότι είμαι λίγο 
διστακτικός όσον αφορά τους 
θεσμικούς διαλόγους. Οι διάλογοι αυτοί, 
όσο σημαντικοί κι αν είναι, δεν 
συγκινούν τους πολίτες μας.» 
Xavier Bettel 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_el
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_el.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=el
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/tallinn-leaders-agenda/
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ομιλίες, επέλεξαν να μην επικεντρωθούν στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι, κατά την 
άποψή τους, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο να ακουστεί η γνώμη των πολιτών και να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη τους. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον ρόλο των «πολιτών» είτε στο πλαίσιο της 
επίτευξης αποτελεσμάτων για αυτούς είτε/και όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή τους στην ΕΕ, π.χ. 
μέσω «διαβουλεύσεων με τους πολίτες». 

 

 

 



 
 

 

To ανά χείρας έγγραφο περιλαμβάνει μια σειρά 
τεσσάρων ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με τις 
συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης που εξηγούν τις 
απόψεις των διαφόρων αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων που έλαβαν τον λόγο στις συνόδους 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 
Ιανουαρίου 2018 και Απριλίου 2019. Στο πρώτο μέρος 
του παρόντος εγγράφου περιγράφονται εν γένει τα 
σημεία σύγκλισης και απόκλισης μεταξύ των ομιλητών, 
οι τάσεις στα θέματα που εθίγησαν και οι προτάσεις που 
διατυπώθηκαν. Στο δεύτερο μέρος, το έγγραφο παρέχει 
αποσπάσματα από ορισμένες από τις σημαντικότερες 
δηλώσεις των ομιλητών, καθώς και λεπτομερέστερη 
ανάλυση των διαφόρων θέσεών τους σχετικά με τους 
ακόλουθους βασικούς τομείς πολιτικής: Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, μετανάστευση, κοινωνική 
διάσταση, διεθνές εμπόριο, κλιματική αλλαγή και 
ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα, το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο και θεσμικά ζητήματα. 
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