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Είκοσι περίπου ευρωπαϊκές χώρες βγήκαν από τα κριτήρια του συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης. Πολλά από αυτά έχουν έλλειμμα μεγαλύτερο του 10% 
του ΑΕΠ, άλλα δημόσιο χρέος που υπερβαίνει το 100%. Σε όλη την Ένωση, όλοι οι 
δημόσιοι φορείς πρέπει να εγκαινιάσουν προγράμματα οικονομιών χωρίς 
προηγούμενο από τον τελευταίο πόλεμο. Σε μια τέτοια κατάσταση, πώς θα είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτηθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές τις οποίες χρειάζεται η Ένωση, 
οι νέες αρμοδιότητες που της απονέμει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, πέραν αυτού, οι 
κοινές φιλοδοξίες της Ατζέντα για το 2020;

Αυτή η πρωτοφανής κατάσταση θα πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία να ανοίξουμε 
το ζήτημα που ποτέ δεν συζητήθηκε των σχέσεων μεταξύ των εθνικών 
προϋπολογισμών και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το παρόν σημείωμα έχει 
ως στόχο να διευκρινίσει ορισμένα σχετικά δεδομένα. 

I. Το πάγωμα του κοινοτικού προϋπολογισμού και οι συνέπειές του
1. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών βρίσκεται σε αδιέξοδο. Λόγω 

του ότι δεν έδωσαν στην Ένωση πραγματικούς ίδιους πόρους, όπως το 
προβλέπουν ωστόσο όλες οι ευρωπαϊκές συνθήκες, τα κράτη μέλη 
κατεδίκασαν εαυτά να είναι οι μόνοι της φορολογούμενοι: οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν σε ποσοστό 80% τον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αντικοινοτικό ως εκ της φύσεώς του, το σύστημα 
αυτό παρακινεί φυσικά κάθε υπουργό των οικονομικών να απαιτεί την "δίκαια 
επιστροφή" της εισφοράς του. Αποτέλεσμα: εικοσιπέντε χρόνια μετά, παρά τις 
τέσσερις νέες συνθήκες, οι οποίες διεύρυναν σημαντικά τις αρμοδιότητες της 
Ένωσης, και τρία κύματα διευρύνσεων, τα οποία διπλασίασαν τον αριθμό των 
"πτωχών" μελών της, ο κοινοτικός προϋπολογισμός παραμένει κολλημένος 
στο 1% του ΑΕΠ, κατώτερος κατά το ¼ σε σχέση με το ανώτατο όριο που 
καθορίσθηκε το 1988. Από την πλευρά τους, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν όλο 
και μεγαλύτερη δυσκολία να κατανοήσουν γιατί θα πρέπει να αυξήσουν τους 
φόρους τους ή να διευρύνουν το χρέος του κράτους προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν πολιτικές που αποφασίζονται αλλού χωρίς τη συναίνεσή 
τους. 

2. Όμως, είναι ακριβώς η στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη δεν μπορεί να 
αρκεστεί στο καθεστώς δίαιτας. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
καθιερώνεται μια ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία, η οποία τίθεται υπό την 
εξουσία της Λαίδης Ashton, προκειμένου να ασκήσει μια κοινή πολιτική: για 
το σκοπό αυτό θα χρειαστεί ένα ελάχιστο ποσό λειτουργικών πιστώσεων 
λειτουργίας και επιχειρησιακών πιστώσεων. Η Συνθήκη διευρύνει επίσης τις 
αρμοδιότητες της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια, την έρευνα, τη 
διαστημική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική: χωρίς χρήματα καλύτερα να 
σταματήσει το εγχείρημα αμέσως. Υπάρχουν ακόμα σοβαρότερα προβλήματα: 
μείζονα θεμελιώδη βιομηχανικά προγράμματα, που έχουν αποφασιστεί από 
πολλών ετών, όπως το δίκτυο των δορυφόρων Galileo (το Ευρωπαϊκό GPS) 
και το παγκόσμιο ερευνητικό κέντρο για την ενέργεια σύντηξης, το ITER, 
διατρέχουν τον κίνδυνο να διακοπούν ελλείψει συμπληρωματικών 
χρηματοδοτήσεων. Η πρώτη φάση της "στρατηγικής 2020" προβλέπει πολλά 
άλλα προγράμματα αυτού του είδους, εξ'ονόματος της πράσινης ανάπτυξης και 
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της οικονομίας της γνώσης.
3. Και παρόλα αυτά, απέναντι στην κρίση, οι κυβερνήσεις βρίσκουν τα μέσα να 

χρηματοδοτήσουν νέες πολιτικές που έχουν αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να διαθέσει το 
μικροποσό των 2,4 δισεκατομμυρίων το χρόνο, από το 2010, προκειμένου να 
βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να καταπολεμήσουν τις συνέπειες του 
φαινόμενου του θερμοκηπίου. Το ποσό αυτό θα συγκεντρωθεί με συνεισφορά 
κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με μια κλείδα κατανομής ad hoc διαφορετική 
από τη συνηθισμένη κοινοτική κλείδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, η βοήθεια προς 
την Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί με δάνεια που χορηγούν ορισμένα κράτη, 
χωρίς να περάσει, ούτε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ούτε ακόμη μέσω 
ενός κοινοτικού χρηματοπιστωτικού οργάνου όπως η ΕΤΕ.

4. Γίνεται κατανοητό το επιχείρημα: δεδομένου ότι, εν πάση περιπτώσει, ο 
εθνικός φορολογούμενος είναι αυτός που θα πληρώσει, ή ο οποίος θα 
εγγυηθεί, γιατί να γίνει αυτό μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης; Όμως, 
υπάρχει ένα πολύ απλό μέσο προκειμένου να μη ζητηθεί από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, είναι να δοθούν στην Ευρώπη νέοι ίδιοι πόροι. Για το 
θέμα αυτό το οποίο εθεωρείτο για μεγάλο διάστημα ταμπού, το ψήφισμα που 
εγκρίθηκε στις 29 Μαρτίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει σε 
μια πρώτη απογραφή. Έκτοτε, η προστασία τους περιβάλλοντος και η 
πρόληψη των χρηματοπιστωτικών κρίσεων προκάλεσαν μια πραγματική 
άμιλλα στη φορολογική φαντασία. Με ένα κοινό όριο σε όλες αυτές τις 
σκέψεις: οι πόροι αυτοί έχουν σχεδιαστεί γιατί πρέπει να τροφοδοτήσουν, τόσο 
τον εθνικό προϋπολογισμό όσο και ένα υποθετικό παγκόσμιο ταμείο, αλλά σε 
καμία περίπτωση τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που παραμένει η μαύρη τρύπα 
της ευρωπαϊκής πολιτικής συζήτησης. 

5. Η απόφαση εναπόκειται στις κυβερνήσεις. Εάν προτιμούν να αποκλείσουν 
κάθε νέα δαπάνη και κάθε νέο φόρο στη στρατηγική τους εξόδου από την 
κρίση, η Ένωση δεν θα μπορεί παρά να υποστηρίξει αυτήν την αυστηρή 
πολιτική. Αλλά εάν κρίνουν αναγκαίο να εγκαινιάσουν νέες δημοσιονομικές 
πρωτοβουλίες, τότε πρέπει η Ένωση να συμμετάσχει σε αυτό. 

6. Διότι τελικά λησμονείται το ουσιαστικό. Παντού, ο προϋπολογισμός είναι το 
γνήσιο όργανο μέτρησης του πνεύματος αλληλεγγύης. Και ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός μετρά επίσης την εμπιστοσύνη που οι συμμετέχοντες 
δείχνουν στο κοινό εγχείρημα, την affectio societatis στους κόλπους της 
οικογένειας. Να τίθεται ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό, σημαίνει να 
τίθεται ανώτατο όριο στην εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, σημαίνει να 
ενεργοποιείται η τροχοπέδη στην αλληλεγγύη μεταξύ ευρωπαίων. Οι 
δυσάρεστες αντιθέσεις επί της ίδιας της αρχής μιας βοήθειας προς την Ελλάδα 
δεν αποτελούν, δυστυχώς, παρά το λυπηρό παράδειγμα.

II. Το συμφέρον μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης των εθνικών 
προϋπολογισμών: τα "μερίσματα της Ευρώπης" 

7. Η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εξέλθουν από 
την κρίση από πάνω προκειμένου να ισορροπήσουν τα οικονομικά τους και να 
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μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα. 
Κατά βάθος, πρόκειται απλά για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας 
σε δημοσιονομικά θέματα. Κάθε φορά που η Ένωση ασκεί μια αρμοδιότητα 
αντί και στη θέση ενός κράτους μέλους, όχι μόνο αυτό πρέπει να 
πραγματοποιείται χωρίς νέο φορολογικό βάρος για τον φορολογούμενο, αλλά 
αυτό πρέπει μάλιστα να επιτρέψει, εφόσον τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν 
εξάλλου, τη μείωση των συνολικών δαπανών. Αυτό είναι που κάνουν οι 
μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι: ομαδοποιούν τις κοινές υπηρεσίες 
προκειμένου να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας.

8. Έτσι, υπάρχουν δύο τρόποι θεώρησης της νέας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης. Μεταξύ της λύσης ενός εικοστού όγδοου διπλωματικού δικτύου 
και τη συγχώνευση των υφισταμένων εθνικών δικτύων στους κόλπους μιας 
ενωμένης ευρωπαϊκής υπηρεσίας, το φάσμα των ενδιάμεσων λύσεων είναι 
ευρύ: το να εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη στην Ουάσιγκτον ή το Πεκίνο 
είναι κατανοητό, αλλά ότι τέσσερις πρεσβείες ευρωπαϊκών κρατών, και 
επιπλέον αυτή της Ένωσης να είναι παρούσες στη Μποτσουάνα, εδώ 
περισσεύουν τουλάχιστον τρεις. Το ίδιο ισχύει για τις προξενικές υπηρεσίες, 
ενώ οι συμφωνίες του Σένγκεν και οι ευρωπαϊκές συνθήκες θέτουν την αρχή 
της προξενικής συνεργασίας χωρίς όρια μεταξύ των κρατών μελών. 

9. Ενώ είναι σχετικά περιορισμένες οι οικονομίες στην περίπτωση των 
διπλωματικών και προξενικών υπηρεσιών μπορεί να είναι αρκετά πιο 
ουσιαστικές σε άλλους τομείς. Είτε λόγω του γεγονότος της μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων ιδίου τύπου προς τις Βρυξέλλες, είτε πολύ απλά με την 
συστηματική σύγκρισης των δράσεων των μεν και των δε, προκειμένου να 
αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Έτσι, όσον αφορά την έρευνα, η Ένωση διαθέτει 
κάθε χρόνο σημαντικά ποσά, περίπου 8 δισεκατομμύρια, για ένα πρόγραμμα 
πλαίσιο. Αλλά σε αυτό προστίθενται οι εθνικές δαπάνες, των οποίων το 
μεγαλύτερο μέρος έχει αποφασιστεί εν αγνοία του τι κάνουν οι γείτονες, με 
περιττές επικαλύψεις και ανταγωνισμούς. Το ίδιο ισχύει για την αναπτυξιακή 
βοήθεια: η πρόσθεση των εθνικών προϋπολογισμών οδηγεί σε ένα ποσό 10 
φορές μεγαλύτερο στον κοινοτικό προϋπολογισμό, το οποίο το ίδιο 
διπλασιάζεται με το διακυβερνητικό προϋπολογισμό του ευρωπαϊκού ταμείου 
ανάπτυξης. Επί τόπου, οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και αυτοί των 
διαφόρων αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής αλληλοαγνοούνται και 
ανταγωνίζονται εις βάρος της χρηστής διαχείρισης και, ακόμα περισσότερο, 
της καλής διπλωματίας. Ο καιρός των ισχνών αγελάδων δεν επιτρέπει πλέον 
αυτού του είδους τη σπατάλη.

10. Ακόμη περισσότερα υπόσχεται ο τομέας ταμπού της άμυνας. Οι κίνδυνοι 
επικάλυψης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι οποίοι 
συνέχεια προβάλλονται από τους Αμερικανούς φίλους μας, θα έπρεπε να 
προκαλούν θυμηδία σε σχέση με όσα περιττά υπάρχουν στους εθνικούς μας 
στρατούς. Οι 27 στρατοί μας έχουν ένα σύνολο 2 εκατομμυρίων ένστολων 
ανδρών. Λιγότεροι από το 5% αυτών είναι ικανοί να εκτελέσουν "δράση 
μεγάλης έντασης", όπως λέγεται σεμνά, δηλαδή να αγωνισθούν. Πώς να 
δικαιολογηθεί, το 2010, αυτή η σώρευση ετερόκλητων μέσων, ενίοτε 
συγχρόνων, που συχνά είναι παρωχημένα, πάντοτε περιττά, των οποίων το 
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κόστος είναι δυσανάλογο σε σχέση με την εν δυνάμει αποτελεσματικότητα η 
οποία, εξάλλου, δεν θα μετρηθεί ποτέ; Το θέατρο επιχειρήσεων στο 
Αφγανιστάν είναι μια αδυσώπητη απεικόνιση σε φυσικό μέγεθος των 
συγκριτικών στρατιωτικών ικανοτήτων όλων των μελών του ΝΑΤΟ. 

11. Έχουν περάσει είκοσι χρόνια που τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος. Έχουμε 
επωφεληθεί μόνο εν μέρει από τα "μερίσματα της ειρήνης". Ελλείπουν, από 
αυτή την μεριά του Ατλαντικού τα "μερίσματα της Ευρώπης." Η χωρίς 
προηγούμενο κρίση όλων των εθνικών μας προϋπολογισμών είναι μια 
μοναδική ευκαιρία να κάνουμε επί τέλους αυτό που επιτάσσει η κοινή λογική, 
αυτό που αναμένει η κοινή γνώμη στις χώρες μας (οι δημοσκοπήσεις 
καταδεικνύουν ότι η από κοινού χρήση των μέσων της άμυνας υποστηρίζεται 
παντού στην ήπειρό μας) και αυτό το οποίο συμβουλεύουν οι ίδιοι μας οι 
στρατιωτικοί, οι οποίοι εδώ και 20 χρόνια έχουν μεγάλη πείρα από τις 
απαιτήσεις της διεθνούς συνεργασίας: κατανομή των ρόλων, με το ΝΑΤΟ και 
μεταξύ των ευρωπαίων, για την άμυνα της Ευρώπης στον σημερινό κόσμο. 
Μόνο, μια γνήσια ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να μας επιτρέψει να 
πραγματοποιήσουμε αισθητές οικονομίες στην άμυνα χωρίς να διακυβεύσουμε 
την ασφάλειά μας. 

III. Το ιδιαίτερα περίπλοκο πρόβλημα της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών 

12. Αντίθετα απ'ότι είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς, ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης πόρρω απέχει από του να είναι το μοναδικό μέσο που επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και πέραν αυτού, τις δράσεις που 
συνδέονται με κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. Πράγματι είναι 7 οι 
κατηγορίες πηγών, που κάθε μια υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες.

13. Ο καθαυτός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, 
εγκρίνεται με συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, 
σύμφωνα με ιδιαίτερη διαδικασία συναπόφασης. Το 2010 ανέρχεται σε 123 
δισεκατομμύρια. Από το 1988, ο ετήσιος προϋπολογισμός εντάσσεται σε ένα 
πολυετές πλαίσιο που οριοθετεί τις δαπάνες σε 5 κατηγορίες. Το τρέχον 
πλαίσιο αφορά τα έτη 2007-2013 και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
αναθεώρησης στο μέσο της χρονικής περιόδου το 2010. 

14. Το ΕΤΑ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, χρηματοδοτεί τη βοήθεια στις χώρες 
ΑΚΕ: Είναι διακρατικό ταμείο, αλλά η διαχείρισή του γίνεται υπό αρκετά 
αυστηρό πολιτικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ΄Ολοι δέχονται ότι 
τελικά πρέπει να ενταχθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά κάθε 
εναλλασσόμενη διαδοχική προεδρία παραιτείται γρήγορα από αυτό: η κλείδα 
κατανομής της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών είναι διαφορετική 
από την κοινοτική κλείδα, και η επαναδιαπραγμάτευσή της δεν μπορεί να 
προβλεφθεί παρά μόνο στο πλαίσιο μιας συνολικής αναδιάρθρωσης των 
οικονομικών της Ευρώπης. 

15. Οι κυβερνήσεις έχουν την τάση να αναπαράγουν αυτού του είδους τον τύπο: 
προσέφυγαν σε αυτόν, σχεδόν κρυφά κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
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Μαρτίου 2010, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την βοήθεια που είχε 
υποσχεθεί η ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να καταπολεμήσουν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αλλά αντίθετα από το ΕΤΑ, επί του παρόντος 
δεν πρόκειται για ταμείο το οποίο διαθέτει καταστατικό, κανόνες λειτουργίας 
και δημοκρατικό έλεγχο. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν απλώς επί της αρχής 
και του ποσού της βοήθειας, και όσον αφορά την κατανομή μεταξύ των 
κρατών μελών - χωρίς να προσφύγουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 

16. Οι επίσημες συνεισφορές των κρατών μελών στη χρηματοδότηση των πολιτικών 
ή των ευρωπαϊκών θεσμών. Αυτό είναι ένας τίτλος αρκετά ευρύς και 
ετερογενής. Σε αυτόν απαντώνται συγχρόνως: 

- Οι εθνικές συγχρηματοδοτήσεις των κοινοτικών προγραμμάτων που τις 
απαιτούν: διαρθρωτικά ταμεία, πολιτική συνοχής ιδίως, πρόγραμμα 
πλαίσιο έρευνας . 

- Οι εθνικές χρηματοδοτήσεις που συμπληρώνουν κοινοτικά 
προγράμματα ή που έχουν συμπληρωθεί από αυτά: οι χρηματοδοτήσεις 
των διαστημικών προγραμμάτων της ΕSA, αυτές της λειτουργίας της 
πλειονότητας των ευρωπαϊκών οργανισμών είναι το χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. 

- Οι δαπάνες που έχουν αναληφθεί από τα κράτη για τις παράλληλες 
δράσεις με αυτές της Ένωσης αποτελούν παραλλαγή αυτής της 
κατηγορίας: έτσι για τις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, των 
οποίων οι μη στρατιωτικές δαπάνες βαρύνουν τον ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό, σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες, ενώ κάθε 
κράτος διατηρεί την ευθύνη των επιχειρησιακών του στρατιωτικών 
δαπανών. Σημειώνουμε παρεμπιπτόντως ότι τα κράτη τα οποία 
δέχονται να συμμετάσχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις πληρώνουν δύο 
φορές (στον εθνικό τους προϋπολογισμό και στη συμμετοχή τους στον 
κοινό προϋπολογισμό), στα οποία προστίθενται οι ανθρώπινες 
απώλειες: αποτελεί έναν τομέα όπου υπάρχει ένα περιθώριο προόδου 
στην κοινοτική αλληλεγγύη.

17. Oι εθνικές δαπάνες που συμβάλλουν στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών κοινών 
στόχων 
Είναι η κατηγορία που αναμφίβολα είναι η πλέον σημαντική σε όγκο, αλλά 
επίσης αυτή η οποία είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί με ακριβή τρόπο. Με
τον όρο "ευρωπαϊκοί κοινοί στόχοι", πρέπει να εννοηθούν οι τομείς στους 
οποίους η νομική και οικονομική αρμοδιότητα παραμένει κατά κύριο λόγο 
εθνική, αλλά για τους οποίους τα κράτη μέλη δίδονται από κοινού στους ίδιους 
στόχους: η στρατηγική της Λισαβόνας, το σχέδιο ενέργεια-κλίμα, η 
στρατηγική ασφάλειας της Ένωσης είναι τα καλύτερα σχετικά παραδείγματα. 

18. Η ταυτοποίηση αυτών των δαπανών και η εκτίμησή τους είναι πολύ σημαντική 
για δύο λόγους. Αφενός, ενόψει των εξαιρετικών δυσχερειών να αυξηθεί ο 
ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, είναι το μόνο μέσο προκειμένου να επαληθευθεί 
ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτοί οι μείζονες στόχοι· αφετέρου, η κακή 
χρήση αυτών των κεφαλαίων θέτει ένα πρόβλημα δημοκρατικού ελέγχου, 
δηλαδή συντονισμού μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, τα οποία τον 
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διαθέτουν, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι επιφορτισμένο να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων. 

19. Οι δαπάνες που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη προς όφελος των πολιτών 
της Ένωσης που ζητούν να επωφεληθούν από τις δημόσιές τους υπηρεσίες. 
Αυτό το πρόβλημα που είναι ριζικά νέο δεν εξετάσθηκε ποτέ σε κοινοτικό 
πλαίσιο. Ωστόσο, έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια, από την απόφαση Watts
του Δικαστηρίου που έπαιξε καταλυτικό ρόλο: το Δικαστήριο υποχρέωσε το 
βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας να πληρώσει σε ένα γαλλικό νοσοκομείο τα 
χειρουργικά έξοδα που συνδέονταν με μια  Βρετανή υπήκοο η οποία δεν 
μπόρεσε να τύχει της κατάλληλης περίθαλψης στη χώρα της. Αυτή η
δικαστική κατοχύρωση του "δικαιώματος στον υγειονομικό τουρισμό" έχει
τέτοια σημασία ώστε η Ισπανία, της οποίας οι νοσοκομειακές υπηρεσίες 
εκτιμούνται ιδιαίτερα από τους γείτονές της, αντιτάχθηκε στο σχέδιο οδηγίας 
που στοχεύει να δώσει συνέχεια σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν
να αποφεύγεται αιωνίως. Καθόσον μάλιστα δεν περιορίζεται στον τομέα της
υγείας: το κοινοτικό δικαίωμα που καταργεί πλέον τις προϋποθέσεις των
πόρων τους οποίους ένας ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να δικαιολογήσει
προκειμένου να παραμείνει σε ένα άλλο κράτος της Ένωσης, ο επιμερισμός
της ανάληψης της επιβάρυνσης της κοινωνικής βοήθειας θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών, διμερώς, 
πολυμερώς, ή σε κοινοτικό επίπεδο. Μία μορφή υπηρεσίας συμψηφισμού θα
είναι αναμφίβολα αναγκαία. Θα είναι καλύτερα να γίνουν σχετικά σκέψεις και
να υπάρξει συμφωνία πριν η κατάσταση καταστεί ανεξέλεγκτη από τον αριθμό 
των υποθέσεων. 

20. Τα δάνεια της ΕΤE που χρηματοδοτούν κοινοτικά σχέδια, συχνά 
συμπληρωματικά σε ευρωπαϊκές πιστώσεις. Πρωτότυπος θεσμός, που
ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης αλλά μοναδικοί μέτοχοι του οποίου είναι 
τα κράτη μέλη, η ΕΤΕ είναι ένας ισχυρός χρηματοδότης των επενδύσεων που 
αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Ο ρόλος της δεν μπορεί παρά να διευρυνθεί σε 
περίοδο που οι δημοσιονομικοί πόροι είναι πολύ χαμηλοί.

21. Υφίσταται τώρα μια άλλη κατηγορία δανείων, που παρέχονται από ορισμένα 
κράτη μέλη σε άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτική 
δυσχέρεια. Η συνθήκη προέβλεψε ένα μηχανισμό βοήθειας της Ένωσης στα 
κράτη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες (άρθρο 122). Από την
ελληνική κρίση προστίθεται τώρα η δυνατότητα δημοσίων δανείων που 
χορηγούνται από ορισμένες κυβερνήσεις, ακόμα και σε μία χώρα του ευρώ, 
σύμφωνα με μία κλείδα κατανομής κατά περίπτωση. Τα εθνικά κοινοβούλια
έχουν επιληφθεί της νομικής και πολιτικής επικύρωσης της απόφασης αλλά 
δεδομένου ότι πρόκειται για την άσκηση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της 
λειτουργίας της ζώνης του ευρώ, η παρέμβασή τους δεν πρέπει να είναι 
αποκλειστική σε σχέση με αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμα ένας 
νέος τομέας για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. 

IV. Το μέσο του συντονισμού: η διακοινοβουλευτική διάσκεψη
22. Σε δημοσιονομικά θέματα, η πλέον διαδεδομένη κοινοβουλευτική πρακτική 

στη ζώνη του ευρώ διακρίνει τη συζήτηση προσανατολισμού, η οποία 
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πραγματοποιείται γενικώς την άνοιξη, και την καθεαυτήν ψηφοφορία, που 
πραγματοποιείται το φθινόπωρο. 

23. Γιατί να μην προσκληθούν τα εθνικά κοινοβούλια να προτάξουν στην 
οικεία συζήτηση προσανατολισμού καθενός μια κοινή συζήτηση; Η 
συζήτηση αυτή θα διεξαγόταν με βιντεοδιάσκεψη: καθένας αισθάνεται 
μεγαλύτερη άνεση στο σπίτι του, και αυτό θα επέτρεπε την ευκολότερη 
κινητοποίηση του εθνικού τύπου. 
Το απλό γεγονός ότι μια τέτοια συζήτηση θα πραγματοποιείτο θα είχε τρία 
αξιόλογα πλεονεκτήματα .
- Η συζήτηση θα πρέπει φυσικά να βασίζεται σε κοινές οικονομικές 

υποθέσεις:  οι προβλέψεις σχετικά με τα ΑΕΠ, τα επιτόκια, την 
ισοτιμία του ευρώ, την τιμή του βαρελιού, κ.λπ θα πρέπει να είναι 
ταυτόσημες. Αισθητή πρόοδος σε σχέση με την υφιστάμενη πρακτική, 
όπου καθένας επιλέγει τις προβλέψεις που διευκολύνουν τις επιλογές 
του. 

- Το άνοιγμα της εθνικής συζήτησης και στους δημοσιονομικούς 
προσανατολισμούς με συνυπολογισμό της ευρωπαϊκής διάστασης και 
των προοπτικών καθενός εκ των εταίρων θα αποτελούσε ένα μη 
αμελητέο ανάχωμα κατά του πειρασμού της εσωστρέφειας .

- Τέλος, αυτό θα αποτελούσε φυσικά την ευκαιρία να σταθμιστεί η 
κατάσταση και να γίνει αμοιβαία σύγκριση όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο καθένας τιμά τις ευρωπαϊκές του δεσμεύσεις, είτε πρόκειται 
για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης ή τις πολιτικές που 
συνδέονται με τη στρατηγική του 2020 π.χ. Χωρίς άλλη κύρωση και 
χωρίς άλλη ενθάρρυνση από αυτές της παρακολούθησης των άλλων.

24. Πρέπει να υπομνησθεί ότι η προσφυγή σε αυτές τις εθνικές συγκρίσεις ήταν 
στον επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αλλά οι κυβερνήσεις 
αντιτάχθηκαν στη δημοσίευση, εκτός από την εμπιστευτική, των ατομικών 
επιδόσεων, η οποία δεν θα ήταν κολακευτική για ορισμένους εθνικούς
εγωϊσμούς. Η σύγκριση αυτή, αυτό το "σημείο αναφοράς", αποτελεί ωστόσο 
ένα ουσιαστικό εργαλείο. Η κινητοποίηση των κοινοβουλίων αποτελεί μία 
καλύτερη εγγύηση για την ευρεία διάδοση στα μέσα ενημέρωσης και την κοινή 
γνώμη. 
25. Αυτού του είδους η συζήτηση θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς μια 
τακτοποίηση της κατανομής των χρηματοδοτήσεων των ευρωπαϊκών 
πολιτικών μεταξύ του κοινοτικού προϋπολογισμού, των εθνικών 
προϋπολογισμών και των χρηματοδοτήσεων τύπου ΕΤΕ. Συγχρόνως, θα
αποτελούσε την ευκαιρία προβληματισμού για την καθιέρωση ενός γνήσιου 
δημοκρατικού ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. 

26. Ας εξετάσουμε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ένωση παρεμβαίνει σε μια 
επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης. Ισχυρή με τις εξουσίες που της 
αναγνωρίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ύπατη Εκπρόσωπος συντονίζει τη 
δράση των στρατιωτικών δυνάμεων, που πληρώνονται από τα κράτη 



DT\815212EL.doc 9/9 PE441.166v01-00

EL

εθελοντές, τα μέσα συνεργασίας των κρατών μελών, και αυτά των διαφόρων 
εμπλεκομένων υπηρεσιών της Επιτροπής. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να 
αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για βοήθεια και μάλιστα τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις που έχουν αρχίσει από την Επιτροπή με ένα από τα μέρη 
στη σύγκρουση. Η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί πλέον να είναι σφαιρική. 
Πρέπει κατά συνέπεια να ελεγχθεί και να εκτιμηθεί ως τέτοια . Υπό το 
σημερινό καθεστώς, ούτε τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι σε θέση να πράξουν αυτό: καθένα περιορίζεται στη 
θεώρηση της χρήσης των ιδίων του πιστώσεων. 

27. Άλλο παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός των φυσικών καταστροφών οδήγησε 
την Επιτροπή να μελετήσει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής 
προστασίας. Η Επιτροπή εργάζεται πάνω σε αυτό το σχέδιο. Και εν
προκειμένω, θα υπάρχει μείγμα των εθνικών και κοινοτικών μέσων: ποιος θα
ελέγχει τι;

28. Και εάν τα κράτη μέλη εγκαινιάσουν μια συνεργασία με μερικούς, σε 
οιονδήποτε τομέα και να είναι αυτό, θα πρέπει πάλι να εξευρεθεί το μέσο που 
συνδυάζει τον έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων με μια κοινοτική θεώρηση.

V. Για μια ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική διάσκεψη
29. Ο επείγον χαρακτήρας της μετά την κρίση περιόδου θα οδηγήσει φυσικά στη 

λήψη ορισμένου αριθμού ρεαλιστικών πρωτοβουλιών, χωρίς να αναμένεται 
μία σφαιρική διαπραγμάτευση. Αλλά αυτή θα είναι γρήγορα αναγκαία, εάν δεν 
θέλουμε να δημιουργηθεί μια ακραία σύγχυση ταμείων, μηχανισμών, μερικών 
συμφωνιών, κλειδών κατανομής, που ξεφεύγουν από τον έλεγχο των 
δημιουργών τους και, φυσικά, κάθε πολιτικού ελέγχου ή ελέγχου από τα μέσα 
ενημέρωσης. 

30. Να δοθεί στην Ένωση ένα χρηματοπιστωτικό καθεστώς θα απαιτήσει μακρές, 
περίπλοκες και εξαιρετικής πολιτικής δυσχέρειας διαπραγματεύσεις. Αλλά
γνωρίζουμε εκ πείρας ότι αποτελεί τη μέθοδο που επιτρέπει τη διαχείριση της 
περιπλοκότητας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο: είναι ο τύπος της συνέλευσης, 
δηλαδή, η συνεδρίαση των εκπροσώπων των κυβερνήσεων και των εθνικών 
κοινοβουλίων με αυτούς των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. 

31. Η τελευταία βελγική προεδρία έλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τη 
συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, της οποίας είχε εγκρίνει την εντολή: 
χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια, αλλά η Ένωση έχει τους νέους της θεσμούς. 
Η μελλοντική βελγική προεδρία μπορεί να συγκαλέσει μια ευρωπαϊκή 
χρηματοπιστωτική συνέλευση με συγκρίσιμη σύνθεση. Η αποστολή της θα
είναι να προτείνει μια συνολική πολιτική συμφωνία όσον αφορά την κατανομή 
των ρόλων μεταξύ εθνικών και κοινοτικού προϋπολογισμού για τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, το καθεστώς των πόρων του 
προϋπολογισμού της Ένωσης. και το δημοκρατικό έλεγχο σε όλα.


