
Fo
cu

s

EL
Υπηρεσία Τύπου
Διεύθυνση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Διευθυντής - Εκπρόσωπος Τύπου : Jaume DUCH GUILLOT
Reference No.: 20101112FCS94327
Press switchboard number (32-2) 28 33000 1/22

Ολομέλεια του ΕΚ- Στρασβούργο, Νοέμβριος
2010

• Η ολομέλεια του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο άρχισε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου και
ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης

• Ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ACTA και το βραβείο LUX στο πρόγραμμα των
ευρωβουλευτών

Το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξαν λόγω της στάσης ορισμένων χωρών οι διαπραγ-
ματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011, οι διεθνείς συναλλαγματικές διεργασίες
αλλά και η απονομή του κινηματογραφικού βραβείου LUX του ΕΚ ήταν ορισμένα από
τα βασικά σημεία της ολομέλειας του ΕΚ στο Στρασβούργο αυτή την εβδομάδα.

Τα κύρια θέματα της ολομέλειας:

• Το αδιέξοδο του προϋπολογισμού της ΕΕ: Συζήτηση με Barroso και βελγική προεδρία

• Φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και πληροφόρηση του κοινού

• Απομάκρυνση των τοξικών ουσιών από τα προϊόντα ηλεκτρικού εξοπλισμού

• Ο Jean-Claude Trichet για τις εργασίες της ΕΚΤ και το συναλλαγματικό πόλεμο

• Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011

• Απονομή του κινηματογραφικού βραβείου LUX για το 2010

• Ομιλία του προέδρου της Γεωργίας, Mikheil Saakashvili

• ACTA

• Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Απολογισμός για το 2009

• Βοήθεια προς τη μελισσοκομία μετά την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
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Νέα της Συνόδου - Στρασβούργο, 22-25 Νοεμβρίου 2010

• Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η ACTA στο πρόγραμμα της ολομέλειας
• Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet παρών στο

Στρασβούργο

Το αδιέξοδο του προϋπολογισμού της ΕΕ: Συζήτηση με Barroso και Βελγική Προεδρία
Οι ευρωβουλευτές συζητούν με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel
Barroso και τη βελγική Προεδρία για το αδιέξοδο που προέκυψε  για τον προϋπολογισμό
της ΕΕ για το 2011 ενώ ψήφισμα κατέθεσαν οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων.

Φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή και πληροφόρηση του κοινού
Οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για τα φάρμα-
κα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, με βάση το νέο σχέδιο νομοθεσίας. Με τις τρο-
πολογίες της η επιτροπή περιβάλλοντος θέλει να διασφαλίσει τον ορθότερο διαχωρισμό με-
ταξύ διαφήμισης και πληροφόρησης, για να αποφεύγεται η "συγκεκαλυμμένη διαφήμιση". Οι
φαρμακευτικές εταιρίες πρέπει να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες ενώ τα κράτη πρέπει
να δημιουργήσουν ιστοσελίδες με αναλυτική πληροφόρηση για τα φάρμακα αυτά.

Απομάκρυνση των τοξικών ουσιών από τα προϊόντα ηλεκτρικού εξοπλισμού
Το ΕΚ ψήφισε την Τρίτη για τη βελτίωση των κανόνων ασφαλείας για τα προϊόντα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πωλούνται στην ΕΕ. Βάσει των νέων κανόνων οι επικίν-
δυνες ουσίες θα απαγορευθούν από ακόμη περισσότερα προϊόντα, ενώ και άλλες δυνητικά
επικίνδυνες ουσίες θα εξετασθούν περαιτέρω σε ότι αφορά την ασφάλεια τους. Η επικαι-
ροποίηση της οδηγίας για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS) μένει τώρα να
εγκριθεί και επισήμως από τα δύο θεσμικά όργανα, ΕΚ και Συμβούλιο.

Ο Trichet στη συζήτηση για τις εργασίες της ΕΚΤ και το συναλλαγματικό πόλεμο
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, συμμετείχε τη Δευτέρα στην κοινή συζήτηση της
ολομέλειας του ΕΚ για τις εργασίες της ΕΚΤ κατά το έτος 2009, καθώς και για τις τελευταίες
εξελίξεις σε ότι αφορά τις διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το ψήφισμα για την επίδοση
της ΕΚΤ και ειδικότερα για την αντίδραση της απέναντι στην οικονομική κρίση ψηφίσθηκε
την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου.

Το ΕΚ θα συζητήσει τις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2011
Το ΕΚ συζήτησε την Τρίτη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011 με τον Πρόε-
δρο της κ. Barroso. Οι πέντε βασικές προτεραιότητες είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, τόσο για να βγει από την κρίση όσο και μετά την κρίση, η
αποκατάσταση της ανάπτυξης για τη δημιουργία απασχόλησης, η εφαρμογή του προγράμ-
ματος δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών, η αύξηση του κύρους της Ευρώπης στην
παγκόσμια σκηνή και η αξιοποίηση στο έπακρο των πολιτικών της ΕΕ.

Απονομή κινηματογραφικού βραβείου LUX για το 2010
Την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 11.45 π.μ. ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek,
απένειμε το κινηματογραφικό βραβείο LUX στη Feo Aladag από την Αυστρία για την ταινία
της, Die Fremde. Φιναλίστ ήξταν επίσης η Ακαδημία Πλάτωνος του Φίλιππου Τσίτου (Ελλάδα
και Γερμανία) και το Illégal του Olivier Masset-Depasse (Βέλγιο).

Ο Πρόεδρος της Γεωργίας στο ΕΚ
Ο Πρόεδρος της Γεωργίας, Mikheil Saakashvili μίλησε στο ΕΚ στα πλαίσια πανηγυρικής
συνεδρίασης την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα θέματα που έθιξε ήταν οι σχέσεις ΕΕ-
Γεωργίας, καθώς και η κατάσταση στη χώρα μετά την ένοπλη σύγκρουση του 2008.

ACTA: Συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης
Η αμφιλεγόμενη συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) θα
τεθεί για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο την επόμενη εβδομάδα, όταν το ΕΚ θα υιοθετήσει
τα ψηφίσματα επί της τελικής συμφωνίας που επετεύχθη μέσω των διαπραγματεύσεων στο
Τόκιο (23 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου). Η έγκριση του ΕΚ είναι απαραίτητη προκειμένου
να τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία.
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Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Αποτίμηση των δραστηριοτήτων για το 2009
Το ΕΚ θα λάβει απόφαση την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου, επί του ψηφίσματος για την αποτίμη-
ση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2009. Ο κύριος ρόλος του
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι η διερεύνηση περιπτώσεων κακής διοίκησης στο πλαίσιο
της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή οργανισμών, όπως είναι η άρνηση στους πολίτες του
δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα, η κατάχρηση εξουσίας και η εφαρμογή διακρίσεων.

Βοήθεια προς τη μελισσοκομία κατά την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτι-
κής
Ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται διαρκώς, όπως και ο αριθμός των μελισσοκόμων
στην Ευρώπη, γεγονότα που μπορούν να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις, καθώς το 76%
της παραγωγής τροφίμων και το 84% των ειδών της χλωρίδας είναι άμεσα εξαρτώμενα από
την επικονίαση των μελισσών. Το ΕΚ θα ζητήσει από την Επιτροπή να ενισχύσει τη βοήθεια
της προς τον μελισσοκομικό κλάδο κατά την επόμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013.

Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια
Οι πλημμύρες στην Ευρώπη και ο Κινέζος Liu Ziaobo, κάτοχος του φετινού Βραβείου Νόμπελ
Ειρήνης
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Ενισχύσεις για ζημιογόνα ανθρακωρυχεία

• Σοβαρή η κρίση που πλήττει τα ανθρακωρυχεία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
• Παράταση της λειτουργίας των προβληματικών ανθρακωρυχείων στη Γερμανία και

αλλού μέχρι το 2014 ζητά το ΕΚ

Μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν λόγω των οικονομικών προβλημάτων
των ανθρακωρυχείων από τα οποία εξαρτώνται και το ΕΚ εξετάζει το κατά πόσον μπο-
ρεί και πρέπει να συνεχίσει να επιδοτείται η λειτουργία τους. Οι ενισχύσεις που τους
παρέχονται μέχρι σήμερα εκπνέουν τον ερχόμενο μήνα και οι επιτροπές Βιομηχανίας
και Ενέργειας και Περιφερειακής Πολιτικής έχουν ήδη εγκρίνει εισήγηση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής να παραταθεί το καθεστώς των ενισχύσεων τουλάχιστον μέχρι το
2014.

Αν η πρόταση εγκριθεί και από την ολομέλεια, τότε οι κυβερνήσεις των χωρών και περιοχών
που πλήττονται θα μπορούν να συνεχίσουν να ενισχύουν τη λειτουργία των ορυχείων για
τα ερχόμενα χρόνια όσο και την επανεκπαίδευση των ανέργων και την εν γένει ανακούφιση
όσων θα πληγούν από το σταδιακό κλείσιμό τους.

Ωστόσο υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ της εισήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της θέσης που έχουν πάρει οι ευρωβουλευτές. Η πρώτη ζητά να κλείσουν όσα ανθρακω-
ρυχεία δεν έχουν ελπίδα κερδοφορίας, με τις επιδοτήσεις να χρησιμοποιούνται για τη στήρι-
ξη της κατάρτισης και επανένταξης των ανθρακωρύχων στην αγορά εργασίας. Θέση των
ευρωβουλευτών είναι ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για την παράταση
της λειτουργίας των ανθρακωρυχείων μέχρι το 2014.

Συνολικά τα ανθρακωρυχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο συμβάλλουν με περίπου 5%
στην ηλεκτροπαραγωγή στην Ευρώπη και βρίσκονται κυρίως στην κοιλάδα του Ρουρ στη
Γερμανία, στη βορειοδυτική Ισπανία και στην κοιλάδα Jiu στη Ρουμανία. Άμεσα και έμμεσα
δε, εκτιμάται ότι στηρίζουν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, ανθρακωρυχεία
στην Πολωνία, την Τσεχία και τη Βρετανία δεν επηρεάζονται από τους κανόνες γιατί λειτουρ-
γούν κερδοφόρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το θέμα αυτό το ΕΚ δεν μπορεί να νομοθετήσει και τα ψηφίσματά
του έχουν μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, όμως για τους ευρωβουλευτές θα αποτελέσουν
μήνυμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύσκολα θα αγνοήσει. Οι κανόνες που διέπουν την
εσωτερική αγορά της Ένωσης απαγορεύουν την επιδότηση μη κερδοφόρων επιχειρήσεων
από το κράτος, καθώς αυτό υπονομεύει, με χρήματα του φορολογούμενου, τη λειτουργία των
κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου. Προβλέπονται ωστόσο και εξαιρέσεις και επειδή οι
ενισχύσεις που έχουν προταθεί είναι σχετικά περιορισμένης κλίμακας δύσκολα μπορούν να
απαγορευθούν.

Εισηγητής του ΕΚ για το ζήτημα είναι ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών
Bernhard Rapkay.

Σημειώνεται ότι σε ακρόαση που οργανώθηκε στις 9 Νοεμβρίου στο ΕΚ για το μέλλον του
άνθρακα στην Ευρώπη, ο Jacek Piekacz, διευθύνων σύμβουλος της Vatenfall Πολωνίας (η
Vatenfall είναι κρατική σουηδική πολυεθνική, η πέμπτη μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ηλε-
κτρισμού στην Ευρώπη) επεσήμανε ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ίδια η χρήση
του άνθρακα αλλά η διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που όμως είναι σήμε-
ρα τεχνολογικά εφικτή.

Το κάρβουνο σήμερα
• Παγκόσμια αποθέματα για άλλα 200 χρόνια
• Παγκοσμίως παρέχει το 40% της ηλεκτροπαραγωγής
• Στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 28% και βαίνει μειούμενο
• Πολύ μεγαλύτερη η εξάρτηση των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας
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Καλύτερη πληροφόρηση για τα φάρμακα προς όφελος του ασθε-
νούς

• Καλύτερη πληροφόρηση και λιγότερη διαφήμιση για τα φάρμακα συζητά το ΕΚ
• Εκθέσεις του Σουηδού ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Christofer Fjellner

Οι οδηγίες στα φάρμακα είναι, φυσικά, απαραίτητες. Όμως πολλές φορές είναι εσφαλ-
μένες είτε, το συχνότερο, ανεπαρκείς, όμως το ΕΚ εξετάζει τώρα, με βάση δύο εκθέσεις
του Σουηδού ευρωβουλευτή του ΕΛΚ, Christofer Fjellner, νομοθετικές προτάσεις που
σα στόχο έχουν αν βελτιώσουν την πληροφόρηση των ασθενών προστατεύοντάς
τους παράλληλα από τη διαφήμιση. Οι εκθέσεις του Fjellner συζητούνται τη Δευτέρα
και θα υποβληθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη στο Στρασβούργο.

"Στο ίντερνετ σήμερα κυκλοφορεί μεγάλος όγκος ανεξέλεγκτης, παραπλανητικής ή απλώς
εσφαλμένης πληροφόρησης" εξηγεί ο Fjellner. Η λύση που προωθεί με τις εκθέσεις του
είναι να υποχρεωθούν οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες να παρέχουν πληροφόρηση στους
ασθενείς όταν και όπως την επιθυμούν αυτοί.

Οι φαρμακοβιομηχανίες θα πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς όλες τις πληροφορίες για το
φάρμακο και την έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές και ένας από τους βασικούς στόχους
των δύο εκθέσεων είναι να διευκρινισθεί πλήρως πού σταματά η ενημέρωση και πού αρχίζει
η διαφήμιση, με έμφαση στην ανάγκη να έχουν οι πολίτες πρόσβαση, ακριβώς, στην ενη-
μέρωση μάλλον παρά τη διαφήμιση, τόσο στο ίντερνετ όσο και στον "πραγματικό" κόσμο.

Όπως επισημαίνει οπ ίδιος ο Fjellner το σημαντικότερο ίσως στοιχείο των εκθέσεων είναι
πως αλλάζουν εντελώς την οπτική γωνία: "εστιάζουν στο δικαίωμα του ασθενή στην πληρο-
φόρηση και όχι στο δικαίωμα των εταιριών να ενημερώνουν και έτσι θέτουν σαφώς το όριο
μεταξύ ενημέρωσης και διαφήμισης, ενισχύοντας τις υφιστάμενες απαγορεύσεις διαφήμισης
φαρμάκων.
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Έναρξη Συνόδου: Συμπαράσταση στην Aung San Suu Kyi και
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

• Ο πρόεδρος Buzek κήρυξε την έναρξη της συνόδου στο Στρασβούργο
• Η Aung San Suu Ki προσεκλήθη να παραστεί σε ερχόμενη ολομέλεια

Κατά την έναρξη της Συνόδου σήμερα στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος του ΕΚ Jerzy
Buzek χαιρέτησε την απελευθέρωση της Aung San Suu Kyi, αρχηγού της αντιπολίτευ-
σης στην Burma, η οποία βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό. Εξέφρασε επίσης την
υποστήριξη του ΕΚ για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για
την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου).

Η Aung San Suu Kyi ήταν μία από τις πρώτες νικήτριες του βραβείου Ζαχάρωφ του ΕΚ για
την ελευθερία της σκέψης, αλλά δεν της επετράπη να παραστεί στην τελετή απονομής, το
1990, όπως σημείωσε ο κ. Buzek. Ο ίδιος προσέθεσε ακόμη ότι την έχει προσκαλέσει για
να παραστεί σε μία επόμενη ολομέλεια.

Ο Πρόεδρος Buzek εξέφρασε επίσης την υποστήριξη του για τον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμ-
βρίου), τονίζοντας ότι οι γυναίκες υποφέρουν από διάφορες μορφές βίας, βιασμούς και άλλες
μορφές ταπείνωσης. Προσέθεσε ακόμη ότι 8000 κορίτσια υπόκεινται σε ευνουχισμό κάθε
μέρα. Επανέλαβε το γεγονός ότι το ΕΚ έχει υποστηρίξει εδώ και πολλά χρόνια την ανάληψη
δράσεων για την πρόληψη τέτοιων πράξεων καταπίεσης και παρότρυνε τους ευρωβουλευ-
τές να φορέσουν ροδοπέταλα για να δείξουν την υποστήριξη τους αυτή.

Αλλαγές στην ημερήσια διάταξη

• Η έκθεση του κ. Berlinguer για τα "Ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος
της Στοκχόλμης" δε θα συζητηθεί τη Δευτέρα, αλλά θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τρίτη.
• Προστίθεται ψήφισμα για την "Κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα" το οποίο θα τεθεί σε
ψηφοφορία την Πέμπτη.
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Το ΕΚ ζητά αλληλεγγύη με τα θύματα των πλημμυρών

Ο πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του σώματος στις οικογένειες
των θυμάτων της θεομηνίας που έπληξε πρόσφατα το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την
Ιταλία και τη Βρετανία αφήνοντας πίσω της πολλούς νεκρούς και ζημιές κόστους εκατομμυ-
ρίων ευρώ.

Αμέσως μετά το λόγο έλαβαν ευρωβουλευτές από τις πληγείσες περιοχές και όλοι ζήτησαν
την ταχεία κινητοποίηση του ευρωπαϊκού ταμείου Αλληλεγγύης που συστήθηκε ειδικά για το
σκοπό αυτό πριν από οκτώ χρόνια.

Όπως σημείωσαν οι ευρωβουλευτές, πολλές μικρές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλ-
λεύσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ζήτησαν επίσης να υπάρξει διερεύνηση των αιτίων των
ιδιαίτερα σφοδρών βροχοπτώσεων αλλά και των προληπτικών μέτρων που είχαν ληφθεί.
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Ενεργός συμμετοχή της ΕΚΤ στην αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης

• Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• "Κρίσιμος" ο ρόλος του ΕΚ στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης, ενώ οι

προτάσεις των κυβερνήσεων "υπολείπονται" εκείνου που θεωρεί αναγκαίο η Τράπεζα

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν την Τρίτη, 23 Νοεμβρίου, ψήφισμα σχετικά με την
επίδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το έτος 2009, στο οποίο υποβάλ-
λουν ακόμη προτάσεις για την ανάληψη δράσεων στα πλαίσια της τρέχουσας οικο-
νομικής κατάστασης. Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε σε συνέχεια της συζήτησης με τον
Πρόεδρο της ΕΚΤ, Jean-Claude Trichet, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 22 Νοεμ-
βρίου.

Στο ψήφισμα εκφράζονται προτροπές προς την ΕΚΤ, υπό το φως και των επίμονων προβλη-
μάτων δανεισμού, για αγορά ομολόγων του δημοσίου, όπως ακριβώς συμβαίνει στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Υπογραμμίζονται, επίσης, τα προβλήματα που δημιουργούνται
από τους οίκους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών μελών και γίνεται
έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φανεί πιο τολμηρή στις προτάσεις που θα κα-
ταθέσει για τον έλεγχο λειτουργίας αυτών των οίκων.

Στο ίδιο ψήφισμα τονίζεται, ακόμη, η ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού συστήματος οικονομι-
κής διακυβέρνησης για μία πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, σημειώνοντας
ότι η έμφαση έχει δοθεί έως τώρα μόνο στη νομισματική πτυχή. Επισημαίνεται η ανάγκη
αντιμετώπισης των υφιστάμενων ανισορροπιών μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών
και ζητείται η δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων.

Τέλος, στο ψήφισμα γίνεται έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή των
πακέτων λιτότητας, καθώς αυτά δεν θα πρέπει να οδηγούν στη λήψη μέτρων που θα μπο-
ρούσαν να αποτελέσουν σοβαρή τροχοπέδη στην οικονομική ανάκαμψη.

Η συζήτηση με τον κ. Trichet εστιάστηκε κυρίως στα εξής θέματα: στην ανάγκη κατευνασμού
των πραγματικών και καθημερινών ανησυχιών των πολιτών σε ότι αφορά την κρίση, στο
πρόβλημα της μη αντιμετώπισης του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών,
στην επιτακτική ανάγκη ύπαρξης διεθνούς συντονισμού των δημοσιονομικών κανονισμών,
καθώς και στα ενδεχόμενα οφέλη των ευρωομολόγων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια του ΕΚ για τις εργασίες της ΕΚΤ κατά το
έτος 2009, ο κ. Trichet περιέγραψε αναλυτικά το πώς η ΕΚΤ μείωσε το 2009 σε σημαντι-
κότατο βαθμό τα επιτόκια δανεισμού της, στο 1%, και πώς δημιούργησε μέτρα στήριξης του
δανεισμού προκειμένου να προσφέρει κάλυψη τις τράπεζες. Ο κ. Trichet  εξήγησε, ακόμη, το
πώς η ΕΚΤ παρεμβαίνει στις αγορές χρεών της Ευρωζώνης προκειμένου να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα στις αγορές ομολόγων.

Ο Olli Rehn, Επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις, μιλώντας μετά τον κ.
Trichet, ανέφερε ότι η στήριξη που θα δοθεί στην Ιρλανδία θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση
της Ευρωζώνης, και κατέληξε λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ιρλανδικές αρχές για
το μηχανισμό στήριξης θα περατωθούν στα τέλη Νοεμβρίου.

Το "Ο" της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Ο Burkhard Balz (ΕΛΚ, Γερμανία), εισηγητής της έκθεσης για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ το
2009, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να εστιάσουμε στην οικονομική συνεργασία μεταξύ των
μελών της Ευρωζώνης, ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ να αντιδράσει κατάλληλα στα μελλοντικά
προβλήματα, και όχι να ασχολούμαστε μονάχα με τα νομισματικά ζητήματα.

Να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών
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"Πρέπει να σκεφτούμε τους πολίτες μας", είπε ο Jean Paul Gauzes (ΕΛΚ, Γαλλία) "Πρέπει
να εξηγήσουμε καλύτερα τις απαιτούμενες αλλαγές" , συνέχισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι
ανησυχίες των πολιτών δεν μπορούν να κατευναστούν μόνο μέσω των πράξεων της ΕΚΤ,
αλλά και μέσω των δράσεων σε πολιτικό επίπεδο.

Η Sylvie Goulard (Φιλελεύθεροι, Γαλλία) υπογράμμισε ότι χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας
θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης.
Τόνισε, ακόμη, ότι η παρούσα κρίση πρέπει να μας οδηγήσει ακόμη μακρύτερα στο θέμα
της οικονομικής διακυβέρνησης, συγκριτικά με αυτό που πρότεινε η Επιτροπή". Προσέθεσε
επίσης ότι το ΕΚ θα έχει εποπτικό ρόλο.

Η προστασία της Ευρωζώνης

Ο George Sabin Cutas (Σοσιαλιστές, Ρουμανία) έκανε έκκληση για τη δημιουργία "μόνιμου
μηχανισμού για την προστασία της Ευρωζώνης από τις επιθέσεις των κερδοσκόπων", τον
οποίο θα διαχειρίζεται η ΕΚΤ και για το "ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού οίκου πιστο-
ληπτικής αξιολόγησης". Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη να προστεθεί το θέμα της δημιουρ-
γίας θέσεων απασχόλησης στη δημοσιονομική εξυγίανση ως παράμετρος πολιτικών απο-
φάσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μη λαμβάνονται μέτρα αυστηρότητας τα οποία εμποδίζουν
την προοπτική μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.

Φορολογικός "ανταγωνισμός" και χώρες με πλεονάσματα

Ο Sven Giegold (Πράσινοι, Γερμανία) αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που αφορούν
την αποτελεσματική οικονομική συνεργασία. "Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανισορροπίες,
αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τις χώρες που εμφανίζουν ελλείμματα, αλλά και αυτές που έχουν
πλεονάσματα", είπε ο ίδιος. Ζήτησε, ακόμη, τη δημιουργία "πλαισίου για την αντιμετώπιση
του φορολογικού ανταγωνισμού στη ΕΕ", υποδεικνύοντας το θέμα της χαμηλής φορολόγη-
σης των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία.

Διεθνής συνεργασία

Η Kay Swinburne (ΕΣΜ, ΗΒ) τόνισε ότι η διεθνής συνεργασία είναι ζήτημα καίριας σημασίας,
καθώς οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από κοινού με όλους τους διεθνείς
"σημαντικούς εταίρους" και προειδοποίησε για την ενδεχόμενη απειλή από την παρέμβαση
των εθνικών συμφερόντων. Η κ. Swinburne, υπογράμμισε ακόμη το "δύσκολο έργο" που
επιτελεί η ΕΚΤ, εκφράζοντας την προσδοκία της να επιτύχει στο έργο αυτό, ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο το ρόλο της ΕΕ διεθνώς.

Ευρωομόλογα

Ο Jurgen Klute (Ευρ.Εν.Αριστ., Γερμανία) άσκησε κριτική στην ΕΚΤ για το ότι δεν προχώ-
ρησε στην έκδοση ευρωομολόγων προκειμένου να στηρίξει οικονομικά τα κράτη μέλη που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ώστε να αποφευχθεί το παιχνίδι των κερδοσκόπων. Η βασικότε-
ρη συνέπεια αυτού του γεγονότος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι "οι εργαζόμενοι βγαίνουν
χαμένοι".

Λάθος οπτική γωνία

Ο John Bufton (ΕΕΔ, ΗΒ) υποστήριξε ότι η επιδίωξη για περαιτέρω οικονομική συνεργα-
σία δεν αποτελεί το φάρμακο για τις παρούσες δυσκολίες, καθώς η περαιτέρω ενσωμάτω-
ση ήταν αυτή που οδήγησε την Ευρώπη στην κρίση. "Το κοινό νόμισμα μπορεί να λειτουρ-
γήσει μόνο μέσα σε ένα ομοσπονδιακό περιβάλλον", προσέθεσε ο ίδιος, διερωτώμενος εάν
απώτερος στόχος των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία ενός ομο-
σπονδιακού κράτους.

"Να λειτουργήσουμε σαν Πυροσβεστικό Σώμα"

"Πρέπει να λειτουργήσουμε σαν Πυροσβεστικό Σώμα, σβήνοντας τις φωτιές στην Ευρώπη"
είπε ο Επίτροπος Rehn απαντώντας στους ευρωβουλευτές. Αναφερόμενος στην Ιρλανδία
είπε:" Όταν κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα  πρέπει να τον βοηθήσεις,(...) προς όφελος
και της ευρύτερης σταθερότητας της ΕΕ". Προσέθεσε επίσης ότι "όλα τα κράτη μέλη θα
αντιμετώπιζαν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες χωρίς την ασπίδα προστασίας της ΕΕ".
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Αστάθεια λόγω της κακής οικονομικής διακυβέρνησης

"Έχουμε συναίσθηση της ΕΕ αλλά είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τη νομισματική πτυχή της
ένωσης αυτής", είπε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, ασκώντας κριτική "στην τάση που έχουμε να χρη-
σιμοποιούμε την ΕΕ ως αποδιοπομπαίο τράγο" και να κατηγορούμε το Ευρώ, "ένα ισχυρό
και σταθερό νόμισμα", ως υπεύθυνο για τις οικονομικές δυσκολίες. "Δεν είναι το Ευρώ αυτό
που διακυβεύεται", συνέχισε ο Trichet, "αλλά η οικονομική αστάθεια που προκαλείται από τις
κακές δημοσιονομικές πολιτικές" και από την "κακή οικονομική διακυβέρνηση" ορισμένων
κρατών μελών. Τέλος, ζήτησε από τους ευρωβουλευτές να εργαστούν σκληρά προκειμένου
να εξασφαλίσουν "μία ισχυρή εποπτεία και διακυβέρνηση" της οικονομίας της ΕΕ.
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Mikheil Saakashvili: Η Γεωργία επιθυμεί διαπραγματεύσεις με τη
Ρωσία

• Επίσημη επίσκεψη και ομιλία του Γεωργιανού Προέδρου, Mikheil Saakashvili, στο ΕΚ
• Δέσμευσή του να αναζητήσει ειρηνική επίλυση των προβλημάτων με τη Ρωσία

Δέσμευση πως η Γεωργία δεν θα επιχειρήσει να απομακρύνει τις ρωσικές δυνάμεις
από το έδαφός της με τη δύναμη των όπλων ανέλαβε σε ομιλία του προς την ολο-
μέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο, ο πρόεδρος της Γεωργίας, Mikheil Saakashvili, εξη-
γώντας πώς, για τον ίδιο, η ειρήνη με τη Ρωσία είναι απολύτως εφικτή. Η επίσκεψή
του κ. Saakashvili στο ΕΚ συνέπεσε με την 7η επέτειο της επανάστασης του 2003,
που κορυφώθηκε στις 22 Νοεμβρίου εκείνου του έτους.

Καλωσορίζοντας τον Γεωργιανό πρόεδρο στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος του σώματος, Jerzy
Buzek, σημείωσε ότι "τα τελευταία επτά χρόνια δεν ήταν εύκολα για τη Γεωργία" και θύμισε
ότι τον Ιούνιο, με ψήφισμά του για τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας, το
ΕΚ κάλεσε τη Μόσχα να "τηρήσει τη δέσμευσή της για σεβασμό της συμφωνίας κατάπαυ-
σης του πυρός, να πάψει την παρενόχληση των πολιτών της στα όρια των κατεχομένων
εδαφών και να επιτρέψει την πρόσβαση στους παρατηρητές της ΕΕ στη Νότια Οσσετία και
την Αμπχαζία.

Στην αντιφώνησή του, ο Mikheil Saakashvili σημείωσε ότι είναι "μεγάλη τιμή" η πρόσκλησή
του ενώ στην ομιλία του, εξέθεσε σειρά ζητημάτων άρρηκτα συνδεδεμένων με το παρελθόν,
το παρόν και το μέλλον της χώρας του.

"Οι Γεωργιανοί έχουμε πάψει να βλέπουμε τη χώρα μας ως μετά-σοβιετικό κράτος. Την αντι-
μετωπίζουμε, την κρίνουμε και συχνά την κατακρίνουμε όρους ευρωπαϊκής δημοκρατικής
χώρας" σημείωσε, για να τονίσει ότι "το ΕΚ είναι σύμβολο ελπίδας, ζωντανή απόδειξη ότι
ακόμα και οι σκληρότεροι πόλεμοι μπορούν να ξεπερασθούν". Υπογράμμισε έτσι ότι "έχει
έρθει η ώρα η ευρωπαϊκή ειρήνη να φθάσει μέχρι τον Καύκασο" και τόνισε ότι η Γεωργία "θα
πράξει το παν για να υλοποιήσει τα ευρωπαϊκά πεπρωμένα της".

Δημοκρατία και οικονομία της αγοράς: θετικές εξελίξεις στα χρόνια από το 2003

Από την εποχή της επανάστασης του 2003, και την πτώση της κυβέρνησης Σεβαρντνάτζε, η
Γεωργία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τον εκδημοκρατισμό, τη μεταρρύθμιση της
οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό της παιδείας, σημείωσε ο κ. Saakashvili: "πριν από επτά
χρόνια η Γεωργία ήταν ακόμα διχασμένη" σημείωσε, "σήμερα όμως οι θεσμοί του κράτους
είναι σταθερά πιό δημοφιλής από οποιονδήποτε πολιτικό κάτι που όπως τόνισε θεωρεί θε-
τική εξέλιξη για οποιαδήποτε νεαρή δημοκρατία, "έστω και αν αντιλαμβανόμαστε ότι η δη-
μοκρατία δεν παύει ποτέ να οικοδομείται".

Επίσημη δέσμευση για ειρηνική διευθέτηση των διαφορών με τη Ρωσία

Υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία κατέχει ακόμα το 20% των εδαφών της Γεωργίας, ο κ.
Saakashvili ανακοίνωσε μια μονομερή, όπως εξήγησε, πρωτοβουλία: "Η Γεωργία δεν θα
επιχειρήσει ποτέ να αποκαταστήσει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα
με τη βία και θα μετέλθει αποκλειστικά ειρηνικών μεθόδων για να επιτύχει τον τερματισμό
της κατοχής και την επανένωσή της".

"Τείχη σαν εκείνα που χωρίζουν σήμερα τη Γεωργία δεν κατεδαφίζονται με βόμβες αλλά με
τη θέληση των πολιτών να οικοδομήσουν μια ανεξάρτητη και ενωμένη χώρα"., προσέθεσε.

Δήλωσε έτσι πως "όλοι επιθυμούμε και εγώ προσωπικά επιθυμώ μια Ρωσία εταίρο μας
και όχι αντίπαλό μας. Οι Ρώσοι θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στη Γεωργία ως επισκέπτες,
φοιτητές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι ή απλώς φίλοι, αλλά όχι ως δύναμη κατοχής". "Η
συνεργασία πρέπει να αντικαταστήσει την αντιπαλότητα", κατέληξε, καλώντας την ΕΕ να
στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία του.
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Απαντώντας εκ μέρους του ΕΚ, ο πρόεδρος Buzek επεσήμανε ότι "πάντα αναγνωρίζαμε τη
γενναιότητά σας, τώρα αναγνωρίζουμε και τη σύνεσή σας".
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Το ΕΚ παρουσιάζεται ενωμένο μπροστά στο αδιέξοδο του προ-
ϋπολογισμού για το 2011

• Σχεδόν πλήρης ομοφωνία των πολιτικών δυνάμεων για τον προϋπολογισμό του 2011
• Ψήφισμα του ΕΚ την Πέμπτη

Το ΕΚ παραμένει ενωμένο και σταθερό στη θέση του σε ότι αφορά το αδιέξοδο στο
οποίο περιήλθαν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011.
Το γεγονός αυτό έγινε εμφανές και από τη σημερινή συζήτηση στην ολομέλεια με
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, τον Γραμματέα του
βελγικού κράτους, Melchior Wathelet, ο οποίος εκπροσώπησε τη βελγική προεδρία,
και τον Επίτροπο Lewandowski, αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού και δημοσιο-
νομικού προγραμματισμού.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος του ΕΚ, κ. Buzek, υπενθύμισε ότι το ΕΚ είναι
πρόθυμο να συμφωνήσει με τα μεγέθη που προτείνει το Συμβούλιο. "Σε αντάλλαγμα θέλαμε
να συμφωνήσουμε στο θέμα του περιθωρίου ευελιξίας στον προϋπολογισμό και στο πώς η
Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να τεθεί σε ισχύ ενόψει των συζητήσεων για το μελλοντικό
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και για τους ιδίους πόρους", προσέθεσε ο ίδιος.

Η συζήτηση χωρίστηκε σε τρία μέρη: Πρώτον, για τα μεγέθη/νούμερα του προϋπολογισμού,
δεύτερον, για το περιθώριο ευελιξίας εντός του προϋπολογισμού προκειμένου να μπορέσει η
ΕΕ να αντιμετωπίσει τις νέες προτεραιότητες και τις μελλοντικές έκτακτες ανάγκες και τρίτον,
για τη συμμετοχή του ΕΚ στις συζητήσεις για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(ΠΔΠ) και τους ιδίους πόρους.

Ο Joseph Daul (ΕΛΚ, Γαλλία) υπογράμμισε ότι "η συζήτηση δεν αφορά τη διεκδίκηση μεγα-
λύτερης ισχύος και εξουσίας - αφορά το να μπορέσει η ΕΕ να τηρήσει τις υποσχέσεις της…
Στην πραγματικότητα ο τρέχον προϋπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη τα νέα καθήκοντα της
ΕΕ· δε λαμβάνει υπόψη την αναθεώρηση του προϋπολογισμού την οποία ζήτησε το ΕΚ και
δεν περιλαμβάνει καμία χρηματοδότηση για την στρατηγική 20202. Το Συμβούλιο εγκρίνει
προγράμματα αλλά δεν αναφέρει τους τρόπους με τους οποίους αυτά θα χρηματοδοτηθούν".

Εκ μέρους των Σοσιαλιστών, ο επικεφαλής της πολιτικής ομάδας, Martin Schulz (Γερμα-
νία), τόνισε ότι: "Το ΕΚ δοκιμάζεται. Η συζήτηση δεν αφορά πλέον τα χρηματικά ποσά αλλά
την κατεύθυνση προς την οποία οδηγείται η ΕΕ. Αφορά τα δικαιώματα του ΕΚ, όπως αυτά
ορίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας… Εκλεγόμαστε για να ασχοληθούμε με την ΕΕ
και τον προϋπολογισμό της. Τώρα οι εθνικές κυβερνήσεις ζητούν να έχουν έλεγχο και να
μας εποπτεύουν. Το ακριβώς αντίστροφο δηλαδή!" Για το θέμα της ευελιξίας ο Martin Schulz
δήλωσε ότι "είναι προς όφελος όλων των θεσμικών οργάνων να μπορούν να αντιδρούν με
ευέλικτο τρόπο όποτε προκύπτει ανάγκη".

"Για το θέμα των μεγεθών του προϋπολογισμού, είναι πλέον γνωστό ότι το ΕΚ είναι έτοιμο να
δεχθεί τα (προτεινόμενα) μεγέθη, στα πλαίσια ευρείας συμφωνίας φυσικά, αλλά το δεύτερο
τμήμα, δηλαδή το θέμα της ευελιξίας είναι εξίσου σημαντικό. Η ευελιξία δεν αποτελεί παρα-
χώρηση του Συμβουλίου. Είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση των νέων έργων", δήλω-
σε ο Guy Verhofstadt (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο). "Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι πρέπει
να επιλύσουμε το πρόβλημα της μελλοντικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Και σε αυτό, οι ίδιοι
πόροι πρέπει να αποτελέσουν μέρος της συμφωνίας. Όλο αυτό δεν αφορά την αλλαγή της
Συνθήκης, αλλά την εφαρμογή των Συνθηκών!", προσέθεσε ο ίδιος.

Ο Daniel Cohn-Bendit (Πράσινοι, Γαλλία) δήλωσε ότι η ΕΕ "έχει φτάσει σε ένα σταυρο-
δρόμι". "Το θέμα δεν αφορά τα χρηματικά μεγέθη, αλλά το αν θα επεκταθεί η ευρωπαϊκή
ιδέα ή όχι. Θέλουμε η ΕΕ να μπορεί να λύνει προβλήματα τα οποία δε μπορούν να λυθούν
σε εθνικό επίπεδο. Αλλά τα κράτη μέλη δεν δίνουν στην ΕΕ τα μέσα που χρειάζεται για να
το κάνει αυτό. Έχουμε καταθέσει τρία αιτήματα. Θα ήθελα να πω στα κράτη μέλη το εξής:
(Έχετε δύο επιλογές) ή να δεχτείτε τη συμφωνία ή όχι! Είμαστε πρόθυμοι να περιμένουμε
για όσο χρειαστεί. Δε θα σταματήσουμε τη συζήτηση στη μέση."
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Εκ μέρους της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο
Lajos Bokros (Ουγγαρία), υποστήριξε ότι "500 εκατομμύρια φορολογούμενοι  δεν μπορούν
να κατανοήσουν γιατί δεν υπήρξε συμφωνία κατά το πρώτο έτος έναρξης ισχύος της Συ-
νθήκης της Λισαβόνας… Αλλά υπάρχει τρόπος να συμφωνήσουμε-εάν συμφωνήσουμε στο
θέμα της ευελιξίας. Εάν συμφωνήσουμε στο ζήτημα της ευελιξίας το ΕΚ μπορεί να υποσχε-
θεί ότι δε θα πιέσει τις κυβερνήσεις για κανενός είδους πολιτική δήλωση. Θα είναι κρίμα εάν
δε συμφωνήσουμε αυτή τη φορά."

Σύμφωνα με τον Lothar Bisky (Ευρ.Ενωτ.Αριστ., Γερμανία), "τα νέα καθήκοντα δε μπο-
ρούν, τουλάχιστον εξ ολοκλήρου, να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του παρόντος προϋπο-
λογισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να συζητήσουν με το ΕΚ για τους ιδίους πόρους. Εάν στα-
ματήσουμε τις συζητήσεις, θα σημαίνει ότι αφήνουμε την ιδέα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης". Προειδοποίησε, ακόμη, ότι "οι καθαροί πληρωτές τείνουν να ξεχνούν τι σημαίνει αλ-
ληλεγγύη."

"Ας είμαστε ειλικρινείς", είπε η Marta Andreasen (ΕΕΔ, ΗΒ), "οι διαπραγματεύσεις για τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατέρρευσαν εξαιτίας της φιλοδοξίας του ΕΚ να λάβει
περισσότερες εξουσίες στο θέμα του προϋπολογισμού. Και η ιδέα του Ευρωπαϊκού φόρου
ήταν πάντοτε μη αποδεκτή από εμάς."

Ο Βέλγος υφυπουργός προϋπολογισμού, Melchior Wathelet, μιλώντας εκ μέρους της βελ-
γικής προεδρίας, υπογράμμισε τρία ζητήματα: τον προϋπολογισμό για το 2011, το θέμα της
ευελιξίας και την πολιτική δήλωση σε ότι αφορά τη συμμετοχή του ΕΚ στις συζητήσεις για
το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τους ιδίους πόρους. Σύμφωνα με
τον ίδιο, το πρόβλημα στο Συμβούλιο έγκειται στο ζήτημα της πολιτικής δήλωσης: "Αλλά
μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Προβλέπεται από τη Συνθήκη και θα την κάνουμε,
ίσως σε μετέπειτα στάδιο."

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, τόνισε ότι: "Πρέπει να
δείξουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατανοούν πλήρως αυτά που προβλέπει η Συνθήκη,
ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο,
είναι μία φυσική συνέπεια της κοινής μας δέσμευσης για την υιοθέτηση του μελλοντικού
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα μας για ανάληψη
πρωτοβουλίας προκειμένου να καταθέσουμε προτάσεις σε ότι αφορά τους ιδίους πόρους,
πριν από το τέλος του ερχόμενου Ιουνίου. Προφανώς, θα πρέπει να συμβουλευτούμε το
ΕΚ για το θέμα αυτό". Ο Πρόεδρος Barroso υποστήριξε τη θέση του ΕΚ για το ζήτημα της
ευελιξίας:" Πρέπει να έχουμε ειδική πλειοψηφία για το 0,03% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Εισοδήματος. Ευελπιστώ να λάβω ένα θετικό μήνυμα από το Συμβούλιο για το θέμα αυτό."

Το ΕΚ θα θέσει σε ψηφοφορία ψήφισμα για τις διαπραγματεύσεις επί του προϋπολογισμού
την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου.
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Το ΕΚ πριν από τη σύνοδο στο Κανκούν

• Λίγες ημέρες απέμειναν μέχρι την έναρξη της κρίσιμης διεθνούς συνόδου για το κλίμα
στο Κανκούν, στο Μεξικό

• Ένας σύντομος οδηγός για τη σύνοδο και το ΕΚ

Τι ακριβώς συζητούν οι ευρωβουλευτές;

Την ερχόμενη εβδομάδα στο Κανκούν του Μεξικού, οι ηγέτες των χωρών όλης της Γης θα
συγκεντρωθούν σε μια τελευταία προσπάθεια επίτευξης νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για
τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η προειδοποίηση
από τους επιστήμονες του ΟΗΕ για τις συνέπειες που θα έχει μια αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας κατά 2 βαθμούς κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα είναι πια σαφής. Από την πλευρά
του ΕΚ, η επιτροπή Περιβάλλοντος έχει συνταχθεί σε αυτό με τα Ηνωμένα Έθνη και στηρίζει
τη δέσμευση της ΕΕ να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι
το 2020.

Αποστολή του ΕΚ υπό τον πρόεδρο της επιτροπής Περιβάλλοντος, Jo Leinen (Σοσιαλιστές,
Γερμανία) θα βρεθεί στο Κανκούν για να προωθήσει τις θέσεις του σώματος, ενώ η ολομέλεια
του ΕΚ συζητά για το θέμα σήμερα Τετάρτη στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Τα κύρια ζητήματα

Το πρωτόκολλο του Κιότο, που περιλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου εκπνέει το 2012 και ο χρόνος για τη δημιουργία διαδόχου σχήματος
τελειώνει. Η επίτευξη συμφωνίας στο σύστημα που θα διαδεχθεί το Κιότο είναι ο λόγος για
τον οποίο πραγματοποιείται η σύνοδος του Κανκούν, όμως πέρυσι, στην αντίστοιχη σύνο-
δο της Κοπεγχάγης δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί συμφωνία μεταξύ ανεπτυγμένων και
αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες αρνούνται να δεχθούν ότι θα
πρέπει εκείνες να καταβάλλουν το τίμημα της ρύπανσης που δημιουργεί ο ανεπτυγμένος
κόσμος.

Τις αναπτυσσόμενες χώρες ανησυχεί επίσης ότι η επιβολή ανωτάτων ορίων στις εκπομπές
ρύπων θα καθηλώσει την ανάπτυξή τους, κάτι που θέτει με ιδιαίτερη έμφαση η Κίνα, ενώ
επιπλέον ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των μέτρων που θα απαιτηθούν.

Τι σημαίνουν οι διάφοροι όροι όπως CMP6 και COP16;

Οι συντομογραφίες κρύβουν, όπως είναι προφανές, μια πολύπλοκη εικόνα. Στην πραγ-
ματικότητα, "η" σύνοδος του Κανκούν είναι έξι διαφορετικές σύνοδοι που διεξάγονται ταυ-
τόχρονα και παράλληλα. Από αυτές οι σημαντικότερες είναι η 16η σύνοδος της "Διάσκε-
ψης των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης πλαισίου των ΗΕ για την αλλαγή του κλίμα-
τος" (Conference Of Parties) και η έκτη σύνοδος των μερών που αποτελεί συνάντηση των
μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP). Οι δε χώρες είναι οι περισσότερες μέλη του Πλαι-
σίου του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές ή UNFCCC...

Ποιός συμμετέχει;

Ηγέτες ή άλλοι εκπρόσωποι από ουσιαστικά κάθε μία χώρα της υφηλίου, μαζί με αντιπρο-
σωπείες της ΕΕ, διαφόρων οργάνων του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σύνοδο της Κοπεγχάγης;

Η σύνοδος της Κοπεγχάγης πέρυσι άφησε πάρα πολλές εκκρεμότητες τις οποίες φιλοδοξεί
να επιλύσει η φετινή σύνοδος στο Κανκούν.
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Αυστηρότεροι κανόνες πληροφόρησης για τα φάρμακα

• Καλύτερη πληροφόρηση για τα φάρμακα προωθεί το ΕΚ
• Φροντίδα να αποτραπεί η διολίσθηση από την ενημέρωση στη διαφήμιση

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για τα
φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, βάσει του νέου σχεδίου νομοθε-
σίας το οποίο ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου. Με βάση το σχέδιο αυτό θα
παρέχονται αντικειμενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου και την
αντίστοιχη ασθένεια, ενώ θα αποτρέπεται η παροχή μη ζητηθείσας πληροφόρησης,
καθώς και η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση.

Οι ευρωβουλευτές κατέθεσαν τροπολογίες επί του σχεδίου νομοθεσίας βασιζόμενοι στη θε-
μελιώδη αρχή του δικαιώματος πρόσβασης των ασθενών σε ακριβή και αντικειμενική πλη-
ροφόρηση για τα φάρμακα. Με το σχέδιο αυτό, ξεκαθάρισαν, επίσης, τις υποχρεώσεις και
τις δυνατότητες που θα έχουν οι φαρμακευτικές εταιρίες σε ότι αφορά την παροχή πληρο-
φοριών και παρουσίασαν τις υποχρεώσεις που θα έχουν τα κράτη μέλη.

Το ΕΚ ενέκρινε δύο νομοθετικές εκθέσεις σε πρώτη ανάγνωση: έναν κανονισμό που αφορά
τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ (με 564 ψήφους υπέρ, 41 κατά και 45 αποχές) και
μία οδηγία που αφορά τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη σε εθνικό
επίπεδο (με 558 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 53 αποχές). Τα δύο αυτά σχέδια θα τεθούν τώρα
σε συζήτηση στο Συμβούλιο.

Ο Christofer Fjellner (ΕΛΚ, Σουηδία), εισηγητής των δύο εκθέσεων, δήλωσε: "Το σημαντι-
κότερο πράγμα που επιτύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ήταν να αλλάξουμε
το κύριο μέλημα της νομοθεσίας, το οποίο αφορούσε τα δικαιώματα των φαρμακευτικών
εταιριών να παρέχουν πληροφορίες, και να το μετατοπίσουμε στα δικαιώματα των ασθενών
να λαμβάνουν την πληροφόρηση που χρειάζονται και επιθυμούν. Η συγκεκριμένη πρόταση
περιλαμβάνει μόνο βελτιώσεις σε ότι αφορά την ποιότητα και το μέγεθος των πληροφοριών
που θα είναι διαθέσιμες στους ασθενείς."

Οι εταιρίες πρέπει να πληροφορούν και όχι να διαφημίζουν

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση από αυτούς που
γνωρίζουν καλύτερα το προϊόν, ειδικότερα εάν λάβει κανείς υπόψη και την πληθώρα ανα-
ξιόπιστων πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Το ΕΚ υποστήριξε ότι οι φαρμα-
κευτικές εταιρίες πρέπει να θέτουν στη διάθεση του κοινού την πιο πρόσφατη περίληψη
των χαρακτηριστικών του προϊόντος, την επισήμανση και το φύλλο οδηγιών και την έκθεση
αξιολόγησης υπό τη μορφή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

Επιπρόσθετα, οι φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερο-
μένων άλλες, σαφώς καθορισμένες πληροφορίες, μη προωθητικού χαρακτήρα, σχετικές με
το φάρμακο, όπως για παράδειγμα πληροφορίες για τις τιμές ή για τις τυχόν αλλαγές στη
συσκευασία, αν και θα χρειάζεται να έχουν λάβει πρώτα την άδεια από τις αρμόδιες εθνικές
αρχές για να το πράξουν αυτό.

Η διαφήμιση για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή απαγορεύεται ήδη σε
όλη την ΕΕ, αλλά η διαφορετική ερμηνεία των κανόνων από τα κράτη μέλη σημαίνει ότι
υπάρχει μία πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ του τι είναι πληροφόρηση και τι προώθηση του
προϊόντος. Οι ευρωβουλευτές προσπαθώντας να επιλύσουν αυτήν την ασάφεια υποστη-
ρίζουν την απαγόρευση της παροχής πληροφόρησης για τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται
ιατρική συνταγή όχι μόνο από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όπως προέβλεπε η αρχική
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και από τα έντυπα μέσα.

Τα κράτη μέλη θα παρέχουν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου

Το ΕΚ υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την παροχή "αντικειμενικών και
αμερόληπτων πληροφοριών" στο ευρύ κοινό. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν το
φύλλο οδηγιών, μία έκθεση αξιολόγησης του φαρμάκου και πληροφορίες για την πρόληψη
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της αντίστοιχης ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουρ-
γήσουν ειδικές ιστοσελίδες για την παροχή αυτής της πληροφόρησης, και το οποιοδήποτε
πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να παρέχεται και σε μορφότυπα κατάλληλα για ανθρώπους
με αναπηρίες.
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Προβληματισμός για τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπιση της
κρίσης

• Έντονη συζήτηση στην ολομέλεια για την κρίση που πλήττει τη ζώνη ευρώ και την
αντιμετώπισή της

• Παρεμβάσεις από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van
Rompuy και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso

Το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του Οκτωβρίου και το ευρύτερο θέμα της οικο-
νομικής διακυβέρνησης εξέτασαν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη, παρουσία του προ-
έδρου του Συμβουλίου, Herman Van Rompuy με βασικά ζητούμενα τη δημοσιονομική
πειθαρχία των κρατών-μελών του ευρώ, τη σταθερότητα της ευρωζώνης και την πε-
ρίπτωση της Ιρλανδίας. Από τη συζήτηση δεν έλειψε η ένταση και ο Βρετανός ευρω-
βουλευτής Godfrey Bloom κλήθηκε να εγκαταλείψει την αίθουσα μετά από εντονότα-
τη φραστική επίθεσή του κατά του επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Martin Schulz.

Herman Van Rompuy και José Manuel Barroso

Στην ομιλία του στην αρχή της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
Herman Van Rompuy στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης στα οποία
συμφώνησαν οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής καθώς και στην έκθεση της ομάδας της οποίας
ηγήθηκε για το ίδιο θέμα, η οποία, όπως επεσήμανε, προσέφερε το κατάλληλο μίγμα πο-
λιτικής με εξισορρόπηση της ανάγκης αποτροπής της διόγκωσης των ελλειμμάτων, με την
ενίσχυση των δυνατοτήτων παρέμβασης σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θέτει σε
κίνδυνο τη συνολική σταθερότητα της ζώνης ευρώ.

Σε ότι αφορά τις ποινές πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν απογοήτευση για τον περιορισμό
του αυτοματισμού, αλλά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επεσήμανε ότι ακριβώς
αυτό είναι που έχει προταθεί, ενώ επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξουν τώρα συγκεκριμένες
νομοθετικές προτάσεις καθώς ορισμένες μικρής κλίμακας αλλαγές στη Συνθήκη της Ένωσης
για τη δημιουργία και του μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα
θα εξετασθεί, σημείωσε ο Van Rompuy και στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου.

Τέλος, αναφερόμενος στην επερχόμενη διεθνή σύνοδο στο Κανκούν, στο Μεξικό, για το
κλίμα, σημείωσε ότι στην πράξη μάλλον δεν θα αποδειχθεί παρά ένα ακόμα ενδιάμεσο βήμα
προς την επίτευξη του τελικού στόχου μετριασμού του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Παίρνοντας στη συνέχεια το λόγο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel
Barroso, τόνισε τρία ζητούμενα: περισσότερη συνέχεια, περισσότερη σύγκλιση, περισσότε-
ροι κοινοί στόχοι". Τόνισε δε τη σημασία να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική ισορροπία της
Ιρλανδίας, της ζώνης ευρώ και της ΕΕ συνολικά ενώ δεσμεύθηκε ότι η Επιτροπή θα παρου-
σιάσει τα απαραίτητα νομικά εργαλεία το συντομότερο, για να εξηγήσει ότι αν η ΕΕ επιθυμεί
πραγματικά να έχει ισχυρότερο ρόλο και λόγο στη διεθνή σκηνή, τότε είναι απαραίτητο να
υπάρξει περισσότερη συνάφεια στις πολιτικές της, περισσότερη σύγκλιση και σαφέστερα
κοινοί στόχοι.

Οι πολιτικές ομάδες

Από τους ευρωβουλευτές, πρώτος πήρε το λόγο ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας
του ΕΛΚ, Joseph Daul (Γαλλία). Η κρίση, τόνισε, έχει σπείρει το φόβο στην Ευρώπη και σε
τέτοιους δύσκολους καιρούς όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, όμως "ολοένα και περισ-
σότεροι πολιτικοί χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται τους φόβους αυτούς χωρίς να προ-
τείνουν απολύτως τίποτα. Ρόλος των ηγετών είναι να αποκρούσουν τους δημαγωγούς και
λαϊκιστές", τόνισε. Όπως εξήγησε δε, η εσωστρέφεια και ο προστατευτισμός δεν δίνουν απα-
ντήσεις στην κρίση. Άλλωστε εύκολες και γρήγορες λύσεις δεν υπάρχουν αλλά "δεν μπορεί
να υπάρξει πισωγύρισμα από την αλληλεγγύη, πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς έχουμε ανάγκη του εταίρους μας".
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Για τους Σοσιαλιστές, ο Γερμανός επικεφαλής τους, Martin Schulz, τόνισε ότι σήμερα η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να σπάει στα τρία: τη Γαλλία και τη Γερμανία, την υπόλοι-
πη ζώνη ευρώ και όλους τους εκτός ευρώ με τη Βρετανία σε "ειδική" θέση. Προειδοποίησε
ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που θα διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωσε δε ότι η
αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας έχει βρεθεί να εξαρτάται από ένα κράτος μέλος
που δεν είναι καν μέλος της ζώνης ευρώ, ενώ η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ
απαιτεί αναθεώρηση της Συνθήκης της Ένωσης τη στιγμή που κανείς δεν γνωρίζει τι θα
συμβεί με την Ιρλανδία. Τόνισε επίσης ότι ο ιδιωτικός τομέας θα έπρεπε να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της κρίσης, κάτι που όπως είπε μπορεί να επιτευχθεί με την επιβολή φόρου
στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Όμως η Βρετανία δεν το επιθυμεί, παρατήρησε για να
αναρωτηθεί αν η Βρετανία πρέπει να παίρνει όλες τις αποφάσεις στην ΕΕ.

Εκ μέρους των Φιλελευθέρων, ο Guy Verhofstadt (Βέλγιο) σημείωσε ότι η ένταση έχει κα-
ταλάβει τη ζώνη ευρώ και τόνισε ότι ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης δεν μπορεί
να υπάρξει με τη σημερινή πανσπερμία συστημάτων. "Πρέπει να στηρίξουμε τον (πρόεδρο
της ΕΚΤ) Jean-Claude Trichet τόνισε, "μας ζητά να ενισχύσουμε το σύστημα και να διασφα-
λίσουμε ότι οι ποινές θα είναι, πράγματι, αυτόματες". Υπεραμύνθηκε δε της αλλαγής της Συ-
νθήκης για να επιτευχθεί αυτό, σημειώνοντας ότι η αυτοματοποίηση των ποινών είναι απα-
ραίτητη για το μέλλον και κατέληξε λέγοντας ότι έχει "μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή παρά στο Συμβούλιο για τον φρονηματισμό των χωρών που παραβιάζουν
το σύμφωνο".

"Το ευρωπαϊκό πνεύμα έχει πια χαθεί" διαπίστωσε η Rebecca Harms των Πρασίνων (Γερ-
μανία) και παρατήρησε ότι η τεταμένη ατμόσφαιρα στην ολομέλεια είναι προάγγελος της
κατάστασης στην οποία μπορεί να βρεθεί η ίδια η Ευρώπη αν δεν υπάρξουν αλλαγές. Πα-
ρατήρησε δε ότι το πρόβλημα δεν είναι το κατά πόσον θα υπάρξουν ή όχι μικροαλλαγές
στη Συνθήκη αλλά το ότι "χάθηκε το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης". Η Γερμανία,
επεσήμανε, μια χώρα που τόσο στηρίχθηκε στην αλληλεγγύη αυτή σήμερα δεν επιδεικνύει
ανάλογο πνεύμα. "Μόνο ενωμένοι θα αντεπεξέλθουμε στην κρίση" τόνισε, σημειώνοντας ότι
η κρίση στην Ιρλανδία είναι και κρίση της Γερμανίας, κάτι που πρέπει να ειπωθεί ανοικτά
και με ειλικρίνεια στους πολίτες. Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι απαιτείται εναρμόνιση των
φορολογικών πολιτικών και επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, η Kay Swinburne (Βρε-
τανία) αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό της ΕΕ και δήλωσε ότι "οφείλουμε εδώ στο ΕΚ να
σεβασθούμε τις πιέσεις που υφίστανται τα κράτη-μέλη και να αφήσουμε κατά μέρος κάθε ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δεν είναι επείγον ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον προ-
ϋπολογισμό η οποία θα αντικατοπτρίζει τις σημερινές δύσκολες οικονομικές περιστάσεις".

Κατά της εμμονής στην τιμωρία των υπερχρεωμένων χωρών καθώς θα καταστρέψει κάθε
αίσθημα αλληλεγγύης στην ΕΕ τάχθηκε ο Γερμανός επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς, Lothar Bisky, τονίζοντας ότι τόσο η οικονομική διακυβέρνηση όσο και η κοινω-
νική Ευρώπη πρέπει να οικοδομηθούν με βάση την αλληλεγγύη.

Από την πλευρά της ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο Βρετανός ευρωβου-
λευτής Nigel Farage, κατηγόρησε την ΕΕ ότι δεν έχει μάθει τίποτα από την κρίση. Ο μη-
χανισμός διάσωσης δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα τόνισε, για να εξηγήσει ότι την ελ-
ληνική "τραγωδία" των αρχών του έτους διαδέχεται τώρα η ιρλανδική κρίση, ενώ έπεται η
Πορτογαλία και, ίσως, θα ακολουθήσει η Ισπανία. Η διάσωση της Ισπανίας, σημείωσε, θα
είναι επτά φορές δαπανηρότερη από εκείνη της Ιρλανδίας και θα εξαντλήσει όλα τα κεφάλαια
που έχουν προβλεφθεί.
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Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011

• Τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011 παρουσίασε ο πρόεδρός
της, Josè Manuel Barroso στην ολομέλεια

• "Αν οι ανταγωνιστές μας είναι φτηνότεροι, εμείς πρέπει να είμαστε εξυπνότεροι"

"Το επόμενο βήμα στην έξοδο της ΕΕ από την κρίση" θα είναι το 2011 δήλωσε ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josè Manuel Barroso, παρουσιάζοντας την
Τρίτη 23 Νοεμβρίου τις προτεραιότητες της Επιτροπής για το ερχόμενο έτος στο ΕΚ.
Κυριότερες είναι η έξοδος από την κρίση και η επιστροφή στην ανάπτυξη, η ενίσχυση
της ασφάλειας των πολιτών και η τόνωση του ρόλου της ΕΕ στη διεθνή σκηνή.

Η διατήρηση και τόνωση της ανάκαμψης παραμένει, φυσικά, η κυρίαρχη προτεραιότητα,
τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να διατηρήσει και να
αναπτύξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της καθώς "αν οι ανταγωνιστές μας είναι φτηνότεροι,
εμείς πρέπει να είμαστε εξυπνότεροι"...

Στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση του προγράμματος και μιλώντας εκ μέρους
του ΕΚ, ο Ούγγρος ευρωβουλευτής József Szájer επέμεινε ιδιαίτερα στη δημιουργία θέσε-
ων εργασίας, σημειώνοντας ότι "είναι αναγκαίο να βασίσουμε την οικονομίας μας στην απα-
σχόληση".

Για τους Σοσιαλιστές, ο Αυστριακός Hannes Swoboda ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στην πράσινη ανάπτυξη και τις λεγόμενες "πράσινες" θέσεις εργασίας ενώ υπογράμμισε
ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα κοινωνικά κεκτημένα αλλά και να υπάρξει, ως ένα
βαθμό, φορολογική εναρμόνιση.

Από τους Φιλελεύθερους, η Adina-Ioana Vălean (Ρουμανία), έκανε μια διαφορετική επι-
σήμανση: "έχουμε πληθώρα στρατηγικών σχεδίων αλλά πενία θέλησης  για την υλοποίησή
τους" και σημείωσε έτσι ότι εκτιμά πώς πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα θεμελιώ-
δη, με άλλα λόγια την εσωτερική αγορά.

Οι κατά τα άλλα "θαυμάσιες προτεραιότητες του προγράμματος δεν μπορούν να επιτευ-
χθούν χωρίς αξιόπιστη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό", επεσήμανε η Γερμανίδα
ευρωβουλευτής Rebecca Harms των Πρασίνων και ως εκ τούτου, τόνισε, πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, ενώ παρατήρησε ότι από τα
λεγόμενα του κ. Barroso έλλειψε "η πορεία εξόδου από την κρίση με κοινοτική προσέγγιση"
ενώ αντιθέτως κυριάρχησαν οι "αποσπασματικές λύσεις".

Για την ομάδα ΕΣΜ, ο Τσέχος Oldřich Vlasák, επεσήμανε ότι σε ότι αφορά τους νόμους και
κανόνες "μερικές φορές όσο λιγότερα τόσο καλύτερα" για να σημειώσει ότι ειδικά στον τομέα
των υπηρεσιών οι "οικονομικοί παράγοντες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις συνεχείς
αλλαγές του συστήματος".

O Γάλλος Patric Le Hyaric της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, δήλωσε από την πλευ-
ρά του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή "μιλά σα να μην υπάρχει κρίση" και ζήτησε να υπάρξει
πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας με βελτίωση της κοινωνικής προστασίας
και των συντάξεων, επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και έμφαση στις
επενδύσεις.

Τέλος, για την ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, η κ. Νίκη Τζαβέλα, (ΛΑΟΣ)
επεσήμανε το πρόβλημα της εξόδου των πιο μορφωμένων νέων και πρότεινε τη δημιουργία
πραγματικής εσωτερικής αγοράς που θα επιτρέψει την "ανταλλαγή" εργαζομένων μεταξύ
κρατών μελών.
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Προϋπολογισμός 2011: Το ΕΚ επαναλαμβάνει τη θέση του

Οι ευρωβουλευτές είναι πρόθυμοι να δεχτούν τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό
του 2011 εντός των ορίων που έθεσε το Συμβούλιο, υπό τον όρο, όμως, ότι θα συμ-
φωνήσουν και οι κυβερνήσεις στα θέματα της ευελιξίας και της μεθόδου συνεργασίας
για το μέλλον. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα του ψηφίσματος σχετικά με τις τρέχουσες
διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, το οποίο υιοθετήθηκε την Πέμπτη 25 Νο-
εμβρίου.

Το εν λόγω ψήφισμα εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (486 ψήφοι υπέρ, 64 κατά και 21
αποχές).

Το ΕΚ εξέφρασε την προθυμία του "να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας επί του προ-
ϋπολογισμού του 2011 και των συναφών στοιχείων εντός πολύ περιορισμένου χρονικού
πλαισίου", υπό τον όρο ότι οι προϋποθέσεις που εκτίθενται πιο κάτω πληρούνται από την
Επιτροπή και το Συμβούλιο:

Πρώτον, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με πραγματικούς
μηχανισμούς ευελιξίας οι οποίοι θα εγκρίνονται από το ΕΚ και με ειδική πλειοψηφία από το
Συμβούλιο. Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, μπορούσαν να εγ-
γραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ πρόσθετα κεφάλαια αντίστοιχα του 0,03% του Ακα-
θάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ, εφόσον αυτή η αλλαγή είχε την έγκριση του Συμ-
βουλίου με ειδική πλειοψηφία και την έγκριση των ευρωβουλευτών. Στο παρελθόν το Συμ-
βούλιο έκανε χρήση του μηχανισμού αυτού της ευελιξίας για να χρηματοδοτήσει το ευρω-
παϊκό δορυφορικό σύστημα Galileo, καθώς και για να αποδεσμεύσει 1 δισ. για την άμβλυνση
της επισιτιστικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό που ζητά το ΕΚ, λοιπόν, είναι
να διατηρηθεί αυτός ο μηχανισμός της ευελιξίας και στο μέλλον.

Δεύτερον, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ουσίας, σχε-
τικά με νέους ιδίους πόρους για την ΕΕ, και από το Συμβούλιο να δεσμευτεί να συζητήσει
αυτές τις προτάσεις με το ΕΚ  εντός της διεργασίας διαπραγματεύσεων για το προσεχές
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), όπως προβλέπεται και από τη Διοργανική Συμφω-
νία επί δημοσιονομικών θεμάτων (2006). Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José
Manuel Barroso, είπε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου στους ευρωβουλευτές, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης στην ολομέλεια για τον προϋπολογισμό, ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει στην
κατάθεση αυτών των προτάσεων έως το τέλος Ιουνίου 2011.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 312, παράγραφος 5) ορίζει ότι, το Συμβούλιο, η Επιτροπή
και το Κοινοβούλιο θα "λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο" για να διευκολύνουν την έγκριση
του προσεχούς μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. 

Η τρίτη προϋπόθεση αφορά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων
για τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους συνεργασίας που θα επιτρέψει να υλοποιηθούν τα
προαναφερθέντα.

Ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek, δήλωσε τα εξής: "Για να επιτύχουμε μία άμεση και σωστή
συμφωνία για την ΕΕ, χρειαζόμαστε την κινητοποίηση του Συμβουλίου· εμείς είμαστε έτοι-
μοι να διαπραγματευτούμε. Χρειάζεται να αναλάβουμε δράση για το θέμα της συμμετοχής
του ΕΚ στις διαπραγματεύσεις για το προσεχές μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο,
χρειαζόμαστε μία δέσμευση για πλήρη συζήτηση επί του θέματος των ιδίων πόρων και του
ζητήματος πραγματικών μηχανισμών ευελιξίας, οι οποίοι θα τηρούν τις υφιστάμενες αρχές
που διέπουν τις αναθεωρήσεις και οι οποίοι θα επιτρέπουν τη δέουσα μελλοντική χρημα-
τοδότηση των οικονομικών πολιτικών που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της Συνθήκης της
Λισαβόνας."

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό ξεκίνησε με την πρόταση
που κατέθεσε η Επιτροπή τον Απρίλιο, τη θέση που έλαβε το Συμβούλιο τον Αύγουστο και
τη θέση που πήρε το ΕΚ τον Οκτώβριο. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την επίτευξη συμφω-
νίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην επιτροπή Συνδιαλλαγής οι οποίες έληξαν
στις 15 Νοεμβρίου. Εφόσον τα θεσμικά όργανα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, η Επιτρο-
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πή θα καταθέσει νέο σχέδιο προϋπολογισμού, πιθανότατα στις 1 Δεκεμβρίου. Η επιτροπή
Προϋπολογισμών του ΕΚ θα συζητήσει την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα
πλαίσια της συνάντησης που θα έχει στις 1 και 2 Δεκεμβρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει την πρόταση της για το προσεχές μακροπρόθεσμο
δημοσιονομικό πλαίσιο (επίσης γνωστό ως "Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ΠΔΠ, ή  "δη-
μοσιονομικές προοπτικές") το καλοκαίρι του 2011.


