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Ερωτήσεις και απαντήσεις
Για ποιο λόγο θα διεξαχθεί μια διαβούλευση για το μέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ευκαιρίες και προκλήσεις που απαιτούν προσεκτικές επιλογές.
Ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τι νομίζετε ότι πρέπει η χώρα σας ή/και η ΕΕ πρέπει να κάνουν στο
ζήτημα αυτό.
Επίσης, πολλοί Ευρωπαίοι έχουν την αίσθηση ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε στις συζητήσεις που αφορούν την
ΕΕ, οι οποίες συχνά θεωρούνται πολύ πολύπλοκες και τεχνικής φύσης. Ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι να σας
δώσουμε τη δυνατότητα να εκφράσετε μία άποψη βασισμένη σε επαρκή πληροφόρηση.
Τα συμπεράσματα θα μοιραστούν σε πολιτικούς και ειδικούς σε όλη την Ευρώπη.

Γιατί επιλέχτηκε ως θέμα το “Η Ευρώπη στον κόσμο;”
Οι 27 χώρες της ΕΕ αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και πλούτου. Οι αποφάσεις τους
έχουν επιπτώσεις στις τύχες όλου του κόσμου. Είναι επομένως σημαντικό να μάθουμε ποιο ρόλο επιθυμούν οι πολίτες
να διαδραματίσουν στην παγκόσμια σκηνή οι κυβερνήσεις τους ή/και η ΕΕ -αν φυσικά θέλουν κάτι τέτοιο.
Επίσης, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ οριστικοποιούν την περίοδο αυτή μια συμφωνία που αφορά θεσμικές
αλλαγές στην ΕΕ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, θα είναι σημαντικό να σκεφτούν σχετικά με τον
μακροπρόθεσμο ρόλο της Ένωσης στον κόσμο.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εντύπου;
Αυτή η σημείωση δίνει μία συνοπτική παρουσίαση των ζητημάτων που θα συζητήσετε με πολίτες από άλλες χώρες
της ΕΕ. Δεν στοχεύει να καλύψει όλα τα ζητήματα λεπτομερώς. Τι ακριβώς κάνει:
z

Παρέχει πληροφορίες για την ΕΕ.

z

Προσφέρει βασική πληροφόρηση για κάθε ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν, πρώτα στο επίπεδο της
χώρας σας, και στη συνέχεια στο επίπεδο της ΕΕ.

z

Παρουσιάζει διαφορετικές πιθανές προσεγγίσεις πολιτικών για τα ζητήματα αυτά καθώς και επιχειρήματα
υπέρ και εναντίον της κάθε προσέγγισης. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι απλοποιημένες, καθώς η ποικιλομορφία
των απόψεων που εκφράζονται κατά μήκος της Ευρώπης είναι πολύ μεγάλη για να παρουσιαστεί σε όλη της την
πολυσυνθετότητα. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις αυτές δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τις επιλογές αλλά αντίθετα
να αποτελέσουν το έναυσμα ενός διαλόγου. Καθώς σκέφτεστε τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται, μπορεί να
θελήσετε να επιλέξετε μια συνολική προσέγγιση ή να συνδυάσετε στοιχεία από διαφορετικές προσεγγίσεις.

Είναι ισορροπημένο το έγγραφο αυτό;
Είναι δύσκολο να είναι κανείς απόλυτα αντικειμενικός. Ωστόσο, έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε
ότι ένα ευρύ φάσμα απόψεων αναπαριστάται επί ίσοις όροις σε αυτό το έγγραφο. Το έχουμε σχεδιάσει με τη βοήθεια
πολλών συνεργατών μας, οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις για τα υπό συζήτηση θέματα.
Ωστόσο, έχουμε υποβάλλει το αρχικό κείμενο στα ακόλουθα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκτίμησή τους
ήταν ότι πρόκειται για ένα ισορροπημένο από κάθε άποψη κείμενο. Αυτή η τελική έκδοση περιέχει τα σχόλια και τις
τροποποιήσεις που εισηγήθηκαν.
z

Andrew Duff, Ηνωμένο Βασίλειο, Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών για την Ευρώπη

z

Jens-Peter Bonde, Δανία, Ομάδα για την Ανεξαρτησία και τη Δημοκρατία

z

Pierre Jonckheer, Βέλγιο, Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

z

Pervenche Bérès, Γαλλία, Κόμμα Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (“η ΕΕ”) είναι μία ένωση δημοκρατικών χωρών της Ευρώπης.
Ιδρυθείσα το 1957 ως η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έχει υποστεί πολλές αλλαγές και
είναι γνωστή ως η “Ευρωπαϊκή Ένωση” από το 1993. Ο αριθμός των μελών έχει αυξηθεί από
τα 6 αρχικά ιδρυτικά μέλη σε 27 σήμερα. Το τι μπορεί να αποφασίσει (οι “αρμοδιότητές” της)
έχουν επίσης διευρυνθεί.
Συνολικός πληθυσμός: 492 εκατομμύρια κάτοικοι (κόσμος: 6,6 δισεκατομμύρια).

Χάρτης της ΕΕ
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ελσίνκι
Στοκχόλμη

Ταλίν
ΕΣΘΟΝΙΑ
Ρίγα
ΛΕΤΤΟΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ
Κοπεγχάγη
Δουβλίνο

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΒΕΛΓΙΟ
Βρυξέλλες

Λουξεμβούργο

ΓΑΛΛΙΑ

Βαρσοβία

Π ΟΛΩ Ν Ι Α

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Παρίσι

Βίλνιους

Βερολίνο

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Άμστερνταμ

Λονδίνο

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Πράγα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Βιέννη
Μπρατισλάβα
ΑΥΣΤΡΙΑ
Βουδαπέστη
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Λουμπλιάνα Ζάγκρεμπ
Βουκουρέστι
ΚΡΟΑΤΙΑ

Σκόπια

Ρώμη

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Λισσαβώνα

Μαδρίτη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Σόφια
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΤΑΛΙΑ

Κωνσταντινούπολη
ΤΟΥΡΚΙΑ

Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΛΤΑ
Βαλέττα
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κράτος μέλος

Πληθυσμός
Ποσοστό
(σε εκατομμύρια) ανεργίας (%)

ΔΑΑ *

Χώρες που
χρησιμοποιούν το ευρώ

Βέλγιο

10.5

7.6

0.945

€

Γερμανία

82.5

6.7

0.932

€

Γαλλία

60.9

8.6

0.942

€

Ιταλία

58.8

6.5

0.940

€

Λουξεμβούργο

0.5

4.9

0.945

€

Ολλανδία

16.3

3.3

0.947

€

Δανία

5.4

3.4

0.943

Ιρλανδία

4.2

4.0

0.956

Ηνωμένο Βασίλειο

60.4

5.4

0.940

Ελλάδα

11.1

8.6

0.921

€

Ισπανία

43.8

8.2

0.938

€

Πορτογαλία

10.6

8.0

0.904

€

Αυστρία

8.3

4.5

0.944

€

Φιλανδία

5.3

6.6

0.947

€

Σουηδία

9.0

6.2

0.951

Δημοκρατία Τσεχίας

10.3

6.1

0.885

Εσθονία

1.3

4.7

0.858

Κύπρος

0.8

4.4

0.903

Λεττονία

2.3

5.4

0.845

Λιθουανία

3.4

5.8

0.857

Ουγγαρία

10.1

8.2

0.869

Μάλτα

0.4

6.4

0.875

Πολωνία

38.1

11.2

0.862

Σλοβακία

5.4

10.5

0.856

Σλοβενία

2.0

4.8

0.910

Βουλγαρία

7.7

4.9

0.816

Ρουμανία

22.3

7.5

0.805

Κροατία

4.4

14.3%

0.846

Τουρκία

72.5

10.2%

0.757

Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της
Μακεδονίας

2.05

35.8%

0.796

€

€

Υποψήφιες χώρες

* Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Ο δείκτης ΔΑΑ μετρά το μέσο όρο του βαθμού επιτυχίας μιας χώρας σε τρεις βασικές όψεις της ανθρώπινης ανάπτυξης: υγεία, γνώση
και επίπεδο διαβίωσης. Το 1 είναι το υψηλότερο επίπεδο και το 0 το χαμηλότερο.
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Γιατί και πότε ξεκίνησε η
διαδικασία της δημιουργίας
της Ενωμένης Ευρώπης;
Μετά τη λήξη του πρώτου και του
δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου,
ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες
αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος
στο μίσος και την αντιπαλότητα
στην Ευρώπη –ειδικά μεταξύ της
Γαλλίας και της Γερμανίας- και να
δημιουργήσουν τις συνθήκες για
διαρκή ειρήνη.
Το 1950 ο Γάλλος Υπουργός
Εξωτερικών πρότεινε τη σύσταση
μίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα η οποία
θα μετέτρεπε τις πρώτες ύλες
του πολέμου σε όργανα της
συμφιλίωσης και θα οδηγούσε
τα κράτη της Ευρώπης σε στενή
συνεργασία.

7

Σημαντικές ημερομηνίες
1951

Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα από
6 χώρες: Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία,
Λουξεμβούργο

1957

Με την Συνθήκη της Ρώμης δημιουργείται η Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα. Σε αυτή την “Κοινή Αγορά”,
καταργούνται οι τελωνειακοί φόροι (1968) και εφαρμόζονται
κοινές πολιτικές, κυρίως στο εμπόριο και την γεωργία (δεκαετία
1960).

1973

Γίνονται μέλη η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

1979

Οι πρώτες απευθείας εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1981

Γίνεται μέλος η Ελλάδα.

1986

Γίνονται μέλη Ισπανία και η Πορτογαλία.

1986

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη απελευθερώνει την κυκλοφορία
ατόμων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Τα αγαθά κυκλοφορούσαν
ήδη ελεύθερα. Με αυτήν ξεκινά ένα εξαετές πρόγραμμα με
σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς *.

1993

Η ενιαία αγορά ολοκληρώνεται και ιδρύεται η ΕΕ. Προοδευτικά
αναπτύσσονται νέες συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών
-για παράδειγμα στην άμυνα, τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά
ζητήματα.

1995

Γίνονται μέλη ηΑυστρία, η Φιλανδία, και η Σουηδία.

2002

Εισάγεται ως νόμισμα το Ευρώ σε 12 χώρες.

2004

Γίνονται μέλη η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Κύπρος,
η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η
Σλοβακία, και η Σλοβενία.

2005

Η Γαλλία και η Ολλανδία απορρίπτουν μετά από δημοψήφισμα
την Συνθήκης για το Σύνταγμα της Ευρώπης. Ανοίγουν οι
διαπραγματεύσεις για την εισδοχή της Τουρκίας ως μέλους.

2007

Γίνονται μέλη η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

* Η ενιαία αγορά
Είναι μία τελωνειακή ένωση με σκοπό την εγγύηση της ελευθερίας διακίνησης ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των
χωρών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει:
- Για τους ιδιώτες: το δικαίωμα να διαμένουν, να εργάζονται να σπουδάζουν ή να συνταξιοδοτούνται ελεύθερα σε μία άλλη χώρα της
ΕΕ και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από ολόκληρη την ΕΕ.
- Για εταιρείες: το δικαίωμα του επιχειρείν οπουδήποτε εντός της ΕΕ, και να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες εντός της ΕΕ.
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Τι κάνει και τι δεν κάνει η ΕΕ
Η ΕΕ δεν είναι ομοσπονδιακό κράτος (όπως οι
ΗΠΑ), ούτε είναι απλά ένας οργανισμός για διεθνή
συνεργασία (όπως τα Ηνωμένα Έθνη). Τα κράτη
μέλη της έχουν διαμορφώσει κοινούς θεσμούς στους
οποίους έχουν μεταβιβάσει μέρος της αποκλειστικής
τους αρμοδιότητας ούτως ώστε oι αποφάσεις πάνω
σε συγκεκριμένα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
να λαμβάνονται από κοινού και δημοκρατικά σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντός της ΕΕ, υπάρχουν σήμερα
πέντε τύποι αρμοδιότητας.

Προσέγγιση 1
Συλλογική λήψη αποφάσεων στην ΕΕ

Αποκλειστική
αρμοδιότητα

Από κοινού
αρμοδιότητα

Τα κράτη μέλη
μεταβιβάζουν
δεσμευτικά στην
ΕΕ την εξουσία να
λαμβάνει αποφάσεις
και να κρίνει και
δεν επιτρέπεται να
νομοθετούν στους
σχετικούς τομείς.

Τα κράτη μέλη
στηρίζονται στην ΕΕ
για τον εναρμονισμό
και το συντονισμό των
κανόνων τους όταν
διαβλέπουν ότι αυτό
είναι αποδοτικότερο
απ’ ότι εάν δρούσαν
μεμονωμένα. Από
κοινού αρμοδιότητα
σημαίνει ότι όταν δρα
η ΕΕ, αντικαθιστά τα
κράτη μέλη.

Εντός της ΕΕ, διαφορετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται
με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένες αποφάσεις
λαμβάνονται συλλογικά από την ΕΕ, ορισμένες άλλες
λαμβάνονται με ποικίλους βαθμούς συντονισμού. Και
σε ορισμένους τομείς, η ΕΕ δεν έχει απολύτως κανένα
ρόλο. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα επιχειρείται να
αποδοθεί μια συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης
που επικρατεί.
Περίπου το 80% της νομοθεσίας των κρατών μελών
επηρεάζεται από την ΕΕ.

Προσέγγιση 2
Πολλαπλές
ταχύτητες / ευελιξία

Προσέγγιση 3
Υποστήριξη,
συντονισμός,
συμπληρωματική
δραστηριότητα

Προσέγγιση 4
Κανένας ρόλος
της ΕΕ

Ένα υποσύνολο των
χωρών της ΕΕ μπορεί
να χρησιμοποιήσει
τους θεσμούς της
ΕΕ για να ασκήσει
πίεση σε ορισμένα
ζητήματα. Αυτό είναι
γνωστό ως συνεργασία
“επαυξημένου
βαθμού” .

Τα κράτη μέλη
είναι καταρχήν
υπεύθυνα, ο ρόλος
της ΕΕ περιορίζεται
στην υποστήριξη,
το συντονισμό ή
τη συμπλήρωση
των ενεργειών που
αναλαμβάνουν τα
κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη
αποφασίζουν
μόνα τους, χωρίς
υποχρέωση
συντονισμού ή
λήψης κοινών
αποφάσεων.

Ορισμένες χώρες
έχουν κατορθώσει να
μην ισχύουν κάποιοι
κανόνες για αυτές.
Αυτό είναι γνωστό ως
“εξαίρεση”.

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα (παραδείγματα)
z

Κανόνες
ανταγωνισμού

z

Εμπορική πολιτική

z

Τελωνειακή
Ένωση

z

Νομισματική
πολιτική για τις
χώρες του ευρώ
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z

Ενιαία αγορά

z

z

Περιφερειακή
πολιτική

Η Ευρωζώνη (13
χώρες)

z

Η συνθήκη του
Σένγκεν, που αφορά
κυρίως τον έλεγχο
των συνόρων (15
χώρες).

z

Γεωργία

z

Περιβάλλον

z

Προστασία
καταναλωτή

z

Περιβάλλον

z

Ενέργεια

z

Ασφάλεια και
δικαιοσύνη

z

Ορισμένες χώρες
έχουν εξαιρεθεί
από κανόνες που
αφορούν το ωράριο
εργασίας, τις βίζες
και την αμυντική
πολιτική.

z

Έρευνα

z

Απασχόληση

z

Υγεία

z

Εκπαίδευση

z

Εξωτερική
πολιτική

z

Συνταξιοδότηση

z

Υγεία

z

Όλοι οι άλλοι
τομείς, για
παράδειγμα

z

Στέγαση

z

Οικογενειακές
πολιτικές
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Γράφημα 1 - Πως κατανέμεται ο προϋπολογισμός (2007)

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ
Η ΕΕ χρηματοδοτεί τις πολιτικές της μέσω
ενός ετήσιου προϋπολογισμού ύψους
περίπου 120 δις €, τα οποία κατά κύριο λόγο
καταβάλλονται από τα κράτη μέλη. Έως
σήμερα, η ΕΕ δεν επιβάλλει φόρους. Κατά τον
παρόντα χρόνο, αυτό αποτελεί λίγο παραπάνω
από το 1 τοις εκατό του συνδυασμένου
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των χωρών
(σημειώστε ότι σε αντίθεση με αυτό, οι εθνικοί
προϋπολογισμοί αποτελούν περίπου 35 % και
50 % του εθνικού τους εισοδήματος).

5%

43%

EUR 126.5 billion

1% 6%

34%
34

11%

Περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, έρευνα, καινοτομία, απασχόληση,
ενέργεια
Πολιτική γειτονίας, αναπτυξιακή βοήθεια, υποστήριξη προς υποψήφιες χώρες
Υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός, δικαιώματα καταναλωτή
μέσα μαζικής ενημέρωσης, νέοι
Κοινή αγροτική πολιτική
Περιβάλλον, αλιεία, ανάπτυξη αγροτικών περιοχών
Άλλα έξοδα περιλαμβανόμενης και της διοίκησης

Πως λειτουργεί η ΕΕ – Κύριοι θεσμοί και διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ή με ομοφωνία;

Το Συμβούλιο εκπροσωπεί τις χώρες. Είναι το κύριο

Στους περισσότερους τομείς όπου υπάρχει από κοινού αρμοδιότητα μεταξύ των

σώμα με την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων.

κρατών μελών (δείτε το σχεδιάγραμμα στη σελ.8), οι αποφάσεις λαμβάνονται

Υιοθετεί τη νομοθεσία που προτείνεται από την

κατά πλειοψηφία , αλλά όχι με μία απλή πλειοψηφία του 50% των χωρών. Σε αυτό

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν συγκαλείται στο
επίπεδο αρχηγών κρατών ή στο κυβερνητικό

f

επίπεδο, γίνεται το “Ευρωπαϊκό Συμβούλιο” του

το σύστημα -που ονομάζεται ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία-, οι συμφωνίες
πραγματοποιούνται με σημαντική πλειοψηφία και των χωρών και του πληθυσμού
που αυτές εκπροσωπούν.

οποίου ο ρόλος είναι να παρέχει πολιτική ισχύ στην

Η ομοφωνία, όπου απαιτείται η συμφωνία όλων των χωρών, απαιτείται κυρίως σε

ΕΕ σε κρίσιμα ζητήματα.

ευαίσθητους τομείς όπως η φορολογία, η κοινωνική πολιτική, η άμυνα, η εξωτερική
πολιτική και η αναθεώρηση των συνθηκών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πώς “συναποφασίζει” το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το
Συμβούλιο των Υπουργών;

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται
άμεσα από τους πολίτες κάθε χώρας ανά πέντε έτη,

Οι νόμοι της ΕΕ ψηφίζονται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό

ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες. Η τρέχουσα Βουλή

Κοινοβούλιο.

αποτελείται από 785 μέλη από και τις 27 χώρες της
ΕΕ. Οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν τον Ιούνιο
του 2009.
Ο βασικός του ρόλος είναι η θέσπιση Ευρωπαϊκών
νόμων και η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού
της ΕΕ.

Υπό αυτή τη διαδικασία “co-decision’συναπόφασης”, το Κοινοβούλιο είναι επί

f

ίσοις όροις με το Συμβούλιο κατά τη θέσπιση νόμων για μια σειρά ζητημάτων που
περιλαμβάνουν την ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού, την ενιαία αγορά,
την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την υγεία, την προστασία του καταναλωτή, κλπ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αρνηθεί τους προτεινόμενους νόμους στους
τομείς αυτούς.

Αυτές τις αρμοδιότητες τις έχει από κοινού με το
Συμβούλιο της ΕΕ.
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Ροή ισχύος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Είναι ο μόνος θεσμός της ΕΕ που έχει την
πρωτοβουλία πρόταση νόμων προς θέσπιση.
Επίσης διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ
υλοποιούνται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Επιβλέπει

Αφού η επιτροπή σχηματίσει μία πρόταση, είτε για
νέο νόμο είτε για τον ετήσιο προϋπολογισμό, την
υποβάλλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των
Υπουργών που την υιοθετούν ή την απορρίπτουν.
Απαιτείται ομοφωνία για να τροποποιηθεί αλλά
μόνο πλειοψηφία για την υιοθέτησή της.

διορίζει

Προτείνει νόμους και προϋπολογισμό

Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Σήμερα η Επιτροπή αποτελείται από 27
Επιτρόπους, έναν ανά κράτος μέλος.

f

Συμβούλιο
Υπουργών

Υπουργών

Πολίτες
Ευρωπαϊκό
Δίκαιο

Εθνικές
Κυβερνήσεις

Ευρωπαϊκός
προϋπολογισμός

Διαιτητεύει

επιβλέπει

Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο

Ελεγκτικό
Συνέδριο

Άλλοι θεσμοί
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι
συμβουλευτικές επιτροπές που αποτελούνται
αντίστοιχα από εκπροσώπους εμπορικών ενώσεων,
οργανώσεων εργαζομένων και καταναλωτών και
των τοπικών αρχών.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εγγυάται ότι οι συνθήκες της ΕΕ είναι σεβαστές
στα κράτη μέλη και ότι το δίκαιο της ΕΕ
υπερισχύει των εθνικών δικαίων.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ελέγχει τη συλλογή και την κατανομή
των χρηματικών πόρων της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας
ανεξάρτητος θεσμός και ευθύνεται για τη
νομισματική πολιτική των 13 χωρών της ζώνης του
Ευρώ.
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Ζήτημα 1 - Οικονομική και Κοινωνική Ευημερία
σε έναν κόσμο Παγκόσμιου Ανταγωνισμού
Οι ροές αγαθών, ατόμων, υπηρεσιών και επικοινωνιών
παγκοσμιοποιούνται ολοένα και περισσότερο. Γεγονότα
και ανθρώπινες δραστηριότητες σε άλλα μέρη του
κόσμου έχουν αντίκτυπο στις καθημερινές μας ζωές. Το
οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται τόσο η ΕΕ
όσο και τα κράτη μέλη είναι δομημένο σε παγκόσμια
κλίμακα. Η αμοιβαία αλληλεξάρτηση ενισχύεται
περαιτέρω από τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας.

Εν τω μεταξύ, ο πληθυσμός των χωρών της ΕΕ γερνά
και δεν αυξάνεται με την ίδια ταχύτητα όπως σε άλλα
μέρη του κόσμου. Ορισμένοι είναι της άποψης ότι αυτές
οι προκλήσεις παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες από
τις όποιες δυσκολίες προκαλούν στο επίπεδο ευημερίας
μας. Ορισμένοι έχουν την αντίθετη άποψη. Στο πλαίσιο
αυτό, ρωτάμε:
Πώς μπορεί να διατηρηθεί το επίπεδο και η ποιότητα
της εργασίας και των συντάξεων και σχετικών
επιδομάτων ενόψει του παγκόσμιου ανταγωνισμού και
της γήρανσης;
Πώς πρέπει να παρθούν οι αποφάσεις για αυτά τα
ζητήματα εντός της ΕΕ;

Προκλήσεις και ευκαιρίες - Δουλειές
Για να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, οι πολίτες χρειάζονται
δουλειές. Χρειάζεται επίσης να επιδείξουν υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και
προσαρμοστικότητας για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε έναν κόσμο όπου οι
οικονομίες είναι στενά διασυνδεδεμένες.
Ορισμένοι θεωρούν ότι η ΕΕ έχει χαμηλότερη απόδοση από ό,τι οι ΗΠΑ,
όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη. Χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία,
η Βραζιλία, και η Ρωσία αποκτούν οικονομική ισχύ. Παράγουν ένα ολοένα
αυξανόμενο μέρος των αγαθών που εισάγουμε και συχνά το κάνουν αυτό
φθηνότερα από εμάς χάρη στους χαμηλότερους μισθούς και στα χαμηλότερα
επίπεδα κοινωνικής προστασίας.

Γεγονότα
Κατά το 2005, 8,7% του
εργατικού δυναμικού της
ΕΕ ήταν άνεργο (5,1% στις
ΗΠΑ).
7% των εργαζομένων στην
ΕΕ (15 εκατομμύρια) ζουν
κάτω από το όριο της
φτώχειας

Οι αλλαγές στην Ευρώπη σήμερα είναι πολυάριθμες, και αναπτύσσονται νέες
δεξιότητες, νέες τεχνολογίες, νέες αγορές καθώς και ανταγωνισμός από τις
νέες χώρες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτές οι αλλαγές αποτελούν ένα έναυσμα
για καινοτομία, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα, νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες και τελικά περισσότερες και καλύτερες δουλειές.
Άλλοι πιστεύουν ότι αποτελούν απειλή για τον τρόπο ζωής μας και τις δουλειές
μας, και μας αναγκάζουν να μειώσουμε το κόστος παραγωγής σε βάρος των
ανθρώπων, της καινοτομίας και της μακροπρόθεσμης ευημερίας εξαιτίας των
πρακτικών “dumping”

Σε αυτό το πλαίσιο:

Θα πρέπει οι εργοδότες να έχουν την δυνατότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν με ευελιξία;
Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι περισσότερο ή λιγότερο προστατευμένοι έναντι της ανεργίας;
Θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτοί στον διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό;
Αποτελεί μία καλή στρατηγική εν όψει του παγκόσμιου ανταγωνισμού το να προσκληθούν νέα μέλη
για να εισέλθουν στην ΕΕ;
* Ως dumping (ντάμπινγκ) εννοείται η πρακτική όπου μία χώρα μειώνει την τιμή των αγαθών της μειώνοντας ή μη εφαρμόζοντας
τη φορολογική της νομοθεσία και τα επίπεδα δασμών ή λοιπών παροχών σε σχέση με άλλες χώρες. Ορισμένες χώρες αποδέχονται
πολύωρα ωράρια εργασίας ή ακόμη και παιδική εργασία, μειώνοντας τεχνητά τις τιμές των εξαγωγών τους. Αυτό ονομάζεται
“κοινωνικό ντάμπινγκ”. Το “οικονομικό ντάμπινγκ” παρομοίως αναφέρεται στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.
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Διαφορετικές προσεγγίσεις – Θέσεις εργασίας
Διαφορετικές προσεγγίσεις στην αγορά εργασίας
Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Κατά
Ένα προστατευτικό κοινωνικό
κράτος
Οι δημόσιες αρχές προστατεύουν
τους υπαλλήλους έναντι της
απώλειας των θέσεων εργασίας
τους, ορίζουν υψηλά πρότυπα
και προϋποθέσεις για τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των θέσεων
εργασίας, κι αν κάποιος/κάποια
χάσει τη δουλειά του/της, παρέχουν
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας.

Συνδυασμός ευελιξίας της
εργασίας και ασφάλειας
Οι δημόσιες αρχές εστιάζουν στην
προστασία των ατόμων και όχι των
θέσεων εργασίας. Η πρόσληψη και
η απόλυση μπορεί να είναι αρκετά
εύκολες, αλλά όταν οι εργαζόμενοι
γίνονται άνεργοι, τυγχάνουν ενός
υψηλού επίπεδου προστασίας από
τις δημόσιες αρχές.

1. Έτσι προάγεται η κοινωνική συνοχή και
διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικών
χαρακτηριστικών απασχόλησης.

1. Το άκαμπτο κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς
εργασίας αποτελεί αντικίνητρο στην πρόσληψη
εργαζομένων από τους εργοδότες.

2. Υπάρχει μία εγγύηση σταθερότητας για
τους εργαζομένους και ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας στην περίπτωση που κάποιος
περάσει στην ανεργία.

2. Τα γενναιόδωρα επιδόματα ανεργίας
αποτελούν αντικίνητρο για την αναζήτηση
εργασίας από τους άνεργους. Είναι μια ακριβή
πρακτική και έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί
άνθρωποι να ζουν εις βάρος του κράτους.

3. Αν και το βραχυπρόθεσμο κόστος ίσως είναι
μεγαλύτερο, μακροπρόθεσμα το κόστος
είναι μικρότερο γιατί υπάρχει η εγγύηση της
σταθερότητας της απασχόλησης και επομένως
μία επένδυση που βοηθά στο να αποκτήσουν,
συν τω χρόνω, εμπειρία και δεξιότητες οι
εργαζόμενοι.
1. Εδώ συνδυάζεται η ανάγκη για αλληλεγγύη με
την οικονομική ανάπτυξη, καθώς καλύπτεται ο
κίνδυνος της ανεργίας ενώ ταυτόχρονα δίνεται
στους εργοδότες επαρκής ελευθερία.
2. Αν και προστατευμένοι, οι εργαζόμενοι
ενθαρρύνονται να προσαρμόσουν τις δεξιότητές
τους, γιατί μπορούν να εκπαιδευθούν και
να διατηρήσουν τα επιδόματα κοινωνικής
ασφάλισης στο μεσοδιάστημα από την παλαιά
έως τη νέα τους απασχόληση.
3. Δίνει στους άνεργους αρκετό χρόνο για να
βρουν μια κατάλληλη για αυτούς εργασία.

Μια έκδοση που ονομάζεται
“ευελιξία με ασφάλεια”.

Μια αγορά εργασίας χωρίς
περιορισμούς
Η αγορά εργασίας είναι πολύ
ευέλικτη και απορρυθμισμένη.
Είναι εύκολες οι προσλήψεις και οι
απολύσεις.
Οι δημόσιες αρχές παρέχουν μόνο
ένα ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας για
τους άνεργους, π.χ περιορισμένη
προσωρινή υποστήριξη αλλά καμία
εργασιακή ασφάλεια.
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3. Δημιουργεί ανισότητες, γιατί για κάποιους
από τους άνεργους ή για εκείνους με μη
σταθερές θέσεις είναι δύσκολο να βρουν
σταθερή εργασία. Ορισμένοι έχουν καλά
προστατευμένες δουλειές και άλλοι εντελώς
απροστάτευτες ή πρόσκαιρες και επισφαλείς.
1. Η προσέγγιση αυτή είναι δυνατό να
λειτουργήσει αποδοτικά μόνο σε περιόδους
οικονομικής ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι
υποφέρουν εξαιτίας της ελευθερίας που δίνεται
στους εργοδότες να απολύουν εύκολα.
2. Είναι ακριβή επιλογή καθώς απαιτείται ένα
υψηλό επίπεδο αναδιανομής και επομένως
υψηλά επίπεδα φορολόγησης.
3. Θέτει στους ιδιώτες την πλήρη ευθύνη εύρεσης
εργασίας και προσαρμογής των δεξιοτήτων
τους. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει με
επιτυχία για τους νέους και υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης εργαζόμενους αλλά όχι για τους
μεγαλύτερης ηλικίας ή αυτούς με λιγότερα
προσόντα.

1. Η προσέγγιση αυτή καθιστά πιο εύκολες τις
προσλήψεις και τις απολύσεις εργαζομένων,
διασφαλίζοντας τη μέγιστη οικονομική
αποτελεσματικότητα. Επειδή είναι ευκολότερο
να απολυθούν οι εργαζόμενοι, είναι επίσης
ευκολότερο να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

1. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε ανισότητες. Αν
και ορισμένοι μπορεί να επωφελούνται, πολλοί
άνθρωποι δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν,
είτε γιατί δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ή τη
δυνατότητα να αλλάζουν με ευκολία δουλειές ή
τόπο διαμονής.

2. Το μη μισθολογικό κόστος εργατικού
δυναμικού, όπως οι συνεισφορές κοινωνικής
ασφάλισης, είναι χαμηλότερο. Έτσι ευνοείται η
υψηλότερη διεθνής ανταγωνιστικότητα. Επίσης
οι εργοδότες είναι λιγότερο απρόθυμοι να
προβούν σε προσλήψεις.

2. Πολλοί εργαζόμενοι ζουν σε κατάσταση
ανασφάλειας. Αυτό οδηγεί σε φτώχεια, στρες,
προβλήματα υγείας και κοινωνικές εντάσεις.

3. Οι εργοδότες και εκείνοι που εργάζονται
αποδοτικά ανταμείβονται καθώς το σύστημα
ενθαρρύνει την κινητικότητα και την
καινοτομία.

3. Ένας υψηλός βαθμός αλλαγής εργασιών δεν
επιτρέπει την μακροπρόθεσμη επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό και αποδυναμώνει το
συναισθηματικό δεσμό του εργαζομένου προς
την εργασία του.
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Διαφορετικές προσεγγίσεις για τις θέσεις εργασίας και το εμπόριο
Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Κατά
Προστασία εγχώριων θέσεων
εργασίας και βιομηχανιών
Οι δημόσιες αρχές έχουν ως σκοπό
την προστασία των εγχώριων
θέσεων εργασίας και κλάδων
δραστηριοτήτων εναντίον των
εξωτερικών απειλών, κυρίως
επιβάλλοντας φόρους και δασμούς
στα ξένα αγαθά, αποζημιώσεις
για τους εργαζόμενους όταν
μετακινούνται οι επιχειρήσεις
και ασκώντας βέτο σε εξαγορές
στρατηγικής σημασίας εγχώριων

1. Είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί
ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τις
αναπτυσσόμενες, χαμηλού μισθολογικού
εργατικού κόστους χώρες και να διατηρηθεί ο
τρόπος ζωής των τοπικών κοινοτήτων και των
παραδοσιακών κλάδων της βιομηχανίας.
2. Διασφαλίζεται ότι ο ανταγωνισμός δεν
λαμβάνει χώρα εις βάρος των ανθρώπων ή του
περιβάλλοντος, αλλά ότι το παιχνίδι θα παιχτεί
με ίσους όρους.
3. Η διατήρηση της κυριότητας των στρατηγικής
σημασίας βιομηχανιών είναι αναγκαία για να
διατηρηθεί ο έλεγχος των κυβερνήσεων πάνω
στην οικονομία.

1. Ο προστατευτισμός δεν είναι βιώσιμος
μακροπρόθεσμα γιατί οδηγεί σε επενδύσεις
σε τεχνολογικά ξεπερασμένες βιομηχανίες,
χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα και λιγότερη
καινοτομία.
2. Περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής του πελάτη
κρατώντας εκτός αγοράς φθηνότερα αγαθά και
υπηρεσίες.
3. Περιορίζει την πρόσβαση των βιομηχανιών
μας σε ευκαιρίες σε ξένες αγορές, αφού και
οι άλλες χώρες μπορεί να αποφασίσουν να
υποστηρίξουν τις δικές τους βιομηχανίες και
να μας εμποδίσουν να εκμεταλλευτούμε τα
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα έναντι των
άλλων χωρών.

βιομηχανιών από αλλοδαπά
κεφάλαια.
Τόνωση της δημιουργίας θέσεων
εργασίας μέσω του ελεύθερου
εμπορίου
Οι αγορές είναι όσο το δυνατόν
περισσότερο ανοικτές στον διεθνή
ανταγωνισμό. Αυτό υπονοεί
άνοιγμα του εμπορίου με μείωση ή
εξάλειψη των δασμών.

1. Το ελεύθερο εμπόριο ενθαρρύνει την
καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας
υψηλότερης ποιότητας και τονώνει τη διεθνή
ανταγωνιστικότητά μας.

1. Το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί σε μια κούρσα
προς τον πάτο, όπου τα πρότυπα τίθενται από
εκείνους που έχουν τα χαμηλότερου επιπέδου
πρότυπα.

2. Επιτρέπει στους πελάτες να επωφεληθούν από
χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη ποικιλία
προϊόντων και υπηρεσιών και διευρύνει την
αγορά για τα προϊόντα μας ενώ υποβοηθά την
ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

2. Απειλούνται οι νέες και αδύναμες ακόμη
βιομηχανίες και χάνονται θέσεις εργασίας,
καθώς σε ορισμένες χώρες ή περιφέρειες
εξαφανίζονται εντελώς οι βιομηχανίες από
ανηλεείς και μερικές φορές επιχορηγούμενους
ανταγωνιστές.

3. Ενθαρρύνει επενδύσεις σε τομείς στους οποίους
οι χώρες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα,
και όχι σε ζημιογόνους τομείς.
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3. Η ανεξέλεγκτη ελεύθερη αγορά παρέχει πολύ
χαμηλό επίπεδο κοινωνικής ασφάλειας για
εκείνους που δεν τα καταφέρνουν. Δημιουργεί
νικητές και ηττημένους -με πολύ μικρή
προστασία για τους ηττημένους.
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Προκλήσεις και ευκαιρίες - Συντάξεις
Καθώς οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο και έχουν λιγότερα παιδιά, η Ευρώπη
αντιμετωπίζει μία πρόκληση: γερνάει. Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για την
οικονομία, καθώς λιγότεροι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποστηρίξουν το κόστος
των συντάξεων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των συνταξιούχων.
Τα συνταξιοδοτικά συστήματα σήμερα διακρίνονται στις εξής τρεις ευρείες
κατηγορίες:
“Πληρωμή κατά την πορεία” - Τα κρατικά επιδόματα προς τους συνταξιούχους
πληρώνονται από τους ενεργούς εργαζόμενους. Οι συμπληρωματικές ιδιωτικές
συντάξεις ενθαρρύνονται, αν και οι δημόσιες συντάξεις είναι πιθανό να
παραμένουν η κύρια πηγή εισοδήματος για τους ηλικιωμένους.
Σύστημα πολλαπλών πυλώνων - Το κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα
εγγυάται μόνο μια χαμηλή βασική σύνταξη η οποία χρηματοδοτείται είτε από
συνεισφορές είτε από φόρους. Για να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης τους
μετά την συνταξιοδότηση τους, οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν κάνει κάποια
πρόβλεψη για πρόσθετη σύνταξη. Υπάρχουν συμπληρωματικά επαγγελματικά
συνταξιοδοτικά σχήματα επί πληρωμή. Οι συνεισφορές σε αυτά μπορεί να
είναι είτε υποχρεωτικές είτε προαιρετικές. Αυτού του είδους τα συνταξιοδοτικά
συστήματα με ισχυρό δεύτερο και τρίτο πυλώνα υπάρχουν στις αγγλοσαξονικές
χώρες καθώς και στην Ολλανδία και τη Δανία.

Γεγονότα
Σήμερα τέσσερις
εργαζόμενοι σε ηλικία
εργασίας υποστηρίζουν
τη σύνταξη ενός ατόμου
άνω των 65. Το 2050, αυτή
η αναλογία θα έχει πέσει
σε δύο εργαζόμενους ανά
άτομο άνω των 65.
Υπολογίζεται ότι το
ποσοστό του πληθυσμού
της ΕΕ με ηλικία 65 ετών ή
μεγαλύτερη θα είναι στην
πραγματικότητα διπλάσιο
από ό,τι τώρα.

Πώς μπορεί να αποφευχθεί το να προκαλέσει η γήρανση αυτή φτώχεια στους ηλικιωμένους
ανθρώπους;
Πώς μπορεί να αποφευχθεί η επιβολή αβάσταχτων συνεισφορών και φόρων και ταυτόχρονα να
συνεχίσουν να παρέχονται επαρκή συστήματα συνταξιοδότησης;
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Διαφορετικές προσεγγίσεις - Συντάξεις
Προσεγγίσεις
“Δημογραφικές” λύσεις –
Οι επιλογές αυτές επιχειρούν να
αυξήσουν τον αριθμό των νέων
εισερχόμενων στην αγορά εργασίας
μέσω δημογραφικής αύξησης, η οποία
μπορεί για παράδειγμα να ενθαρρυνθεί:
Παρέχοντας κίνητρα για να αυξηθούν
οι γεννήσεις

Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Κατά
1. Η ενθάρρυνση μιας μεγαλύτερης
γεννητικότητας ανανεώνει τον πληθυσμό
και βελτιώνει την αναλογία εργαζομένων /
συνταξιούχων μακροπρόθεσμα.
2. Η μετανάστευση με βάση τις οικονομικές
ανάγκες βοηθά στη διατήρηση μιας
επαρκούς ζήτησης εργασίας.
3. Η διεύρυνση τονώνει την οικονομική
ανάπτυξη.

Ενθαρρύνοντας την μετανάστευση και

των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
Η επιλογή αυτή ενθαρρύνει την αύξηση
της απασχόλησης των μεγαλύτερης
ηλικίας ατόμων, μέσω, για παράδειγμα:
Της εισαγωγής μεγαλύτερης ευελιξίας
ώστε να μπορούν οι μεγαλύτερης

2. Θα απαιτούνταν πάρα πολλοί μετανάστες
για να πληρώσουν για τις συντάξεις μας.
Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικά
προβλήματα ενσωμάτωσης τους.
3. Η προσθήκη νέων κρατών μελών δεν βοηθά
να πληρωθούν οι συντάξεις στα παλαιότερα
κράτη μέλη.

την κινητικότητα εντός της ΕΕ

Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης

1. Τα μέτρα για την ενθάρρυνση της αύξησης
των γεννήσεων είναι μη αποτελεσματικά
και ακριβά. Δεν υπάρχουν πολλά που
μπορούμε να κάνουμε για το ζήτημα της
γεννητικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μειώνουν το ποσοστό των γυναικών που
εργάζονται.

1. Η αύξηση του αριθμού των μεγαλύτερης
ηλικίας ατόμων στην αγορά εργασίας βοηθά
στη διατήρηση της αναλογίας εργαζόμενων
προς συνταξιούχους.
2. Η αύξηση του επιπέδου απασχόλησης των
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενων επιτρέπει
σε άτομα που είναι ακόμη παραγωγικά
να συνεχίσουν να εργάζονται και να
συνεισφέρουν στη συνολική ευημερία.

ηλικίας εργαζόμενοι να εργάζονται

1. Η πρόωρη συνταξιοδότηση μειώνει την
ανεργία απελευθερώνοντας θέσεις εργασίας.
Αντίστροφα, η διατήρηση μεγαλύτερης
ηλικίας, λιγότερο δυναμικών εργαζόμενων
στην αγορά εργασίας αφαιρεί δουλειές από
τους νεότερους εργαζόμενους.
2. Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι είναι λιγότερο
παραγωγικοί. Το να παραμένουν στην αγορά
εργασίας είναι ακριβό και αναποτελεσματικό.

περισσότερα χρόνια
Της καλύτερης εισαγωγής των
ηλικιωμένων ατόμων στην αγορά
εργασίας
Υψηλότερων συντάξεων για όσους
συνταξιοδοτούνται αργότερα.
Ένα αναθεωρημένο δημόσιο
συνταξιοδοτικό σύστημα
Πρόκειται για μία απόπειρα διατήρησης
των συστημάτων “πληρωμής κατά
την πορεία”, για να προσαρμοστούν
στη δημογραφική αλλαγή. Για
παράδειγμα αυξάνοντας την ηλικία
συνταξιοδότησης και μειώνοντας τα
επίπεδα συντάξεων και αυξάνοντας το
απαιτούμενο επίπεδο συνεισφορών.
Ενθάρρυνση μεγαλύτερης εξάρτησης
από ιδιωτική χρηματοδότηση
Με την επιλογή αυτή ένα μεγαλύτερο
μέρος του βάρους, κινδύνου και
πιθανού οφέλους πέφτει στους ώμους
των ιδιωτών αντί του συστήματος
“πληρωμής κατά την πορεία”.

1. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται,
είναι φυσικό να αυξάνεται η ηλικία
συνταξιοδότησης. Οι άνθρωποι ζουν
περισσότερο και εισέρχονται στην αγορά
εργασίας αργότερα. Το κοινωνικό συμβόλαιο
θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη.
2. Μόνο εάν οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται
αργότερα ή/και πληρώνουν περισσότερα
θα καταστεί δυνατό να επιβιώσουν τα
συνταξιοδοτικά συστήματα χωρίς να
καταστραφούν τα δημόσια οικονομικά.

1. Δημιουργεί ένα αίσθημα ατομικής
υπευθυνότητας ενώ ταυτόχρονα
ελαφρώνεται το βάρος στα δημόσια
οικονομικά. Αν οι εργαζόμενοι εξαρτώνται
περισσότερο από τις δικές τους
αποταμιεύσεις, η αναλογία εργαζομένων
προς συνταξιούχους έχει μικρότερη σημασία
για τα δημόσια οικονομικά.

1. Αυτό μεταβάλλει το κοινωνικό συμβόλαιο.
Η υπόσχεση επαρκών συντάξεων πρέπει
να τηρηθεί. Αν κοπούν οι συντάξεις από
ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά και τις
περιμένουν, αυτό θα είναι άδικο.
2. Ορισμένοι εργαζόμενοι πρέπει να
συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, λόγω
των πιέσεων στην εργασία τους ή των
μεγάλων φυσικών απαιτήσεων της. Το να
διατηρούνται στην απασχόληση έχει σαν
αποτέλεσμα περισσότερη ανεργία και θα
απαιτηθούν συντάξεις αναπηρίας.
1. Θέτει το βάρος της ευθύνης σε πολύ μεγάλο
βαθμό στους εργαζόμενους. Ορισμένοι
επωφελούνται, αλλά άλλοι επενδύουν
εσφαλμένα και καταλήγουν φτωχοί
2. Το σύστημα αυτό έχει πολύ υψηλή
επικινδυνότητα γιατί εξαρτάται από τις
διακυμάνσεις των τιμών στα χρηματιστήρια.

2. Το σύστημα αυτό αρκεί για να παράσχει
ασφάλεια σε περιπτώσεις που συμβεί κάποιο
καταστροφικό συμβάν, ενώ ταυτόχρονα
αφήνει πεδίο δράσης για την ατομική
πρωτοβουλία.
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Επίπεδο ενεργειών – Θέσεις εργασίας και συντάξεις
Τί κάνει τώρα η ΕΕ

Γεγονότα

Σήμερα, τα κράτη μέλη φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις πολιτικές
απασχόλησης και συνταξιοδότησης. Οποιοσδήποτε συντονισμός υφίσταται σε
επίπεδο ΕΕ βασίζεται στην εθελοντική συμφωνία των κυβερνήσεων για στόχους
πολιτικών, γνωστοποίηση πληροφοριών και αναζήτηση σύγκλισης πολιτικών. Αυτό
ονομάζεται “ανοικτή μέθοδος συντονισμού”

Τα δομικά ταμεία
εκπροσωπούν πάνω από το
40 % του προϋπολογισμού
της ΕΕ και το ΕΚΤ περίπου
10 %.

Υπό την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), ορίζονται κοινοί
αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι στην ΕΕ.
Η Επιτροπή επίσης παρέχει οικονομική βοήθεια για να βοηθηθούν οι εθνικές και
σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού αρχές στον αγώνα τους ενάντια στην ανεργία
και τον κοινωνικό αποκλεισμό, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ). Αυτό είναι ένα από τα δομικά ταμεία της ΕΕ τα οποία
σκοπεύουν να μειώσουν τις διαφορές ως προς την ευημερία και το επίπεδο
διαβίωσης μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών της ΕΕ. Υπό αυτή
την πολιτική, το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ έχει αφιερωθεί για να
υποβοηθηθούν οι λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες της ΕΕ.
Στον τομέα των συντάξεων, η ΕΕ ενθαρρύνει την αύξηση της απασχόληση για τις
μεγαλύτερες ηλικίες. Η μόνη σημαντική νομοθετική προσπάθεια της ΕΕ ως τώρα
ήταν η δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς για συμπληρωματικές συντάξεις, για να
διευκολυνθεί η κινητικότητα μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ορισμένοι θεωρούν ότι ο συντονισμός δεν είναι επαρκής, ότι οι ενέργειες της ΕΕ είναι πολύ αδύναμες για να
αντιμετωπίσουν μονιμότερα τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα συντάξεων.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αφεθούν στα κράτη μέλη, τα οποία μπορούν καλύτερα να
υλοποιήσουν πολιτικές που αρμόζουν στις συγκεκριμένες τους ανάγκες, οι οποίες διαμορφώνονται από τις μεταξύ
των κρατών διαφορές που αφορούν την ιστορία τους, τις οικονομίες τους, τους τύπους των βιομηχανιών τους κλπ.
Ορισμένοι θεωρούν ότι ο έντονος συντονισμός αποτρέπει τις μεταρρυθμίσεις και παρεμποδίζει την καινοτομία.

Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να συντονίζονται -ή όχι- οι αποφάσεις των κυβερνήσεων της ΕΕ για τις
θέσεις εργασίας και τις συντάξεις;

NOE 003-07_EL.indd Sec1:16

9/27/07 9:12:12 AM

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Σήμερα

Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Κατά
Προσέγγιση 1
Η ΕΕ λαμβάνει
συλλογικές
αποφάσεις

1. Κοινές συντάξεις και πολιτικές για
τις θέσεις εργασίας ενθαρρύνουν την
εναρμόνιση των συνθηκών εργασίας,
την κινητικότητα των εργαζομένων
μεταξύ των χωρών και την αλληλεγγύη
για να αντιμετωπιστεί ο παγκόσμιος
ανταγωνισμός.
2. Ο απλός συντονισμός έχει αποδειχτεί
ανεπαρκής για την επίλυση των
προβλημάτων μας.
3. Η μεγαλύτερη εναρμόνιση της ΕΕ θα
καθιστούσε πιο ολοκληρωμένη την κοινή
αγορά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε
επίσης να υπάρξει μια κοινή αγορά για
συμπληρωματικά σχήματα ασφάλισης
σύνταξης.

Προσέγγιση 2
Πολλαπλές
ταχύτητες

Προσέγγιση 3

f
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Υποστήριξη,
συντονισμός,
συμπληρωματική
δράση

1. Κάθε χώρα έχει συγκεκριμένες ανάγκες
και θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
αποφασίσει πόσο λίγο ή πολύ επιθυμεί να
συνεργαστεί με τα άλλα κράτη μέλη.
2. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στα
κράτη μέλη να πειραματιστούν χωρίς
να παραβιάζουν το συντονισμό ή τις
κανονιστικές διατάξεις των Βρυξελλών.

1. Αυτή η προσέγγιση στο ζήτημα του
συντονισμού είναι αποτελεσματική γιατί
εξαρτάται σε μία μορφή πίεσης ομότιμων
εταίρων, κατονομασίας και απόδοσης
μομφής, με την οποία διασφαλίζεται ότι
κανένα κράτος μέλος δεν θέλει να φανεί
ότι έχει κακή απόδοση.
2. Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να
αποφασίσουν για τον τρόπο υλοποίησης
των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων
γραμμών και για να διαμορφώσουν
πολιτικές προσαρμοσμένες στις δικές
τους ανάγκες.

Προσέγγιση 4
Κανένας ρόλος
της ΕΕ

1. Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αυτές που
πρέπει να λαμβάνουν τις αποφάσεις.
2. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε
διαφορετικές χώρες ή περιφέρειες να
πειραματιστούν με διαφορετικές λύσεις,
πράγμα που οδηγεί στην καινοτομία και
έναν υγιή ανταγωνισμό.

1. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να
συμφωνήσουν σε μία “ενιαία λύση για τα
πάντα” γιατί οι παραδόσεις του κράτους
προνοίας και οι οικονομικές δομές είναι
πολύ διαφορετικές.
2. Θα ενισχυθεί η γραφειοκρατία των
Βρυξελλών και θα μειωθεί η ικανότητα
των κυβερνήσεων να επιδιώξουν την
υλοποίηση των πολιτικών που θεωρούν
καλύτερες.
3. Υπάρχει κίνδυνος εξίσωσης των πάντων
στον ακριβότερο τύπο συστήματος. Οι
πλουσιότερες χώρες και περιφέρειες
θα πληρώνουν για τις λιγότερο
αποτελεσματικές.

1. Αυτό επιτρέπει να αποκτήσουν
προτεραιότητα οι εθνοκεντρικοί
παράγοντες έναντι της αλληλεγγύης, την
ακεραιότητας της ΕΕ και της ικανότητας
της ΕΕ να παίξει ένα ρόλο στην
παγκόσμια σκηνή.
2. Θα έχει ως αποτέλεσμα να
δημιουργηθούν σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ ομάδων χωρών.

1. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι
αποτελεσματική γιατί δεν υπάρχουν
ποινές για αυτούς που μένουν πίσω και
καθυστερούν.
2. Ορισμένες χώρες μπαίνουν στον
πειρασμό να προωθήσουν τα δικά τους
συμφέροντα σε βάρος αυτών των άλλων
χωρών, με πιθανό αποτέλεσμα κοινωνικό
και οικονομικό ντάμπινγκ.

1. Αυξάνονται οι ανισότητες.
Έτσι ενθαρρύνεται οι αθέμιτες
ανταγωνιστικές πρακτικές, όπως το
κοινωνικό και οικονομικό ντάμπινγκ. Οι
χώρες υποχρεώνονται να ακολουθήσουν
χώρες με χαμηλά επίπεδα κοινωνικής
ασφάλειας.
2. Οι εθνικές οικονομίες δεν μπορούν
από μόνες τους να ανταγωνιστούν την
οικονομία των ΗΠΑ και της Κίνας.
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Ζήτημα 2: Ο ρόλος μας στον κόσμο
Ο ψυχρός πόλεμος διαίρεσε ένα μεγάλο μέρος του
κόσμου σε δύο στρατόπεδα για 40 χρόνια. Το τέλος του
οδήγησε σε μία πιο σύνθετη και εύθραυστη παγκόσμια
τάξη πραγμάτων.
Σήμερα, η παγκόσμια τρομοκρατία αποτελεί μία νέα
πρόκληση για τις κυβερνήσεις. Ο ανταγωνισμός για
φυσικούς πόρους περιορισμένων ποσοτήτων, όπως
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά και νερό δημιουργεί
νέες πηγές γεωπολιτικής έντασης. Οι κλιματικές
αλλαγές έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες και
απαιτούν λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Πώς πρέπει να παρεμβαίνει η ΕΕ στα παγκόσμια
ζητήματα για την επίλυση διενέξεων, την προαγωγή
της ειρήνης και τη διασφάλιση της δικής ασφάλειας;
Πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για αυτά τα
ζητήματα;

Προκλήσεις και ευκαιρίες – Παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια
Οι εντάσεις αυξάνονται καθώς περισσότερες χώρες αναπτύσσουν όπλα μαζικής
καταστροφής, όπως τα πυρηνικά όπλα. Σε πολλά μέρη συνεχίζει να υφίσταται οξύ
πρόβλημα φτώχειας, εξαιτίας του οποίου αυξάνεται η παγκόσμια ροή μεταναστών.
Μεταξύ των πιο επικίνδυνων διενέξεων σήμερα συμπεριλαμβάνονται οι πόλεμοι
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ο εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή Darfur του Σουδάν, η
διένεξη του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους τα αποσχιστικά κινήματα στον Καύκασο
και η επόμενη ημέρα του πολέμου στο Κόσσοβο.
Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν στρατό υπό τη διοίκηση των ΗΠΑ στις
εισβολές στο Αφγανιστάν το 2001 και στο Ιράκ το 2003. Ενώ η Γαλλία και η
Γερμανία ήταν αντίθετες στην στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ, το ΗΒ, η Πολωνία,
η Δανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία συμμετείχαν στη συμμαχία υπό τη
διοίκηση των ΗΠΑ. Στο Λίβανο, μετά τον πόλεμο το καλοκαίρι του 2006, η Ιταλία
ανέλαβε τη διοίκηση μίας ενδυναμωμένης εδαφικής δύναμης των Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) για να αποκατασταθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια στη συνοριακή
περιοχή Ισραήλ - Λιβάνου.
Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της ΕΕ έχουν υποστεί κριτική τόσο για στρατιωτικές
επεμβάσεις (π.χ. στο Ιρακ) όσο και για μη επέμβαση (π.χ.στη δεκαετία του1990, κατά
τη γενοκτονία στην Ρουάντα, και τη διένεξη στην πρώην Γιουγκοσλαβία).
Μεγάλης σημασίας για την ΕΕ είναι οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις άμεσα
γειτονικές περιοχές. Κατά τον παρόντα χρόνο υπάρχουν τρεις υποψήφιες χώρες:
Τουρκία, Κροατία και Μακεδονία. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να υπάρξουν
κι άλλες υποψηφιότητες, ειδικά χώρες των δυτικών Βαλκανίων, όπως η Γεωργία, η
Ουκρανία, και η Λευκορωσία.

Γεγονότα
Το ΗΒ και η Γαλλία είναι
οι μόνες χώρες της ΕΕ
που κατέχουν πυρηνικά
όπλα. Οι άλλες χώρες με
επιβεβαιωμένη πυρηνική
δυνατότητα είναι οι ΗΠΑ,
Ρωσία, Κίνα, Ινδία και
Πακιστάν.
Το 2006 τα 27 κράτη μέλη
της ΕΕ διέθεσαν 11.632
στρατιώτες για ειρηνευτικές
αποστολές
Ο πληθυσμός της Τουρκίας
είναι μεγαλύτερος από όλων
των υφισταμένων μελών της
ΕΕ εκτός της Γερμανίας.
Μαζί, οι τρεις υποψήφιες
θα ήταν υπεύθυνες για
την αύξηση του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ κατά
16 %.

Προτού καταστεί δυνατή η ένταξη μίας υποψήφιας χώρας στην ΕΕ, θα πρέπει να
έχει ένα σταθερό σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης, να έχει διασφαλιστεί η
ύπαρξη και λειτουργία ενός δικαιϊκού συστήματος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Πρέπει επίσης να υφίσταται μία λειτουργούσα οικονομία αγοράς και
μία διοίκηση ικανή να υλοποιήσει νόμους και πολιτικές της ΕΕ. Οι συγκεκριμένοι
όροι ένταξης για κάθε υποψήφια χώρα υφίστανται εκτενή επεξεργασία κατά τη
διάρκεια διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες διαρκούν
αρκετά χρόνια.

Θα πρέπει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή;
Πώς μπορεί να μεγιστοποιηθεί η επιρροή τους επί των χωρών που γειτονεύουν άμεσα με την ΕΕ;
Ποιά εργαλεία διεθνούς επιρροής θα πρέπει να προτιμήσει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της;
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Δύο παραδείγματα εξωτερικών προκλήσεων
Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Για το 2007, το Ιράν από όσο είναι γνωστό δεν διαθέτει πυρηνική δυνατότητα, και έχει υπογράψει τη Συνθήκη
περί μη διασποράς των πυρηνικών όπλων αποκηρύσσοντας την κατοχή αυτών. Ωστόσο ένας αριθμός χωρών,
περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, και της Γαλλίας, έχει κατηγορήσει το Ιράν για μια
μυστική πρόθεση ανάπτυξης ενός προγράμματος πυρηνικών όπλων, ενώ το Ιράν δηλώνει ότι ο σκοπός του
είναι η παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, απέρριψε μία πρόταση της ΕΕ να βοηθήσει το Ιράν να υλοποιήσει ένα
“ασφαλές, οικονομικά βιώσιμο πρόγραμμα έρευνας και παραγωγής μη στρατιωτικής πυρηνικής ενέργειας που
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διασπορά πυρηνικών όπλων”.
Το 2006, τα Ηνωμένα Έθνη ψήφισαν μία απόφαση που απαιτούσε από το Ιράν να αναστείλει τις πυρηνικές
του δραστηριότητες και ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Η ΕΕ, με τη σύμφωνη γνώμη
των ΗΠΑ, είχε την πρόθεση να δελεάσει το Ιράν σε μία νομικά δεσμευτική δέσμευση να μην αναπτύξει τη
δυνατότητα εμπλουτισμού του ουρανίου προσφέροντας να παρέχει υλικά και μακροπρόθεσμη υποστήριξη που
θα καθιστούσε δυνατή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική ενέργεια.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επιμείνει με ένα συνδυασμό κυρώσεων και
κινήτρων για να πειστεί το Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνική δυνατότητα.
Άλλοι λένε ότι ένα Ιράν με πυρηνική δυνατότητα θα ήταν τόσο αποσταθεροποιητικό για την Μέση Ανατολή
ώστε μία στρατιωτική επίθεση για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν θα ήταν η
αποτελεσματικότερη επιλογή.

Μεταβολή του κλίματος
Η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο κλίμα αυξάνεται. Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας
ειδικότερα προκαλεί εκπομπές ρύπων που μεταβάλλουν τις θερμοκρασίες, με αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις
ζωές των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, επομένως και οι λύσεις πρέπει να υλοποιηθούν τόσο από
την κάθε χώρα ξεχωριστά, όσο και να υπάρξει σχετικός διεθνής συντονισμός (αν ορισμένες χώρες μειώσουν τις
δικές τους εκπομπές ρύπων ενώ άλλες όχι, το πρόβλημα παραμένει).
Ενεργειακή εξάρτηση
Περαιτέρω, οι χώρες της ΕΕ εξαρτώνται από εισαγωγές για περισσότερο από το 50% της ενέργειας που
καταναλώνουν. Αυτή η εξάρτηση προβλέπεται ότι θα αυξηθεί όσο εξανεμίζονται οι εγχώριοι πόροι. Σύμφωνα
με επίσημες προβλέψεις, οι χώρες της ΕΕ θα εξαρτώνται από εισαγωγές από τη Ρωσία για το 70% περίπου
του απαιτούμενου φυσικού αερίου κατά το 2030. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τα
ενεργειακά της αποθέματα για να ασκήσει πίεση στις γειτονικές της χώρες.
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Διαφορετικές προσεγγίσεις – Παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια
Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Υπέρ
Διαφορετικές προσεγγίσεις για τις σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο
Απομονωτισμός
Οι χώρες αποτραβιούνται από την
παγκόσμια σκηνή και εστιάζουν
την προσοχή τους στην προστασία
της ασφάλειας τους χωρίς να
εμπλέκονται σε διενέξεις που

1. Έτσι αποφεύγονται οι στρατιωτικές επεμβάσεις
που είναι δαπανηρές τόσο σε ανθρώπινες ζωές
όσο και οικονομικά.
2. Οι διενέξεις μεταξύ άλλων χωρών δεν είναι
δική μας υπόθεση και ο καλύτερος τρόπος να
εξασφαλίσουμε την ασφάλειά μας είναι να
βεβαιωθούμε ότι δεν κάνουμε εχθρούς.

αφορούν άλλες χώρες.

Ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ
Οι χώρες δεν προσπαθούν να
αυξήσουν την επιρροή τους στην
παγκόσμια σκηνή αλλά εξαρτώνται
κυρίως από τις ΗΠΑ και το
NATO για την ασφάλειά τους,
ακολουθώντας τις ΗΠA’ σε ο,τι
αφορά τις διεθνείς σχέσεις.

1. Η Ευρώπη θα είναι υπό την προστασία των
ΗΠΑ, του παραδοσιακού μας συμμάχου.
Τα μέσα που διαθέτουν οι ΗΠΑ είναι ο
καλύτερος τρόπος να προστατευθεί η ΕΕ έναντι
εξωτερικών απειλών.
2. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος εγγυημένης
ενότητας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς
οι προσεγγίσεις τους και οι ιστορικές τους
σχέσεις είναι πολύ σύνθετες για να επιτευχθεί η
δημιουργία αποτελεσματικής κοινής εξωτερικής
δράσης.
3. Αυτό επιτρέπει στην ΕΕ να ευθυγραμμιστεί
με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και να
παρουσιάσει ένα ενοποιημένο μέτωπο κατά
την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και
αναδυόμενων δυνάμεων όπως η Κίνα και η
Ρωσία.

Μια περιφερειακή δύναμη σε έναν
πολυπολικό κόσμο
Τα κράτη μέλη και η ΕΕ
προσπαθούν να ενισχύσουν
την επιρροή τους και να
διαμορφώσουν το σχήμα των
παγκόσμιων γεγονότων. Δεν
διστάζουν να αναλάβουν
διεθνείς πρωτοβουλίες χωρίς την
υποστήριξη των ΗΠΑ.
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1. Αυτό συμβάλλει στην παγκόσμια σταθερότητα.
Ένας πολυπολικός κόσμος προϋποθέτει μία
ισορροπία σε αρκετά μεγάλο βαθμό μεταξύ
των χωρών, ενώ η μονομερής αμερικανική
κυριαρχία έχει δείξει τα όριά της (π.χ. στο Ιρακ
και το Αφγανιστάν).
2. Έτσι ενδυναμώνεται η ικανότητα των χωρών
της ΕΕ να προωθήσουν τα οικονομικά τους
συμφέροντα και τη θέση τους στη διεθνή σκηνή,
ως μια περιφερειακή δύναμη με επιρροή, ικανή
για παράδειγμα να βοηθήσει στην επίλυση
διενέξεων.

1. Δεν είναι ηθικά αποδεκτό να μένουμε άπρακτοι
ενώ θανατώνονται αθώοι άνθρωποι και είναι
προς το ίδιο συμφέρον μας να προωθήσουμε
την παγκόσμια ειρήνη.
2. Δεν είναι ρεαλιστικό να νομίζουμε ότι
μπορούμε να προστατευτούμε από τις
παγκόσμιες διενέξεις και τις εξωτερικές απειλές
αν αποτραβηχτούμε από την παγκόσμια σκηνή.

1. Οι χώρες της ΕΕ και οι ΗΠΑ βλέπουν
διαφορετικά τις διεθνείς σχέσεις. Για
παράδειγμα, η αμερικανική προσέγγιση στη
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις
μεταβολές του κλίματος δεν είναι η ίδια με την
Ευρωπαϊκή.
2. Τα συμφέροντα της ΕΕ και των ΗΠΑ δεν είναι
πανομοιότυπα. Για παράδειγμα, η ενεργειακή
εξάρτηση προς τη Ρωσία επηρεάζει τις χώρες
της ΕΕ πολύ περισσότερο από ό,τι τις ΗΠΑ.
3. Θα ενθαρρυνθεί η έλλειψη ενότητας μεταξύ
των χωρών της ΕΕ γιατί κάποιοι θα θέλουν
μια ειδική σχέση με τις ΗΠΑ ενώ άλλοι ίσως
προτιμούν να δρουν ανεξάρτητα.

1. Οι απόψεις των χωρών της ΕΕ είναι πολύ
διαφορετικές. Δεν μπορούν να βρουν κοινό
έδαφος στα διεθνή ζητήματα.
2. Είναι πολύ ιδεαλιστικό και όχι σχετικό με
την τρέχουσα μεταβαλλόμενη γεωπολιτική
κατάσταση πραγμάτων, με την κυριαρχία των
ΗΠΑ, την ανάδειξη της Κίνας και άλλων
χωρών. Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει μεταξύ
των δυνάμεων αυτών.
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Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Κατά
Διαφορετικοί τρόποι επέμβασης
Ανάπτυξη “κεκαλυμμένης ισχύος”
και διπλωματικής επιρροής
Οι χώρες προσπαθούν να
αυξήσουν την επιρροή τους
στις παγκόσμιες υποθέσεις
μέσω μη στρατιωτικών μέσων
(“κεκαλυμμένη ισχύς”), όπως η
εμπορική πολιτική, τα εμπάργκο, η
αναπτυξιακή βοήθεια και απειλές
πολιτικής και διπλωματικής
απομόνωσης.

Στρατιωτική επέμβαση υπό την
εντολή του ΟΗΕ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στρατιωτική ισχύς για επέμβαση
σε παγκόσμιες διενέξεις αλλά μόνο
με την υποστήριξη των Ηνωμένων
Εθνών.

Μονομερής στρατιωτική
επέμβαση
Οι χώρες χρησιμοποιούν
την στρατιωτική τους ισχύ
για να παρεμβαίνουν όπου
παρουσιάζονται προβλήματα σε
όλο τον κόσμο, αν χρειαστεί και
χωρίς την υποστήριξη του ΟΗΕ.
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1. Οι στρατιωτικές επεμβάσεις κοστίζουν και
συχνά προκαλούν περισσότερο κακό παρά
καλό.
2. Οι χώρες της ΕΕ δεν διαθέτουν την
στρατιωτική ισχύ για να παρεμβαίνουν στις
διενέξεις.
3. Η ΕΕ έχει τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς
αγοράς και βοήθειας. Πρόκειται για ισχυρούς
μοχλούς επιρροής πάνω σε άλλες χώρες.
4. Οι χώρες της ΕΕ και η ΕΕ έχουν ένα ισχυρό
δίκτυο διπλωματικών αποστολών και ιστορικών
δεσμών με χώρες από όλο τον κόσμο. Έχουν
τη δυνατότητα να δράσουν ως έντιμοι
διαμεσολαβητές σε διενέξεις.

1. Η “κεκαλυμμένη ισχύς” δεν είναι
αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των
σοβαρότερων διενέξεων στον κόσμο.
2. Οι οικονομικές κυρώσεις ζημιώνουν τους
απλούς ανθρώπους αλλά σπάνια αλλάζουν τη
συμπεριφορά εχθρικών κυβερνήσεων.
3. Οι διπλωματικές αποστολές των χωρών της
ΕΕ είναι πολύ διασκορπισμένες και έχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις,, οπότε δεν μπορούν
να επηρεάσουν τις διεθνείς σχέσεις.

1. Αυτό απαιτεί τη συναίνεση της διεθνούς
κοινότητας για τη στρατιωτική επέμβαση, ώστε
να διασφαλίζεται ότι υπάρχει υποστήριξη από
τη διεθνή κοινότητα.

1. Η αναζήτηση της έγκρισης του ΟΗΕ
επιβραδύνει τη διαδικασία καθώς χώρες όπως
η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα
βέτο.

2. Ο ΟΗΕ αποτελεί μία ισχυρή ασφαλιστική
δικλείδα για τις εσφαλμένες στρατιωτικές
επεμβάσεις και περιβάλλει με τις όποιες
ενέργειες με μία νομιμότητα που αλλιώς δεν θα
υπήρχε.

2. Είτε υπάρχει είτε όχι η εντολή του ΟΗΕ, η
στρατιωτική επέμβαση είναι πιο πιθανό να
επιδεινώσει μια παγκόσμια διένεξη παρά να
οδηγήσει σε λύση.

1. Σε ένοπλες διενέξεις, ο μόνος τρόπος να
σταματήσουν οι εχθροπραξίες είναι η
στρατιωτική παρέμβαση με επαρκή ισχύ.
2. Η ετοιμότητα στρατιωτικής παρέμβασης δρα ως
ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας, κι έτσι δεν
εκδηλώνονται καν οι διενέξεις.

1. Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιρακ και το
Αφγανιστάν δείχνουν ότι ακόμη και οι ΗΠA, η
ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο,
δεν μπορεί να επιτύχει τους αντικειμενικούς
της σκοπούς αποκλειστικά με τη χρήση
στρατιωτικών μέσων.
2. Η στρατιωτική παρέμβαση κάνει τον κόσμο
ακόμη λιγότερο ασφαλή, κλιμακώνοντας τις
διενέξεις.
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Διαφορετικές προσεγγίσεις για την άμεση γειτονιά της ΕΕ
Καμία πολιτική γειτονίας και
καμία περαιτέρω διεύρυνση
Η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί
στην εσωτερική της ανάπτυξη
χωρίς να προσπαθεί να αναπτύξει
προνομιακές σχέσεις με τις
γειτονικές χώρες.

1. Τα πλουσιότερα κράτη μέλη δεν μπορούν
να πληρώνουν τεράστιες επιδοτήσεις και
βοηθήματα προς τα φτωχότερα κράτη.
2. Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ΕΕ, τόσο
δυσκολότερη γίνεται η εμβάθυνση της
ολοκλήρωσης και η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ
των κρατών μελών. Η προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στην ενίσχυση του πυρήνα.

1. Η διακοπή της διαδικασίας διεύρυνσης μειώνει
την επιρροή της ΕΕ όσον αφορά την πολιτική
και οικονομική ανάπτυξη των γειτονικών
χωρών.
2. Η διακοπή της διεύρυνσης δίνει την εντύπωση
ότι η ΕΕ εισέρχεται σε φάση εσωστρέφειας, και
έτσι μειώνεται η επιρροή της, και στην Μέση
Ανατολή.

Αποκλείεται η περαιτέρω
διεύρυνση.
Όχι στην διεύρυνση αλλά
μεγαλύτερη εστίαση στη γειτονιά
μας
Καμία χώρα δεν εισέρχεται στην
ΕΕ, αλλά ενθαρρύνονται οι
προνομιακές σχέσεις με γειτονικές
χώρες. Υπό αυτή την “πολιτική

1. Η θελκτικότητα των χωρών της ΕΕ μπορεί να
αποτελέσει τον καταλύτη για πολύ σημαντικές
αλλαγές στις γειτονικές χώρες.
2. Είναι πιο αποτελεσματικό να χτιστεί ένας
ισχυρός “πυρήνας” Ένωσης και να επιτραπεί
στις γειτονικές χώρες να εκμεταλλευτούν
ορισμένες όψεις της ΕΕ, αντί να επιχειρηθεί η
ενσωμάτωση πολλών χωρών πολύ γρήγορα.

γειτονίας”, η ΕΕ και οι κοντινές

1. Οι νυν υποψήφιες χώρες δεν θα ικανοποιηθούν
σε σχέσεις δεύτερης ταχύτητας με την ΕΕ,
θέλουν να γίνουν πλήρη μέλη. Αυτό ενέχει
τον κίνδυνο να δυναμώσει τα αντιευρωπαϊκό
συναίσθημα και να υπάρχει πισωγύρισμα αντί
ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξη
στις χώρες αυτές.
2. Όσο μεγαλύτερη είναι η ΕΕ, τόσο περισσότερα
είναι τα οικονομικά και πολιτικά οφέλη.

σε αυτήν χώρες συμφωνούν
σε πολιτικές και οικονομικές
μεταρρυθμίσεις.
Περιορισμένη διεύρυνση
Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει
τις διαπραγματεύσεις με τις
υπάρχουσες υποψήφιες χώρες
αλλά πρέπει να καταστεί σαφές
ότι θα υπάρξει ένας μεγάλος
χρόνος αναμονής προτού γίνουν
αποδεκτές ως μέλη.

1. Η προοπτική της διεύρυνσης είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για την προώθηση των Ευρωπαϊκών
συμφερόντων και αξιών, οπότε είναι σημαντικό
να μην διακοπεί η διαδικασία διεύρυνσης.
2. Χώρες όπως η Τουρκία απέχουν πολύ από το
να είναι έτοιμες για ένταξη στην ΕΕ, αλλά δεν
πρέπει να κλείσει η είσοδος. Είναι σημαντικό
να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ένταξης.
Για αυτό μπορεί να απαιτηθεί χρόνος.

1. Η επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων
διεύρυνσης διακινδυνεύει να υπονομεύσει
το φιλικό προς την ΕΕ συναίσθημα στις
υποψήφιες χώρες και να μειωθούν τα κίνητρα
για την υλοποίηση οικονομικών και πολιτικών
μεταρρυθμίσεων.
2. Η δυνατότητα της ΕΕ να ενσωματώσει νέα μέλη
έχει μειωθεί μετά τις τελευταίες προσθήκες.
Περαιτέρω διεύρυνση θα πρέπει να διεξαχθεί
προσεκτικά και βαθμιαία.

Δεν ενθαρρύνονται νέες
υποψηφιότητες.
Τα κριτήρια για την ένταξη είναι
αυστηρά και εφαρμόζονται
αυστηρά.
Ανοικτή διεύρυνση
Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις
διαπραγματεύσεις με τις προς
ένταξη χώρες όσο πιο γρήγορα
γίνεται.
Η λίστα των υποψηφίων είναι
ανοικτή. Τα κριτήρια ένταξης
είναι αρκετά ευέλικτα για να μην
αποτρέψουν νέες υποψηφιότητες.
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1. Η ΕΕ ήδη έχει υποστεί δύο διευρύνσεις στα
τελευταία τέσσερα χρόνια: τώρα είναι ο καιρός
της ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης.

1. Αυτό είναι το ισχυρότερο κίνητρο για
οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις
υποψήφιες χώρες. Τα νέα κράτη μέλη αυξάνουν
το μέγεθος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ,
τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, παρέχουν
εργατικό δυναμικό χαμηλού κόστους κι έτσι
δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη μετεγκατάστασης
εκτός της Ευρώπης.

2. Η περαιτέρω διεύρυνση θα έκανε την Ευρώπη
να έχει μια υπερβολική πολυποικιλότητα όσον
αφορά τον πλούτο, τις εθνικότητες, τη θρησκεία
, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Είναι η ώρα
να ορίσουμε τα σύνορα της ΕΕ.

2. Όσο μεγαλύτερη είναι η ΕΕ, τόσο πιο ισχυρή
μπορεί να είναι στην παγκόσμια σκηνή.

3. Η εισδοχή της Τουρκίας θα αύξανε την
μετανάστευση Τούρκων στις χώρες της ΕΕ.

3. Η ένταξη της Τουρκίας θα βοηθούσε την Μέση
Ανατολή δημιουργώντας μία γέφυρα μεταξύ
της Ευρώπης και του μουσουλμανικού κόσμου.

9/27/07 9:12:14 AM

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

23

Επίπεδο ενεργειών – Παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια
Τί κάνει τώρα η ΕΕ

Γεγονότα

Η αρμοδιότητα για τις διεθνείς σχέσεις κατά βάση ανήκει σήμερα στα κράτη μέλη.
Ωστόσο, ο ρόλος της ΕΕ αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου.

19 κράτη μέλη της ΕΕ είναι
μέλη του NATO.

Καθώς η Ένωση διευρύνονταν, έπρεπε να ορίσει τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο
κόσμο. Από το 1993 ανέπτυσσε μία κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) για να μπορέσει να λάβει κοινή δράση. Διορίστηκε ένας
Ύπατος Εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας το
1999.

Μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία
και τις ΗΠΑ, το ΗΒ και η
Γαλλία είναι μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ.

Η ΕΕ δεν έχει Ευρωπαϊκό στρατό με κεντρική διοίκηση αλλά οι επιμέρους
στρατοί των κρατών μελών της ΕΕ είναι μερικοί από τους καλύτερα
εξοπλισμένους στρατούς στον κόσμο. Οι χώρες της ΕΕ παίζουν ένα σημαντικό
ρόλο στα πλαίσια του Οργανισμού της Συνθήκης του βορείου Ατλαντικού
(NATO).
Η ΕΕ χρηματοδοτεί συγκεκριμένες διεθνείς πρωτοβουλίες (π.χ. προς την πολιτική
διοίκηση του ΟΗΕ στο Κόσσοβο ή την Παλαιστινιακή Αρχή). Στα δυτικά
Βαλκάνια και την κεντρική Αφρική το 2003, η ΕΕ ανέλαβε τις αποστολές της υπό
τη νέα πολιτική άμυνας και ασφάλειας.
Η ΕΕ έχει μία κοινή εμπορική πολιτική που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα:
τα κράτη μέλη δεν αποφασίζουν ελεύθερα τις πολιτικές τους, ανεξάρτητα από την
ΕΕ.
Η ΕΕ παρέχει βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ένωση μπορεί να
αναστείλει ή να ακυρώσει το εμπόριο ή τη βοήθεια αν η συνεργαζόμενη χώρα
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η ΕΕ επίσης έχει αναπτύξει μία “πολιτική γειτονίας” με χώρες στη Βόρειο Αφρική,
τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό συνεχίζει την
αμοιβαία δέσμευση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κυριαρχία
του νόμου, τη σωστή διακυβέρνηση, τις αρχές της οικονομίας της αγοράς και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι χώρες της ΕΕ σαν
σύνολο είναι ο μεγαλύτερος
εξαγωγέας του κόσμου και
ο δεύτερος μεγαλύτερος
εισαγωγέας μετά τις ΗΠΑ.
Σαν σύνολο, η ΕΕ και
τα 27 κράτη μέλη της
προσφέρουν μεγαλύτερη
βοήθεια στις φτωχές χώρες
από οποιονδήποτε άλλον
δωρητή.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ
σκοπεύουν να ξοδέψουν
περίπου 1% του συνολικού
προϋπολογισμού τους για
εξωτερική βοήθεια. Μαζί με
την ΕΕ, δίνουν περίπου το
διπλάσιο από ό,τι οι ΗΠΑ.

Η ΕΕ έχει διπλωματικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό. Ορισμένοι υποστηρίζουν
ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταλάβει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την έδρα
που κατέχει τώρα η Γαλλία και το ΗΒ.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν αρκεί ο συντονισμός, ότι η Ένωση δεν έχει αρκετά ισχυρά εργαλεία ούτε
στρατηγικές που χαρακτηρίζονται από συνοχή για να δώσει απαντήσεις στα παγκόσμια προβλήματα ασφαλείας.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να αφεθούν στα κράτη μέλη, που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν
καλύτερα τα ζητήματα αυτά.

Σε ποιο βαθμό θα πρέπει οι αποφάσεις στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ να λαμβάνονται
από την ΕΕ ή τα επιμέρους κράτη μέλη;
Με ποιον βαθμό -αν απαιτείται κάποιος- συντονισμού ή διαβούλευσης;
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Σήμερα

Επιχειρήματα Υπέρ Επιχειρήματα Κατά
Προσέγγιση 1
Η ΕΕ λαμβάνει
συλλογικές
αποφάσεις

1. Η λήψη αποφάσεων για την παγκόσμια
ασφάλεια στο επίπεδο της ΕΕ δίνει την
εικόνα μιας ισχυρότερης δύναμης απ΄
ότι η μεμονωμένη δράση των κρατών
μελών.

1. Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται η
συμφωνία των κρατών μελών σε μία
κοινή προσέγγιση. Οι διαφορές στις
προτεραιότητες και τις στρατηγικές
είναι πολύ μεγάλες.

2. Αυτό δημιουργεί αλληλεγγύη μεταξύ
των κρατών μελών ενόψει και των
αντιπάλων πολιτικών άλλων χωρών.

2. Έτσι διακινδυνεύεται η
υπερσυγκέντρωση στις Βρυξέλλες
καθώς και πολιτικές εντάσεις μεταξύ
των Κρατών Μελών.

3. Επιτρέπει της πιθανή ανάπτυξη μιας
χάραξης οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής για όλη την ΕΕ, που θα έχει
συνοχή και θα ωφελούνται επομένως
όλοι οι πολίτες της ΕΕ.

Προσέγγιση 2
Πολλαπλές
ταχύτητες

1. Αυτή η επιλογή δείχνει το μεγαλύτερο
σεβασμό για την εθνική αυτονομία.
Οι μεμονωμένες χώρες μπορούν να
επιλέξουν να συνεργαστούν με άλλες
αν θεωρούν ότι πρέπει.
2. Κάθε χώρα έχει συγκεκριμένες ανάγκες
και δυνατότητες και θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα να αποφασίσει πόσο
λίγο ή πολύ επιθυμεί να συνεργαστεί με
τα άλλα κράτη μέλη.

Προσέγγιση 3

f

Υποστήριξη,
συντονισμός,
συμπληρωματική
δράση

Προσέγγιση 4
Κανένας ρόλος
της ΕΕ

1. Κατ’ αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη
ορισμένες φορές ήδη συντονίζονται και
σήμερα ανεπίσημα και αυτό λειτουργεί
αρκετά καλά
2. Επιτρέπει ενέργειες όταν συμφωνούν τα
κράτη της ΕΕ (όπως π.χ. σε ειρηνευτικές
επιχειρήσεις ή δράσεις ανοικοδόμησης
σε περιοχές μετά το πέρας της διένεξης)
χωρίς να διακινδυνεύεται η εθνική
ανεξαρτησία.

1. Κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές
του προτεραιότητες όσον αφορά τα
παγκόσμια ζητήματα. Οι εθνικές
κυβερνήσεις μπορούν επομένως να
αποφασίσουν καλύτερα για το τι πρέπει
να κάνουν.
2. Η διάθεση στρατιωτών για
στρατιωτικούς σκοπούς είναι μια
σοβαρή και καθοριστική απόφαση
για αυτό θα έπρεπε να παραμείνει
αποκλειστικά στα χέρια των
εκλεγμένων κυβερνήσεων.
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3. Αυτό μπορεί να μειώσει τα κυριαρχικά
δικαιώματα των Κρατών. Δεν
επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να
επιδιώξουν την υλοποίηση των
πολιτικών που θεωρούν καλύτερες για
το λαό τους.
1. Χωρίς αποτελεσματικό συντονισμό,
ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο θα
περιοριστεί σημαντικά. Οι Ευρωπαϊκές
χώρες δεν διαθέτουν την ισχύ για να
δρουν μόνες τους στην παγκόσμια
σκηνή.
2. Ο κίνδυνος είναι ότι ορισμένες χώρες
θα εκμεταλλεύονται το αποτέλεσμα του
κόπου των άλλων.

1. Η προσέγγιση αυτή δεν παράγει
μακροπρόθεσμες διεθνείς στρατηγικές
με συνοχή, οι οποίες θα μπορούσαν
να κάνουν την ΕΕ έναν πραγματικό
παγκόσμιο παίκτη.
2. Όταν επιδιώκεται απλά συντονισμός
αντί συλλογική λήψη αποφάσεων,
υπάρχει πολύ μεγάλος πειρασμός
για ορισμένα κράτη να μπουν στη
λογική της “δωρεάν βόλτας” και
να προωθήσουν απλά τα δικά τους
συμφέροντα, πιθανώς εις βάρος των
άλλων κρατών.
1. Αν οι χώρες της ΕΕ δεν συνεργαστούν,
δεν είναι λογικό να αναμένεται ότι
θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά
στην παγκόσμια σκηνή γιατί τα κράτη
μέλη είναι πολύ μικρά για να έχουν μία
σημαντική επιρροή εναντίον δυνάμεων
όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα.
2. Υπάρχει ένας άμεσος σύνδεσμος
μεταξύ της εσωτερικής ανάπτυξης
της ΕΕ και των διεθνών ενεργειών
της. Ο εσωτερικός συντονισμός δεν
μπορεί να είναι αποτελεσματικός χωρίς
συντονισμό εκτός της ΕΕ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Που μπορώ να βρω περαιτέρω πληροφορίες και να θέσω ερωτήματα;
Για την πρωτοβουλία:
www.tomorrowseurope.eu
Τηλέφωνο: + 32 2 229 11 59

f Πείτε τη γνώμη σας στο YAHOO! Answers
Αγγλικά:

http://uk.answers.yahoo.com

Γερμανικά:

http://de.answers.yahoo.com

Γαλλικά:

http://fr.answers.yahoo.com

Ιταλικά:

http://it.answers.yahoo.com

Ισπανικά:

http://es.answers.yahoo.com

f Για να παρακολουθείτε τις τρέχουσες υποθέσεις της ΕΕ, συνιστούμε το EurActiv, ένα ενημερωτικό portal:
ΕΕ:

http://www.euractiv.com/en/ Αγγλικά
http://www.euractiv.com/fr/ Γαλλικά
http://www.euractiv.com/de/ Γερμανικά

Βουλγαρία:

http://evropa.dnevnik.bg/

Δημοκρατία Τσεχίας:

http://www.euractiv.cz/

Γαλλία:

http://www.euractiv.fr/

Ουγγαρία:

http://www.euractiv.hu/

Πολωνία:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Ρουμανία:

http://www.euractiv.ro/

Σλοβακία:

http://www.euractiv.sk/

f Πολιτικά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:
z

Group of the European People’s Party (Χριστιανοδημοκράτες)
και Ευρωπαίοι Δημοκράτες: http://www.epp-ed.eu

z

Socialist Group in the European Parliament: http://www.socialistgroup.eu

z

Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe: http://www.alde.eu/

z

Union for Europe of the Nations Group: http://www.uengroup.org

z

Group of the Greens / European Free Alliance: http://www.greens-efa.org

z

Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left: http://www.guengl.eu

z

Identity, Tradition and Sovereignty Group: http://www.its-pe.eu

z

Independence/Democracy Group: http://indemgroup.org/
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To Tomorrow’s Europe
είναι ένα project την
πρωτοβουλία και τον
συντονισμό του οποίου
έχει το Notre Europe
Απολαμβάνει την
υποστήριξη των:
Συνεργάτης διοργάνωσης:

Χορηγοί:

Συνεργάτες:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό
Plan D (Σχέδιο Δ)
Φιλοξενείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή

Σχετικά με το Deliberative Polling®
Το Deliberative Polling® είναι μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης στην οποία δημοσκοπούνται επιστημονικά δείγματα τόσο πριν όσο
και μετά μια σοβαρή διαβούλευση πάνω στα σχετικά ζητήματα. Η διαδικασία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον καθηγητή James S.
Fishkin το 1988. Οι εφαρμογές της μεθόδου σε χώρες σε όλο τον κόσμο έγιναν σε συνεργασία με τον καθηγητή Robert C. Luskin. Έχουν
διεξαχθεί projects με διάφορους συνεργάτες στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Δανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία,
την Ουγγαρία, την Κίνα και την Βόρεια Ιρλανδία.
Το Deliberative Polling® είναι ένα εμπορικό σήμα του James S. Fishkin. Τα έσοδα από το εμπορικό σήμα χρησιμοποιούνται για την
υποστήριξη της έρευνας στο Κέντρο Διαβουλευτικής Δημοκρατίας, Stanford University.
Περισσότερα για τη διαβουλευτική δημοσκόπηση: http://cdd.stanford.edu

Το έγγραφο αυτό προσυντάχθηκε από το Notre Europe με τη βοήθεια του European Council on Foreign Relations, Euractiv, του Center for
European Policy Studies, του Institutul European din România, του Centre for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, του Center for Liberal
Strategies, Nyt Europa, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, E3G
Η αρχική έκδοση-σχέδιο του εγγράφου αυτού συντάχθηκε στα Αγγλικά. Οι μεταφράσεις μπορεί να διαφέρουν.
Οριστικοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2007.
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